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Wstęp 

Niniejsza rozprawa ma na celu przedstawić działalność internetową Ośrodka 

„Brama Grodzka – Teatr NN” jako przykład instytucji kultury, która stara się kreować 

pewne zjawiska w obszarze Internetu. Tworząc projekty wykorzystujące to nowoczesne 

narzędzie, TNN wypełnia swoje statutowe zadania, pozyskując nowych odbiorców 

w wirtualnej sieci. Niniejsza praca przedstawia historię wykorzystania Internetu 

w Ośrodku, począwszy od powstania instytucji, aż po najnowsze inicjatywy, czyli od 

chwili, kiedy pierwsze proste strony internetowe prezentowały podstawowe informacje 

o instytucji, po tworzenie projektów kompleksowo zorientowanych na odbiorców 

w wirtualnym świecie. Rozprawa zawiera opis projektów zarówno zrealizowanych, jak 

i tych, które pozostały tylko w planach; inicjatywy kluczowe dla działań Ośrodka oraz 

te, które najlepiej prezentują zwyczajową działalność – inicjatywy, które zbierają 

w większą całość poszczególne fragmenty informacji tworzonych w różnych projektach 

Bramy lub są pewnym wzorem, na podstawie którego realizowane są kolejne pomysły. 

Rozprawa dotyczy autonomicznych projektów internetowych realizowanych w TNN-ie, 

przez co rozumiem strony nie będące autoprezentacją Ośrodka, lecz przedstawiające 

informacje na temat konkretnych projektu. Opisana w rozprawie działalność Bramy 

może stanowić pewien wzór działania dla innych instytucji. 

Temat niniejszej pracy został zaproponowany autorowi przez Tomasza Pietra-

siewicza – dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – ponieważ brakuje takie-

go opracowania. Jedyne rozprawy odnoszące się do TNN-u pod kątem nowych mediów 

napisał Łukasz Kowalski, który skupił się na wyzwaniach jakie stoją przed instytucjami 

kultury w dobie gwałtownego wzrostu znaczenia Internetu
1
 oraz na roli portalu interne-

towego tej instytucji z perspektywy organizacyjnej
2
. 

Źródłami, które posłużyły do napisania niniejszej pracy, były ustne wypowiedzi 

udzielone przez pracowników Ośrodka. W wywiadach przeprowadzonych przez autora 

opisywali oni swój udział w różnego rodzaju inicjatywach internetowych; katalog pli-

ków dźwiękowych z nagraniami autor załącza do rozprawy. Kolejnych informacji do-

starczyły strony internetowe TNN-u istniejące w Internecie – wraz z ich kodem źródło-

wym. Informacje pozyskane zostały także z tekstów pisanych przez dyrektora instytucji, 

                                                 
1
 Kowalski Ł., „Internet w instytucjach kultury na przykładzie Ośrodka «Brama Grodzka – Teatr NN»”, 

Lublin, 2007. 
2
 Kowalski Ł., „Instytucje kultury i nowe media – studium przypadków”, Lublin 2009. 
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na temat niej samej, stron internetowych, programu internetowego Bramy w ogóle 

i innych powiązanych z tymi zagadnieniami działań TNN-u. Ostatnim źródłem są arty-

kuły z gazet i czasopism. Są one materiałem, który pozwala zbadać pogląd dziennikarzy 

na nowe medium i działania Ośrodka. Stanowią też swego rodzaju radar, który wy-

chwytuje z całego gąszczu informacji pojawiających się codziennie w mieście te być 

może najciekawsze dla czytelnika-odbiorcy. Archiwum instytucji gromadzi wszystkie 

artykuły z prasy – przede wszystkim regionalnej – które w jakikolwiek sposób dotyczą 

Ośrodka. 

W rozdziale pierwszym tym autor przedstawia proces, jaki zaszedł w Ośrodku 

od momentu jego powstania do chwili obecnej w odniesieniu do Internetu jako narzę-

dzia wykorzystywanego w działalności instytucji, a także rozwój sposobów wykorzy-

stania owego medium. Druga część pracy daje pogląd na możliwości jakie daje sieć, 

przedstawiając nowatorskie projekty potwierdza, iż nie należy się bać nowych mediów. 

Można je natomiast wykorzystać i bardzo efektywnie wypełniać misję instytucji kultu-

ry. Trzecia część opisuje wypracowane modele stron internetowych. To tekst, który 

pokazuje dopracowane metodycznie projekty, gwarantują one dotarcie do odbiorców. 

Niniejsza praca jest próbą uchwycenia sytuacji, w której Internet zmienia oblicze 

kultury. Będzie to studium przypadku posłużenia się Internetem przez instytucję kultu-

ry, w czasach, kiedy Internet jest wykorzystywany w coraz większej ilości codziennych 

działań. Młodzi ludzie często we wczesnym wieku poznają sieć i umieją się w niej po-

ruszać. Dlatego też zwrócenie uwagi na Internet i realizowanie zadań instytucji kultury 

poprzez to medium – jest tak ważne. Póki co jak informuje Raport o stanie i zróżnico-

waniach kultury miejskiej w Polsce: „Kultura w dyskursie internetowym – powtórzmy 

to jeszcze raz – jawi się więc jako sfera na poły martwa”
3
. Pomyślne wykorzystanie 

sieci może przesądzić o istnieniu pewnych treści w umysłach ludzi w przyszłości. 

                                                 
3
 http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKultMiej/kult.miej_raport%281%29.pdf 
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ROZDZIAŁ I 

Historia Internetu w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” to samorządowa instytucja kultury powo-

łana do życia w kwietniu 1998 roku. Na działalność instytucji składa się szeroki wachlarz 

inicjatyw, a podstawowym jej celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego Lublina i Lu-

belszczyzny, jego upowszechnianie i popularyzowanie. Pracownicy Ośrodka podejmują 

także inicjatywy dotyczące współczesnych problemów miasta i jego mieszkańców – za 

przykłady niech posłużą Porozumienie Rowerowe działające na rzecz lubelskich rowe-

rzystów, Miasto Poezji – które promuje poezję i literaturę oraz ich twórców, Forum Kul-

tury Przestrzeni – wpierające mieszkańców w staraniach o przyjazną przestrzeń, Wa-

gon2010.Lublin.pl – przypomina o wydarzeniach roku 1980 w Polsce oraz promuje 

Lublin w całym kraju. Instytucja ta nawiązując do swej siedziby Bramy Grodzkiej, daw-

niej zwanej Żydowską, w przeszłości łączącej dwie części miasta i w dużej mierze kon-

centruje się na działaniach mających na celu zbliżenie kultur, wzajemne poznanie i zro-

zumienie. Do realizacji swych celów Ośrodek wykorzystuje różne formy działania, na 

przykład wystawia sztuki, które swą historią sięgają Teatru NN
4
, publikuje różnego ro-

dzaju wydawnictwa – tu wyróżnić trzeba czasopismo Scriptores, inne tego rodzaju inicja-

tywy to chociażby „Pożegnanie Taboru” – album będący cyklem fotografii Romów czy 

książka „Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa” – przybliżająca historię nieza-

leżnego druku w czasach PRL. Ośrodek organizuje także wydarzenia plenerowe, jak Noc 

świętojańska, spacer z Czechowiczem czy Misterium Dzwonu
5
. Tworzenie stron interne-

towych i prezentowanie na nich wypracowanych wiadomości to tylko jeden z wielu spo-

sobów na dotarcie do odbiorców. Działania pracowników Ośrodka nastawione są na dłu-

gofalowe efekty, wybór Internetu jest nieprzypadkowy. To medium, które często 

przechowuje treści nawet po skasowaniu oryginału przez autora. 

Internet w Polsce jest dostępny od 1991 roku
6
, natomiast pierwsza strona inter-

netowa powstała w 1993 roku na Uniwersytecie Warszawskim
7
. Początkowo z nowego 

                                                 
4
 Teatr NN powstał w roku 1990 w ramach lubelskiego Studium Teatralnego, swoje próby odbywał 

w Bramie Grodzkiej. Aktorzy w nim skupieni życie na scenie rozpoczynali w latach 70-tych i 80-tych 

w ramach działalności studenckiej. Skrót „NN” odwołuje się do łacińskiego nomen nescio. 

http://tnn.pl/k_6_m_6.html, 23.04.2010. 
5
 http://www.tnn.pl/k_32_m_3.html, 23.04.2010. 

6
 http://www.nask.pl/run/n/Dzialalnosc, 29.07.2010. 

7
 http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/indexold.html, 29.07.2010. 

http://www.tnn.pl/k_32_m_3.html
http://www.nask.pl/run/n/Dzialalnosc
http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/indexold.html
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medium korzystać mogły jedynie uczelnie, pierwszy serwer państwowy został urucho-

miony w roku 1994
8
. W ciągu dwóch kolejnych lat przygotowywane zostały możliwo-

ści dostępu do Internetu na skalę ogólnopolską dla każdego – także indywidualnego – 

chętnego
9
. Liczba podłączeń do nowego medium rosła bardzo szybko, co obrazuje ilu-

stracja 1. Pierwsza w Polsce strona internetowa instytucji kultury Centrum Sztuki 

Współczesnej Zamek Ujazdowski – powstała w 1995 roku i wtedy także zaistniała 

pierwsza na rynku polskim oferta darmowej poczty elektronicznej
10

. 

 

Ilustracja 1. Liczba komputerów w polskim Internecie w latach 1995–1999, źródło: 

http://www.wsp.krakow.pl/papers/trzebinia.html,28.08.2010 

Biorąc pod uwagę te fakty, można stwierdzić, iż Ośrodek bardzo szybko zaczął 

korzystać z globalnej sieci. „Druga połowa lat 90-tych to dynamiczny rozwój Internetu, 

dlatego chcąc wprowadzić tę technologię do naszych działań już w 1997 r. Ośrodek 

został podłączony do sieci internetowej łączem światłowodowym. Była to pierwsza tego 

typu inwestycja wśród lubelskich instytucji kultury. Dzięki stworzonej infrastrukturze 

technicznej w Ośrodku zaczął powstawać «Program Internetowy»”
11

. Już od pierw-

                                                 
8
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet#Internet_w_Polsce, 29.07.2010. 

