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Wstęp

Niniejsze wydawnictwo jest podsumowaniem i uzupełnieniem seminarium 
pt. „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji”, które odbyło 
się w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa 
(BOK/CLZ), dn. 18.10.2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli nauczy ciele historii/wiedzy o społeczeństwie, 
edukatorzy zajmujący się historią lokalną, którzy są zainteresowani nowymi 
metodami pracy z uczniami/uczestnikami zajęć.

Celem seminarium było zaprezentowanie edukacyjnych walorów archi
wów społecznych, które gromadzą relacje świadków historii, dokumenty, 
zdjęcia.

Podczas zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży, których scenariusze 
oparte są na zasobach archiwów społecznych, uczestnicy mogą poznać histo
rię światową i pol ską z perspektywy indywidualnych doświadczeń jednostki, 
„zwykłych” oby wateli. Interaktywna forma pracy z młodymi ludźmi oraz wyko
rzystanie archiwalnych zbiorów prowadzi do lepszego przyswajania wiedzy 
historycznej. Tego typu zajęcia stanowią świetne uzupełnienie szkolnej pod
stawy programowej. Przybliżają też młodzieży zmiany społeczne i kulturowe 
zachodzące w ich najbliższym otoczeniu, wzbu dzają zainteresowanie histo
riami, które mają do opowiedzenia ich rodzice czy dziadkowie.

Podczas seminarium eksperci w zakresie archiwistyki społecznej i eduka
cji podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z codziennej pracy 
zawodowej, narzędziami z których korzystają przy tworzeniu archiwów oraz 
metod pracy z młodzieżą opartych na zasobach archiwalnych. Część tej wie
dzy pragniemy przekazać w formie krótkich, podsumowujących tekstów 
napisanych przez prelegentów: Monikę Koszyńską (Muzeum Historii Żydów 
Polskich Polin), Jarosława Pałkę (Dom Spotkań z Historią), Agnieszkę Kajda
nowską (BOK/CLZ) i Mariusza Bieciuka (BOK/CLZ).

Mamy nadzieję, że wydawnictwo będzie dla Was zachętą i inspiracją 
do korzystania w Waszej codziennej pracy z bogatych zasobów archiwów spo
łecznych.

Seminarium i publikacja zostały zrealizowane w ramach projektu „eMedia
teka CLZ” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego.
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Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta 
i regionu – idea historii mówionej

Historia mówiona, zwana też z języka angielskiego oral history, to interdy
scyplinarna metoda badawcza pozwalająca na alternatywne poznanie historii 
za pośrednictwem źródła jakim jest bezpośrednia relacja świadka historii. 
Można się zgodzić na nieco ściślejszą definicję, wedle której jest to samoświa
doma, poddana pewnej dyscyplinie rozmowa między dwojgiem ludźmi 
na temat niektórych aspektów (doświadczonej) przeszłości uważanych 
za historycznie istotne, prowadzona z zamiarem jej zarejestrowania. Klu
czowa rola w relacji przypada narratorowi – świadkowi historii, który jako 
obserwator przeszłości przedstawia swoją prawdę o wydarzeniach przeży
tych, zasłyszanych i zaobserwowanych. W związku z tym każda relacja jest 
indywidualna, dotycząca subiektywnych przeżyć, emocji i ocen. W praktyce 
historia mówiona polega na przeprowadzeniu wywiadu/rejestracji, jego opra
cowaniu, archiwizacji oraz publicznym udostępnieniu. Zbiór relacji określamy 
jako archiwum historii mówionej. 

Początki współczesnej historii mówionej sięgają XIX wieku i są związane 
z rozwojem techniki a dokładniej momentem pojawienia się fonografu 
– pierwszego urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku. W Polsce pierwszy 
projekt, który rzeczywiście można zaliczyć do historii mówionej został zor
ganizowany przez Ośrodek KARTA, jako organizację podziemną (Archiwum 
Wschodnie). Ruszył on w 1987 r., a jego celem była dokumentacja losów Pola
ków na Wschodzie. Zebrano wówczas około 1 200 nagrań. 

Agnieszka Kajdanowska w trakcie nagrania ze świadkiem historii

Od początku istnienia historii mówionej nie brakowało przeciwników tej 
metody. Ich podstawowym argumentem było wskazywanie na: 

Subiektywność – osoba nie zajmująca się zawodowo historią, nie znająca 
szerszego kontekstu wydarzeń, w których bierze udział nie ma praktycznie 
szansy na obiektywną, rzeczową ocenę wydarzeń i swojej w nich roli;

Brak wiarygodności – pamięć nie wspierana dokumentami bywa zawodna 
i wybiórcza, a zawarte w wywiadach daty, opisy i interpretacje zdarzeń są bar
dzo trudne do obiektywnej weryfikacji;

Brak reprezentatywności – dla świadków historii ich indywidualne losy 
są z oczywistych powodów najważniejsze, jednak mogą pozostawać 
na uboczu, na marginesie istotnych tendencji  i procesów społecznych, 
nie być typowe dla danego okres, a co za tym idzie, mało istotne dla kształto
wania historii ogólnej.

Zwolennicy metody odpierali te argumenty dowodząc, że źródła historyczne 
w wielu przypadkach są równie subiektywne i często równie trudno je zwe
ryfikować. Wskazywali też na to, że u podstaw źródeł pisanych leży przekaz 
ustny: który musiał najpierw o czymś opowiedzieć, żeby można to było spisać.

