Archiwum Panstwowe w Siedlcach

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ARCHIWÓW w AP Siedlce
Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów Archiwum Państwowe w Siedlcach współuczestniczyło w
zorganizowanej przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach grze miejskiej
SIEDLCE BLISKIE – ZNANE – NIEODKRYTE, która odbyła się 7 czerwca 2018 r. od godz. 10.00.
Gra miejska adresowana była do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Siedlce.
Wzięło w niej udział 25 grup (po 3 uczniów z nauczycielem) z 11 szkół podstawowych oraz 14 gimnazjów z Siedlec,
czyli 100 osób. Celem gry miejskiej było propagowanie wiedzy na temat Siedlec. Poznanie ich historii, topografii, osób,
które odegrały istotną rolę w jego dziejach. Gra odbyła się w obrębie zaznaczonego na mapie obszaru, a jej uczestnicy
poruszali się po wyznaczonej przez organizatorów trasie. Zadaniem zespołów było dotarcie do kolejnych miejsc,
ważnych dla historii Miasta i wykonanie związanych z nimi zadań konkursowych. Wskazówki umożliwiające dotarcie
do kolejnego etapu [punktu] gry podane były w formie zagadek.
Wykonanie przygotowanych zadań wymagało od uczniów znajomości podstawowych faktów z dziejów Miasta i
historycznych postaci z nimi związanych.
W Archiwum Państwowym w Siedlcach młodzież odczytywała XVIII-wieczny dokument z 1 kwietnia 1787 roku: Akt
sprzedaży sklepu, położonego w Siedlcach w Ratuszu, przez Aleksandrę z książąt Czartoryskich Ogińską, Hetmanową
Wielką Wielkiego Księstwa Litewskiego, małżonkom Lewkowiczom, mieszkańcom Siedlec. Dokument pochodzi z
zespołu nr 513 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1746-1787, a został podpisany przez Aleksandrę
Ogińską i kontrahentów w języku hebrajskim, na dokumencie widoczna jest również pieczęć wyciśnięta w czerwonym
laku.
Niewątpliwie praca ze źródłem okazała się dużym wyzwaniem, z którym wszyscy sobie świetnie poradzili. Słowa
uznania należy skierować zwłaszcza do najmłodszych uczestników, którzy wnikliwie odczytywali każdy wyraz na
dokumencie.
Kolejnym zadaniem było udzielanie odpowiedzi na pytania związane z prezentowaną w Archiwum Państwowym w
Siedlcach wystawą „Piłsudski i jego legiony” przygotowaną z okazji rocznicowych obchodów odzyskania przez Polskę
niepodległości. Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością tematu i z łatwością odgadywała odpowiedzi.
Pozytywna rywalizacja motywowała i dopełniła satysfakcji ze wspaniałej zabawy.
Do zobaczenia w następnym roku.
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