9
 Rafa J., Internet w Polsce – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, 

http://www.wsp.krakow.pl/papers/trzebinia.html, 28.08.2010. 
10

 http://kalendarium.icm.edu.pl/, 28.08.2010. 
11

 http://tnn.pl/k_17_m_453.html, 12.01.2010. Raport dla Najwyższej Izby Kontroli, Lublin 2001, s. 1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet#Internet_w_Polsce
http://www.wsp.krakow.pl/papers/trzebinia.html
http://kalendarium.icm.edu.pl/
http://tnn.pl/k_17_m_453.html
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szych dni działalności instytucji Internet był narzędziem wykorzystywanym do przeka-

zywania informacji. Początkowo tworzono przede wszystkim proste strony, które in-

formowały o samym Ośrodku
12

. W miarę przyswajania przez pracowników coraz now-

szych umiejętności pojawiały się pomysły, by tworzyć w wirtualnym świecie także 

strony o konkretnych działaniach tej instytucji. Wizja ta była możliwa dzięki pracy 

Marcina Zmysłowskiego, Krzysztofa Wojteczki i Marcina Skrzypka. Pierwszy z nich – 

z wykształcenia informatyk pracujący dorywczo w Ośrodku – odpowiedzialny był za 

infrastrukturę komputerową i zarządzał serwerem instytucji. Drugi z wymienionych – 

pedagog, był samoukiem w zakresie tworzenia stron internetowych; podczas pracy 

w TNN-ie zajmował się także podstawowymi konserwacjami sprzętu. Trzeci z wy-

kształcenia jest anglistą. Pierwsze strony www tworzyli Marcin Skrzypek oraz Krzysz-

tof Wojteczko. Żaden z etatowych pracowników Ośrodka nie posiadał w tamtym czasie 

wykształcenia informatycznego. Większości projektów realizowanych w Bramie nada-

wali wymiar wirtualny, tworząc witrynę internetową, często modyfikując pierwotne 

wersje konkretnych stron. W ten sposób – w praktyce – polepszali swe umiejętności
13

.  

Większość ze zrealizowanych projektów to pomysły dyrektora Ośrodka – Tomasza 

Pietrasiewicza. Ma on też swój udział w projektowaniu zawartości oraz wyglądu serwisów. 

Jego rola w „Programie Internetowym” jest zdecydowanie największa. Aktualnie po wielu 

latach działalności skierowanej w dużej mierze na wirtualne witryny w instytucji pracuje 

wiele osób, które z powodzeniem realizują koncepcje wykorzystujące globalną sieć. Koor-

dynatorami działań wirtualnych są Joanna Zętar oraz Łukasz Kowalski z działu „Laborato-

rium Nowych Mediów”. Wszystkie pomysły pojawiające się w TNN-ie są z nimi konsul-

towane, zarówno pod względem merytorycznym jak i funkcjonalnym. Osobami 

zaangażowanymi w wiele projektów Ośrodka są Emil Majuk i Tadeusz Przystojecki. Lu-

dzie Ci zatrudnieni w TNN-ie poza koordynatorami „Laboratorium Nowych Mediów” na-

jaktywniej włączają się w tworzenie nowatorskich rozwiązań technologicznych kolejnych 

projektów internetowych. Przede wszystkim konsultują oni inicjatywy dotyczące szeroko 

rozumianej historii. Rozwiązania w zakresie prezentacji materiałów „Historii Mówionej” 

projektowane są często przez kierownika tego działu Tomasza Czajkowskiego
14

. Każdy 

z pracowników Ośrodka może zaproponować pomysł na projekt, który będzie przedysku-

towany z osobami mającymi doświadczenie w realizacji inicjatyw internetowych. 

                                                 
12

 http://web.archive.org/web/20001206215500/http://www.tnn.lublin.pl/, 12.01.2010. 
13

 Rozmowa autora z Krzysztofem Wojteczko 12.01.2010. 
14

 Rozmowa z Łukaszem Kowalskim 11.10.2010. 

http://web.archive.org/web/20001206215500/http:/www.tnn.lublin.pl/
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Twórcami materiałów zamieszczanych na stronach Ośrodka są zarówno jego 

pracownicy, jak również naukowcy lubelskich uczelni, studenci i pasjonaci. Redakcją 

tekstu oraz dodawaniem materiałów multimedialnych do witryn zajmują się tylko i wy-

łącznie osoby zatrudnione w instytucji. W Ośrodku tworzony jest też system informa-

tyczny obsługujący własne strony internetowe – stworzony przez Krzysztofa Wojteczko 

i Rafała Sawickiego oraz współprojektowany przez Emila Majuka, natomiast aktualnie 

modyfikowany przez studentów informatyki Kamila Pręciuka i Łukasza Sadkowskiego. 

Przez krótki okres strony dla Ośrodka tworzył także Grzegorz Wojtysiak, informatyk 

zatrudniony w instytucji. Przy projektowaniu kilku stron pod względem programowania 

pomagał także Łukasz Kowalski. Za grafikę w pierwszych latach działalności odpowia-

dał Krzysztof Wojteczko, później tylko tym zajmowała się Małgorzata Rybicka. Obec-

nie odpowiedzialną za tę część stron jest Florentyna Nastaj. Stworzenie kompleksowej 

listy współpracowników, którzy byli lub są zaangażowani w realizację projektów inter-

netowych jest niemożliwe, z powodu zbyt dużej liczby takich osób
15

.   

Pierwszym znaczącym projektem internetowym rozpoczętym z chwilą powsta-

nia Ośrodka jest „Historia Mówiona”. Strona udostępnia on-line teksty, fotografie i na-

grania wywiadów z gośćmi dzielącymi się swoimi wspomnieniami. Dzięki możliwości 

zapisania materiałów historycznych w wersji cyfrowej zgromadzone informacje są do-

stępne dla odbiorców na całym świecie. W ten sposób Internet sprzyja realizacji misji 

instytucji kultury. Kolejnym projektem zainicjowanym przez Ośrodek Brama Grodzka 

było „Drzewo Lublin”. Pomysł ten powstał w 1998 roku, a jego tematem miało być 

miasto. Projekt zakładał umieszczenie w Internecie podstawowych informacji na temat 

Lublina i jego historii. Niestety pomysł ten nie został zaaprobowany przez urzędników 

miejskich i nie doczekał się realizacji. Inna ważna inicjatywa „Lubelski Internetowy 

Informator Kulturalny «Fraper»” została zaproponowana przez Marcina Skrzypka. Re-

alizacja tego pomysłu rozpoczęła się wiosną 1998 roku. Portal ten miał informować 

o wydarzeniach kulturalnych (kinowych, teatralnych, koncertów, spotkań, wystaw) 

w Lublinie i regionie lubelskim. Dawał możliwość komentowania ich, umieszczania 

różnego typu ogłoszeń oraz uczestnictwa w czacie. Projekt został zawieszony po nie-

spełna sześciu latach. Było to już zaawansowane przedsięwzięcie, operujące na bazach 

danych – co umożliwiało między innymi przeszukiwanie rekordów zawierających in-

formacje lub ich tworzenie przez użytkowników (na przykład ogłoszeń). To pierwsze 

                                                 
15

 Rozmowa z Łukaszem Kowalskim 11.10.2010. 
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ważne inicjatywy podjęte przez Ośrodek w okresie poznawania nowego medium 

i uczenia się najlepszego wykorzystania Internetu. Czas pokazał, że przetrwał tylko je-

den z tych projektów, a dwa pozostałe upadły z powodu braku środków finansowych. 

Jak jednak pokazuje historia Internetu w Lublinie pomysły te, nie były chybione, choć 

pojawiły się w czasie, kiedy nie dostrzegano jeszcze szans związanych z globalną sie-

cią. Dopiero podczas starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 

powstał miejski serwis informacyjny (www.Kultura.Lublin.eu), który pełni podobną 

funkcję co „Fraper”, jest jednak uboższy w oferowane możliwości. 

Około 2000 roku nastąpił zwrot w działaniach Ośrodka. Zaistniała potrzeba wy-

korzystania zewnętrznego serwera. Było to związane z kosztami, jakie ponosił Ośrodek 

i brakiem możliwości zapewnienia odpowiednich warunków dla tego typu urządzenia – 

stworzenia profesjonalnej serwerowni. Dlatego dla zapewnienia jak najlepszego działa-

nia stron internetowych wykupiono usługę w Krakowskim Centrum Informacyjnym
16

. 

Prace instytucji skupione zostały na tworzeniu komplementarnej bazy danych na temat 

Lublina i regionu lubelskiego oraz osób związanych z tymi obszarami – wiadomości 

ponadczasowych, które miały stać się bogatym archiwum informacji dla badaczy 

współczesnych i przyszłych. W tym celu utworzone zostały bazy: tekstowa, ikonogra-

ficzna i nagrań audio. Poszczególne elementy były ze sobą powiązane lub poprzez hi-

perłącza odwoływały się do innych informacji w sieci. Wiadomości tu zawarte wzboga-

cano także dostępnymi elementami multimedialnymi. Były to zalążki lubelskiej 

wirtualnej biblioteki. 

W setną rocznicę wystawy Towarzystwa Rolniczego w Lublinie w 1901 roku, 

wspominając ówczesną działalność kulturalną – ideę gromadzenia i ratowania zabytków 

etnograficznych, książek, rękopisów – dyrektor Pietrasiewicz przedstawił pomysł utwo-

rzenia „Wirtualnej Biblioteki Lublina i Regionu Lubelskiego”. Pomimo entuzjastyczne-

go przyjęcia i przychylnych opinii na temat projektu nie poczyniono żadnych realnych 

kroków w celu jego realizacji. Ośrodek jednak na własną rękę gromadził materiały 

w swojej bazie i udostępniał w Internecie. Dzięki tej długoletniej pracy z chwilą przy-

stąpienia do Federacji Bibliotek Cyfrowych w 2009 roku Teatr NN mógł pochwalić się 

ponad 2700 tekstami, 5800 zdjęciami, 3700 zapisami historii mówionej i 90 audycjami 

radiowymi. Stanowiło to wówczas około 10% całości cyfrowych zasobów Polski do-

                                                 
16

 Aktualnie z uwagi na znaczny wzrost wytwarzanych i przetwarzanych przez Ośrodek materiałów 

cyfrowych zakupiony został sprzęt umożliwiający operowanie na macierzach – co daje 

bezpieczeństwo przy przetwarzaniu danych, możliwość ich szybkiego przetwarzania, a także 

archiwizacji. Strony internetowe nadal umieszczone są na serwerze zewnętrznym. 
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stępnych online. Rozwój cyfrowych zasobów informacyjnych Ośrodka odbywa się naj-

częściej przy okazji realizacji kolejnych projektów wykorzystujących Internet i cyfrowe 

źródła informacji. Materiały w ten sposób gromadzone wzbogacają całość dotychcza-

sowych zbiorów. 

Coraz lepsze opanowanie technik komputerowych i swobodne poruszanie się 

w Internecie pracowników Ośrodka skutkuje coraz większą liczbą projektów prezento-

wanych w sieci i coraz lepszym ich przedstawieniem. W kolejnych latach trzeciego mi-

lenium przybywa bardzo szybko stron internetowych tworzonych przez pracowników 

Teatru NN, jak chociażby przypomnienie o Lubelskim Lipcu, „13XII – Rówieśnicy”, 

„Izba Drukarstwa” czy „Śladami opowiadań Singera”. Około roku 2006 w Ośrodku 

pojawił się Łukasz Kowalski, który zdecydował o tym, że wykorzystywane przy two-

rzeniu nowych projektów internetowych oprogramowanie będzie typu open source. 

