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Narodowe Archiwum Cyfrowe
to jedno z trzech centralnych
archiwów państwowych.

Główne zadania NAC:

• archiwizacja
materiałów
cyfrowych,
w tym „dokumentu elektronicznego”;
• archiwizacja zdjęć, nagrań dźwiękowych
i filmów;
• digitalizacja tradycyjnych materiałów archiwalnych;
• udostępnianie cyfrowych informacji i materiałów archiwalnych, również on-line.

Archiwalia NAC:
14 milionów fotografii
(od lat 40. XIX wieku aż
po czasy współczesne)
30 tysięcy nagrań
dźwiękowych
(lata 1919-2007)

2,5 tysiąca filmów
(lata 1928-1993)

Zbiory NAC on-line

Ponad
100
tysięcy
fotografii
oraz
20 tysięcy opisów nagrań dostępnych jest
na www.nac.gov.pl

o NAC

www.nac.gov.pl

Świat, którego nie ma

Zdjęcia, które znajdują się w zbiorach
Naroodowego
Archiwum
Cyfrowego,
dokumentują ponad 100 lat historii Polski.
W tym czasie miały miejsce dwie wojny
światowe, powstała i upadła II Rzeczpospolita, rozpoczęła i zakończyła istnienie Polska
Rzeczpospolita Ludowa, narodził się obecny
ustrój. Przeminęły pokolenia ludzi, a także
mody, style w sztuce i architekturze oraz
rozwiązania technologiczne. Jednym z najbardziej namacalnych śladów tych wydarzeń
i procesów są archiwalia NAC.

Przykładowe zespoły fotografii

• Ilustrowany Kurier Codzienny | jedyna
tak wszechstronna dokumentacja wizualna dwudziestolecia międzywojennego.
• Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa
| zbiór fotografii wytwarzanej przez
propagandę niemiecką w okresie II wojny
światowej;
• Archiwa fotograficzne Stefana Bałuka,

Tadeusza Szumańskiego, Władysława Chomy, Władysława Gryksztasa, Czesława
Datki oraz Stefana Rassalskiego |
świadectwa II wojny światowej w Polsce
oraz na świecie;
• Centralna Agencja Fotograficzna | zdjęcia
wykonane dla największej gromadzącej
zdjęcia instytucji w okresie PRL;
• Archiwa fotograficzne Eugenii Trzeciakowej, Zbyszka Siemaszki, Edwarda
Hartwiga | zdjęcia dokumentujące Polskę
w drugiej połowie XX wieku, wykonane
przez niezależnych fotografików;
• Zbiór fotografii dotyczących obchodów
Tysiąclecia Chrztu Polski | kilkaset
zdjęć wykonanych przez anonimowych fotografów, upamiętniające 1966 rok.

Różnorodne techniki

Dagerotypy, ambrotypy, ferrotypy, negatywy
na szkle i błonie – w zbiorach NAC znajdują
się przykłady wszystkich najważniejszych
technik fotograficznych stosowanych w XIX
i XX wieku.

fotografie Narodowego Archiwu Cyfrowego

polityka

Podpisanie konstytucji z kwietnia 1935 roku |1-A-1107-1

Wydarzenia polityczne, wybory i plebiscyty,
codzienna praca parlamentarzystów i rządu
– wszystkie te wydarzenia z ostatnich
blisko 100 lat skrzętnie dokumentowali foto-

Wybory do Sejmu, 1969 |40-222-22

grafowie. Ich praca znajduje odbicie w bogactwie zdjęć NAC, poświęconych życiu politycznemu Polski w XX wieku.

Plebiscyt na Śląsku, 1921 | 1-H-422

Wojna balonowa, 1955 | 36-277-3

Wybory do Sejmu, 1930 | 1-A-827-1

Otwarcie sesji sejmowej, 1933 | 1-A-874-1

parlament| agitacja i wybory | partie | politycy
rządy | dyplomacja | ceremonie i wydarzenia

II wojna światowa

Niszczyciel ORP „Błyskawica”, 1937 | 1-W-1997-2

Woroneż. Fragment zniszczonego miasta, 1942 | 2-1789

Berlin. Wizyta Wiaczesława Mołotowa, 1940 | 2-12603

Warszawa. Ruiny Zamku Królewskiego, 1939 | 2-168

NAC dysponuje bogatą dokumentacją
dotyczącą II wojny światowej. Pochodzi ona
zarówno z propagandowego niemieckiego
Wydawnictwa Prasowego Kraków – Warszawa, jak i prywatnych archiwów polskich fotografów, takich jak Stefana Bałuk, Tadeusz
Szumański, Władysław Choma, Władysław

