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MIASTA W DOKUMENCIE ARCHIWALNYM.
MA¸E OJCZYZNY – BOLIMÓW WCZORAJ I DZIÂ

We wrzeÊniu 2003 r. w Boli-
mowie odby∏a si´ uroczys-

toÊç inaugurujàca internetowy
projekt zatytu∏owany Miasta w do-
kumencie archiwalnym, dost´p-
ny w portalu Polska.pl. Od tej
miejscowoÊci, po∏o˝onej w powie-
cie skierniewickim, na wschód od
¸owicza, rozpocz´∏a si´ interne-
towa prezentacja dziejów kilku-
nastu historycznych miast Polski.

Dzi´ki Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Paƒstwowych oraz
Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej NASK ju˝ od ro-
ku na stronach portalu dost´pny
jest serwis zatytu∏owany Skarby
archiwów polskich, prezentujàcy
w dwóch wersjach j´zykowych –
polskiej i angielskiej ponad 180
najcenniejszych dokumentów. Ma
on umo˝liwiaç dost´p do trudno
osiàgalnych êróde∏ archiwalnych,
popularyzujàc tym samym his-
tori´ Polski. Kontynuacjà tego za-
mierzenia jest realizowany w∏aÊ-
nie serwis Miasta w dokumen-
cie archiwalnym. Dokumenty
zamieszczone na stronach www,
udost´pnione przez Archiwa Paƒ-
stwowe, a tak˝e zaczerpni´te ze
zbiorów publicznych i prywatnych,
przypominajà o dawnej Êwiet-
noÊci i bogatej miejskiej tradycji
Bolimowa. Zamierzeniem realiza-

torów projektu jest przedsta-
wienie w niedalekiej przysz∏oÊci
w podobny sposób kilkunastu
ma∏ych miast i miejscowoÊci: 

silkowa, WiÊnicza i Zab∏udowa.
Niektóre z tych miejsc, podobnie
jak Bolimów, mia∏y prawa
miejskie, ale utraci∏y je jeszcze 
w XIX w. Na ogó∏ miejsco-
woÊciom tym nie poÊwi´co-
no wiele uwagi w istniejàcych 
przewodnikach turystycznych,
atlasach, czy innego rodzaju opra-
cowaniach specjalistycznych.

Ma∏gorzata Laskowska-Adamowicz, Ewa Pop∏awska-Buka∏o
historyk sztuki, konserwator zabytków
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Bochni, Brzozowa, Chrzanowa,
Czerwiƒska, K´t, Latowicza,
Le˝ajska, ¸om˝y, Przeworska,
Skawiny, Szreƒska, Warty, Wa-

The “Sepia-tinted Warsaw” ex-
hibition was an unforgettable

journey along the trail of the first
Polish photographers, including
Karol Beyer, Marcin Olszyƒski,
Konrad Brandl, and Jan Miecz-
kowski. Old photographs showed

how Warsaw, its houses, residen-
tial and public interiors, streets,
squares and the inhabitants chang-
ed in the course of several dec-
ades during the the second half of
the nineteenth century. They also
recalled the patriotic demonstra-

tions of 1861, the local Bohemia
and the stars of the dramatic the-
atres and the Opera. The host of
the exhibition was the Library of
the capital city of Warsaw, which
collects photographs from the
time of its  establishment in 1907.

SEPIA-TINTED WARSAW. THE TOWN AND PEOPLE THROUGH THE LENSES 
OF NINETEENTH-CENTURY PHOTOGRAPHERS
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A ceremonial inauguration of
an Internet project entitled

Towns in Archival Documents,
available on www.Polska.pl, took
place in September this year in
Bolimów. It is precisely this 
location, situated to the east of
¸owicz, which inaugurated an
Internet presentation of the histo-
ry of more than ten historical
towns in Poland. 

The www. pages contain 22
handwritten and cartographic docu-
ments made available by the State
Archives thanks to the NASK
Scientific and Academic Com-
puter Network as well as extract-
ed from sources in public and pri-
vate collections for the purpose of
recalling the former splendour

and municipal traditions of Boli-
mów. The intention of the authors
was to render possible access to
archival sources, and in this way
to popularise the history of
Poland by using new media. In
the near future, the history of
other small towns and localities:
Bochnia, Brzozów, Chrzanów,
Czerwiƒsk, Kàty, Latowicz, Le-
˝ajsk, ¸om˝a, Przeworsk, Skawi-
na, Szreƒsk, Warta, Wasilków,
WiÊnicz and Zab∏udów, will be
presented in a similar manner and
saved from oblivion.

The open form of the presen-
tation made it possible to expand
the material by means of assorted
souvenirs associated with the
place of residence, such as family

photographs or reminiscences, in
order to encourage a more in-
depth acquaintance with local his-
tory and mould the feeling of
local identity. 

