Projekt "Związek Miast Polskich i miasta w odbudowie niepodległości"

ARCHIWUM

"Miasta polskie w Niepodległej (1917 - 2018)"
Publicznie dostępna internetowa platforma informacyjno-edukacyjna, obejmująca:
- źródłowe materiały z miast, dotyczące osób i wydarzeo ważnych dla odbudowy polskiej paostwowości:
wersje elektroniczne materiałów źródłowych, dotyczących odrodzenia samorządu miejskiego po
odzyskaniu niepodległości, dorobku 20-lecia międzywojennego, ponownego odrodzenia samorządu
miejskiego po upadku PRL i głównych osiągnięd społeczności lokalnych po roku 1990;
zbiór historii mówionej (w tym wywiady z prezydentami i burmistrzami miast z I kadencji) i innych
materiałów z zasobów lokalnych (pozyskanie z miast, opracowanie i udostępnienie na portalu);
- informacyjno-edukacyjne materiały video, dotyczące roli miast w odbudowie kraju:
edukacyjno-informacyjne materiały video, dotyczące rozwoju samorządu miejskiego oraz roli miast
w odbudowie paostwowości polskiej (w procesie legislacyjnym, w odbudowie gospodarki, przeciwdziałaniu skutkom wielkiego kryzysu, akcji pomocy po powodzi w 1997 roku, działao na rzecz
zrównoważonego rozwoju po roku 1990;
- źródłowe materiały dotyczące działalności Związku Miast Polskich:
materiały źródłowe, zebrane lub wyprodukowane przez Związek po jego odtworzeniu, tzn. od stycznia
1991 roku (zdjęcia, filmy itp.);
- elektroniczną wersję wystawy "Samorządni i Niepodlegli", z linkami do materiałów źródłowych.
* * * * *

Archiwum powstaje w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego, którego celem jest
włączenie mieszkaoców miast w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
a w tym 100-lecie odbudowy samorządów miast i utworzenia Związku Miast Polskich, a także
zwiększenie świadomości na temat roli władz i społeczności lokalnych naszych miast w odbudowie
paostwowości w jej wymiarze zdecentralizowanym.
Samorządnośd miejska odradzała sie jeszcze podczas I wojny światowej, a sam Związek powstał
już w 1917 roku. Stworzyli go ludzie z miast, którzy zdawali sobie sprawę ze skali zadao, jakie przed
narodem stają, oraz z faktu, że wznoszenie gmachu Nowej Polski będzie trwało "cegiełka po
cegiełce", że stopniowo powstają "organizacje i instytucje, początkowo o skromnych zarysach, lecz
widocznie z doniosłem przeznaczeniem, które w przyszłości rozwiną się i staną podwalinami
narodowego dobra i szczęścia" (Adolf Suligowski, z manifestu założycielskiego Związku Miast
Królestwa Polskiego, 1917).
Odbudowa pamięci społeczności miejskich o ważnych wydarzeniach i osobach lokalnych, które
odegrały ważną rolę w odbudowie polskiej paostwowości po odzyskaniu niepodległości oraz
ponownie po upadku PRL-u. Grupami docelowymi projektu są najpierw radni i pracownicy
samorządowi urzędów i instytucji miejskich, a docelowo wszyscy zainteresowani mieszkaocy miast.
Stworzenie archiwum w skali ogólnopolskiej przyczyni się do upowszechnienia różnych doświadczeo
lokalnych w procesie budowania Samorządnej Rzeczpospolitej ku pożytkowi wspólnemu.