Biorąc pod uwagę wspomniane problemy finansowe, ma to ogromne znaczenie dla 

szybkości realizacji kolejnych pomysłów. Wiąże się to z powszechną dostępnością kodu 

źródłowego (instrukcji działania) oprogramowania open source. Każdy, kto zna odpo-

wiedni język programowania, może poznać i modyfikować daną aplikację udostępnioną 

w tym systemie. Jest to już powszechny trend, dzięki któremu rozwija się na przykład 

system operacyjny Linux – ma on bardzo wiele wersji, nad każdą z nich pracują niekie-

dy tysiące wolontariuszy, dzięki czemu wszystkie błędy są szybko eliminowane, a samo 

oprogramowanie może być wzbogacane o nowe możliwości. Innym, najczęściej bez-

płatnym aspektem korzystania z komputera są dynamicznie rozwijające się portale spo-

łecznościowe. Ich popularność dała impuls do stworzenia profilu Henia Żytomirskiego 

– na najpopularniejszym z nich – Facebook-u. Bez dodatkowych nakładów finansowych 

powstał w Ośrodku projekt bazujący tylko i wyłącznie na działaniach w Internecie, 

w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób. Piotr Brożek – moderator profilu – wcielił 

się w rolę Henia i oczami małego chłopca relacjonował to, co dzieje się w Lublinie na 

chwilę przed wojną, zadawał naiwne dziecinne pytania, na które mógł odpowiedzieć 

każdy, kto dodał Żytomirskiego do grona znajomych. W 2006 roku projekt „Życie Ży-

dów w Europie z dala od metropolii” – który miał na celu udostępnienie informacji 

i umożliwienie porównania dziedzictwa kulturowego Żydów zamieszkujących przed 

wojną obszar Niemiec, Holandii i Polski – został nagrodzony medalem Erasmus Euro-

media. Jest ona przyznawana wybitnym przedsięwzięciom, które przy wykorzystaniu 

multimediów przyczyniają się do rozwoju europejskiego społeczeństwa i systemu war-

tości. Był to sygnał dla Ośrodka, że ich próba użycia nowych sposobów dotarcia do 
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odbiorcy daje pozytywne rezultaty. W 2009 roku w Ośrodku powstały dwie nowe ko-

mórki „Laboratorium Nowych Mediów” i „Laboratorium Edukacji i Animacji”
17

, mają-

ce na celu optymalne wykorzystanie możliwości jakie daje Internet przy realizacji ko-

lejnych projektów. Użycie słowa „Laboratorium” w obu przypadkach jest świadectwem 

ciągłego poszukiwania i odkrywania nieodkrytych możliwości, jakie tkwią w wirtualnej 

sieci. 

Wiele mówi się obecnie o społeczeństwie informacyjnym
18

, a także o kolejnych 

pokoleniach, które w coraz większym stopniu bazują na Internecie, w różnego rodzaju 

codziennej aktywności
19

. Można zaobserwować trend, który wskazuje, że następuje 

wydłużenie czasu spędzanego w sieci przez coraz młodszych ludzi. Natomiast wśród 

urzędników miejskich nie ma długofalowego planu działań kulturalnych; nacisk kła-

dziony jest na wydarzenia krótkotrwałe typu festiwalowego. Pracownicy TNN-u w ra-

mach pojedynczych wąskich projektów uzupełniają i poszerzają wypracowany zbiór 

danych i stan sprzętowy. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest przykładem insty-

tucji kultury, która podjęła się wykorzystania nowego nieznanego medium i czyni to 

z powodzeniem. W czasie, kiedy powstawały portale takich firm jak Wirtualna Polska 

czy Onet, opracowywane były pomysły „Drzewa Lublin” i „Lubelskiego Internetowego 

Informatora Kulturalnego «Fraper»”. Świadczy to niewątpliwie o szybkim podjęciu 

nowoczesnej działalności przez Ośrodek. W chwili obecnej rozwój kolejnych inicjatyw 

instytucji hamują jedynie ograniczone środki finansowe. 

                                                 
17

 Pietrasiewicz T., Opis wdrożenia technologii internetowej do działań Ośrodka «Brama Grodzka – 

Teatr NN», Lublin 2010, s. 1. 
18

 Goban-Klas T., „Cywilizacja medialna”, Warszawa 2005, s. 37 – 38. 
19

 Bendyk E., Większa połowa, http://www.polityka.pl/wieksza-polowa/Text01,1091,285853,18/, 2009. 
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ROZDZIAŁ II  

Innowacyjne projekty internetowe 

W niniejszym rozdziale omówione zostaną nowatorskie inicjatywy tworzone 

przez pracowników Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Internecie. Inicjatywy te 

oparte są na autorskich pomysłach oraz systematycznie gromadzonemu doświadczeniu 

pracowników instytucji. Ta część rozprawy prezentuje projekty będące ważnymi punk-

tami zwrotnymi w działalności Ośrodka wyznaczającymi kolejne etapy działalności. 

1. Historia Mówiona 

Pracownicy odpowiedzialni za ten projekt zbierają od 1998 roku relacje i wspo-

mnienia mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, które w formie nagrań audio i wideo 

oraz tekstu dostępne są poprzez Internet. Materiały umieszczone w sieci przekazują 

oryginalną formę wypowiedzi osoby udzielającej wywiadu. Ewentualne modyfikacje 

dotyczą tylko wersji tekstowej, a wprowadzane są w sytuacjach, kiedy odbiorca mógłby 

mieć problem ze zrozumieniem bohatera
20

. Relacje nagrane są w językach: polskim 

(także w regionalnej gwarze chachłackiej
21

), niemieckim, angielskim, jidysz oraz he-

brajskim. Wypracowane zbiory stanowią część portalu „Lublin – Pamięć Miejsca”. 

Udostępniając pamięć bohaterów wywiadów, projekt ten realizuje cel, którym jest edu-

kacja. „Historia Mówiona” ma być miejscem w Internecie umożliwiającym czerpanie 

wiedzy z opowieści różnych osób. Można je przeszukiwać poprzez słowa kluczowe. 

Przypisanych do konkretnych tematów jest około 3400 nagrań. Materiały gromadzone 

podczas realizacji tego projektu mają szeroki zakres tematyczny. Są to głównie infor-

macje o: 

 życiu codziennym, 

 edukacji szkolnej, 

 niezależnym ruchu wydawniczym, 

 Lublinie i Lubelszczyźnie, 

 życiu kulturalnym, 

 wyglądzie ulic, budynków i domów, 

                                                 
20

 Rozmowa z Markiem Nawratowiczem 11.02.2010. 
21

 http://www.tnn.pl/pm,2297.html, 7.09.2010. 

http://www.tnn.pl/pm,2297.html
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 własnej rodzinie i sąsiadach, 

 wspomnieniach z wojen, 

 stanie wojennym oraz innych przemianach, jakie zachodziły w Polsce współcze-

snej. 

Wywiady przeprowadzane są najczęściej podczas spotkań pracowników z boha-

terami, gdy jednak jest to niemożliwe materiały tworzone są na podstawie nagrań doko-

nanych podczas połączeń internetowych. Osoby, z którymi przeprowadzane są rozmo-

wy, wybierane są w dwojaki sposób. Bądź to dlatego, że mogą udzielić informacji na 

dany temat – na przykład: Lubelskiego Lipca, podziemnego ruchu wydawniczego, Lu-

blina przedwojennego; bądź są osobami w istotny sposób wpływającymi na środowisko 

artystyczne lub naukowe miasta albo regionu. Między innymi dlatego w zbiorach znaj-

dziemy wywiady z Bogdanem Borusewiczem, poetką Julią Hartwig czy profesorem 

Jerzym Kłoczowskim. 

Strona „Historii Mówionej” udostępnia także scenariusze prowadzenia lekcji 

i warsztatów historii mówionej, informuje do jakich celów zostały wykorzystane kon-

kretne nagrania oraz przywołuje artykuły na temat pracowni. Twórcami projektu są: 

Marta Kubiszyn, Marta Grudzińska, Tomasz Czajkowski, Wioletta Wejman, Marek 

Nawratowicz, Dominika Majuk, Magdalena Kożuch, Piotr Lasota. Bazę danych „Histo-

rii mówionej” stworzył Krzysztof Wojteczko. Aktualnie oferowane są relacje ponad 

dziewięciuset osób. Materiały „Historii mówionej” stanowią źródło między innymi dla 

audycji radiowych
22

, artykułów
23

 i prac naukowych
24

. 

 „Ze względu na wartość i jakość programu oraz jego efekty w postaci zrealizo-

wanych i zarchiwizowanych nagrań decyzją Archiwum Państwowego w Lublinie zbiór 

relacji zgromadzonych przez Ośrodek wchodzi w skład Państwowego Zasobu Archi-

walnego”
25

. 

                                                 
22

 http://tnn.pl/k_298_m_3.html, 7.09.2010. 
23

 http://tnn.pl/k_323_m_3.html, 7.09.2010. 
24

 http://tnn.pl/k_308_m_3.html, 7.09.2010. 
25

 http://tnn.pl/k_281_m_3.html, 7.09.2010. 

http://tnn.pl/k_298_m_3.html
http://tnn.pl/k_323_m_3.html
http://tnn.pl/k_308_m_3.html
http://tnn.pl/k_281_m_3.html


16 

 

Ilustracja 2. Strona główna „Historii Mówionej”, źródło: 

www.HistoriaMowiona.TNN.pl, 24.08.2010 
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2. Drzewo Lublin 

W 1997 roku powstał pomysł na stworzenie dla Lublina platformy informacyj-

no-promocyjnej w Internecie, zatytułowanej „Drzewo Lublin”. Portal ten miał przed-

stawiać miasto jako drzewo, o którym opowieść rozgałęzia się, a kolejne elementy wy-

nikają z poprzednich
26

. Projekt ten informowałby o codziennym życiu miasta oraz 

umożliwiał odnalezienie wiadomości o Lublinie w cyfrowych zasobach portalu. Byłby 

to pierwszy odrębny od stron urzędowych projekt przedstawiający kulturę Lublina 

i w ten sposób promujący miasto. Ogół wiadomości miał zawierać informacje na temat 

architektury, walorów widokowych, krajobrazu kulturowego, historii miasta, historii 

sztuki, historii techniki, legend, biografii i wydarzeń kulturalnych. Wszystkie artykuły 

miały być wzbogacone o dostępne materiały multimedialne. Działy, jakie miały prezen-

tować informacje, to: 

 bieżące informacje kulturalne, 

 instytucje kultury, 

 ludzie, 

 historia miasta, 

 zabytki, 

 turystyka kulturowa, 

 komunikacja, 

 miasta partnerskie
27

. 

Pomysł „Drzewa Lublin” zakładał pracę zarówno nad portalem jak i nad two-

rzeniem innych materiałów cyfrowych, które można by rozpowszechniać w formie 

CD-romów. Pracownicy Ośrodka planowali zapraszać do współpracy osoby z innych 

instytucji kultury – co dodatnio wpłynęłoby na różnorodność treści projektu a także 

pozwoliło na rozprzestrzenianie się nowego medium w kolejnych miejscach regionu. 

Ośrodek złożył w Urzędzie Miasta zapotrzebowanie na środki finansowe na comie-

sięczne działania związane z projektem. Pomimo niewielkiej kwoty koniecznej do roz-

poczęcia i prowadzenia prac nad portalem urzędnicy nie wyrazili zgody na przyznanie 

grantu. W tej sytuacji pracownicy Ośrodka porzucili pomysł projektu. W chwili obecnej 

nie istnieje jeden portal oferujący informacje, które miały znaleźć się w „Drzewie Lu-

blin”. 

