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Projekt “Odcienie regionalizmu” 

Projekt 

Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu 

Cel projektu: Ukazanie istotnych zdarzeń i procesów historycznych zachodzących na obszarze 

właściwości Oddziału w Bolesławcu tj obszarze trzech powiatów: bolesławieckiego, 

lubańskiego i zgorzeleckiego w oparciu o zasoby archiwalne wzbogacone o obiekty spoza 

archiwów państwowych. 

Forma rozpowszechniania: stała publikacja internetowa 

Prezentowane zagadnienia merytoryczne będą miały charakter otwarty, to znaczy będą mogły 

być w przyszłości rozszerzane i uzupełniane (co rok lub nieregularnie). 

Forma merytoryczna: dowolna - autorska.  

1. Opracowania (teksty) publikowane mają charakter autorski z pełną afiliacją autora 

2. Publikowane zasoby archiwalne posiadają pełną afiliację przechowawcy, a przechowawca 

prezentowany jest jako współautor/współpracownik przy opracowaniu tematu. 

3. Każdy temat posiada redaktora odpowiedzialnego za jego całość 

4. Współpraca archiwistów przy doborze materiałów archiwalnych do tematu traktowana jest 

jako autorska konsultacja. 

Zawartość publikacji:  

1. Temat /nazwa/ tytuł zdarzenia lub procesu i jego ramy chronologiczne (daty skrajne) 

2. Kontekst historyczny zdarzenia lub procesu 

3. Publikacja podstawowych źródeł archiwalnych wraz z kontekstem ich wytworzenia 

4. Uzupełnienie tematu materiałami związanymi z tematem, ale niemającego bezpośredniego 

związku z prezentowanymi źródłami 

5. Bibliografia 

Uzasadnienie 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu obejmuje swoimi właściwościami 

kompetencyjnymi obszar trzech powiatów: bolesławiecki, lubański i zgorzelecki. Na obszarze tym nigdy 

nie było centrum administracyjnego i siedziby władz wyższego szczebla niż powiaty, nie miała siedziby 

żadna wyższa uczelnia, a duże zakłady przemysłowe, w historycznym okresie PRL, również podlegały 

strukturom wyższego rzędu.  

Istotne wydarzenia i procesy zachodzące na teranie obszaru właściwości archiwum miały swoje źródła 

w decyzjach władz wyższego szczebla. Bez ich prezentacji nie możliwe jest ukazywanie zdarzeń i 

procesów historycznych zachodzących regionalnie. Np.: endemiczne zjawisko osiedlenia się w powiecie 

bolesławieckim Polaków z Bośni i Hercegowiny w byłej Jugosławii wymaga prezentacji źródeł 

przechowywanych w zasobach Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowego we Wrocławiu. 

Władze powiatowe tylko w niewielkiej części uczestniczyły w procesie repatriacji i osiedleniu tej 

ludności. Podobnie rzecz się ma z wieloma wydarzeniami politycznymi, społecznymi czy gospodarczymi 

jak np.: osadnictwem wojskowym w powiatach nadgranicznych, ludnością cygańską, osadnictwem 

greckim w Zgorzelcu, Akcją Wisła, wyborami itd.  
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Władze powiatowe i gminne dostarczały jedynie danych źródłowych dla instytucji wyższego szczebla 

lub były organami wykonawczymi.  

Z punktu widzenia badaczy lokalnych, często amatorów, dostępność do archiwaliów spoza regionu, 

może być często jedyną możliwością dotarcia do istotnych materiałów źródłowych, może być też 

wskazówką, gdzie szukać informacji, której w inny sposób nie mogliby zdobyć. Materiały takie w 

sposób uniwersalny mogą służyć także edukacji młodzieży. 
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