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Apel o gromadzenie i deponowanie w Archiwum Państwowym
materiałów czasów pandemii

Trwająca w Polsce i na całym Świecie pandemia choroby zakaźnej COVID-19, 
wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, zmieniła nasze codzienne życie. Chcąc zachować 
możliwie dużo świadectw tego przełomowego momentu w dziejach, archiwa państwowe podjęły 
akcję: Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej 
koronawirusem (SARS-CoV-2).

Także Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, chcąc zachować 
wieczyście dokumenty i świadectwa tego, co w związku z pandemią ma miejsce w Regionie, 
przystąpiło do gromadzenia związanych z tym dokumentów, druków, zdjęć oraz wszelkich innych 
materiałów, w tym relacji i świadectw, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. 
Wszystkie one zostaną właściwie zabezpieczone, opracowane i będą przechowywane wieczyście. 
Dzięki temu przyszłe pokolenia poznają, jak żyliśmy w czasie pandemii, jak zmieniły się nasze 
codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych; co przyniosło troski, a co radość; jakie 
targały nami rozterki, wątpliwości, obawy, co zaś dawało nadzieję; w jaki sposób przetrwaliśmy. 
Archiwum zwraca się do wszystkich osób, organizacji, instytucji o przekazywanie wszelkiej 
dokumentacji, która stanowić będzie bezcenne źródło historyczne dla kolejnych pokoleń.

Dokumentacja przyjmowana będzie w siedzibie Archiwum przy ul. płk. W. Kazimierskiego 3 
(dawne Koszary „Pod Jeleniami”) w Jeleniej Górze, jak również elektronicznie pod adresem: 
jgora@ap.wroc.pl . Można ustalić też inny sposób i miejsce przekazania materiałów. Wszelkich 
informacji udzielą chętnie pracownicy Archiwum pod powyższym adresem mailowy oraz 
telefonicznie: 75-644-99-40. Więcej informacji również na: www.archiwa.gov.pl 

Wszystkie organizacje i instytucje, które mają taką możliwość i zechcą okazać pomoc, 
Archiwum uprzejmie prosi o zamieszczenie tego apelu we własnych komunikatorach.

Z upoważnienia Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Kierownik Oddziału w Jeleniej Górze
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