Próbą pogodzenia tych dwóch przeciwstawnych stanowisk wydaje się być 
potraktowanie historii mówionej jako pomocniczego, równoprawnego źródła 
poznania historii. Metoda daje nam ogromne możliwości poznania autentycz
nego, ludzkiego doświadczenia, historii, szczególnie lokalnej, z punktu widze
nia jednostki. Może być nie tylko źródłem poznania historii, ale także sposo
bem kształtowania lokalnej pamięci zbiorowej oraz metodą przełamywania 
barier pokoleniowych (często występują znaczące różnice wieku pomiędzy 
nagrywającymi i świadkami historii, a sam fakt rejestracji świadectw „zwy
kłych ludzi” nadaje im wartość i może przyczyniać się do kształtowania 
w młodszych pokoleniach postaw szacunku wobec osób starszych.

Tworzenie Mediateki CLZ rozpoczęliśmy w 2010 r. od projektu Bojary, 
w ramach którego nagrywamy relacje poświęcone jednej z najstarszych bia
łostockich dzielnic. Do tej pory zrealizowaliśmy:

około 300 godzin nagrań relacji świadków historii, z tego ponad 100 
godzin w pełnym dostępie
około 180 wywiadów
13 ścieżek tematycznych, m.in. Najstarsi białostoczanie, Bojary, Biało-
stoccy esperantyści, Tradycje ślubne w różnych wyznaniach, Aeroklub 
białostocki, Lowlanders
zdigitalizowaliśmy ponad 10 000 materiałów ikonograficznych (archi-
walne zdjęcia i dokumenty)
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Statystyka jest imponująca, ale naprawdę ważne jest to, co się za nią kryje 
– już teraz ogromna, stale powiększana baza wiedzy oraz ikonografii na temat 
historii i wielokulturowego dziedzictwa Białegostoku i regionu w XX wieku. 
To niezwykła, bo oparta na relacjach bezpośrednich świadków, na ludzkich 
emocjach i indywidualnych losach lekcja naszej wspólnej historii.

Zasoby Mediateki CLZ są dostępne online (o tym więcej w tekście Mariusza 
Bieciuka) oraz stacjonarnie w Pracowni Multimedialnej Mediateki CLZ na 
parterze naszego budynku. Zbiory udostępnione są nieodpłatnie na trzech 
stanowiskach komputerowych. Pracownia jest komfortowa i profesjonalnie 
wyposażona, jest również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Materiały z Mediateki CLZ można wykorzystywać na różne sposoby: w samo
kształceniu, w opracowywaniu konspektów lekcji, w pisaniu prac naukowych. 
To baza wiedzy nie tylko na temat historii, ale też ciekawy zbiór informacji 
socjologicznych, etnograficznych i z wielu innych dziedzin.

Agnieszka Kajdanowska

animator kultury, historyk. AbsolwentkaUni
wersytetu w Białymstoku. Od 2009 roku pra
cuje w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa, obecnie w dziale Pro
gramowo – Edukacyjnym jako starszy spe
cjalista ds. dziedzictwa kulturowego i historii 
mówionej miasta i regionu. Wcześniej związana 
z Muzeum Podlaskim. Kuratorka wystaw zwią
zanych z historią i wielokulturowym dziedzic
twem Białegostoku i Podlasia, min. Białystok 
w czasie okupacji hitlerowskiej 1941–44, Bojary, 

Białostoczanie mówią, Ach co to był za ślub! Tradycje ślubne w różnych 
wyznaniach obecnych na Podlasiu. Uczestniczka szkoleń i seminariów zawią
zanych z muzealną edukacją i zarządzaniem, min. z w ramach polskoholen
derskiego projektu MATRA. Od 2010 roku zaangażowana w projekt Mediateka 
CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu.

Mediateka CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej miasta 
i regionu – przykład archiwum społecznego

Przyjmuje się, że początki archiwów społecznych sięgają do działalności 
brytyjskich stowarzyszeń antykwarycznych z XIX wieku. Jednak prawdziwy 
rozkwit tej dziedziny archiwistyki nastąpił w latach 80 XX w., gdy lokalną 
i społeczną historią zainteresowali się badacze działający w nurcie histo
rii publicznej1. Uciekają oni od postrzegania historii jako jedynie wielkich  
i ważnych wydarzeń, ale dostrzegają również potrzebę poznania i zachowania, 
a także przybliżenia odbiorcom losów „zwykłych” ludzi. Tego, jak historia 
znana z podręczników i muzeów splata się z życiem codziennym.

Pierwszym polskim archiwum społecznym jest Ośrodek Karta, który w 1982 
roku zaczął gromadzić relacje więźniów politycznych okresu PRL oraz doku
menty na temat ich działalności. Obecnie ta farma archiwistyki zyskuje coraz 
większą popularność. Archiwa społeczne powstają przy bibliotekach, stowa
rzyszeniach, jednostkach samorządu terytorialnego. Wydaje się, że łączy się 
to z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie – większą 
chęcią poznania i zachowania naszej społecznej tożsamości i historii.

Wraz z rozwojem archiwistyki społecznej konieczne stało się jej zdefiniowa
nie pozwalające na określenie ram w jakich powinna ona prowadzić swoją 
działalność. 