                                                 
26

 Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem 7.01.2010. 
27

 Pietrasiewicz T., Drzewo Lublin, Lublin 1997, s. 1. 
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3. Lubelski Informator Kulturalny „Fraper” 

Po nieudanej próbie przeforsowania pomysłu „Drzewo Lublin” ruszyły prace 

nad projektem Lubelskiego Informatora Kulturalnego. We „Fraperze” zamieszczane 

były informacje kulturalne z całego regionu, w bazie danych instytucji-źródeł znajdo-

wały się adresy kontaktowe z takich miejscowości, jak: Zwierzyniec, Zamość, Włoda-

wa, Wierzbica, Stary Brus czy Tomaszów Lubelski. To tylko niektóre z nich, ale po-

zwalają zorientować się, iż portal prezentował informacje także z małych miasteczek 

Lubelszczyzny. Bardzo trudno dowiedzieć się o wydarzeniach na prowincji, dlatego 

prezentowanie tych informacji we „Fraperze”, który przedstawia je jednakowo – nieza-

leżnie od wielkości ośrodka inicjującego i nakładów finansowych włożonych w organi-

zację oraz promocję – pozwalało na dotarcie do szerszego grona potencjalnych uczest-

ników
28

. Wydarzenia kulturalne, które były brane pod uwagę, to imprezy o autorskim, 

środowiskowym i kulturotwórczym charakterze: 

 pokazy filmowe, 

 spektakle, 

 koncerty, 

 spotkania promocyjne, 

 rajdy turystyczne, 

 wystawy, 

 warsztaty, 

 wykłady (również na uniwersytetach), 

 pokazy rękodzieła, 

 festiwale, 

 giełdy, 

 publikacje czasopism, książek, biuletynów i płyt. 

Cele, jakie przyświecały działalności portalu to: 

 informowanie odbiorców o pełnej ofercie kulturalno-rozrywkowej Lublina i re-

gionu, 

 prowadzenie kolumny informacji bezterminowych (ogłoszeń i publikacji), 

 promocja szczególnie aktywności niekomercyjnej, która jest niezauważana 

w mediach – w jej zakres wchodzą również wydarzenia o tematyce społeczno-

                                                 
28

 Pietrasiewicz T., Raport dla Najwyższej Izby Kontroli, Lublin 2001, s. 1. 
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edukacyjnej, a więc aktywność uniwersytetów, środowisk ekologicznych oraz 

innych mniejszych organizacji, 

 podejmowanie i promowanie własnych projektów internetowych, 

 opisywanie kulturalnego życia Lublina i regionu, także post factum poprzez re-

cenzje, omówienia czy fotoreportaże, 

 animacja serwisu jako miejsca kontaktu ludzi o pewnych zainteresowaniach 

i kształtowanie w ten sposób środowiska, 

 kształtowanie opinii. 

Informacje zbierane były z instytucji kulturalnych, które otrzymywały wiadomość 

o istnieniu serwisu oraz prośbę o przesłanie odpowiedzi z podaniem organizowanych im-

prez. Niestety komunikacja poprzez e-mail nie dawała możliwości stworzenia kompletnej 

bazy. Serwis spotykał się z brakiem zainteresowania ze strony instytucji animujących wy-

darzenia. Wynikało to między innymi z braku przekonania co do Internetu i poczty elektro-

nicznej, o czym może świadczyć to, iż informacje o wydarzeniach napływały między in-

nymi faxem. Natomiast brakujące dane zbierane były najczęściej drogą telefoniczną
29

. 

Portal oferował usługę kalendarza, który pozwalał szybko zorientować się 

w nadchodzących wydarzeniach. Informacje kulturalne można było recenzować i komen-

tować – tę możliwość miał każdy odwiedzający portal. Wszyscy internauci mogli także 

umieszczać swoje różnego rodzaju ogłoszenia w ośmiu niezmiennych kategoriach: 

 kupię, 

 sprzedam, 

 poszukuję, 

 zamienię, 

 mieszkania, stancje, 

 dam pracę, 

 szukam pracy, 

 inne. 

Dodatkami do strony były odwołania do stron komunikacji zbiorowej MPK, 

PKP i PKS. Portal oferował szeroki zakres informacji, począwszy od anonsowania wy-

darzeń, poprzez przedstawianie opinii o nich, kończąc na pomocy w przemieszczaniu 

się po mieście i regionie
30

.  

                                                 
29

 Rozmowa z Krzysztofem Wojteczko 12.01.2010. 
30

 Rozmowa z Marcinem Skrzypkiem 21.01.2010. 
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Oprócz Marcina Skrzypka (koordynatora) przy projekcie pracowali jeszcze: 

Marta Kubiszyn (odpowiedzialna za prezentację w Internecie niektórych projektów 

Ośrodka), Beata Markiewicz (wolontariuszka), Krzysztof Wojteczko (wolontariusz) 

i Marcin Zmysłowski (współpracownik). 

Strona w internetowym archiwum stron Archive.org dostępna jest pod trzema 

adresami http://www.fraper.pl, www.kultura.lublin.pl (najwcześniejsza zarchiwizowana 

strona – 19 maja 2000 roku) oraz http://www.fraper.lublin.pl (najpóźniejszy zrzut ekra-

nu prezentujący projekt – 30 listopada 2003 roku), każdy z nich posiada inne daty po-

czątkowe i końcowe rejestracji w bazie serwisu. 

Projekt został zawieszony w 2002 roku z powodu braku środków finansowych. 

Przez 4 lata działalności portal tworzony był w dużej mierze dzięki pracy wielu wolon-

tariuszy, w dłuższej perspektywie taki układ okazał się niemożliwy. 
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Ilustracja 3. Strona główna „Lubelskiego Informatora Kulturalnego «Fraper»”, źródło: 

http://web.archive.org/web/20010922161349/http://www.fraper.pl/, 24.08.2010 
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4. Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny 

Projekt został zrealizowany w roku 2002. Stworzono go głównie z myślą 

o młodzieży oraz nauczycielach z Lubelszczyzny. Portal tworzy ofertę edukacyjną 

dostępną w Internecie, związaną między innymi z dziedzictwem kulturowym regio-

nu. 

 „Zapomniana Przeszłość” ma wpłynąć na postrzeganie przez młode osoby 

świata, który ich otacza, zwracać uwagę na wielokulturową spuściznę przeszłości te-

renów, na których żyją. Portal dostarcza informacji na temat relacji i egzystencji obok 

siebie wielu narodowości – Polaków, Żydów, Ukraińców, Romów, Tatarów i Niem-

ców
31

. Ma to na celu wyeliminowanie stereotypów, otwarcie na inność oraz zlikwi-

dowanie uprzedzeń. Przez przypominanie przeszłości projekt miał wzbogacać współ-

czesną rzeczywistość młodych ludzi. Osoby zaangażowane w projekt zgromadziły 

materiały z regionu dotyczące przedwojennej Polski w aspekcie wielokulturowości. 

Stworzone zostały z nich między innymi wystawy dokumentalne. Po zakończeniu 

tego etapu projektu wszystkie możliwe do zdigitalizowania źródła zostały zapisane 

w Internecie i można je znaleźć na stronie „Zapomnianej Przeszłości”. Portal można 

przeszukiwać wybierając konkretne miejsca z regionu, co może ułatwić mieszkańcom 

tych terenów poznanie przeszłości, a także pomóc turystom w zorientowaniu się 

w bogactwie kultury lokalnej społeczności. Obok wiadomości faktograficznych za-

mieszczone zostały tu także przykładowe propozycje lekcji poświęconych wielokultu-

rowości Lubelszczyzny, propozycje tras wycieczkowych. Podczas realizacji projektu 

do kontaktu z osobami z regionu wykorzystano między innymi czat wbudowany 

w portal. Projekt ten został pomyślnie zrealizowany i stał się podstawą portalu „Lu-

blin – Pamięć Miejsca”
32

. 

5. Wirtualna Biblioteka Lublina i Regionu Lubelskiego 

Projekt utworzenia wspólnego cyfrowego zbioru dotyczącego Lublina i re-

gionu lubelskiego powstał około 2000 roku, a zrealizowany miał zostać w setną 

rocznicę otwarcia „Wystawy przedmiotów sztuki i starożytności” zorganizowanej 

przez Hieronima Łopacińskiego
33

. Przedsięwzięcie to zakładało zjednoczenie insty-

                                                 
31

 Pietrasiewicz T., Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny, Lublin 2002, s. 1. 
32

 Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem 7.01.2010. 
33

 Pietrasiewicz T., Wirtualna Biblioteka Lublina i Regionu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 1. 
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tucji kultury i stworzenie jednego wspólnego portalu prezentującego dziedzictwo 

kulturowe Lublina i Lubelszczyzny. Bazy danych miały być tworzone na podstawie 

zbiorów bibliotek publicznych i akademickich, Archiwum Państwowego, Państwo-

wej Służby Ochrony Zabytków, Instytutu Historii Sztuki PAN, Archiwum Doku-

mentacji Mechanicznej, Archiwum Radia Lublin, Archiwum Telewizji Lublin oraz 

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Całość zgromadzonego materiału miała być 

podzielona na trzy bazy: tekstową, ikonograficzną i dźwiękową. Oprócz nich portal 

zawierałby informacje edukacyjne z programami edukacyjnymi i poradami meto-

dycznymi oraz informacjami teleadresowymi na temat poszczególnych miejscowo-

ści. 

Projektowana baza tekstowa powinna pozwalać na znalezienie informacji na te-

mat konkretnych miejscowości wraz z kalendarium historycznym, informacjami o roz-

woju układu przestrzennego, spisem zabytków architektury, budownictwa i sztuki, do-

kumentacjami konserwatorskimi, źródłami ikonograficznymi i kartograficznymi oraz 

zbiorami dotyczącymi wielokulturowości regionu
34

. Baza ikonograficzna zakładała ze-

branie zdigitalizowanych materiałów obrazowych – fotografii, reprodukcji dzieł sztuki, 

map i planów – wraz ze szczegółowym ich opisem
35

. Baza dźwiękowa zawierać miała 

relacje, w formie audio i tekstowej, dotyczące życia własnego i najbliższej społeczności 

osoby wypowiadającej się, miejscowości, regionu, wspomnień ze szkoły, tradycji, 

kuchni, mody, rozrywki i języka
36

. 

Pierwsza w Polsce w pełni funkcjonująca biblioteka cyfrowa została uruchomio-

na w 2002 roku po 6 latach prac
37

. Publiczna prezentacja Wirtualnej Biblioteki Lublina 

i Regionu Lubelskiego przygotowana nakładem pracy Ośrodka odbyła się 30 maja 2003 

roku. Do tej pory nie powstała w lubelskim środowisku wspólna wirtualna biblioteka. 

