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DZIEJE TWÓRCY:
Stanisław Juliusz Flis urodził się 11.12.1964 r. w Gdyni. Absolwent historii ze specjalizacją archiwalną na
Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1989-2008 pracował w Archiwum Państwowym w Gdańsku (APG), w
latach 2001-2004 jako zastępca dyrektora APG. Koncentrował się na zastosowaniu rozwiązań IT w pracy
archiwalnej i udostępnianiu zasobu archiwalnego. Był członkiem licznych zespołów naukowych, m.in. ds.
analizy funkcjonalnej przy NDAP, Centralnej Komisji Metodycznej, przewodniczącym zespołu ds. terminologii
archiwalnej przy NDAP. W latach 1999-2001 zrealizował projekt centrum informacji archiwalnej w Polskim
Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, m.in. opracował przewodnik po archiwum i stworzył sieć informacyjną
łączącą polonijne placówki archiwalne. Koordynował polską część międzynarodowego projektu „Baltic
Connections” (2004-2007), w tym zredagował informator: „Miasta Morza Bałtyckiego. Informator o źródłach
z archiwów i bibliotek polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800)”. W
latach 2007-2008 pracował w międzynarodowym projekcie eRmione przygotowującym platformę do
nauczania on-line na uczelniach w UE. Uczestniczył w projektowaniu baz danych SEZAM i IZA stosowanych w
archiwach państwowych. Prowadził praktyki oraz zajęcia z teorii i metodyki pracy archiwalnej dla studentów
historii. Organizował wystawy popularyzujące zasób APG, np.: „Gdańsk 1945. Miasto i ludzie po zakończeniu
działań wojennych”, „Żywot gdańskiego mieszczanina w przekazie archiwalnym”, „Zjazdy Hanzy”, „100 lat
archiwum”.
W latach 2008-2012 pracował w IPN w Gdańsku, gdzie m.in. zorganizował międzynarodową konferencję pt.
„Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju” oraz wystawy, np. „Kościół pw. św. Brygidy ks. prałata
Henryka Jankowskiego”, czy ze Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) „Antoni Browarczyk –
pierwsza śmiertelna ofiara stanu wojennego w Gdańsku”. Z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” zorganizował
wystawę „Zjazd nadziei na Samorządną Rzeczpospolitą, a z Biblioteką Elbląską „Elbląg w Grudniu 1970 r. w
dokumencie archiwalnym”.
W 2012 r. rozpoczął pracę w archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, dokonał reorganizacji
archiwum i doprowadził do uzyskania statusu archiwum historycznego. Jego zbiory popularyzował m.in. na II
seminarium „Archiwa przełomu 1989-1991” w Pałacu Prezydenckim. Rozpoczął prace nad opracowaniem
przewodnika i portalu dot. archiwów Związku. Zorganizował konferencję pt.: „Rozproszone archiwa NSZZ
„Solidarność” i wystawę "Solidarnościowe Kartki Wielkanocne".
Od 1996 r. był członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w latach 2004-2012 Prezesem gdańskiego
Oddziału SAP, następnie jego Wiceprezesem. Organizował wystawy, wykłady oraz wyjazdy szkoleniowe do
archiwów polskich i zagranicznych. Od 2007 r. był członkiem Zarządu Głównego SAP, od 2012 r. członkiem
Rady „Archiwisty Polskiego”. Brał udział w organizacji dwunastu edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki w
Nadbałtyckim Centrum Kultury (NCK), np. „Lekcja gotyku w Gdańsku”. Wspólnie z FWM, IPN i Uniwersytetem
Gdańskim zorganizował konferencję „Wojna o akta” (2010) i opracował publikację pokonferencyjną. Wraz ze
Zrzeszeniem Kaszubsko–Pomorskim brał udział w organizacji dziewięciu edycji konkursu genealogicznego
„Moja Pomorska Rodzina”. Miał liczne pasje, m.in. fotografię, turystykę, genealogię, modelarstwo. Jest
autorem bogatej kolekcji fotografii marynistycznej i podróżniczej. W 2002 r. NCK zorganizowało wystawę jego
fotografii. Był przewodnikiem i członkiem Koła Grodzkiego PTTK.
Stanisław Flis zmarł nagle 20.07.2014 r., pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
ZAWARTOŚĆ:
Spuścizna zawiera materiały biograficzne dot. Stanisława Flisa, jego publikacje, wykonane przez niego
fotografie, w tym kolekcję fotografii marynistycznej, dokumentacje do badań zgromadzoną przez Stanisława
Flisa, jego korespondencję prywatną i urzędową, materiały z wystaw przez niego organizowanych, materiały
rodzinne Stanisława Flisa, zgromadzone przez niego materiały kolekcjonerskie oraz materiały o twórcy
zespołu.