I tak w wyniku projektu Ośrodka Karta wokół którego zgromadziło się kilka
set archiwów społecznych powstała następująca definicja2:

Fakt działania archiwów społecznych jako oddolnych inicjatyw niesie 
ze sobą także pewne ryzyko. Największym, stawianym też najczęściej jako 
zarzut, jest brak odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji u osób je pro
wadzących. Archiwistami społecznymi są często pasjonaci dla których pro
wadzenie archiwum jest zajęciem hobbystycznym lub też jest to dodatkowa 
działalność przy bibliotekach lub ośrodkach kultury. Niewątpliwie pomocne  
są w tym miejscu ogólnie przyjęte normy i standardy określone w katalo

1. Wilkowski, Historia, pamięć, emancypacja: archiwa społeczne w krajach anglosaskich, Ośrodek Karta, 
Warszawa, s. 1.

2. definicja za: http://archiwa.org/as_definicja.php.

Archiwum społeczne powstaje w efekcie celowej oddolnej działalno-
ści obywatelskiej. Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz 
ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, 
zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących 
w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.

http://archiwa.org/as_definicja.php
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gach dobrych praktyk digitalizacji materiałów archiwalnych, bibliotecznych, 
czy wizualnych. Jednak to na osobach, które podejmują wyzwanie prowadze
nia archiwów społecznych spoczywa odpowiedzialność odpowiedniego przy
gotowania się i utrzymania możliwie wysokich standardów, tak technicznych  
jak i etycznych.

Kolejnym krokiem w rozwoju archiwów społecznych, który pojawił się wraz 
z rozwojem techniki są tzw. archiwa multimedialne. Nie gromadzą one obiek
tów fizycznie, a jedynie przechowują ich zdigitalizowane cyfrowe kopie. Wiąże 
się to najczęściej z brakiem środków na stworzenie odpowiednich warunków 
do przechowywania archiwaliów. Taka forma przechowywania pozwala jed
nak na zebranie materiałów, które inaczej prawdopodobnie nigdy nie zosta
łyby zarchiwizowane w inny sposób, ponieważ ich właściciele nie zdecydowa
liby się na przekazanie ich do tradycyjnego archiwów ze względu na ogromną 
wartość sentymentalną. Kolejną korzyścią jest dużo łatwiejsze udostępnienie 
cyfrowych zasobów dla odbiorców – o wiele łatwiej jest przeglądać dobrze 
skatalogowane zbiory w komputerze, niż wertować półki z aktami (chociaż 
niewątpliwie przyjemniejsze jest pracowanie z oryginałem, jednak czy zawsze 
jest to konieczne?).

Klasycznym przykładem tego typu archiwum jest prowadzona przez Biało
stocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa „Mediateka CLZ – 
multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu”.

Zdjęcia i dokumenty przekazane do digitalizacji przez świadka historii

W ramach naszego archiwum zgromadziliśmy największy w regionie zbiór 
relacji świadków historii uzupełniny o różnego rodzaju obiekty ikonograficzne 
(zdjęica, dokumenty, odznaczenia, legitymacje) dokumentujących historię, 
tradycję i kulturę, zarówno Białegostoku jak i Podlasia.

W 2016 roku, wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie dostępności tych 
zasobów, w ramach projektu „eMediateka CLZ” powstała strona interne
towa www.centrumzanhofa.pl/mediateka. Na bieżąco udostępniamy tam 
zbierane przez nas relacje i archiwalia. Na chwilę obecną w całości, wraz 
z transkrypcjami oraz audiodeskrypcjami dla osób z dysfunkcjami wzroku 
udostępnionych jest 80 relacji, trwających w sumie ok. 108 godzin. Kolejną, 
równie ważną częścią udostępnionego zasobu są zdjęcia i dokumenty 
– w sumie ponad 2000 obiektów, z których najstarsze pochodzą z końca XIX 
wieku.

Celem projektu „eMediateka CLZ” jest nie tylko udostępnianie, ale też poka
zanie w jaki sposób można korzystać z tych zasobów. Odwiedzając wirtualną 
Mediatekę znajdziemy zatem gry skierowane do młodych użytkowników, 
wykorzystujące udostępnione zbiory oraz interaktywną mapę, dzięki której 
możemy przenieść się w przeszłość i zobaczyć – dzięki archiwalnym fotogra
fiom – jak dawniej wyglądało miasto.

W ramach „eMediateki CLZ” powstały również scenariusze edukacyjne. 
Każda z przygotowanych przez nas lekcji powstała w oparciu o zebrane rela
cje i ikonografię. Propozycje zajęć mają na celu przybliżenie lokalnej historii, 
kultury i tradycji. Gotowe scenariusze, wraz z przygotowanymi załącznikami 
można bezpłatnie pobrać ze strony „eMediateki”. 

Mariusz Bieciuk

Od 2013 roku pracuje przy projekcie Mediateka 
CLZ – multimedialne archiwum historii mówionej 
miasta i regionu.Odpowiada za realizację projektu 
„Mediateka CLZ”, w tym za realizację, montaż 
i udostępnienie wywiadów ze świadkami historii, 
pozyskiwanie nowych materiałów ikonograficz
nych i dokumentów oraz działania powstające 
wokół projektu (wydawnictwa, wystawy).

Prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i mło
dzieży, głównie w oparciu o zbiory historii 

mówionej oraz archiwalne zdjęcia i dokumenty.