Swoje zbiory na własną rękę digitalizują biblioteki KUL, Politechniki Lubelskiej 

i UMCS. 
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37
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Ilustracja 4. Strona główna projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe 

Tradycje Lubelszczyzny”, 24.08.2010 
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6. Kraniec nie znaczy margines – Wirtualna podróż wokół Europy 

Zrealizowany w 2005 roku program edukacyjny w formie podróży, kierowa-

ny był do młodzieży gimnazjalnej i licealnej
38

. Realizacja projektu w Internecie mia-

ła uatrakcyjniać projekt i skłonić młodych odbiorców do uczestnictwa. Uświadamiał 

on, że dzięki sieci położenie geograficzne niemal traci na znaczeniu, gdyż dostęp do 

informacji i edukacji staje się bardzo łatwy. Młodzież zorganizowana w Regionie 

Lubelskim w Szkolnych Klubach Odkrywców działających pod patronatem UNE-

SCO była koordynowana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Celem tego 

projektu było odkrywanie elementów tworzących europejskie dziedzictwo kulturowe 

i opisywanie go w indywidualnych dziennikach – internetowych blogach. Uczestni-

cy mieli możliwość przekonania się, że na krańcach Unii Europejskiej kwitnie życie 

bogate cywilizacyjnie i kulturowo. Poszerzanie wiedzy o innych regionach, ich kul-

turze i ludziach prowadzi do zwiększenia otwartości i tolerancji, ale także do zwięk-

szenia świadomości o całości jaką tworzy Unia Europejska – to właśnie było celem 

projektu. 

W projekcie tym wykorzystywano Internet w każdym stadium jego realizacji. 

Począwszy od strony internetowej, która informowała o możliwości podjęcia podróży, 

poprzez wyszukiwanie przez uczestników informacji na temat Europy i jej regionów, 

kończąc na narzędziu jakim jest blog. Internauci biorący udział w projekcie byli zarów-

no odbiorcami jak i twórcami kultury. Uczestnicy przeprowadzili kwerendę w poszuki-

waniu różnego typu informacji, oprócz Internetu, źródłem były domowe zbiory rodzin-

ne czy sąsiedzkie, szczególnie w przypadku fotografii
39

. 

Pomyślna realizacja tego programu dowiodła, że przy pomocy nowych mediów 

można stworzyć atrakcyjną dla młodych ludzi ofertę, która wykorzystuje archetyp tra-

dycyjnej podróży i dziennika czy pamiętnika
40

. 
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 Pietrasiewicz T., Kraniec nie znaczy margines – wirtualna podróż wokół Europy, Lublin 2004, s. 1. 
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 Pietrasiewicz T., Animacja sieci – wstęp, Lublin 2010, s. 2. 
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 Rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem 7.01.2010. 
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Ilustracja 5. Strona główna projektu „Kraniec nie znaczy margines”, źródło: 

http://kraniec.tnn.pl/main.php, 24.08.2010 
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7. Henio on Facebook 

Projekt, który zakładał użycie portalu Facebook do przechowania pamięci 

o Heniu Żytomirskim – chłopcu, który urodził się w Lublinie w 1933 roku, a zmarł 

w 1942 roku w obozie na Majdanku – został rozpoczęty w sierpniu 2009 roku. Ko-

rzystając z popularności serwisów społecznościowych i możliwości, jakie one  da-

ją, pracownicy Ośrodka postanowili wykorzystać jeden z nich w swoim projek-

cie
41

. Zarejestrować się w portalu można za darmo, płatna jest jedynie reklama 

(z której TNN nie skorzystał). Facebook daje możliwość stworzenia profilu oso-

bowego, a w nim umieszczania notatek, zdjęć, filmów czy krótkich informacji na 

tablicy (narzędzie szybkiego przekazywania różnego rodzaju informacji, takich jak 

linki czy krótkie wiadomości do osób powiązanych z danym kontem). Informacja 

o dodaniu Henia do grona znajomych wyświetlała się automatycznie na tablicy 

Facebooka. Żytomirski jako jeden z wielu w portalu pojawiał się w sugestiach zna-

jomości portalu, które kojarzyły ludzi na podstawie wielorakich sieci powiązań 

ustawianych w profilu użytkownika. Pracownicy Ośrodka korzystając ze swej bazy 

ikonograficznej prezentowali zdjęcia z życia Henia i Lublina z czasów jego życia. 

Pojawia się też „najkrótszy film o Lublinie” wraz z komentarzem bohatera profilu. 

Głównie jednak profil wypełniają przemyślenia Żytomirskiego, na początku zwią-

zane z codziennością (rodzina, rower, Lublin, szkoła). Natomiast 1 września 2009 

roku Henio pisze: „Nie poszedłem do szkoły. W radio usłyszałem, że wybuchła 

wojna. Dlaczego wybuchła wojna?”. Do niemal wszystkich aktywności Żytomi r-

skiego na profilu pojawiały się komentarze użytkowników. Były to różne reakcje, 

począwszy od ciepłego przyjęcia i przejęcia się słowami małego chłopca, po wy-

powiedzi, które krytykowały ten sposób aktywności w Internecie. W dniu 

29.08.2010 stronę na Facebooku lubiło 5621 osób z całego świata. Popularność tej 

inicjatywy także poza Polską skłoniła redaktorów konta do wprowadzenia angie l-

skiej narracji – jednak była ona prowadzona w innym stylu, głównie informacyj-

nym, bez fikcyjnych przemyśleń chłopca
42

. 
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42
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Ilustracja 6. Zrzut ekranu strony portalu Facebook, źródło: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Henio-Zytomirski-Page-No-Limited-Profile, 

24.08.2010 
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Ilustracja 7. Zrzut ekranu strony portalu Facebook, źródło: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Henio-Zytomirski-Page-No-Limited-Profile, 

24.08.2010 

Omówione projekty stanowią sumę doświadczeń i pomysłów pracowników 

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Nowatorskie i pionierskie plany zostały tu za-

prezentowane jako zrealizowane lub jako kompleksowo opracowane, z przyczyn finan-
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sowych nie wcielone w życie. Opisane działania świadczą o dużym potencjale twór-

czym pracowników, który widać w ich pracach. Wypracowanie sposobów prezentacji 

treści i docierania do odbiorców pozwala aktualnie na zdecydowanie lepsze jakościowo 

realizowanie projektów internetowych, a przez to celów statutowych instytucji. 
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ROZDZIAŁ III 

Główne internetowe inicjatywy TNN-u 

Niniejszy rozdział przedstawia reprezentatywne przykłady działalności w wirtu-

alnej sieci Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” spośród wielu inicjatyw podejmowa-

nych w Internecie. Jest to zestawienie najbardziej różnorodnych sposobów na wykorzy-

stanie nowego medium przez TNN. 

1. Lublin – Pamięć Miejsca 

Projekt został uruchomiony w lipcu 2005 roku i dostępny jest pod adresem in-

ternetowym www.PamiecMiejsca.TNN.pl
43

. Portal ten powstał w celu zbudowania 

komplementarnej cyfrowej bazy historii i dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelsz-

czyzny. Jego powołanie to także odzew na zgłaszane do Ośrodka uwagi o braku jedne-

go źródła oferującego szeroki zakres informacji o wydarzeniach historycznych Polski 

w kontekście regionu. Stworzony portal to niejako podsumowanie działalności całego 

TNN-u, gdyż znajduje się w nim większość wypracowanych materiałów i zdigitalizo-

wanych źródeł wykorzystanych przy realizacji różnych projektów Ośrodka
44

. 

Struktura katalogu umożliwiająca przeszukiwanie portalu wyszczególnia działy: 

 Ludzie. 

 Miejsca. 

 Zdarzenia. 

 Historia. 

 Kultura. 

 Wielokulturowość. 

 Gospodarka. 

 Biografie. 

 Przewodnik po Lublinie. 

Częścią portalu jest „Wirtualna Biblioteka” zawierająca także pełne teksty – między 

innymi książek „Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku” 

pod redakcją Bartłomieja Szyndlera i „Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. 

                                                 
43

 Pietrasiewicz T., Wirtualne Centrum Edukacji „Lublin – Pamięć Miejsca” www.pamiecmiejsca.tnn.pl, 

Lublin 2007, s. 1. 
44

 Pietrasiewicz T., Pamięć Lublina – Opis projektu, Lublin 2007, s. 1. 

http://www.pamiecmiejsca.tnn.pl/
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T. 1: Małopolska, część 2: Wiek XVII–XVIII” pod redakcją Jana Pirożyńskiego, a także arty-

kułów „Drukarstwo lubelskie w XVI i XVII wieku” Ireny Strelnikowej i „Drukarstwo żydow-

skie w Polsce XVI w.” Majera Bałabana. Innym działem portalu jest „Ikonografia” – stanowi 

on najbogatszy w Internecie zbiór fotografii Lublina i Lubelszczyzny. Są to cyfrowe zdjęcia 

między innymi fresków z Kaplicy Św. Trójcy, obrazów „Pożar miasta Lublina”, „Unia Lubel-

ska” czy „Wjazd generała Zajączka do Lublina”. Oprócz miejsc można podziwiać także wize-

runki osób – między innymi: Józefa Czechowicza, Anny Langfus, Julii Hartwig, Edwarda 

Stachury, Ludwika Flecka (których też obszerne biografie znajdują się w bazie tekstowej). 

Znajdują się tu także zdigitalizowane mapy i plany miasta opracowane we współpracy z Ar-

chiwum Państwowym w Lublinie. Dział „Fonoteka” zawiera nagrania audio – w skład tego 

zbioru wchodzą relacje historii mówionej, audycje radiowe, wykłady lubelskich historyków 

a także inne zarejestrowane przez pracowników Ośrodka wypowiedzi. Strona wewnętrznej 

wyszukiwarki oprócz konkretnie pożądanej przez użytkownika informacji prezentuje także 

powiązane – poprzez słowa kluczowe – zasoby z pozostałych działów portalu
45

. Materiały 

umieszczone w portalu zostały pozyskane między innymi z Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-

nej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie, Archi-

wum Państwowego w Lublinie
46

. Dzięki swym rozbudowanym zbiorom projekt ten umożli-

wia dotarcie poprzez Internet do wielu utworów, których wypożyczenie fizyczne może być 

utrudnione lub niemożliwe, jak to ma miejsce w przypadku działu „Ikonografia”, do którego 

materiały wypożyczane były z archiwów prywatnych. 

Ilościowo zebrane materiały prezentują się następująco: 

 baza tekstowa zawiera 2733 elementy, 

 baza ikonografii zawiera 5889 różnego rodzaju grafik, 

 baza historii mówionej zawiera 3868 nagranych relacji, 

 baza audycji radiowych to 98 elementów. 

