Międzynarodowy Dzień Archiwów „Na szlakach
Niepodległej”
Międzynarodowy Dzień Archiwów corocznie jest doskonałą okazją do podzielenia się ze społeczeństwem wiedzą o
działalności i zasobach archiwów państwowych. Każdej edycji popularnego już „MDA” towarzyszy myśl przewodnia
wydarzenia. Tym razem Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim święto archiwów zrealizowało pod hasłem
„Na szlakach Niepodległej – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów 2018 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim przygotowało w
dniu 8 czerwca w siedzibie swego Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim. Współorganizatorami wydarzenia były
Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w
Piotrkowie Trybunalskim. Przygotowane przez organizatorów atrakcje swą tematyką nawiązywały do hasła
przewodniego imprezy.
W siedzibie Oddziału archiwum w Tomaszowie Mazowieckim na uczestników MDA oczekiwały trzy wystawy. W sali
popularyzacji zasobu przygotowano okolicznościową ekspozycję ukazującą drogi Tomaszowa Mazowieckiego do
niepodległości, jak również zaprezentowano barwną wystawę planszową „1914-1918. Piotrków i piotrkowianie w
czasie wojny i okupacji”. Ponadto w holu archiwum na naszych Gości oczekiwała wystawa związana z tegorocznym
jubileuszem 80-lecia Osiedla Niewiadów. Wszystkie te wystawy opracowane zostały w całości w oparciu o zasób
naszego archiwum.
Do najważniejszych atrakcji przygotowanych tego dnia dla uczestników imprezy należały projekcje filmu oraz zajęcia
warsztatowe. Film pt. „Bo ta, co nie zginęła… 1945 r.” to przyjmowana przez widzów z niesłabnącym
zainteresowaniem produkcja, opracowana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w ramach jednego
z projektów edukacyjnych przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Z okazji kolejnych już pokazów
udział w naszym wydarzeniu wziął Michał Stec – jeden z aktorów, a także członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Batalion Tomaszów” będącego partnerem filmowego projektu edukacyjnego. Nasz zaprzyjaźniony
rekonstruktor z okazji swego udziału w MDA nie tylko wystąpił w mundurze z okresu II wojny światowej, lecz także
przygotował prezentację hełmów i czapek wojskowych.
Równie ważnym punktem programu były warsztaty kryptograficze, zrealizowane w oparciu o autentyczny szyfr Armii
Krajowej z okresu II wojny światowej. W warsztatach tych wzięło udział w sumie dwanaście grup szkoleniowych,
składających się z młodzieży szkolnej tomaszowskich szkół średnich. Zajęcia prowadzili archiwiści przebrani w
kostiumy filmowe stylizowane na żołnierzy AK – dr Maciej Hubka i mgr Michał Ordak. Dla najlepszych młodych
szyfrantów przygotowane były nagrody rzeczowe w postaci książek i materiałów promocyjnych archiwum. Wszystkim
uczestnikom wspólnej przygody z tablicą szyfrującą w tle gratulujemy entuzjazmu i zaangażowania.
Ponadto przez cały dzień wszyscy uczestnicy MDA mogli skorzystać z oferty archiwalnych punktów konsultacyjnych
genealogii, archiwów rodzinnych i informacji naukowej, zaś po magazynie tomaszowskiego Oddziału oprowadzał jego
kierownik – dr Andrzej Wróbel. Również współorganizator wydarzenia – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w
Piotrkowie Trybunalskim przygotował dla młodych adeptów historii bogatą ofertę szkoleniową i informacyjną.
Zagadnienia pracy i kształcenia m.in. humanistów, poradnictwo zawodowe, czy też pośrednictwo pracy to tylko kilka
przykładów oferty piotrkowskiego CEiPM OHP.
Uczestnikom tegorocznego MDA dziękujemy za udział w przygotowanym przez nas wydarzeniu, zapraszając do
zapoznania się z serwisem mediów dotyczących imprezy.
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