Od 2016 roku koordynator projektu „eMediateka CLZ”.
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Wydarzenia historyczne i przemiany społeczne w pamięci świad-
ków – czyli jak opowiadać o wielkiej historii wykorzystując relacje 
mówione

Historia mówiona jest jednym ze sposobów zapisywania i badania przeszło
ści. Jest wyjątkowa, ponieważ pozwala poznać przeszłość z perspektywy kon
kretnych osób, zapisuje indywidualną pamięć.

Często można spotkać się z zarzutem, że relacje świadków są subiektywne, 
a wydarzenia opowiadane po wielu latach mogły zatrzeć się w pamięci świad
ków czy też zostać zmienione poprzez przeczytane książki, obejrzane filmy 
etc. Każde źródło historyczne ma jednak swoje ograniczenia, nawet doku
menty wytworzone przez najpoważniejsze instytucje państwowe. Badając 
przeszłość za każdym razem powinniśmy stosować krytykę dokumentów, 
porównywać i konfrontować różne źródła. W ostatnich latach relacje świad
ków coraz częściej traktowane są jako źródło historyczne na równi z innymi, 
ale dopiero złożenie razem wszystkich elementów – dokumentów i relacji 
świadków – przybliża do opisania przeszłości.

Przy takim spojrzeniu może okazać się, że zbyt częsta nasza ingerencja, pyta
nia o faktografię, zaburzają tylko naturalność przekazu. To rozmówca tworzy 
autonarrację, opowiadając o sobie „tworzy” postać, czy też swoją tożsamość. 
Gdy będziemy „bombardować” narratora pytaniami, to nie będzie on miał peł
nej kontroli nad opowieścią, będzie to bardziej reżyseria niż jego narracja, 
nie dowiemy się tego, co utkwiło mu najmocniej w pamięci, tego, jaki sens 
nadaje poszczególnym wydarzeniom, jak ustawia je w hierarchii swojej bio
grafii, jak je przeżywa, co przeżywa. Tutaj nie ma szansy na „pracę pamięci”. 
Tym samym w opowieści świadka ważne są zarówno informacje o tym, jak 
było w przeszłości ale także to, jak rozmówca pamięta tę przeszłość. Jeśli 
pomyślimy o nagrywaniu relacji w taki sposób, odkryjemy wielką siłę historii 
mówionej. Wówczas subiektywizm nie jest problemem, ponieważ zapisywane 
są konkretne wspomnienia, dowiadujemy się, jak wyglądała ta jedna, szcze
gólna biografia. Wywiad, w którym oddajemy swobodnie głos rozmówcom 
nazywamy wywiadem narracyjnym, natomiast taki, w którym rozmawiamy 
o całym życiu naszego rozmówcy wywiadem biograficznym.
Wydaje się ponadto, że w wywiadach narracyjnych nie tracimy faktografii. 

Przygotowując się do wywiadu myślimy o tym, że nagranie powinno 
przede wszystkim pozwolić ustalić fakty. Ale czy w ogóle jest możliwe 
tak dokładne odtworzenie przeszłości? A może wywiad należy popatrzeć 
raczej, jak na próbę ukazania świata przeżywanego przez naszego roz-
mówcę, próbę przekazania jego emocji i tego, jak zapamiętał on prze-
szłość.

Przecież każdy rozmówca „uwikłany” jest w historię. A nawet jeśli narra
cje zawierają mniejszą ilość twardych danych, to w drugiej części nagrania, 
po zakończeniu swobodnej, nieskrępowanej wypowiedzi narratora, powinna 
nastąpić część, w której można zadać pytania. Tutaj otwiera się przestrzeń 
na to, aby pojawiły się daty, nazwiska, można też skorygować nieścisłości, 
spróbować przywołać kolejne epizody.

Nie musimy nagrywać relacji z tzw. bohaterami czy też osobami z pierw
szych stron gazet, aby dowiedzieć się o tym, jak wyglądała „wielka historia”, 
jak np. wybuchła II wojna światowa, czy też co oznaczało wkroczenie wojsk 
niemieckich na terytorium Polski. O tym wszystkim może nam opowiedzieć 
świadek, który we wrześniu 1939 roku widział nadlatujące niemieckie samo
loty, nie mógł pójść do szkoły, lub przeżywał rozstanie ze swoim ojcem, 
który został zmobilizowany i wyruszył na front. W ten sposób możemy zna
leźć w wywiadach wiele odniesień do wielkiej historii. Zawsze jednak otrzy
mamy bardzo osobiste, pełne emocji i w ten sposób wyjątkowe spojrzenie 
na minione wydarzenia. Historia mówiona pokazuje indywidualną perspek
tywę osób, które bezpośrednio w nich uczestniczyły lub je obserwowały. 
W ten sposób opisywane wydarzenia stają się bliższe i bardziej zrozumiałe, 
a rozmówcy okazują się przewodnikami po odległej dla nas epoce.