Portal w edukacyjnym dziale „Bądź Odkrywcą Pamięci” oferuje scenariusze 

lekcji, poradniki odczytywania starych zdjęć oraz nagrywania wspomnień. Celem tej 

części portalu jest ułatwienie zdobywania wiedzy oraz zachęcenie do samodzielnych 

badań historycznych. Całkowity roczny koszt działania projektu to 60 tysiące złotych 

rocznie. Na sumę tę składa się koszt zlecania kwerend bibliotecznych i archiwalnych, 

przepisywania oraz pisania nowych tekstów
47

. 
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Ilustracja 8. Strona główna portalu „Lublin – Pamięć Miejsca”, źródło: 

http://tnn.pl/pamie.php, 1.08.2010 



34 

2.  70 rocznica wojny obronnej w 1939 roku, 90 rocznica powstania 

Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 

Celem tych dwóch projektów jest zebranie informacji z różnych instytucji 

i udostępnienie ich w formie zdigitalizowanej w Internecie. Strona internetowa 

www.1939.TNN.pl zaprezentowana została pierwszy raz publicznie w 70 rocznicę 

bitwy pod Kockiem i ma na celu dostarczenie użytkownikowi kompendium wiedzy 

na temat wydarzeń z początku drugiej wojny światowej na Lubelszczyźnie
48

. Portal 

www.Lublin1918.TNN.pl został zaprezentowany w listopadzie 2008 roku, a jego 

celem jest dotarcie do młodych ludzi i ukazanie im okoliczności odzyskania przez 

Polskę niepodległości. To projekty, które dotykają wydarzeń ważnych dla całego 

kraju, ale podają także informacje z perspektywy regionu. Za pomocą dużej ilości 

różnego rodzaju materiałów prasowych, zdjęć, audycji radiowych i odwoływaniu się 

do pamięci osób wtedy żyjących możliwe jest pełniejsze wyobrażenie sobie danej 

sytuacji.  

W portalu 1939.TNN.pl przedstawione są wydarzenia regionalne, takie jak 

historia Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, bombardowania Lublina czy 

bitew na Lubelszczyźnie, na tle działań wojennych w całym kraju. Dzięki różnego 

typu źródłom oraz interaktywnemu kalendarium (wyszczególnia ono kolejne wyda-

rzenia na osi czasu wraz z ich opisem) i mapie (z zaznaczonymi miejscami wyda-

rzeń) użytkownicy mogą lepiej poznać historię. Materiały tu prezentowane zostały 

zebrane między innymi z archiwum Radia Lublin i Archiwum Państwowego w 

Lublinie – żadna z tych instytucji nie oferuje dostępu do swych zbiorów on-line. 

Strona internetowa Lublin1918.TNN.pl to tylko część większego projektu, 

który zakładał stworzenie murala, prowadzenie warsztatów z młodzieżą oraz licz-

nych happeningów. Jednak obok graffiti, które mogą zobaczyć przechodnie  na ul. 

Narutowicza w Lublinie, wirtualny portal już prawie dwa lata umożliwia ludziom z 

całego świata poznanie historii sprzed 90 lat. W ten sposób realizowany jest pro-

gram „Patriotyzm Jutra”
49

. 
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Ilustracja 9. Strona główna projektu 70 rocznica wojny obronnej w 1939 roku, źródło: 

http://tnn.pl/pamiej.php?kat=3389, 1.07.2010 
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3. Miasto Poezji 

Poetycki portal Lublina powstał w celu prezentacji i promocji pierwszej edycji 

festiwalu „Miasto Poezji” w 2008 roku
50

. Ciąg dalszy projektu w roku kolejnym miał 

już inny adres internetowy: www.MiastoPoezji.pl, który posłużył także do lokalizacji 

edycji z roku 2010. Każda z trzech edycji projektu miała inną szatę graficzną. Założenia 

projektu są stopniowo poszerzane o nowe obszary zainteresowań. Portal „Miasto Po-

ezji” jest miejscem, w którym internauta może poznać doświadczonych 

i początkujących poetów oraz pisarzy związanych z Lublinem. Na stronach projektu od 

2009 roku zamieszczane są w formie audiowizualnej wywiady z autorami, nagrywani są 

także uczestnicy wydarzeń organizowanych pod festiwalowym szyldem („Koziołki Po-

etyckie” i „SLAM poetycki”)
51

. Multimedia, podzielone na trzy działy – Galerię, Tele-

wizję Poezji i Radio Poezji – prezentują odczyty utworów, relacje z imprez i warszta-

tów poezjoterapii oraz zdjęcia z różnego typu wydarzeń związanych z poezją 

i literaturą. 

Strona internetowa projektu pozwala poznać: 

 miejsca w Lublinie związane z Józefem Łobodowskim i Józefem Czechowiczem 

– za pomocą interaktywnej mapy. W podobnej formie poznać możemy także 

trasę corocznego spaceru trasą „Poematu o mieście Lublinie” oraz szczególnie 

ciekawe zakątki miasta opisane przez Władysława Panasa; 

 wydarzenia w Lublinie związane z książką, drukarstwem oraz literaturą od 

XII wieku do 1990 roku; 

 lubelską awangardę poetycką; 

 poetów i poezję związaną z Lublinem począwszy od Kochanowskiego 

i Szymonowica po twórców współczesnych. 

Pierwsza edycja „Miasta Poezji” wykorzystała także aplikację Second Life
52

 do 

realizacji swego festiwalu
53

. Wydarzenia tam organizowane potrafiły przyciągnąć nawet 

około 30 awatarów (wirtualnych przedstawień osób zalogowanych w grze). Świat wy-

kreowany przez tę aplikację imituje bowiem rzeczywistość. W tej części projektu Ośro-

dek „Brama Grodzka – Teatr NN” współpracował z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego 

Nauczania i Kursów Otwartych UMCS. W kolejnych edycjach organizatorzy festiwalu 
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 Rozmowa z Adamem Marczukiem 11.02.2010. 
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  http://www.2008.miastopoezji.pl/main.php?id=11, 05.01.2010 
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zrezygnowali z wykorzystania Second Life z racji zmniejszenia się zainteresowania tą 

aplikacją wśród internautów oraz skomplikowanym procesem instalacji Second Life 

oraz wymagań sprzętowych. 

W 2010 roku w serwisie społecznościowym powstał profil „Miasta Poezji”, któ-

ry informuje o wszystkich aktualnych wydarzeniach związanych z festiwalem i impre-

zach towarzyszących
54

. Administratorzy i sympatycy festiwalu zamieszczają na „ścia-

nie” profilu utwory własne oraz cudze, dzięki czemu jest on cały czas aktywny. 

Twórcami i organizatorami „Miasta Poezji” są Tomasz Pietrasiewicz, Witold 

Dąbrowski, Aleksandra Zińczuk, Adam Marczuk i Wojciech Dunin-Kozicki. 

 

Ilustracja 10. Strona główna projektu „Miasto Poezji”, źródło: 

http://teatrnn.pl/miastopoezji/, 1.08.2010 
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 http://pl-pl.facebook.com/miasto.poezji, 11.10.2010. 
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4. 1569 Unia Lubelska 

W celu przybliżenia młodzieży szkolnej realiów życia w szesnastowiecznym 

Lublinie został stworzony portal „1569 Unia Lubelska”, dostępny pod adresem 

www.lublin1569.tnn.pl. Jego prezentacja odbyła się 21 stycznia 2009 roku
55

. Zamiesz-

czonych na stronie zostało bardzo wiele niecodziennych informacji – można dowiedzieć 

się o XVI-wiecznym jadłospisie, ówczesnych strojach, kto mieszkał w Lublinie, jak 

wyglądało samo miasto (dostępna jest tu szczegółowo opisana interaktywna mapa na-

niesiona na współczesny plan), jaka muzyka wtedy była tworzona i słuchana. 

Do celów edukacyjnych służy wykład profesora Jerzego Kłoczowskiego na te-

mat Unii Lubelskiej, interaktywny zeskanowany akt, kalendarium dotyczące tego wyda-

rzenia i jego tła historycznego, a także przygotowane multimedialne internetowe lekcje. 

Użytkownicy mogą zobaczyć i poznać najważniejsze dzieła sztuki odwołujące się do tej 

historycznej chwili. Dokument zawarcia przymierza jest tutaj przetłumaczony na 

współczesną polszczyznę. Dla najmłodszych przygotowano grę, w której można ubrać 

ludzką postać w stroje z epoki. 

Stronę można poznawać zarówno czytając teksty jak i słuchając ich odczy-

tów. W wielu miejscach, zarówno przy ciągłym opisie tekstowym, jak i na interak-

tywnej mapie umieszczone są odsyłacze pozwalające na dotarcie do możliwie naj-

pełniejszych tekstów na dany temat oraz multimediów prezentujących dane 

zagadnienie. 

Pracownicy Ośrodka stworzyli dla tego projektu najbardziej multimedialną stro-

nę dotyczących wydarzeń historycznych spośród internetowych inicjatyw instytucji. 

Wykorzystując dostępne źródła, uruchomiona została strona wszechstronnie prezentują-

ca młodym odbiorcom okoliczności podpisania Unii Lubelskiej oraz czasów w których 

to nastąpiło. 

Koordynatorami projektu byli: Emil Majuk i Tadeusz Przystojecki. 
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Ilustracja 11. Strona główna projektu „1569 Unia Lubelska”, źródło: 

http://tnn.pl/Lublin_1475_-_1569,2261.html, 28.08.2010 

http://tnn.pl/Lublin_1475_-_1569,2261.html
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5. Czerwiec 1989 Lublin 

Projekt zaprezentowany 4 czerwca 2009 roku opowiada o wydarzeniu sprzed dwu-

dziestu lat: pierwszych wolnych wyborach w III Rzeczpospolitej. Chcąc podjąć ważny temat 

dla współczesnej historii Polski, pracownicy Ośrodka rozpoczęli kwerendę w lubelskich in-

stytucjach przechowujących świadectwa tamtych dni. Dzięki możliwości skanowania, foto-

grafowania i przepisania źródeł została stworzona bogata baza danych faktograficznych, którą 

mogą przeglądać użytkownicy portalu. Portal zawiera między innymi mapę wykorzystującą 

silnik google, na której zaznaczone są okręgi wyborcze w Lublinie
56

. 

Strona podzielona jest na siedem działów: 

 Co się wtedy wydarzyło? – tutaj użytkownik może poznać ogólny opis sytuacji, 

wraz z odsyłaczami przypisanymi do ważniejszych słów kluczowych w tekście. 

 Leksykon – ten dział pełni rolę kompendium tekstowego, ze szczegółowymi ar-

tykułami na konkretne tematy pogrupowane w czterech kategoriach (Wokół wy-

borów 1989, Sytuacja międzynarodowa, Sytuacja w kraju, Wybory w Lublinie). 

Jest tu także lista miejsc oraz osób związanych z wyborami 4 czerwca, a także 

interaktywne „Kalendarium 1989–1991 – upadek komunizmu w Polsce i w Eu-

ropie”. 

 Fonoteka – dzięki współpracy z Radiem Lublin możliwe stało się umieszczenie 

materiałów z tego źródła, wśród nich znajdziemy przemówienia Lecha Wałęsy, 

wypowiedzi Tadeusza Mazowieckiego czy nagrania z obrad Okrągłego Stołu. 

Znajdują się tu także nagrania pozyskane przez komórkę Ośrodka „Brama 

Grodzka – Teatr NN” – „Historię Mówioną”. 

 Filmoteka – w dziale tym prezentowane są gotowe do odtworzenia na stronie 

dokumentalne filmy na stałe będące częścią portalu YouTube.com. 

 Ikonografia – prezentowane tu są materiały, które zostały pozyskane przy reali-

zacji projektu, jak i będące już częścią bazy „Lublin – Pamięć Miejsca”. Użyt-

kownik może także zapoznać się z drukami ulotnymi towarzyszącymi wyborom. 

