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Gala I edycji Nagród im. prof. Stanisława
Nawrockiego dla archiwistów województwa
wielkopolskiego – Poznań, 8 czerwca 2018
Pierwsza edycja pierwszego w Polsce wyróżnienia dla
archiwistów!
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 8 czerwca br. zostały po raz pierwszy wręczone
Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Ustanowiona 6 listopada 2017 r. Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów
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województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w
Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, jest pierwszym tego typu
wyróżnieniem w Polsce.

Z sześciu osób nominowanych w dwóch kategoriach (w przypadku trzeciej nie wpłynęły
zgłoszenia) Kapituła Nagrody nagrodziła troje archiwistów.

W pierwszej edycji Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa
wielkopolskiego nagrodzeni zostali w kategorii nagroda główna:

Piotr Rybczyński (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie),

dr Józef Malinowski (Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Oddział w
Poznaniu),

w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego:

Anna Domalanus (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu).

Uroczysta gala odbyła się 8 czerwca 2018 r. w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. Po przemówieniu Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmanna, Przewodniczący Kapituły Henryk Krystek – Dyrektor Archiwum Państwowego w
Poznaniu wyjaśnił ideę nagrody oraz przybliżył sylwetkę jej patrona, podkreślając
jednocześnie dużą wartość historyczną zbiorów wielkopolskich archiwów. Dyrektor Krystek
złożył słowa uznania wobec Prof. Nawrockiego na ręce Jego Córki, Marii Rynarzewskiej. Po
uroczystym wręczeniu nagród laureatom oraz listów gratulacyjnych nominowanym, głos
zabrał w ich imieniu Piotr Rybczyński. Dla uświetnienia gali na zakończenie odbył się
koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „Musica Maxima” zapowiedziany przez ks.
Romana Dworackiego – Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
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