Spójrzmy na relacje byłych więźniów obozów koncentracyjnych. O historii obo
zów powiedziano przecież niemal wszystko, z różnych dokumentów wiemy, 
jak w obozie usytuowane były baraki, kto był oprawcą itp. Ale nie wiemy prze
cież, co rozmówca wówczas, w tak trudnych warunkach, przeżywał. I tylko 
on może opowiedzieć o swoim doświadczeniu, on będzie tutaj ekspertem. 
Nawet jeśli doświadczenia będą podobne, to każda relacja będzie inna, opo
wiedziana innymi słowami, inne emocje będą jej towarzyszyć. Znowu jeśli 
popatrzymy na przykład na wywiady z byłymi żołnierzami podziemia niepodle

Strona interentowa www.relacjebiograficzne.pl

http://www.relacjebiograficzne.pl
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głościowego, zauważymy, że relacje mogą być ważna także pod kątem fakto
grafii. Partyzanci najczęściej nie mieli możliwości wytwarzania dokumentacji, 
rozkazy bardzo rzadko przybierały formę pisemną. W tym wypadku zapisy
wanie relacji mówionych stanowi często jedyne źródło wiedzy o przeszłości. 
Nagrywanie relacji jest też niezwykle istotne dla pamięci o życiu codziennym,  
o tym, w jaki sposób wyglądały dawniej obrzędy religijne w I połowie XX wieku, 
jak spędzano wolny czas, czy też w jaki sposób pracowano.

Dźwięk w połączeniu z obrazem ma wielką siłę oddziaływania w opowiada
niu o przeszłości. Nagrania historii mówionej można wykorzystywać na wiele 
sposobów: w badaniach naukowych dotyczących konkretnych miejsc, osób, 
różnych organizacji, lokalnych społeczności. Powstaje coraz więcej książek 
i artykułów prasowych opartych na relacjach, często dołączane są do nich 
płyty z fragmentami nagrań. Wywiady mogą stanowić podstawę audycji 
i reportaży radiowych, programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, 
prezentacji internetowych. Wykorzystywane są ponadto w różnego rodzaju 
działaniach artystycznych – projektach multimedialnych z użyciem światła 
i muzyki, na ich podstawie pisze się scenariusze sztuk teatralnych, słucho
wisk radiowych. Przede wszystkim wykorzystywane są w działalności wysta
wienniczej, a także edukacyjnej. Spotkanie z innym człowiekiem i jego niepo
wtarzalną historią to niezwykły sposób poznawania przeszłości.

Jarosław Pałka

doktor historii. Pracuje w Archiwum Histo
rii Mówionej Domu Spotkań z Historią 
i Ośrodka KARTA. Koordynuje projekty zwią
zane z historią mówioną, prowadzi zajęcia 
dla uczniów i studentów, współautor wydaw
nictw edukacyjnych opartych na metodzie oral 
history oraz serwisów Relacjebiograficzne.pl 
i Audiohistoria.pl. Nagrał ok. 200 relacji biogra
ficznych. Zajmuje się także historią wojskowości. 
Autor książek „Generał Stefan Mossor (1896
1957). Biografia wojskowa”, współautor, razem 

z M. Venken i K. M. Zalewskim, książki „Żołnierze generała Maczka. Doświad
czenie i pamięć wojny”, wspólnie z J. Poksińskim biografii „Michał Żymierski 
18901989”, a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Każde spotkanie jest ważną lekcją historii. Siłą historii mówionej jest 
to, że oddaje ona głos tym grupom i ludziom, którzy do tej pory nie mogli 
zapisać swoich wspomnień, którzy z punktu widzenia „wielkiej” historii 
byli mniej ważni, a ich pamięć pomijana. To duże osiągnięcie być pierw-
szą osobą, która dotrze do świadka, wysłucha jego relacji i ją nagra.

Wielokulturowość i tradycje lokalne w zasobach archiwów społecz-
nych – jak zainteresować młodzież najbliższym otoczeniem i lokalną, 
często zapomnianą kulturą?

Zainspirowany pracą nad filmem „Lista Schindlera” amerykański reżyser 
Steven Spielberg w 1994 roku założył Fundację Zapisu Historii Ocalonych 
z Shoah. Celem tego przedsięwzięcia było zebranie i utrwalenie na taśmie 
filmowej relacji ocalonych oraz świadków Holokaustu. Fundacja Shoah prze
prowadziła wywiady z ocalałymi Żydami, homoseksualistami, świadkami 
Jehowy, wyzwolicielami i świadkami wyzwolenia, więźniami politycznymi, 
ratującymi i ludźmi udzielającymi pomocy, Romami i Sinti, ofiarami euge
niki oraz świadkami procesów zbrodniarzy wojennych. Na przestrzeni kilku 
lat Fundacja Shoah zebrała w 56 krajach 52 000 relacji wideo, złożonych 
w 32 językach. Obecnie zbiór Archiwum Historii Wizualnej stanowi najwięk
sze archiwum relacji tego rodzaju na świecie i jest stale powiększany. W jego 
zasobach znajdują się obecnie również relacje ocalałych z Rzezi Ormian, 
z Masakry Nankińskiej w Chinach, Ludobójstwa Indian w Gwatemali oraz 
relacje ocalałych z Ludobójstwa Tutsi w Rwandzie.

W 2006 roku Fundacja stała się częścią College of Letters, Arts and Scien
ces Uniwersytetu Południowej Kalifornii (University of Southern California, 
USC) i obecnie nosi nazwę USC Shoah Foundation Institute for Visual History 

Monika Koszyńska w trakcie wykładu na seminarium „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji”
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and Education (Instytut Historii Wizualnej i Edukacji Fundacji Shoah, USC). 
Zmiana w nazwie odzwierciedla rozszerzenie misji Instytutu, którą obecnie 
jest przezwyciężanie uprzedzeń, nietolerancji i fanatyzmu oraz cierpień, które 
one powodują, dzięki zastosowaniu świadectw do celów edukacyjnych.

