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Na wszystkie spotkania wstęp wolny!
 

Program

 

21 listopada – 12 grudnia

Miejsce: Zajęcia zamknięte w Szkole Podstawowej nr 20
Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty)
Pióro, skóra i atrament. Jak dawniej pisano i jak to dziś odczytać 
(warsztaty)
Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci (warsztaty)
Wojna zaczęła się w Tarnowie... i nie tylko... – materiały do dziejów 
historii lokalnej w archiwach (prelekcja)

Miejsce: ANK Oddział Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 54 
9.00–10.30 Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum 
(warsztaty) 
10.45–11.45 Walizka ze strychu czyli odkrywamy rodzinne tajemnice 
(warsztaty)
12.00–13.00 Walizka ze strychu czyli odkrywamy rodzinne tajemnice 
(warsztaty)
12.00–13.00 Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli jak szukać, 
żeby znaleźć (prelekcja z instruktażem)
13.15–14.15 Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli jak szukać, 
żeby znaleźć (prelekcja z instruktażem)
14.30–15.30 Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli jak szukać, 
żeby znaleźć (prelekcja z instruktażem)

Nowy Sącz, 21 listopada (czwartek)

Tarnów, 9 grudnia (poniedziałek) 

Miejsce: Zajęcia zamknięte w Szkole Podstawowej nr 5 
i Szkole Podstawowej nr 6
Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty)
Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum (warsztaty)
Nowy Targ w dokumencie (prelekcja)
Pióro, skóra i atrament. Jak dawniej pisano i jak to dziś odczytać 
(warsztaty)
Początki hokeja w Nowym Targu (prelekcja)
Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci (warsztaty)
Walizka ze strychu czyli odkrywamy rodzinne tajemnice (warsztaty)

Nowy Targ, 11–12 grudnia (środa – czwartek) 

Miejsce: ANK Kraków, ul. Sienna 16
10.00–11.30 Herb czyli opowieść bez słów (otwarte warsztaty dla rodziców 
wraz z dziećmi)
10.00–11.00 Mała ojczyzna. Badania nad historią lokalną – praktyczne 
informacje na temat poszukiwań (prelekcja)
11.15–12.15 Budynki, które widziały przeszłość. Jak odtwarzać historię 
krakowskiej kamienicy (prelekcja)
12.30–14.00 Herb Krakowa – klejnot dziedzictwa historycznego miasta 
(wykład towarzyszący prof. dr hab. Zenona Piecha – prelekcja na 
zakończenie wystawy "650 lat herbu miasta Krakowa" połączona 
z oprowadzeniem po ekspozycji)
 

Kraków, 30 listopada (sobota)

Miejsce: Ekspozytura ANK w Spytkowicach, ul. Zamkowa 48
9.00–10.20 Archiwum – zachować dla pokoleń (warsztaty)
10.15–11.15 Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty)
10.15–11.15 Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci 
(warsztaty)
10.30–12.00 Archiwum – zachować dla pokoleń (warsztaty)
10.30–12.00 Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum 
(warsztaty)
11.30–12.30 Napisy trwałe jak kamień. Gdzie ich szukać i jak odczytać? 
(warsztaty)
12.30–13.30 U “źródła” Spytkowic (prelekcja)
12.30–14.00 Archiwum – zachować dla pokoleń (warsztaty)
12.45–13.45 Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty)
12.45–13.45 Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci 
(warsztaty)
13.45–14.45 U “źródła” Spytkowic (prelekcja)

Spytkowice, 4 grudnia (środa)

Miejsce: ANK Oddział Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 3; 
Dom Bochniaków, Rynek 2; Miejski Dom Kultury w Bochni (MDK), 
ul. Regis 1 
9.00–10.00 Źródła historyczne i kilka słów o sekretach 
w nich ukrytych (warsztaty) Miejsce: ANK Oddział Bochnia
9.00–10.00 Drzewo – sadzimy, czy tworzymy? Genealogia dla 
najmłodszych (warsztaty) Miejsce: Dom Bochniaków
10.15–11.15 Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum 
(warsztaty) Miejsce: Dom Bochniaków
10.15–11.15 Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty) Miejsce: MDK
11.00–12.00 Źródła historyczne i kilka słów o sekretach 
w nich ukrytych (warsztaty) Miejsce: ANK Oddział Bochnia
11.30–12.30 Sławni ludzie w Bochni. Aktorzy, malarze, literaci 
(wykład towarzyszący p. Zofii Sitko ze Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej) Miejsce: Dom Bochniaków
11.30–12.30 Walizka ze strychu czyli odkrywamy rodzinne 
tajemnice (warsztaty) Miejsce: MDK
12.45–13.45 Archiwa rodzinne skarbnicą pamięci (wykład 
towarzyszący p. Janiny Kęsek ze Stowarzyszenia Bochniaków 
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej) Miejsce: Dom Bochniaków
12.45–13.45 Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci 
(warsztaty) Miejsce: MDK

Bochnia, 25 listopada (poniedziałek)

Miejsce: ANK Kraków, ul. Sienna 16
9.00–10.00 Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty)
10.15–11.15 Walizka ze strychu czyli odkrywamy rodzinne tajemnice 
(warsztaty)
10.45–12.15 Mały archiwista – moja pierwsza wizyta w archiwum 
(warsztaty)
11.30–12.30 Drzewo – sadzimy, czy tworzymy? Genealogia dla 
najmłodszych (warsztaty)
12.45–13.45 Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci (warsztaty)
 

Kraków, 29 listopada (piątek)
 

Miejsce: ANK Oddział Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 54
8.30–10.00 Opiszmy PRL (warsztaty z zakresu porządkowania i opisu 
fotografii)
10.15–11.15 Herb czyli opowieść bez słów (warsztaty)
11.30–12.30 Pióro, skóra i atrament. Jak dawniej pisano i jak to dziś 
odczytać (warsztaty) 
12.45–13.45 Strażnicy dokumentów – tajniki dawnych pieczęci (warsztaty)

Nowy Sącz, 22 listopada (piątek)


