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W roku 2003 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych po raz drugi 
w ostatnich latach zorganizowała w podległych sobie archiwach „Drzwi 
otwarte archiwów państwowych”. Tym razem odbywały się pod hasłem 
„Poznaj historię rodziny i swojej małej ojczyzny”. Ideą była zapoznanie z 
działalnością archiwów jako placówek przechowujących materiały o cha-
rakterze genealogicznym oraz zbiorów do historii regionalnej.

W gorzowskim archiwum państwowym głównym punktem „Drzwi 
otwartych” była wystawa pod hasłem ustalonym przez NDAP: „Poznaj 
historię rodziny swojej i małej ojczyzny”. Miała ona dwie zasadnicze części. 
W pierwszej zaprezentowano akta metrykalne i stanu cywilnego przecho-
wywane w oddziale. Szczególnie wyeksponowano akty stanu cywilnego 
znanych osób urodzonych bądź też zmarłych przed rokiem 1945, a mają-
cych swoje odniesienia w zasobie archiwum. Najbardziej znanymi z nich są 
Victor Klemperer – autor licznych publikacji dotyczących socjologicznych 
aspektów hitlerowskich Niemiec i Marie Juchacz – działaczka niemieckiej 



314

socjaldemokracji, pierwsza w Niemczech kobieta-poseł (obydwoje z Lands-
berga – Gorzowa) oraz Emanuel Lasker – drugi w historii rozgrywek 
mistrz świata w szachach (z Berlinchen – Barlinka). W drugiej części wy-
stawy zaprezentowano materiały wytworzone po 1945 roku, a zawierające 
listy osadników przybywających na ziemie zachodnie w drugiej połowie lat 
40. XX w. Wydano także katalog z wystawy, zawierający biogramy znanych 
osób z regionu wraz z reprodukcjami ich akt metrykalnych znajdujących się 
w naszym zasobie. Katalog opracowali Stanisława Janicka i Juliusz Sikorski. 
Koszt jego wydania pokryły Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz To-
warzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości.

W ciągu dwóch dni wystawę odwiedziło 197 osób, w tym dwie wyciecz-
ki szkolne. Ponadto 6 osób korzystało także z udostępnionej bazy danych 
„Po mieczu i kądzieli” zawierającej dane o aktach metrykalnych.
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