
grupa wiekowa: 15-20 lat
czas trwania: 90 min
liczba uczestników: 10-30 osób

Celem zajęć jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie 
ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej histo-
rii. Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archiwów w ogóle) jako 
źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecznego archiwum pamięci oraz medium, które 
może połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta.

potrzebne materiały:
• daty do wydrukowania (załącznik nr 1);
• cztery tablety z nagraniami z zasobów Mediateki CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu 
(załącznik nr 2) – można zastąpić transkrypcjami;
• archiwalne zdjęcia do wydrukowania (załącznik nr 3)
• karty pracy do wydrukowania (załącznik nr 4);
• rzutnik lub tablica multimedialna – można zastąpić wydrukiem;
• lupy (co najmniej cztery);
• kartki i długopisy.

1. Wprowadzenie/ 10 min
Prowadzący wita uczestników i krótko przedstawia im plan:
Witam Was serdecznie i zapraszam na warsztaty „Linia czasu”. Podczas zajęć będziemy pra-
cować w grupach, korzystać z nagrań, archiwalnych fotografii, naszej wyobraźni i pamięci. 
Na początek zastanówmy się wspólnie nad tym czym jest czas. Jak mierzymy jego upływ?

W tym miejscu opowiadamy kilka anegdot o tym jak zmieniało się postrzegania czasu 
w przeszłości:
• ludy pierwotne nie mierzyły czasu;
• pierwsze kalendarze były oparte na roku naturalnym czyli na zjawiskach przyrody;
• bardzo wcześnie ludy w Ameryce Południowej i na terenie dzisiejszego Iranu i Iraku 

zaczęły posługiwać się kalendarzem księżycowym lub słoneczno-księżycowym, co cie-
kawe – w pochmurne noce, kiedy nie było widać czy aby na pewno księżyc jest w pełni 
– przesuwano pierwszy dzień miesiąca na dzień kiedy władca (lub kapłan) zauważył, 
że księżyc jest w pełni, tak więc dni miesiąca można było swobodnie wydłużać;

• w Bizancjum liczono czas od stworzenia świata. Na podstawie Biblii wyliczono że miało 
to miejsce około 5500 lat przed Chrystusem;

• w republikańskim Rzymie lata liczyło się imionami konsulów będącymi wtedy u władzy, 
np. rok 63 p.n.e. był nazywany rokiem konsulatu Marka Cycerona i Gajusza Antoniusza;

• średnia długość wieku zmieniała się wraz z epokami i tak w starożytności osoba, która 
skończyła 25 lat była już „stara”. Średnia wieku w tamtych czasach była inna dla warstwy 
„chłopskiej” (25-30) i „arystokracji” (około 60 lat);

• książę Mieszko III Stary (przełom XII i XIII wieku) zmarł gdy miał 77 lat. Przydomek „Stary” 
zyskał jeszcze za życia.
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A jak Wy odczuwacie upływ czasu? Kiedy wydaje się Wam, że „czas pędzi”, a kiedy znowu 
wszystko trwa niemożliwie długo?

Usiądźcie teraz w kręgu. Na mój znak zamkniecie oczy. Po upływie minuty otwórzcie oczy 
i cicho wstańcie. Każdy z Was niech sam oceni kiedy powinien wstać. Na koniec powiem Wam 
czyje odczucia były najbliższe prawdzie.

2. Historia duża i mała/ 15 min
Każdego dnia jesteśmy świadkami historii – wielkie wydarzenia dzieją się gdzieś wokół, 
a na nie nakładają się nasze małe, osobiste sprawy. Z indywidualnej perspektywy tak 
naprawdę najbardziej liczy się to, co jest najbliżej; w rodzinie, wśród przyjaciół i bliskich. 
Na to nakładają się zdarzenia z kręgu społeczności lokalnej, a dopiero ostatni krąg to „wielka 
historia świata”. Oczywiście wszystkie się przenikają, ale patrząc „od środka” kręgu widzimy 
wyraźnie, jak na każdy kolejny krąg nakłada się to nasze osobiste spojrzenie. Mówiąc krótko: 
bliżej nam jest do historii z sąsiedztwa, z naszego podwórka, niż do faktów z podręcznika.

