Bytom, 01.06.2010r.

Akcja ratowania rodzinnych fotografii zniszczonych przez powódź
Tegoroczna powódź dotknęła tysiące polskich rodzin. Wiele z nich straciło dorobek
kilku pokoleń, a skutki tej klęski będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Firma
Skano z Bytomia rozpoczyna nietypową akcję pomocy skierowaną do wszystkich
osób, których bezcenne rodzinne zdjęcia ucierpiały w wyniku niszczycielskiego
działania żywiołu.
Wdzierająca się do domów woda zniszczyła meble, sprzęty gospodarstwa domowego,
ale była też bezlitosna dla najcenniejszych rodzinnych wspomnień. Stare fotografie,
chowane nierzadko w piwnicach i przydomowych garażach, w jednej chwili straciły swoją
moc.
Rozpoczęta przez serwis Skano.pl akcja ma na celu bezpłatną digitalizację i odrestaurowanie
zdjęć zniszczonych w wyniku powodzi. Poszkodowane osoby mogą przesłać 8 wybranych
zdjęć wraz z odpowiednim formularzem do laboratorium Skano (dane kontaktowe i wzór
formularza można znaleźć pod adresem www.skano.pl/powodz). Nadesłane zdjęcia będą
kolejno skanowane i poddawane renowacji, a następnie odsyłane na płycie CD wraz z
oryginalnymi zdjęciami. Całkowity koszt tej operacji - skanowania, renowacji i przesyłki
zwrotnej - poniesie serwis Skano.pl. Akcja obejmuje swym zasięgiem wszystkie tereny
dotknięte powodzią i potrwa do 15 lipca br.

"W obliczu takiej tragedii wiele osób wykazuje wielką wolę pomocy. Niektórzy własnymi
rękami pomagają przy usuwaniu skutków powodzi, a inni wspierają finansowo instytucje
charytatywne. Naszą misją jest ratowanie wspomnień i właśnie w taki sposób chcemy pomóc
w tej trudnej dla wielu ludzi sytuacji". - komentuje Grzegorz Brzuchala, właściciel Skano.pl.
"Zniszczony fotel, dywan lub pralkę można wymienić na nowe. W przypadku archiwalnych
zdjęć, które były jedynym i oryginalnym nośnikiem sentymentalnych historii, jest to
zwyczajnie niemożliwe. Początkowo o zdjęciach się nie myśli, bo są ważniejsze rzeczy do
uporządkowania, ale z czasem przychodzi poczucie poważnej straty. Chcemy wykorzystać
nasze doświadczenie oraz zaplecze technologiczne i poprzez tę akcję pomóc możliwie wielu
rodzinom".
Firma Skano przeprowadziła dotychczas archiwizację tysięcy zniszczonych fotografii. Wiele
z nich przetrwało poważne kataklizmy jak powodzie, czy pożary, wymagając tym samym
znaczącej rekonstrukcji. Bardzo ważna w tym procesie jest skrupulatna praca grafików, która
pozwala przywrócić dawną świetność zniszczonych fotografii. Nie można również zapominać,
że zdjęcia zarchiwizowane w wersji elektronicznej odporne są na działanie czasu co pozwala
zabezpieczyć cenne wspomnienia przed ewentualnymi zniszczeniami.
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