Instytut nawiązuje partnerską współpracę z organizacjami w Stanach Zjed
noczonych i na całym świecie w celu zapewnienia szerokiego dostępu 
do archiwum oraz po to, aby wspierać działalność naukową w wielu dziedzi
nach. Instytut wraz z organizacjami partnerskimi korzystają z archiwum, by 
tworzyć pomoce oraz programy edukacyjne w wielu językach dla odbiorców 
z różnych państw.

Obecnie Instytut dociera do edukatorów, studentów, uczniów, naukowców 
i badaczy na całym świecie realizując w wielu krajach swoje projekty edu
kacyjne i naukowe. Od kilku lat w Polsce, we współpracy z Muzeum Histo
rii Żydów Polskich POLIN prowadzone są intensywne kursy doskonalące 
dla nauczycieli humanistów wszystkich poziomów edukacji, przygotowujące 
ich do pracy z użyciem video relacji świadków historii w codziennej praktyce 
szkolnej. 

Podczas 6dniowego szkolenia nauczyciele mają szansę zapoznać się z Archi
wum Historii Wizualnej i nauczyć się z niego korzystać przy tworzeniu wła
snych materiałów edukacyjnych. Po szkoleniu jego absolwenci tworzą własne 
lekcje i projekty edukacyjne bazujące na relacjach świadków. Są to projekty 
dotyczące historii lokalnej, przybliżające uczniom historię XX wieku widzianą 
oczami jej uczestników. Ponadto, USC Shoah Foundation stworzyło specjalny 
portal edukacyjny IWitness https://sfi.usc.edu/iwitness, na którym znajdują 
się gotowe materiały do przeprowadzania zajęć lekcyjnych przy użyciu kom
puterów.

Ta wielokrotnie nagradzana platforma edukacyjna przekazuje uczniom histo
rię ocalałych i świadków ludobójstw z zasobu Archiwum Historii Wizualnej 
Instytutu przy użyciu multimediów, dostępnych za pośrednictwem kompute
rów, tabletów oraz smartfonów podłączonych do internetu.

Na portalu IWitness opublikowane są zajęcia edukacyjne adresowane 
do uczniów z całego świata, w 7 językach,  jest tam też 5 zajęć w języku pol

IWitness integruje edukację opartą na świadectwie z rozwojem umiejęt-
ności korzystania z technologii cyfrowych i innych kompetencji potrzeb-
nych w XXI wieku; zajęcia IWitness zwiększają wiedzę uczniów rozwija-
jąc ich umiejętności myślenia krytycznego i empatię. Celem - a często 
wynikiem zajęć - jest zainicjowanie motywacji do działania i pomoc  
w kształtowaniu odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie oby-
watelskim.

skim. Na platformie znajduje się też ponad 200 całych relacji, z których frag
menty dobrane są tematycznie w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić ich 
wykorzystanie w szkole. Nauczyciele, którzy nauczą się korzystać z tej plat
formy, mogą sami tworzyć na niej zajęcia dla swoich uczniów, wykorzystując 
do tego celu już znajdujące się tam relacje świadków.

Jednym z najnowszych narzędzi edukacyjnych stworzonych przez USC Shoah 
Foundation są IWalk’i  spacery edukacyjne z użyciem relacji świadków. Spa
cery z relacjami są bardzo efektywnym sposobem na zapoznanie młodych 
z historią ich miejsca zamieszkania widzianą oczami dawnych, często nie
stety już nieżyjących, mieszkańców. Dzięki specjalnej, stworzonej do prze
prowadzania spacerów aplikacji na smartfony, każdy nauczyciel, po uprzed
nim przeszkoleniu,  może z łatwością taki spacer sam stworzyć i zaprosić 
nań swoich uczniów. Po spacerze, dzięki informacjom uzyskanym od uczniów 
i przesłanych do nauczyciela emailem, może w klasie go podsumować 
i sprawdzić, czy osiągnął zamierzone przez siebie cele. 

USC Shoah Foundation jest instytucją międzynarodową, która swoją działal
ność prowadzi i kieruje do edukatorów, naukowców i wszystkich zaintereso
wanych historią najnowszą na całym świecie, starając się jak najlepiej odpo
wiadać na lokalne zapotrzebowanie.

Monika Koszyńska

z wykształcenia pedagog szkolna, nauczy
cielka nauczania zintegrowanego i wiedzy 
o społeczeństwie. 12 lat pracowała w szkole. 
Jest współzałożycielką Szkoły LauderMorash 
– żydowskiej szkoły podstawowej w Warszawie, 
w której pracowała przez 8 lat. Następnie pro
wadziła projekty edukacyjne z zakresu edukacji 
historycznej, obywatelskiej i zapewniania jakości 
pracy szkoły w Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Od prawie 20 lat pracuje jako trenerka. Przez 
kilka lat pracowała w Biurze Edukacji Publicz

nej IPN. Autorka wielu publikacji metodycznych i scenariuszy lekcji z zakresu 
historii najnowszej, historii i tradycji Żydów, edukacji antydyskryminacyjnej 
i dla tolerancji oraz historii mówionej w praktyce szkolnej.  Od marca 2013 
roku pracuje w Muzeum POLIN, gdzie jest odpowiedzialna za programy skie
rowane do nauczycieli. Reprezentuje też w Polsce USC Shoah Foundation 
– The Institute for Visual History and Education, fundację dysponującą naj
większym na świecie zasobem video relacji świadków historii XX wieku.

https://sfi.usc.edu/iwitness
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Scenariusze edukacyjne

Zasób Mediateki CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu 
ma również ogromny potencjał edukacyjny. Zebrane materiały stanowią 
bogate źródło dla edukacji formalnej (szkolnej) i nieformalnej (prowadzo
nej przez organizacje pozarządowe, nauczycieli w działaniach pozaszkolnych 
itp.), jako materiał źródłowy, ilustracyjny, wzbogacający prezentację tematów 
dotyczących historii XX wieku w ujęciu regionu, Polski i Europy.