Przypominamy jakieś zdarzenie, które pamiętać mogą wszyscy uczestnicy, chociażby kata-
strofę smoleńską. Myśląc o tym zdarzeniu, praktycznie każdy, kto to pamięta, doda coś 
od siebie: kiedy pierwszy raz usłyszałam/-łem o wypadku, byłam/byłem akurat na spacerze, 
na zakupach, szykowałam/-łem się do urodzin kolegi, do ślubu siostry itp., itd.

Czy pamiętacie siebie w dniu, kiedy działy się jakieś ważne światowe wydarzenia?

Czytamy fragment wspomnień Antoniego Markiewicza, marynarza, który dowiedział się 
o wyborze Karola Wojtyły na papieża w trakcie rejsu, w Manili na Filipinach:

1978 to był rok, październik. Szliśmy z Kobe, w Japonii, do Manili na Filipinach. To było 
w połowie tygodnia, środa może? Weszliśmy do portu. Ja od razu do fryzjera poszedłem 
w tej Manili, bo długie włosy już miałem, a na statku koledzy jak obetną to potem strach 
do portu pójść. Kiedy już prawie wszystko załatwiliśmy, przybiega nasz agent i mówi, 
że tajfun straszliwy idzie na wyspę, że niebezpiecznie może być. Ale obserwacje meteorolo-
giczne pokazywały, że on tak zbliżał się i oddalał, że raz szedł w naszą stronę, to znowu wyglą-
dało, że pójdzie bokiem. A tymczasem agent i ludzie z kapitanatu portu mówili, że nam trzeba 
wyjść w morze, bo jak tajfun w wyspę uderzy, to dla nas będzie bardzo niebezpiecznie, a jak 
na morzu zastanie, to w sumie może nic się nie stanie. I w końcu wyszliśmy, i trzy dni w tym 
tajfunie spędziliśmy. Oj, strasznie było… To i tak szczęście, że to na Pacyfiku, żadnych skał, 
nie trzeba było manewrować. Bo takim statkiem, jak nasz, to by się nie dało. A wiatr olbrzymi, 
z dwieście kilometrów na godzinę, wodę niesie, wszystko porywa, cokolwiek złapie. Więc wró-
ciliśmy potwornie zmęczeni. Żadnego posiłku przez te trzy dni nie było, tylko praca, wachta 
i czekanie. Trzy dni praktycznie nie spaliśmy, bo to nie dało się zasnąć tak wiało, tak trzęsło. 
A na wyspie… co się działo! Drzewa takie, że objąć nie można, powyrywane z korzeniami, 
potrzaskane na kawałki. Domy w ruinie, setki tysięcy domów zniknęło po prostu z powierzchni. 
Ale jak już człowiek poczuł pod nogami ląd, jak już przestało kiwać, to wszystko do normy 
wróciło. Poszedłem więc na targ, jakąś pamiątkę sobie kupić na okoliczność tego ocale-
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nia. Tam jeszcze sprzątali, ale stragany już były rozstawione, już handel się toczył. I takie 
piękne stoliki zobaczyłem, z kamforowego drzewa. A to drewno to pachnie tak pięknie! Więc 
pytam, ile to kosztuje. Wyszła do mnie właścicielka i sobie gadamy. Wreszcie ona pyta, skąd 
ja jestem: – Ty Anglik? – Nie. – Niemiec? – Nie, ja Polak. – Ty z Polski jesteś? – zakrzyczała 
od razu ona. – Niemożliwe! – zaczęła wołać – toż wczoraj twojego rodaka na papieża wybrali! 
A ja od razu Polaka spotkałam, co za szczęśliwy znak. 
Nie umiała nazwiska Wojtyły wymówić, ale taka szczęśliwa była. Filipiny to bardzo katolicki 
kraj, piękne kościoły tam mają, byłem, oglądałem. To dla niej to naprawdę wielkie zdarzenie 
było: papież – Polak i ja – też Polak.

