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Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu
Kolekcja tematyczna: Łemkowie
1890 - 1949

Nr zbioru/zespołu
PL_1001_OK_0148

I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu
Jerzy Starzyński jest historykiem, badaczem kultury łemkowskiej, animatorem kultury, choreografem.
Urodził się w 1967 roku. Po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim,
wyjechał do Drohobycza, gdzie uzupełniał wiedzę teoretyczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej na
wydziale etnograficzno-muzycznym, a wiedzę praktyczną - w zawodowym Państwowym Zespole
Pieśni i Tańca „Werchowyna”. W 1991 roku Jerzy Starzyński założył Łemkowski Zespól Pieśni i Tańca
„Kyczera”, od 1992 roku działający w ramach stowarzyszenia społeczno-kulturalnego pod tą samą
nazwą. Do głównych celów stowarzyszenia należy ratowanie i propagowanie kultury łemkowskiej,
inspirowanie badań naukowych w zakresie łemkoznastwa, prowadzenie działalności
dokumentacyjnej, podejmowanie działań mających na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń
na tle etnicznym i narodowościowym. Zespół prowadzi jedyne w Polsce Centrum Kultury
Łemkowskiej z własną biblioteką, archiwum i izbą etnograficzną. Jerzy Starzyński został odznaczony
Medalem Ministra „Gloria Artis” – Zasłużony Kulturze.
II Dzieje zbioru/zespołu
Kolekcja została przekazana Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka KARTA przez Jerzego
Starzyńskiego w 1998 roku. Zawiera fotografie zgromadzone przez J. Starzyńskiego podczas pracy
badawczej. Nie posiadała środka ewidencyjnego. Po przeprowadzonej inwentaryzacji kolekcja składa
się z jednej jednostki archiwalnej.

III Charakterystyka archiwalna zbioru/zespołu
Tytuł: Kolekcja tematyczna: Łemkowie
Granice chronologiczne: 1890 - 1949
Granice terytorialne: Polska
Rozmiar: Jednostki archiwalne: 1,00

IV Zawartość zbioru/zespołu
W teczce o sygnaturze OK_0148_0001 znajdują się fotografie Łemków ze wsi Bogusza.

V Metody porządkowania
Kolekcja otrzymała układ schematyczno-rzeczowy, składa się z jednej jednostki archiwalnej. Dla
kolekcji sporządzono inwentarz książkowy i opatrzono go wstępem. Przeprowadzona została także
digitalizacja zabezpieczająca fotografie.
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Opis zewnętrzny

Łemkowie z Boguszy

1890 - 1949 Rozmiar dokumentów
ogółem: 1
fotografia
czarno-biała

Sygnatury Uwagi
dawne

Jednostka archiwalna nr 0001: Łemkowie z Boguszy
Rozmiar i nośnik:
liczba dokumentów ogółem: 8
liczba dokumentów obrazowych: 8
fotografia
błona fot. negatyw
Data: 1890 - 1949
Nazwa twórcy: Starzyński, Jerzy (1967-)
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0001
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Tytuł

Daty

Anna i Szymom Choroszczak 1890 - 1900
z Boguszy w powiecie
nowosądeckim w
województwie krakowskim
Łemkowskie wesele
1936 - 1939

Opis zewnętrzny

dokument obrazowy
rozmiar (liczba stron):
negatyw, fotografia,
czarno-biała
dokument obrazowy
rozmiar (liczba stron):
negatyw, fotografia
czarno-biała
Łemkowskie dzieci podczas 1936 - 1939 dokument obrazowy
akademii z okazji rocznicy
rozmiar (liczba stron):
urodzin Tarasa Szewczenki
negatyw, fotografia
czarno-biała
Dzieci łemkowskie przed
1936 - 1939 dokument obrazowy
cerkwią, początek roku
rozmiar (liczba stron):
szkolnego
negatyw, fotografia
czarno-biała
Sanoka (?) z domu Sydoriak i 1946
dokument obrazowy
Andrzej Tkaczyk na łące
rozmiar (liczba stron):
negatyw, fotografia
czarno-biała
Punkt zborny w Grybowie
1947
dokument obrazowy
rozmiar (liczba stron):
negatyw, fotografia
czarno-biała
Pochodzący z Boguszy w
1949
dokument obrazowy
powiecie nowosądeckim
rozmiar (liczba stron):
Łemkowie po przesiedleniu
negatyw, fotografia
do nowych miejsc
czarno-biała
zamieszkania na Dolnym
Śląsku

Sygnatury Uwagi
dawne
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