Dlatego jako część projektu eMediateki CLZ utworzyliśmy również  dział 
edukacyjny, zawierający przykładowe konspekty zajęć, wykorzystujące udo
stępnione online zasoby. Każdy scenariusz jest przygotowany tak aby krok 
po kroku przeprowadzić Was przez konkretną lekcję, ponadto przy każdym 
z nich znajdziecie gotowy zestaw załączników potrzebnych do przeprowadze
nia zajęć. Zachęcamy jednak do tego aby każdy sam przejrzał nasze zasoby 
i dopasował je pod kątem swoich potrzeb czy upodobań.

Scenariusze zajęć dotyczą różnych okresów z historii Białegostoku – od cza
sów międzywojennych do końca epoki PRL oraz esperanto i historii ruchu 
esperanckiego. Każdy warsztat można też łatwo zaadoptować do innej miej
scowości – wystarczy wymienić materiały.

Wszystkie konspekty są udostępnione na otwartej licencji Creative Commons 
pozwalającej na swobodne ich używanie i edytowanie

Zachęcamy do dzielenia się z nami Waszymi uwagami, spostrzeżeniami 
i efektami Waszej pracy.

Na stronie www.centrumzamenhofa.pl/mediateka znajdziecie gotowe konspekty zajęć edukacyjnych

Białostocka kronika – scenariusz zajęć

grupa wiekowa: 10-15 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 interpreto-
wania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii. W trakcie warsztatów 
wprowadzamy takie pojęcia jak pamięć, czas, historia.

Ponadto warsztaty mają na celu popularyzację Mediateki CLZ (oraz archi-
wów w ogóle) jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społecz-
nego archiwum pamięci oraz medium, które może połączyć najmłodsze 
i najstarsze pokolenia mieszkańców miasta.

potrzebne materiały:
• duże arkusze papieru;
• flamastry, markery, kredki;
• 4 tablety z nagraniami z Mediateki CLZ (załącznik nr 1), ew. transkrypcje 
nagrań;
• laptop i głośniki do odtworzenia nagrania z Mediateki CLZ (załącznik nr 3);
• zdjęcia (załączniki nr 2 i 4).

1. Wprowadzenie/ 10 min
Prowadzący wita uczestników i krótko przedstawia im plan:
Witam Was serdecznie i zapraszam na warsztaty „Białostocka kro
nika”. Podczas zajęć będziemy pracować w grupach, korzystać 
z nagrań, archiwalnych fotografii, naszej wyobraźni oraz spostrze
gawczości. Zaczniemy jednak od prostej gry, która pomoże nam się 
rozgrzać. Proszę abyście ustawili się w jednym rzędzie przy ścianie. 
Teraz potrzebuję ochotnika/ochotniczki.

Gra „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy” – integracja
Wszystkie dzieci ustawiają się przy jednej ścianie, ochotnik/ochot
niczka przy drugiej. Celem dzieci jest dotarcie spod jednej ściany 
do drugiej, ale mogą iść tylko, gdy „Baba Jaga” jest odwrócona twarzą 
do ściany i mówi: „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy”. Gdy skończy 
mówić i się odwróci do środka sali, wszystkie osoby muszą się zatrzy
mać. Nie wolno im się poruszyć, ani drgnąć. Kto wykona ruch – wraca 
na linię startu. Baba Jaga może podchodzić, sprawdzać, czy uczestnicy 

http://www.centrumzamenhofa.pl/mediateka
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na pewno się nie ruszają (można mrugać). Gdy się upewni, wraca pod 
ścianę i cały proces się powtarza do momentu, gdy pierwsza osoba 
dotknie ramienia Baby Jagi. Uwaga! Uczestnicy mogą iść tylko noga 
za nogą lub stopa za stopą; nie można: biec, podbiegać, skakać. Gdy 
grupa jest zbyt liczna, można zrobić zabawę w dwóch turach. Wów
czas grupa obserwująca sprawdza, czy gracze nie oszukują.

To stara, podwórkowa gra, w którą grały jeszcze nasze babcie i tych 
babć babcie. Zaczęliśmy od niej, bowiem będziemy rozmawiać dziś 
m.in. o tym, w co się grało, jak się bawiły dzieci w Białymstoku wiele, 
wiele lat temu. A także: jak wyglądało wówczas miasto? Jak się zmie
niło na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci?

2. Rozmowa na początek – burza mózgów i mapa myśli/ 10 min
Dzielimy uczestników na trzy lub cztery grupy (w zależności 
od liczby uczniów). Każda grupa siada wokół jednego arkusza 
papieru. Na każdym jest napisane jedno z haseł: pamięć, czas, 
historia (dodatkowo dla 4 grupy: przeszłość). Arkusze są odwró-
cone napisem do dołu.