Teraz uczestnicy siadają w parach. Krótko opowiadają drugiej osobie w parze co robili pod-
czas jednego ze zdarzeń:
- mecz otwarcia EURO 2012;
- „majdan” ukraiński
- zamach na World Trade Centre w Nowym Jorku;
UWAGA: Prowadzący/a zajęcia może zaproponować inne tematy 

Następnie wszyscy krótko relacjonują wypowiedź kolegi/koleżanki, podkreślając najważniej-
sze elementy tych wspomnień: emocje, okoliczności, coś wyjątkowo charakterystycznego itp.

3. Linia czasu/ 10 min
Pokazujemy uczestnikom przygotowaną wcześniej linię czasu (powinna być dość długa, 3-4 
metry). Wykres powinien zawierać wykaz najważniejszych dat z historii XX wieku oraz foto-
grafie z tego okresu, w miarę możliwości z miejscowości gdzie odbywają się zajęcia. Daty 
typowo encyklopedyczne jak np. 8 maja 1945 r. (dowództwo niemieckie podpisało bezwarun-
kową kapitulację wobec aliantów zachodnich i ZSRR, zakończenie II wojny światowej w Euro-
pie), powinny przeplatać z biograficznymi szczegółami z relacji świadków historii (załącznik 
nr 2), czy nawet prowadzącego zajęcia, jak np. 1980 r. – Longin Kobeszko wraz z kolegami 
zakłada „Solidarność” w WSS-ie (obecnie PSS Społem). Przykładowe daty znajdują się 
w załączniku nr 1.

Przeanalizujmy wspólnie linię czasu na ścianie – jakie fakty są naniesione? Czego brakuje? 
Jak przeplatają się wydarzenia osobiste białostoczan i wielkie wydarzenia z historii Polski 
i świata?

4. Praca w grupach, część. I – FOTO DETEKTYWI/ 20 min
Dzielimy uczestników na cztery grupy. Każda grupa dostaje zestaw trzech fotografii z załącz-
nika nr 3 (można wybrać własne zdjęcia np. ze strony www.centrumzamenhofa.pl/media-
teka) z charakterystycznymi dla danej dekady elementami (np. nazwa ulicy, która dziś nie 
funkcjonuje, inny strój, inny wygląd ulic i budynków, pochód z transparentami).
Ważne aby jedna grupa otrzymała zdjęcia z różnych dekad.

Na tablicy multimedialnej prowadzący wyświetla przykładowe zdjęcie (można zastąpić 
wydrukiem, ale wszyscy muszą je wyraźnie widzieć) oraz kilka pomocniczych pytań, poka-
zujących metodę analizy fotografii: W jakim miejscu wykonano zdjęcie – czy rozpoznajecie 
jakieś budynki, ulice? Jaka była pora roku? Tło, otoczenie – jakie elementy mogą nam pod-

http://www.centrumzamenhofa.pl/mediateka
http://www.centrumzamenhofa.pl/mediateka
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powiedzieć, kiedy zrobiono zdjęcie (plakaty, napisy, może kształt samochodu)?. Prowadzący 
przy pomocy tych pytań oraz współudziale uczestników analizuje fotografię wyświetloną 
na tablicy multimedialnej, a następnie przykleja odbitkę na właściwym miejscu na linii czasu.

Teraz sami wykonajcie identyczne działanie na zdjęciach, które macie przed sobą. Możecie 
korzystać z lup, zaznaczać fragmenty, które Waszym zdaniem są w jakiś sposób znaczące. 
Korzystajcie z karty pracy (załącznik nr 4), która ułatwi Wam zapanowanie nad pomysłami. 
Pola -5/+5 są ćwiczeniem na wyobraźnię. Zapiszcie co Waszym zdaniem wydarzyło się pięć 
minut wcześniej i pięć minut po sytuacji zatrzymanej w kadrze.

Każda grupa mocuje swoje zdjęcia na linii czasu i wyjaśnia dlaczego zdecydowała się na taką 
a nie inną lokalizację. Zaznaczamy, że wystarczy podać okres (dekadę), a niekoniecznie pre-
cyzyjny punkt. Jeśli dwa zdjęcia uczestnicy umieścili w tym samym miejscu, porównujemy 
je wspólnie i ustalamy, które jest właściwe, a które (dlaczego?) powinno trafić gdzie indziej.