The meeting which inaugu-
rated the project was attended by
about 150 invited guests, who
were welcomed by Andrzej
Jagura, the head of the commune
of Bolimów. Brief speeches were
given by Doc. Dr. hab. Daria
Na∏´cz, the Head Director of the
State Archives, and Dr. Maciej
Koz∏owski, Director of the
NASK Scientific and Academic
Computer Network. The premises
of the project were presented by
Hubert Wajs, Director of the
Main Archive of Old Acts in

Zamiarem twórców serwisu
jest pokazanie w nowoczesny 
i atrakcyjny sposób trudno do-
st´pnych dokumentów szerokie-
mu gronu osób odwiedzajàcych
strony internetowe oraz wydoby-
cie z zapomnienia bogatej historii
wymienionych miejsc, ∏àczàcej
wspó∏czesnych ich mieszkaƒców
z lokalnà przesz∏oÊcià. Otwarta
forma prezentacji, pozwalajàca na
poszerzanie zamieszczonych ma-
teria∏ów o ró˝nego rodzaju pa-
miàtki zwiàzane z miejscem za-
mieszkania, takie jak zdj´cia
rodzinne czy wspomnienia, ma
zach´ciç do g∏´bszego poznania
w∏asnych dziejów i kszta∏towania
poczucia to˝samoÊci lokalnej.

Na spotkanie inaugurujàce
projekt przyby∏o ok. 150 zaproszo-
nych osób. GoÊci przywita∏ Andrzej
Jagura, wójt gminy Bolimów.
Krótkie przemówienia wyg∏osili:
doc. dr hab. Daria Na∏´cz, naczel-
ny dyrektor Archiwów Paƒstwo-
wych i dr Maciej Koz∏owski, dy-
rektor Naukowej i Akademickiej

Sieci Komputerowej NASK.
Za∏o˝enia projektu zaprezentowa-
li: dr Hubert Wajs, dyrektor Archi-
wum G∏ównego Akt Dawnych 
w Warszawie oraz Marek Marzec,
kierownik serwisu internetowego
www.Polska.pl. Swoimi spostrze-
˝eniami podzielili si´ z uczestnika-
mi spotkania równie˝: Alojzy Or-
szulik, biskup diecezji ∏owickiej,
prof. dr hab. in˝. Micha∏ Kleiber,
minister telekomunikacji, Ryszard
Mikliƒski, wiceminister kultury 
i senator Gra˝yna Staniszewska.

Podczas prezentacji serwisu
przedstawiona zosta∏a historia 
Bolimowa, opracowana na pod-
stawie 22 dokumentów archiwal-
nych – r´kopiÊmiennych i karto-
graficznych. Zosta∏y one udost´p-
nione w internecie w postaci repro-
dukcji oraz przepisanych i prze-
t∏umaczonych z ∏aciny tekstów.
Wzbogacone galerià zdj´ç przed-
stawiajàcych zabytki architektury
Bolimowa, umo˝liwiajà pe∏ne
poznanie historii i teraêniejszoÊ-
ci tej niewielkiej miejscowoÊci,

dawniej miasta, które utraci∏o
swój status w wyniku burzliwych
dziejów. O jego dawnym znaczeniu
Êwiadczà oprócz wymienionych
dokumentów nieliczne, zachowa-
ne do dziÊ pomniki miejscowej
tradycji: renesansowe koÊcio∏y –
Âw. Trójcy i Âw. Anny oraz mo-
gi∏a z czasów I wojny Êwiatowej, 
w której spoczywajà ˝o∏nierze
polegli w wyniku u˝ycia po raz
pierwszy na Êwiecie chloru jako
broni chemicznej.

Prezentacj´ zakoƒczy∏a krótka
dyskusja, której uczestnicy do-
cenili inicjatyw´ organizatorów 
i podkreÊlili koniecznoÊç jej kon-
tynuacji i rozwoju. Spotkanie
uwieƒczy∏y wyst´py artystyczne
miejscowej m∏odzie˝y szkolnej
i staropolska biesiada.

Nast´pnym miejscem po Bo-
limowie, które uzyska swój por-
tret dokumentalno-historyczny, do-
st´pny w serwisie Miasta w do-
kumencie archiwalnym, b´dzie
Czerwiƒsk nad Wis∏à, wzmianko-
wany ju˝ w dokumentach z XI w.