 Aktualności – to dział informujący o podejmowanych działaniach wokół dwu-

dziestej rocznicy wolnych wyborów. 

 Edukacja – fragment portalu, który przedstawia zrealizowany projekt edukacyj-

ny podczas obchodów dwudziestej rocznicy wolnych wyborów. Znajdują się tu 

także filmy prezentujące to wydarzenie. 

                                                 
56
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Portal ten planowano wzbogacić także o multimedia z archiwów Telewizji Pol-

skiej, jednak cena udostępnienia tych materiałów była zbyt wysoka jak na możliwości 

finansowe ośrodka
57

. Koordynatorem projektu był Tadeusz Przystojecki. 

 

Ilustracja 12. Strona główna projektu „Czerwiec 1989 Lublin”, źródło: 

http://1989.lublin.pl, 28.08.2010 
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Przedstawione w tym rozdziale projekty są reprezentatywne, poza omówionymi 

wcześniej w Rozdziale 2, dla inicjatyw podejmowanych przez Ośrodek „Brama Grodz-

ka – Teatr NN” w Internecie. Na tych przykładach można dostrzec kierunek jaki obiera-

ny jest przy projektowaniu oraz realizacji działań w sieci. 
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ROZDZIAŁ IV  

Działania internetowe Ośrodka  

„Brama Grodzka – Teatr NN” w ocenie prasy 

W rozdziale tym przedstawiona zostanie analiza 91 artykułów prasowych, 

z ostatnich 11 lat, która ma na celu określenie stanowiska dziennikarzy wobec inicjatyw 

TNN-u. Materiały źródłowe zostały pozyskane z archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – 

Teatr NN”, które gromadzi wszystkie teksty publikowane w prasie dotyczące tej insty-

tucji. Nie przechodzą one żadnej innej selekcji, nie są też cenzurowane. W obszarze 

zainteresowań archiwum prasowego są przede wszystkim tytuły lubelskie, ale groma-

dzone są także artykuły z prasy ogólnopolskiej i światowej, w których pojawiają się 

informacje o Ośrodku
58

. 

Większość artykułów pojawiających się w prasie pełni funkcję czysto informa-

cyjną. Podają one skrótowe wiadomości, często w formie ogłoszeń, o wydarzeniach, 

z którymi związane jest uruchomienie jednej ze stron internetowych
59

. Niektóre spośród 

przeanalizowanych tekstów zawierają informacje z opiniami i oceną przedsięwzięć 

Ośrodka. Inną część tego zbioru stanowią artykuły zawierające rozbudowaną informację 

na temat stworzonych serwisów internetowych. 

Rok\Typ artykułu Oceniający Z obszerną informacją Z krótką informacją Autorstwa pracownika Ośrodka Razem

1999 0 0 2 0 2

2000 0 0 3 0 3

2001 0 0 2 0 2

2002 4 0 2 0 6

2003 0 3 5 0 8

2004 0 0 1 0 1

2005 0 1 2 0 3

2006 2 0 1 0 3

2007 0 1 3 0 4

2008 3 2 14 0 19

2009 5 3 13 0 21

2010 0 0 11 8 19  

Tabela 1. Zestawienie liczby artykułów według typów za poszczególne lata 
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 Kalendarz ekumeniczny, Miejska Gazeta Powszechna, 28.11.1999, s. 2; Przytuła A., Miasto w kałuży, 
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Kurier Lubelski, 30.11.2007, s. 12; Drzewa, które mówią, Kurier Lubelski, 17-18.05.2008, s. 8; Hejno 

S., Lubelskie powroty Hartwiżanki, Kurier Lubelski, 26.10.2009, s. 2. 
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Już pierwsze internetowe inicjatywy Ośrodka znalazły swe odbicie w prasie, która 

w każdym roku informowała o działalności TNN-u w sieci. Z załączonego powyżej ze-

stawienia ilościowego wynika, iż liczba artykułów publikowanych w kolejnych latach 

rośnie. W roku 2003 po raz pierwszy, obok pięciu krótkich artykułów, pojawiły się trzy 

długie teksty, które poświęcone były projektowi „Wirtualna Biblioteka”
60

. Od roku 2008 

znacząco wzrosło zainteresowanie działalnością Ośrodka w Internecie. W tym czasie po-

jawiło się 19 tekstów opisujących inicjatywy TNN-u, dwa z nich zawierały obszerny opis 

projektów www.Hansen.TNN.pl
61

 i www.Panas.TNN.pl
62

. 

Pierwsze opinie o podejmowanych przez Ośrodek działaniach pojawiły się 

w 2002 roku, dotyczyły one realizacji projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokultu-

rowe Tradycje Lubelszczyzny”. Kolejne artykuły oceniające projekty TNN-u traktowa-

ły o uruchomieniu portalu „Lublin – Pamięć Miejsca” (2006) oraz strony Władysława 

Panasa (2008), a także o projekcie „Henio on Facebook” (2009). 

Jedynym przypadkiem, kiedy w prasie pojawiały się artykuły autorstwa pracow-

nika Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, była współpraca tej instytucji oraz Gazety 

Wyborczej Lublin przy opisywaniu projektu „Wagon2010.lublin.pl”
63

. 

Przeanalizowane teksty ukazywały się w dziennikach: Gazeta Wyborcza Lublin, 

Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski i Rzeczpospolita; tygodnikach: Gazeta Wyborcza, 

Co Jest Grane, Gość Niedzielny, Czas Tygodnik Lubelski, Niedziela Tygodnik Katolicki, 

Przekrój i Tygodnik Powszechny; dwutygodnik: Miejska Gazeta Powszechna; oraz mie-

sięcznikach: Los, Press i Słowo Żydowskie.  
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Tytuł prasowy Liczba artykułów

Gazeta Wyborcza Lublin 49

Dziennik Wschodni 15

Kurier Lubelski 14

Gazeta Wyborcza. Co jest grane 2

Gość niedzielny 2

Czas tygodnik lubelski 1

Los 1

Miejska Gazeta Powszechna 1

Niedziela Tygodnik Katolicki 1

Press 1

Przekrój 1

Rzeczpospolita 1

Słowo Żydowskie 1

Tygodnik Powszechny 1

razem: 91  

Tabela 2. Zestawienie liczby artykułów w poszczególnych tytułach prasowych 

1. Artykuły wartościujące działania Ośrodka 

 Spośród autorów piszących o internetowych inicjatywach Ośrodka kilku podjęło 

się ich oceny. Dotyczyły one formy, ale przede wszystkim treści zawartej w projektach. 

Jednym z artykułów, który porusza obie te kwestie, jest tekst napisany przez Grzegorza 

Józefczuka: 

Przeczytasz akt Unii Lubelskiej, zajrzysz do Lublina Anno Domini 

1569, a jak chcesz – zaprosisz dziecko do zabawy w stroje 

XVI-wiecznych mieszczan i rycerzy. To najbogatszy i najnowocze-

śniejszy pod każdym względem portal o Lublinie.[...] Jednakże znaj-

dziemy tu nie tylko informacje o samej Unii, także bardzo bogate tło 

historyczne i społeczno-obyczajowe tamtego czasu. Designerskie 

osiągnięcia elektronicznej prezentacji informacji wykorzystano tu w 

pełni, więc uczestnicy wczorajszego pokazu byli doprawdy zaskocze-

ni. Obejrzeć można interaktywny plan Lublina 1569 roku z opisami 

ważnych miejsc, jak też sam akt Unii Lubelskiej, na co dzień (ale i od 

święta) niedostępny dla śmiertelników. […] Plan Lublina z 1569 roku 

jest niesamowity, bo doprawdy znakomicie daje pojęcie o tym, jak 

rozwijał się Lublin.
64

 

Kolejną pochwalną opinię możemy przeczytać o projekcie „Zapomniana Prze-

szłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”. Tutaj autor podkreśla wartość mate-

riałów zebranych podczas realizacji programu: 

W czasie realizacji projektu «Zapomniana przeszłość – wielokulturowe 

tradycje Lubelszczyzny» Ośrodek «Brama Grodzka – Teatr NN» zebrał 
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informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kultu-

ralnych prowadzonych w regionie lubelskim, dotyczących jego wielo-

kulturowego dziedzictwa. Pokazują one, w jaki sposób można brać od-

powiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Rośnie też świadomość 

tego, że naturalnym bogactwem Lubelszczyzny jest jej przeszłość i jej 

wielokulturowe dziedzictwo. Wspólnie z mediami i wieloma instytu-

cjami Ośrodek promuje takie miejsca, osoby i działania
65

. 

Ważnym dla działań Ośrodka jest fakt pozytywnej oceny najważniejszego projektu 

instytucji – „Lublin – Pamięć Miejsca”. Oprócz podkreślania wielkości zbiorów, autor jed-

nego z artykułu informuje czytelników o możliwościach, z których będą mogli skorzystać: 

Ośrodek w Bramie Grodzkiej buduje największy internetowy serwis edu-

kacyjny „Pamięć miejsca” o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny. 

[…] O wadze i nowatorstwie projektu świadczy fakt przyznania Ośrodko-

wi znaczących grantów z prestiżowych fundacji. Fundacja Forda przezna-

czyła dla Bramy Grodzkiej (jako jedynej instytucji z naszego regionu) 

45 tysięcy złotych, Fundacja Batorego – około 20 tysięcy złotych. Około 

220 tysięcy złotych przeznaczyła na infrastrukturę projektu Fundacja 

Współpracy Polsko-Niemieckiej.[...] Ma powstać wciąż rozbudowywana 

baza danych – tekstowych, dźwiękowych i ikonograficznych, dla której 

nośnikiem będzie Internet. Kto nie ma do niego dostępu, będzie mógł sko-

rzystać z terminalu w Bramie Grodzkiej. Stworzone zostaną programy do 

wykorzystania dla uczelni (np. katalog propozycji prac magisterskich), 

szkół i instytucji kultury, w tym – podręcznik do edukacji regionalnej
66

. 

Inni dziennikarze dodają swoje opinie. Waldemar Sulisz swój artykuł tytułuje „In-

ternetowy hit w prezencie od lublinian”, a w leadzie zamieszcza kolejną informację podkre-

ślającą wielkość zbiorów, w treści artykułu zaś podkreśla wartość materiałów dźwięko-

wych
67

. Z kolei Małgorzata Szlachetka pisze „Rarytasem jest zdjęcie najstarszego znanego 

nam planu Lublina”
68

. Jeden z przeanalizowanych felietonów także dotyczy projektu „Lu-

blin – Pamięć Miejsca”, który jest określany mianem fascynującego
69

. Portalu tego zazdro-

ści nam cała Polska – twierdzi Miłosz Bednarczyk
70

. 

Artykuł, w którym jeden z dziennikarzy podkreśla rozwiązania funkcjonalne, 

pojawił się w Kurierze Lubelskim, pod zdjęciem z prezentacji portalu umieszczony zo-

stał podpis: „Interaktywny układ treści ułatwia odnajdywanie informacji”
71

. 
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Jedyną negatywną oceną wśród przeanalizowanych materiałów, jest wypowiedź 

Mileny Rachid Chehab. W felietonie opisuje swoje negatywne emocje, jakie wzbudza 

w niej podjęta inicjatywa. 