Praca w grupach, część II – VIDEO AMATORZY/ 15 min
Uczestnicy pracują w tych samych grupach, tylko tym razem dostają tablety z wgranymi 
2 relacjami z Mediateki (załącznik nr 2) – każde nagranie trwa max. 2 minuty i dotyczy innej 
dekady XX wieku).
Jerzy Koszewski, 16 sierpnia 1943
Danuta Dawdo, czerwiec 1944 
Leszek Grądzki, lata 50.
Longin Kobeszko, lata 80.

W razie potrzeby uczestnicy mogą sprawdzić w Internecie, kiedy jakieś zdarzenie miało 
miejsce.

Porozmawiajcie o tym, w jaki sposób wielka historia zazębia się z osobistą historią bohate-
rów relacji, w jaki sposób wpłynęła na to, co oni zapamiętali. Zwróćcie uwagę na te elementy 
relacji, które są niepowtarzalne, które wynikają z osobistego doświadczenia (okoliczności, 
odczucia zmysłowe itp.). Zapiszcie to na kartce.

Po obejrzeniu nagrań i konsultacji w grupach, każda z nich prezentuje swoje wydarzenia, 
opowiada o swoim bohaterze. Jeżeli uczestnicy sami tego nie zauważą, nakierowujemy 
ich na to jakie szczegóły tych relacji powodują, że przestaje ona być „tekstem z podręcznika”, 
a staje się żywą historią.

5. Podsumowanie/ 10 min
Jak odmierzamy czas – „wielkimi datami” z historii czy małymi datami z naszych osobistych 
doświadczeń?
W jaki sposób lepiej (łatwiej, ciekawiej) uczyć się historii – poprzez naukę wielkich dat, czy 
poznawanie losów konkretnych osób – dlaczego? 
Czy każdy z nas pamięta dane zdarzenie, w którym uczestniczyliśmy wszyscy, tak samo? 
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Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu.
Na koniec warto wspomnieć i opisać krótko w jaki sposób i gdzie gromadzone są obecnie 
relacji i zbiory na których pracowaliśmy.

Historia mówiona to nagrywanie, zachowywanie, interpretacja i udostępnianie historycz-
nych informacji, których źródłem są osobiste przeżycia i opinie świadków wydarzeń. Początki 
historii mówionej sięgają XIX wieku, czyli momentu pojawienia się fonografu – pierwszego 
rejestratora dźwięku.

Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu to projekt 
dotyczący gromadzenia relacji „świadków historii”, który CLZ realizuje od 2010 roku. Jego 
podstawowe cele to stworzenie podwalin pierwszego w mieście profesjonalnego archiwum 
historii mówionej oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, historii miasta 
i regionu. Do tej pory zarejestrowanych i opracowanych jest blisko 300 godzin nagrań wideo 
i kilkadziesiąt godzin nagrań audio. Oznacza to ponad 150 wywiadów z świadkami historii. 
W zbiorach znajduje się też ponad 4000 zdigitalizowanych zdjęć i dokumentów. Najważniej-
sze ścieżki tematyczne to: Najstarsi białostoczanie, Bojary, Ach! Co to był za ślub – tradycje 
ślubne w różnych wyznaniach; Białostoccy esperantyści. Mediateka CLZ dostępna jest sta-
cjonarnie, w Pracowni Multimedialnej w CLZ.
Inne tego typy archiwa prowadzą: Fundacja Ośrodka „Karta” (Warszawa), Dom Spotkań 
z Historią (Warszawa), Fundacja „Teatr NN – Brama Grodzka” (Lublin).

Dodatkowo
Jeśli zostało jeszcze czas można tu zrobić krótkie ćwiczenie pamięciowe, dotyczące mecha-
nizmów „działania” pamięci. Niech każdy opowie co jego/jej zdaniem było najważniejsze 
w trakcie tych zajęć. Odpowiedzi będą zapewne bardzo różne, co dość łatwo prowadzi do kon-
statacji, że choć każdy z nas wziął udział w takim samym wydarzeniu, to jednak zapamięta 
je zupełnie inaczej, z innego powodu.


