Archiwum Państwowe w Przemyślu

Dzień ARCHIWISTÓW - Warsztaty w ramach projektu
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Dzień Archiwistów świętowaliśmy wspólnie z uczestnikami projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz licznie
przybyłymi Gośćmi, w tym młodzieżą szkolną. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała dyrektor Archiwum
Państwowego w Przemyślu, Elżbieta Laska. Następnie głos zabrała koordynator projektu, Agnieszka
Bobowska-Hryniewicz, omawiając szczegóły projektu, zapoznając z dedykowaną stroną archiwarodzinne.gov.pl , na
której nasi Goście mogli zobaczyć kolekcje przekazanych bądź udostępnionych swoich zbiorów. Doświadczeniami w
zakresie poszukiwań genealogicznych swojej rodziny oraz kwerendach w archiwach zagranicznych, które mają na celu
odkrycie losów ojca zaginionego podczas II wojny światowej, podzielił się przemyślanin, z wykształcenia archeolog i
historyk, Andrzej Koperski. Wspomnienia dotyczące własnej rodziny wywiezionej przymusowo do III Rzeszy
przedstawiła Bronisława Bełtkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Swoją
obecnością zaszczycili nas wszyscy dotychczasowi Darczyńcy. O swoim udziale w bitwie pod Monte Cassino zebranym
opowiedział Jerzy Kostiuk. Brygida Jasińska opowiedziała o rodzinie Frankowskich, której członek Roman Frankowski
był przemyskim Starostą w okresie II RP. Wspomnieniami o rodzinie podzieliła się także Izabella Mroczka. Głos zabrały
również Walentyna i Ewa Świder, które dopiero podczas naszego spotkania postanowiły przekazać do zasobu
Archiwum Państwowego w Przemyślu oryginalne fotografie, dotychczas udostępniono nam jedynie ich kopie cyfrowe.
Wspomnieniom towarzyszyło szereg emocji, wzruszeń i przekonanie, że są one potrzebne, jak i piękna idea projektu.
Wiele osób na sali już podczas spotkania zadeklarowało podzielenie się swoimi zbiorami bądź wspomnieniami podczas
kolejnego wydarzenia.
Następnie część warsztatowa dotyczyła porad w zakresie możliwości właściwego zabezpieczania i konserwacji
dokumentów, jakie można wykonać w warunkach domowych. Swoją fachową wiedzą podzielił się Grzegorz Łanocha,
kierownik Oddziału zajmującego się konserwacją i zabezpieczaniem zasobu . Uczestnicy zostali także zapoznani z
wiedzą na temat poprawnego opisywania dokumentów. Cenne wskazówki przekazała dr Ewa Grin-Piszczek. Istniała
także możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej powstałej w oparciu o zbiory Jerzego Kostiuka, wystawy „Niech
lew mieszka w Waszych sercach!” oraz ekspozycji z wybranymi fotografiami udostępnionymi przez Darczyńców.
Zwieńczeniem wydarzenia była wspólna fotografia z uczestnikami projektu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów
przez dyrektor Archiwum, Elżbietę Laskę.
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