Pracownicy ośrodka stwierdzili następnie, że młodzież przeniosła się 

do portali społecznościowych i tam należy ją edukować. Założyli więc 

profil Henia na Facebooku. […] Może za jakiś czas Facebook z roz-

rywkowego portalu zamieni się w jeszcze jedno narzędzie ogólnej 

komunikacji. Na razie wykorzystywanie go do grania na emocjach 

w nadziei, że biednym dzieckiem każdy się wzruszy, wywołuje 

u mnie nie tylko obojętność, ale wręcz oburzenie
72

. 

2. Waga podejmowanych inicjatyw 

Autorzy trzech artykułów dotyczących uruchomienia strony o Władysławie Pa-

nasie podkreślali wagę tego przedsięwzięcia. Świadczą o tym poniższe fragmenty: 

Profesor Władysław Panas nazwany Widzącym Lublina, nie zniknie 

z naszej pamięci. W trzecią rocznicę jego śmierci Ośrodek Brama 

Grodzka – Teatr NN uruchamia nową stronę internetową o adresie 

www.panas.tnn.pl. […] Znajdziemy na niej materiały tekstowe, iko-

nograficzne, audio oraz wideo, związane z dorobkiem wybitnego kry-

tyka i wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. […] Pro-

fesor z Internetu nie korzystał, chyba że przy pomocy przyjaciół czy 

współpracowników. Był tradycjonalistą, pisał piórem, ale wieść o po-

wstaniu witryny poświęconej jego osobie, gdzieś tam w Lepszym 

Świecie musiał przyjąć – bez wątpienia – entuzjastycznie
73

. 

Inicjatywę Teatru NN trzeba cenić. Strona Panasa to kopalnia wiedzy 

o magicznym Lublinie. Dzięki Internetowi będzie można zajrzeć do jego 

tekstów. Autorzy pomysłu powinni jednak pamiętać, żeby rozwijać stro-

nę w oparciu o jak najwięcej relacji. Inaczej cenna inicjatywa zamieni się 

w klub «znajomych królika» – którzy na schedzie po Władysławie Pana-

sie – robią naukowe, malarskie lub towarzyskie interesy
74

. 

I dlatego stworzenie strony internetowej poświęconej profesorowi Pa-

nasowi, gdzie zebrane zostały jego teksty, nagrania filmowe i radiowe 

z jego wystąpień, bibliografia i wspomnienia o nim, i wiele innych 

rzeczy – jest godne dostrzeżenia
75

. 

W powyższych artykułach widoczna jest więź pomiędzy piszącymi teksty a bo-

haterem serwisu internetowego. Sprawia to, że publikacje te nie zachowują obiektywi-
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zmu. Z drugiej jednak strony stworzenie portalu bliskiego lublinianom świadczy o wy-

czuciu potrzeb środowiska. Podkreślali zawartość portalu; zamieszczenie w nim prac 

profesora, multimediów z jego wypowiedziami oraz innych materiałów związanych 

z Lubelszczyzną. 

3. Ocena wielkości zbiorów 

Jednym z celów Ośrodka, jest stworzenie komplementarnej bazy wiedzy na te-

mat Lublina i Lubelszczyzny. Artykuły o tym traktujące świadczą o sukcesie w realiza-

cji tego zadania: „W piątek o godz. 16 publiczna prezentacja największej w Polsce wir-

tualnej biblioteki”
76

, „Tysiące zdjęć, setki nagrań dźwiękowych i dziesiątki 

multimedialnych prezentacji. Do tego mnóstwo opowieści i relacji. To i wiele innych 

atrakcji można znaleźć na portalu «Pamięć Lublina»”
77

, „Jest [portal] istną kopalnią 

informacji dla historyków, pasjonatów, tropicieli dawnego Lublina i obyczajów w nim 

panujących”
78

. 

O bogactwie zbiorów internetowych stworzonych przez Ośrodek świadczy także dłu-

gi tekst, wraz z dwoma zrzutami ekranu, dotyczący projektu „1569 Unia Lubelska”, gdzie 

autor wymienia wiele z informacji, których można dowiedzieć się, odwiedzając portal: 

Tego, jak wyglądał Lublin w 1569 r. można dowiedzieć się z urucho-

mionej wczoraj strony internetowej lublin1569.tnn.pl. Przygotował ją 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Na witrynie jest m.in. interak-

tywny plan ówczesnego miasta. Ze strony można się dowiedzieć, 

czym trudnili się mieszkańcy Lublina, jak wyglądał podział władzy 

w mieście, jakie były wydarzenia kulturalne. Jest też bogata bibliogra-

fia. Klikając odpowiednie odnośniki można przenieść się do tekstów 

źródłowych. Autorzy przygotowali również interaktywny kalendarz 

dziejów Lublina, jak też filmowe spacery po mieście. Są informacje 

o tym, w co się ubierali ówczesni lublinianie. Można nawet samemu 

„ubrać” w różne stroje wirtualne postacie. Historycy znaleźli też in-

formacje o spożywanych wówczas potrawach. Ciekawostką może być 

to, że ziemniaki były w tych czasach bardzo rzadką i egzotyczną... ro-

śliną ozdobną. Witryna uzbrojona jest w syntezatory mowy, dzięki 

czemu dostępna jest też dla osób niedowidzących
79

. 

Fakt, że wśród przeanalizowanych artykułów pojawiła się tylko jedna negatyw-

na opinia na temat podjętych przez Ośrodek działań, świadczy o przeważających pozy-
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tywnych ocenach podejmowanych działań. Dzięki opiniom różnych dziennikarzy, 

z których każdy zwracał uwagę na inny aspekt projektów, dowiadujemy się, że serwisy 

tworzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” prezentują użytkownikom cie-

kawą treść w przystępnej formie. Dodatkowo zbiory informacji są bardzo bogate i god-

ne uwagi. 
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Zakończenie 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” stworzył szereg tematycznych portali in-

ternetowych, które stanowią bogaty zbiór informacji łatwo dostępnych dla potencjal-

nych odbiorców. Znaczną część zgromadzonych w nich materiałów stanowią zdigitali-

zowane zbiory lubelskich instytucji, które są niedostępne w oryginalnej formie.  

Dołączając multimedia do tekstów informacyjnych, TNN wychodzi naprzeciw 

współczesnym potrzebom odbiorców kultury. Chcąc dotrzeć do osób z różnych grup 

wiekowych, pracownicy Ośrodka dostosowują ofertę portali do możliwości poznaw-

czych użytkowników. Przykładem tego jest stworzenie internetowej gry dla najmłod-

szych w projekcie „1569 Unia Lubelska”. 

Pracownicy TNN-u tworzą inicjatywy internetowe w miejscach najpopularniej-

szych w sieci, między innymi na portalu społecznościowym Facebook. „Henio on Face-

book” to jeden z najlepszych przykładów, jak przy minimalnym nakładzie finansowym 

(jedynie płacy etatowej pracownika) można stworzyć wydarzenie kulturalne, w którym 

będą uczestniczyć tysiące osób. Dzięki wykorzystaniu Internetu jest to osiągalne. Na 

powyższym portalu dużą popularność zyskał również profil projektu „Miasto Poezji”, 

który ma ponad tysiąc fanów
80

. 

Treści nowych oraz zrealizowanych już przez Ośrodek inicjatyw internetowych 

przenoszone są do portalu „Lublin – Pamięć Miejsca”. Jest on źródłem, z którego czer-

pią dane strony internetowe, i miejscem, do którego trafia użytkownik przeszukujący 

informacje stworzone przez TNN
81

. Pozostałe portale już opublikowane nie są modyfi-

kowane ani aktualizowane. 

Ośrodek podczas 11 lat działalności w sieci skupił w swoim gronie osoby, które 

zapewniają samowystarczalność przy tworzeniu profesjonalnych projektów interneto-

wych. Liczba podejmowanych inicjatyw oraz szerokie spektrum ich tematyki świadczy 

o kreatywności pracowników tej instytucji. Dzięki programom takim jak „Historia Mó-

wiona” Brama Grodza stała się łącznikiem między przeszłością a przyszłością; wyko-

rzystanie w jej działaniach Internetu sprawiło, że pamięć ludzi, którzy już odeszli może 

być poznawana na całym świecie. Koordynatorzy projektu zdobyli doświadczenie oraz 

umiejętności, dzięki którym w bezpośredni sposób docierają do odbiorców. 
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Niewystarczające środki finansowe były do tej pory rekompensowane zapałem 

pracowników. W przypadku braku możliwości kontynuacji projektu – co miało miejsce 

przy realizacji „Frapera” – podjęli oni inne działania, które wymagały mniejszych środ-

ków, ale które pozwalały spełnić cel instytucji kultury. 

Z przedstawionych materiałów wynika, że różnorodne inicjatywy Ośrodka 

„Bram Grodzka – Teatr NN” wykorzystują Internet w wieloraki sposób, dążąc do zdo-

bycia jak największej liczby odbiorców. Fakt zauważenia i opisania przez dziennikarzy 

realizowanych w sieci działań tej instytucji świadczy o tym, że witryny TNN-u to waż-

ne przedsięwzięcia. Dowodem tego jest także ponad milion odwiedzin samej tylko stro-

ny głównej Ośrodka
82

. Z roku na rok pojawia się coraz więcej informacji prasowych 

dotyczących internetowych inicjatyw Ośrodka. Co ważniejsze, większość oceny dzien-

nikarzy jest pozytywna i dotyczą one różnych aspektów wirtualnych projektów, zarów-

no pod względem formy, jak i treści. 
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Katalog nagrań wywiadów przeprowadzonych z pracownikami 

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”  

dołączony do rozprawy na płycie DVD 

 

1. Nagranie rozmowy z Łukaszem Kowalskim 12.01.2010, Nagranie_1.wav. 

2. Nagranie rozmowy z Łukaszem Kowalskim 11.10.2010, Nagranie_2.wav. 

3. Nagranie rozmowy z Łukaszem Kowalskim i Tomaszem Pietrasiewiczem, 

Nagranie_7.wav. 

4. Nagranie rozmowy z Emilem Majukiem 20.04.2010, Nagranie_3.wav. 

5. Nagranie rozmowy z Adamem Marczukiem 11.02.2010, Nagranie_4.mp3. 

6. Nagranie rozmowy z Markiem Nawratowiczem 11.02.2010, Nagranie_5.mp3. 

7. Nagranie rozmowy z Tomaszem Pietrasiewiczem 7.01.2009, Nagranie_6.wav. 

8. Nagranie rozmowy z Tadeuszem Przystojeckim 21.01.2010, Nagranie_8.wav. 

9. Nagranie rozmowy z Marcinem Skrzypkiem 21.01.2010, Nagranie_9.wav. 

10. Nagranie rozmowy z Krzysztofem Wojteczko 12.01.2010, Nagranie_10.wav. 

11. Nagranie rozmowy z Joanną Zętar 4.01.2010, Nagranie_11.wav. 

 

 