Powstanie Warszawskie, 1944 | 13-143

Gryksztas oraz Czesław Datka. W zbiorach
NAC znajduje się również kilkaset fotografii
z Powstania Warszawskiego, wykonanych
w większości dla Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

Niemieccy żołnierze łamią polski szlaban na granicy
w Sopocie rankiem 1 września 1939 roku | 37-196-1

okupacja Polski | Powstanie Warszawskie | teatry
działań wojennych | III Rzesza Niemiecka | militaria

społeczeństwo

Rocznica 3 maja w Łodzi, 1916 | 1-H-46

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, 1984 | 42-L-407-14

Obóz ZHP, 1933 | 1-P-588-7

Koronacja króla polskich Cyganów,
1937 | 1-P-2312-9

Fotografie Nadowego Archiwum Cyfrowego
wieloaspektowo ukazują polskie społeczeństwo na przestrzeni ponad 100
lat. Dzięki intensywnej pracy fotoreporterów „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, w NAC znajdują się unikatowe materiały
z dwudziestolecia międzywojennego, dokumentujące rodzenie się struktur społecznych
II Rzeczypospoiltej wielu narodów, kultur
i interesów.

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Częstochowie, 1966 | 19-16-6

Wasyl Denidiuk z Kossowa
na huculszczyźnie z darami
imieninowymi dla Józefa
Piłsudskiego, 1934 | 1-A-145-19

Okres powojenny udokumentowali nie tylko
fotograficy Centralnej Agencji Fotograficznej, ale również tacy niezależni twórcy
jak Edward Hartwig, Eugenia Trzeciakowa i Zbyszko Siemaszko. Na zdjęciach
zgromadzonych w NAC można dostrzec
nie tylko budowę systemu socjalistycznego, ale także sprzeciw Polaków wobec
ówczesnych władz.

Manifestacja członków Ligi Morskiej i Kolonialnej na rzecz
uzyskania przez Polskę kolonii, 1938 | 1-P-354-2

organizacje społeczne| protesty i manifestacje
uroczystości | grupy społeczne i mniejszości

społeczeństwo

W restauracji Kosza w Krakowie, 1934 | 1-G-7056-1

Wystawa psów w Katowicach, 1936 | 1-G-1113-7

Dwudziestolecie międzywojenne obfitowało
w rozrywki i spotkania towarzyskie.
Ówczesna moda oraz rodząca się awangarda tworzyły koloryt tamtych lat, na które
obecnie spogląda się z wielką nostalgią.
Barwne, wielokulturowe społeczeństo polskie, którego kształt bezpowrotnie odmieniła
II wojna światowa, można podejrzeć na zgromadzonych zdjęciach NAC.

Zabawa taneczna w lokalu rozrywkowym w Gdyni, 1933 | 1-G-7037-1

Uliczny handlarz z czapkami i kapeluszami | 2-7246

Bal mody w Hotelu Europejskim, 1936 | 1-P-2522-12

Zabawa karnawałowa w kasynie podoficerskim, 1932 | 1-W-1029-1

bale i potańcówki | kawiarnie | bazary i jarmarki
moda| pokazy,wystawy, przedstawienia | turystyka

judaika

Ślub i wesele S. Wieselberga i panny Wohl, 1933 | 1-P-2405-6

Judaika przechowywane w NAC pochodzą
przede wszystkim z okresu dwudziestolecia
międzywojennego i stanowią wieloaspektową
dokumentację trzymilionowej społeczności
żydowskiej, żyjącej w Polsce. W zbiorach NAC znajdują się również fotografie
z II wojny światowej, pokazujące zagładę
Żydów.

Aron Lewin, poseł | 1-A-598

Szames synagogi warszawskiej B. Bresler, 1925 | 1-R-1013

Uliczna sprzedaż opasek
z gwiazdą Dawida | 2-6146

Synagoga w Poznaniu | 1-U-5058

życie codzienne | architektura |święta | osobistości
zagłada

osobistości

Jacek Malczewski | 1-K-4152

Olga Boznańska | 1-K-2307

Zdjęcia
NAC
to
także
portrety
najważniejszych postaci polskiej polityki,
kultury, sztuki i nauki XX wieku.
Aktorzy: Aleksander Bardini, Mariusz
Dmochowski, Piotr Fronczewski, Adam
Hanuszkiewicz, Zofia Kucówna, Tadeusz
Łomnicki, Danuta Szaflarska, Aleksandra Śląska, Ewa Wiśniewska, Barbara
Wrzesińska. Artyści plastycy: Aleksander
Augustynowicz, Teodor Axentowicz, Xawery Dunikowski, Ferdynand Ossendowski,
Jan Styka. Pisarze: Wanda Chotomska,
Julian Ejsmond, Ryszard Kapuściński, Kor-

