Archiwum Państwowe w Przemyślu

Piknik Archiwalny już za nami....
8 czerwca br. na terenie naszego obiektu odbył się Piknik Archiwalny w ramach Międzynarodowego Dnia
Archiwów. Nasze świętowanie rozpoczęła dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Anna Nowak, od
przywitania przybyłych gości i podziękowania za owocną współpracę naszym partnerom: 5 Batalionowi Strzelców
Podhalańskich, Związkowi Sybiraków Oddział w Przemyślu, Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu oraz
Grupie Rekonstrukcji Historycznych Artyleria. W nastrój wspomnień poświęconym wydarzeniom związanych z
zsyłkami na Sybir wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu, którzy przygotowali wiersze i pieśni
poświęcone tej tematyce, pod opieką P.Moniki Płatko. "Żywą Lekcję Historii" rozpoczął P.Marian Boczar, sekretarz
Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a następnie swoimi
wspomnieniami dotyczącymi bolesnych losów związanych z wygnaniem "na nieludzką ziemię" podzieliły się:
prezes Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu P. Stanisława Żak, P. Joanna Preiss - wiceprezes Zarządu
Oddziału, P. Krystyna Zwierkowska - członek Zarządu Oddziału, P. Lidia Kiełczyńska - członek Zarządu Oddziału.
Całość uzupełniły wiersze czytane przez przemyską poetkę P. Teresę Parynę oraz aktora teatru "Fredreum", P.
Tadeusza Szczerbatego. Następnie odbyła się część poświęcona pokazom sprzętu wojskowego i umundurowania, a
wszyscy chętni mogli uczestniczyć w konkursie, w którym trzeba było sie wykazać nie tylko wiedzą historyczną, ale
także sprytem i spostrzegawczością. Konkurs cieszący się wielkim zainteresowaniem, podczas którego wszyscy zostali
obdarowani specjalnie na tę okazję przygotowanymi notesami, pocztówkami i publikacjami prowadził P. chorąży
Tadeusz Kwolek. Po tych emocjach, można było odpocząć, słuchając piosenek wykonywanych przez zespół
garnizonowy działający przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich. Kolejnym etapem naszego świętowania były
prelekcje pracowników archiwum dotyczące historii zasobu, metod konserwacji i digitalizacji oraz ciekawostek z
dokumentów, które dotyczą różnych środków lokomocji. Nasi goście mogli także zwiedzać dostępne wystawy,
obejrzeć filmy poświęcone tematyce Sybiru oraz prezentacje pokazujące dokumenty z zasobu. Charakter
międzynarodowy podkreśliła wizyta przedstawicieli archiwów z Ukrainy: Centralnego Historycznego
Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie, Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego oraz Archiwum
Państowego Obwodu Iwanofrankiwskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a naszym partnerom za owocną współpracę. Do
zobaczenia za rok!
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