TOWNS IN ARCHIVAL DOCUMENTS.
SMALL HOMELANDS – BOLIMÓW YESTERDAY AND TODAY 
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teatralne. W woj. ∏ódzkim nato-
miast mo˝na by∏o uczestniczyç 
w prezentacji Êredniowiecznych
dzie∏ muzyki wokalnej, technik ma-
larskich i literatury. Ponadto odby-
wa∏y si´ koncerty, warsztaty dla
dzieci i m∏odzie˝y. Zosta∏y udo-
st´pnione do zwiedzania najcen-
niejsze zabytki architektury.
Podczas obchodów w woj. pomor-
skim otwarta zosta∏a wystawa pn.
„Znaki Krajobrazu Pomorskiego
– dziedzictwo utracone”, a tak˝e
nastàpi∏a inauguracja konwersa-
torium „Znaki Ziemi Pomorskiej”.
Dodatkowo Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, oddzia∏ w S∏up-
sku, zorganizowa∏o imprez´ “Po-
morze – nasz region, nasza oj-
czyzna, nasza Europa”, podczas
której mia∏a miejsce prelekcja 
i objazd pod has∏em „Poznajemy
zabytki kaszubszczyzny”.

Na Mazowszu przygotowano 
i zrealizowano program o bardzo
urozmaiconym charakterze. Udzia∏
w obchodach wzi´∏o 21 placówek
kulturalnych. Odby∏y si´ dwa fes-
tyny w Czersku i w Sochaczewie,
wycieczka dla mieszkaƒców Ma-
zowsza „Zabytkowa architektura
przemys∏owa Warszawy”, mo˝na
by∏o zwiedziç miejsca zazwyczaj
niedost´pne: Forty Wawrzyszew-
skie, fabryk´ Norblina, wytwórni´
wódek, starà zajezdni´ tramwa-
jowà, starà, zabytkowà gazowni´.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W2003 r. odby∏y si´ w Polsce
po raz jedenasty Europejskie

Dni Dziedzictwa, nad którymi pa-
tronat honorowy objà∏ Waldemar
Dàbrowski, Minister Kultury RP. 

Europejskie Dni Dziedzictwa
organizowane sà od 1992 r. z ini-
cjatywy Rady Europy i pod pa-
tronatem Unii Europejskiej. Od
dwóch lat koordynatorem obcho-
dów jest Centro National de Cul-
tura w Lizbonie, wczeÊniej funkcj´
t´ pe∏ni∏a Fundacja Króla Bau-
douina z Brukseli. Uroczyste otwar-
cie obchodów tego europejskiego
Êwi´ta mia∏o miejsce w Dublinie,
w Irlandii, 6 wrzeÊnia 2003 r.

Polska by∏a jednym z 47
paƒstw bioràcych udzia∏ w obcho-
dach. Mi´dzy 18 a 21 wrzeÊnia
odby∏y si´ liczne imprezy, które
mia∏y na celu przede wszystkim
kszta∏towanie to˝samoÊci kultu-
rowej poprzez bezp∏atne udo-
st´pnienie muzeów i wn´trz za-
bytkowych budowli oraz prezen-
tacj´ poszczególnych regionów 
i przybli˝enie problematyki ochro-
ny dóbr kultury. W ramach obcho-
dów organizowane by∏y tak˝e war-
sztaty, konferencje, widowiska ar-
tystyczne i wystawy.

W Polsce animatorami sà 
przede wszystkim organizacje po-
zarzàdowe, które wspó∏pracujà
z Krajowym OÊrodkiem Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków oraz

z Regionalnymi OÊrodkami Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
Wojewódzkimi S∏u˝bami Ochrony
Zabytków, w∏adzami miejskimi 
i samorzàdowymi.

Tematyka obchodów Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Polsce
by∏a bardzo zró˝nicowana. Ch´ç
wspólnego Êwi´towania i celebro-
wania uroczystoÊci wyrazi∏o 11 wo-
jewództw: kujawsko-pomorskie,
lubelskie, ∏ódzkie, ma∏opolskie,
mazowieckie, podlaskie, pomor-
skie, Êlàskie, Êwi´tokrzyskie, war-
miƒsko-mazurskie i wielkopolskie.

Celem obchodów w tych wo-
jewództwach by∏o przybli˝enie
spo∏ecznoÊci lokalnej zabytko-
wych obiektów ma∏o znanych bàdê
zapomnianych. W woj. lubelskim,
odbywa∏y si´ projekcje filmowe,
warsztaty plastyczne, liczne kon-
certy, wystawy i improwizacje

Malwina ¸askawska
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Warsaw, Marek Marzec, head of
www.Polska.pl. Alojzy Orszulik,
the bishop of the diocese of
¸owicz, Prof. Dr. hab. Micha∏
Kleiber, the Minister of Tele-
communication, Ryszard Mikliƒ-
ski, Vice-Minister of Culture, and

Senator Gra˝yna Staniszewska
shared their observations with 
the other participants of the 
presentation. 

The meeting ended with a brief
discussion which expressed ap-
preciation for the organisers’ 

initiative and stressed the neces-
sity of its further continuation and
development.

The presentation closed with
artistic performances given by the
local school children and students
and an Old Polish reception. 