Stanisław Grabski |1-A-2660

Nina Andrycz | 42-L-16-7

Józef Piłsudski | 1-A-12

nel Makuszyński, Zofia Nałkowska, Jan Parandowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
Maria Rodziewiczówna, Magdalena Samozwaniec, Melchior Wańkowicz. Poeci: Krzysztof Kamil Baczyński, Jan Brzechwa, Agnieszka
Osiecka, Zenon Przesmycki, Julian Tuwim,
ks. Jan Twardowski. Politycy: Władysław
Anders, Kazimierz Bartel, Józef Beck,
Józef Cyrankiewicz, Ignacy Daszyński, Roman Daszyński, Roman Dmowski, Władysław
Gomułka, Stanisław Mikołajczyk, Gabriel Narutowicz, Ignacy Jan Paderewski, Władysław
Raczkiewicz, Władysław Sikorski.

Czesław Miłosz | 1-K-1665

Stanisław Kutrzeba | 1-N-328

aktorzy | artyści plastycy | pisarze | poeci|dziennikarze
politycy | architekci | działacze

ważne rocznice

Jerzy Grotowski w towarzystwie Petera Brooka, 1975 | 317099-11

Teatr Narodowy, „Kordian”,
1956 | 42-X-206-13

W 2009 roku mija dziesięć lat od śmierci
Jerzego Grotowskiego reżysera, teoretyka teatru, pedagoga oraz twórcy metody
aktorskiej. Fotografie z Jerzym Grotowskim, znajdujące się w NAC, pokazują reżysera nie tylko w sytuacjach bezpośrednio
związanych z teatrem, ale także podczas
wydarzeń kulturalnych oraz wywiadów
i spotkań z dziennikarzami, ludźmi kultury.
Zdjęcia dokumentują także takie wydarzenia jak: uroczystość wręczenia Jerzemu
Grotowskiemu doktoratu honoris causa
Uniwersytetu Wrocławskiego, spotkanie
z Peterem Brookiem czy przedstawienie
„Apocalypsis cum figuris” z 1971 roku.

Jerzy Grotowski | 268634-2

Jerzy Grotowski 			
(1933-1999) 				

Przewiezienie prochów Juliusza Słowackiego
do Polski, 1927 | 1-K-1839-10

Rok 2009 to również dwusetna rocznica
urodzin Juliusza Słowackiego. Nar odowe
A r chiwum C y f r owe dysponuje fotografiami przedstawiającymi:
• obchody 76. rocznicy urodzin Juliusza
Słowackiego,
• przewiezienie prochów Juliusza Słowackiego do Polski w 1927 roku,
• spektakle w obiektywie Edwarda Hartwiga:
„Kordian” z 1956 roku (Teatr Narodowy,
w reżyserii Erwina Axera, scenografia
Władysława Daszewskiego), „Horsztyński”
z 1978 roku (Teatr Nowy), „Fantazy”
z 1967 roku (Teatr Powszechny),
• pamiątki po Juliuszu Słowackim.

Konstanty Laszczka obok rzeźby Juliusza Słowackiego, 1927 | 1-K-3947-1

Juliusz Słowacki
(1809-1849)

architektura

Grudziądz. Fragment miasta | 2-8166

Bogactwo stylów i wielość miejsc. Panoramy
i detale. Budynki istniejące i takie, o których
dawnym istnieniu świadczą tylko archiwalia.
Fotografie NAC umożliwiają kompleksowy
przegląd architektury polskiej.
Warszawa. Plac Zbawiciela | 1-U-6935

Kraków. Ulica Basztowa | 1-U-2387

Podkowa Leśna. Dom Jarosława
Iwaszkiewicza | 1-K-1534-3

Hrubieszów. Cerkiew
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny | 2-8184

budynki użyteczności publicznej | kościoły | wille,
rezydencje, pałace | panoramy miast | zabytki

kultura i sztuka

Erwin Axer, reżyser | 42-L-8

Teatr Narodowy, „Kordian”, 1956 | 42-X-206-70

Fotografie NAC to nie tylko dokumentacja
dzieł sztuki i portrety artystów, ale także
obraz ich codziennej działalności – pracownie, procesy tworzenia dzieł: szkice rzeźb,
makiety scenografii, próby spektakli, kulisy
teatrów.

Julia Keilowa, komplet do herbaty, 1938 | 1-K-3500

Pracowania rzeźby prof. Konstantego
Laszczki w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, 1928 | 1-N-3150-10

Obraz Leona Chwistka | 1-K-2442

Teatr Nowy, sztuka „Grube ryby”, 1977 | 42-X-229-16

teatr | malarstwo | rzeźba | sztuka użytkowa
wystawy | twórcy

technika

Lampa zainstalowana w bucie, 1940 | 2-15592
Samochód pocztowy, Fiat 508 | 1-G-5473

August Karolus, pionier telewizji, 1943 | 2-14017

Laureatka letniego konkursu Polskiego Radia
odbiera nagrodę, 1938 | 1-K-1389-5

XX wiek to dynamiczny rozwój techniki.Dzięki
zdjęciom zgromadzonym w NAC można prześledzić rozwój technologii, którymi posługujemy się na co dzień, a także dostrzec,
jak wiele niezwykłych pomysłów rodziło się
w głowach konstruktorów.

Dystrybutor paliw w Krakowie,
1931 | 1-G-3929-3

Kontrola kabli telefonicznych
w Krakowie | 2-7903

Dział Nasłuchu w Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa | 36-133-4

kolej, lotnictwo, motoryzacja, żegluga| radio, kino,
telewizja | telekomunikacja | wynalazki

www.nac.gov.pl

Cenione materiały

Fotografie zgromadzone w NAC zyskują uznanie w wielu środowiskach. W 2008 roku internauci w plebiscycie organizowanym przez
Muzeum Historii Polski wraz z „Rzeczpospolitą”
i
Onet.pl
nagrodzili
dwie
fotografie
z zasobu NAC tytułem Ikon XX wieku.
Wyjątkowość fotografii przechowywanych w
NAC dostrzegają zarówno osoby prywatne
(pasjonujące się koleją, architekturą, miastami, miłośnicy starych samochodów i militariów oraz naukowcy), jak i instytucje.

Ze zbiorów NAC korzystają:

• Muzeum Historii Polski (m.in. wystawa
„Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”);
• Muzeum Historii Żydów Polskich (przygotwanie ekspozycji głównej);
• Muzeum Powstania Warszawskiego
(m.in. wystawa towarzysząca festiwalowi
„Niewinni Czarodzieje”);

oraz
„Gazeta
Wyborcza”,
„Rzeczpospolita”,
TVN24, TVN Historia, Telewizja Polska,
Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie,
Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Fundacja
Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich,
Ośrodek KARTA, Stowarzyszenie Romów
w Polsce, Muzeum Narodowe w Warszawie, muzea regionalne, Zamek Królewski
w
Warszawie,
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Sejmu RP, Polska
Akademia Nauk, wyższe uczelnie (m.in.
Uniwersytet
Jagielloński,
Uniwersytet
Warszawski), Instytut Pamięci Narodowej,
wydawnictwa, domy mediowe i produkcyjne,
autorzy książek i filmów.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów NAC.

www.nac.gov.pl

Jak obejrzeć fotografie?

Jak uzyskać więcej informacji?

1. www.nac.gov.pl

Więcej informacji o zbiorach fotogafii Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się
na stronie www.nac.gov.pl
• książkę poświęconą zbiorom fotografii
NAC można pobrać z Archiwalnej Biblioteki
Cyfrowej NAC,
• krótką charakterystykę zbiorów NAC
można przejrzeć w Spisie Zespołów.

Dostęp do wielu fotografii przechowywanych
w Narodowym Archiwum Cyfrowym jest niebywale prosty. NAC na swojej stronie internetowej udostępnia system Zbiory NAC on-line,
w którym można obejrzeć ponad 100 tysięcy
zdigitalizowanych fotografii. Obrazują one
przede wszystkim lata 1910-1949.

2. Biuro Obsługi Klienta
Oddziału Fotografii

Jak zamówić kopie cyfrowe?

Zdjęcia, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane, można oglądać w Biurze Obsługi
Klienta Oddziału Fotografii, mieszczącym
się w siedzibie Narodowego Archiwum
Cyfrowego. BOK to miejsce, gdzie można
uzyskać wszelkie informacje dotczące
korzystania ze zbiorów NAC.

Aby uzyskać skany fotografii NAC, bez znaku wodnego oraz w rozdzielczości większej
niż dostępna na www.nac.gov.pl, należy skontaktować się z Biurem Obługi Klienta.

BOK - adres:

Godziny otwarcia:

ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
e-mail: bok.fotografie@nac.gov.pl
tel. (0 22) 572 16 19

poniedziałek: 9-15
środa: 10-18
piątek: 9-15
wtorek, czwartek: nieczynne

dostęp do zdjęć | dodatkowe informacje
kopie cyfrowe | kontakt