Odwróćcie arkusze. Waszym zadaniem jest wyjaśnienie tych pojęć. Użyj
cie do tego haseł, skojarzeń, wyobrażeń, symboli, które kojarzą Wam 
się z danym pojęciem. Zapiszcie lub narysujcie je od razu na arkuszach.

W trakcie omawiania pojęć korzystamy z haseł, które pojawiły się 
na kartach dzieci, prosimy je o uzasadnienie dlaczego pomyślały aku
rat o tym.

W trakcie zajęć przeniesiemy się w czasie. Cofniemy się o 80 lat 
i więcej (policzcie, który to będzie rok?), żeby poznać historię mia
sta, w którym mieszkamy. To jest taki – mniej więcej – okres, który 
jest w stanie objąć pamięć: nasza oraz naszych rodziców i dziadków, 
za sprawą opowieści, ustnych i pisemnych relacji. Tym zajmują się 
takie archiwa jak Mediateka CLZ prowadzona przez Białostocki Ośro
dek Kultury – zbieraniem opowieści, które wciąż tkwią w pamięci ludzi, 
i które mogą nas – dzięki temu – przenosić w czasie.

Inne instytucje prowadzące podobne archiwa to min.: Fundacja 
Ośrodka Karta (Warszawa), Dom Spotkań z Historią (Warszawa), Teatr 
NN – Brama Grodzka (Lublin), Muzeum Pamięci Sybiru (Białystok).

3. Zabawy z Mirosławem Szumskim/ 20 min
Dzielimy uczestników na cztery grupy i wyjaśniamy przebieg ćwicze
nia. Ich zadaniem jest obejrzenie nagrań na tabletach – mają usiąść 
tak, żeby wszystkie dzieci w grupie widziały i/lub słyszały opowieść 

Uczniowie w trakcie warsztatów „Białostocka kronika”Uczniowie w trakcie warsztatów „Białostocka kronika”
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Pana Mirosława Szumskiego z czasów, gdy był w ich wieku. A było 
to ok. roku 19381939. Informujemy, że dwie grupy będą słuchały opo
wieści o jednej grze, dwie kolejne – o innej zabawie. Mają zapamiętać, 
jak gra się nazywała oraz jak najwięcej szczegółów.

Dopiero po wyjaśnieniu zasad rozdajemy uczniom tablety z nagra-
niami (załącznik nr 1).
Grupa I  II: Gra w biegajsa
Grupa III i IV: Gra w bace

Pytania do grup:
Na czym polegały opisane zabawy? Podajcie ich nazwy.
I i II: bieganie w rzędzie po zamarzniętym stawie, tak aby powstała 
fala, ale lód się nie załamał
III i IV: gra w guziki, gównie metalowe (najlepiej wojskowe z orzeł
kiem), guzik odbijało się od ściany i zbijało się guziki przeciwnika

Czym różniły się te zabawy od tych, które znacie obecnie? 
I i II: była bardziej niebezpieczna, bawiło się razem mnóstwo dziecia
ków, nikt ich nie pilnował 

III i IV: dzieci mogły chodzić po fabryce, przyglądać się pracy w warsz
tatach, dziś raczej mają świetne zabawki, nie bawią się guzikami

Gdzie kiedyś dzieci się bawiły, a jak teraz spędzają wolny czas?
I i II: stawy przy ulica Mickiewicza, obecnie w pobliżu CH Biała
III i IV: Fabryka Nowika – w miejscu dzisiejszego CH Biała, pozostała 
po niej m.in. wieża ciśnień przy ul. Augustowskiej

4. Spacer po mieście
Rozgrzewka – rozruszanie uczniów/ 10 min

Rozdajemy wśród uczestników puzzle – pocięte na dość duże kawałki 
historyczne zdjęcia Białegostoku (załącznik nr 2). Każdy uczeń dostaje 
po kawałku (ew. jak zostanie, to ktoś dostaje dwa, ale ważne, żeby 
z tego samego zdjęcia). Pierwszym zadaniem uczniów jest złoże
nie puzzli, fotografii – odnalezienie osób, które mają kawałki z tego 
samego zdjęcia.
Następnie przez chwilę oglądają, co przedstawia zdjęcie. Po czym 
próbują je połączyć w pary ze współczesnymi zdjęciami Białegostoku, 
które wiszą na ścianie przy stole. Kładą swoje puzzle na stole w miej
scu, gdzie wisi właściwe zdjęcie. Przez chwilę je porównują.

Wróćcie teraz na swoje miejsca. Powiedzcie czy Waszym zdaniem Bia
łystok mocno się zmienił? Czy łatwo było rozpoznać miejsca ze zdjęć?
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– dźwięki ze sklepu, w którym sprzedaje się chleb, rozmowę sprze-
dającej i kupujących, grupa C? – złocisty, brązowy kolor bochna 
chlebowego. 

W trakcie nagrania uczestnicy nie rozmawiają ze sobą, nie konsultują 
swoich notatek, każdy zapisuje skojarzenia na arkuszu. Można użyć 
drugiej strony arkusza z drugiego ćwiczenia.

Po zakończeniu nagrania dzieci uzgadniają wspólną wersję, porów
nują swoje pomysły, wybierają wspólną wersję i prezentują na forum:
 Jak pachniało?
 Jak brzmiało?
 Jak wyglądało?

Jeśli jest czas – nagranie można odsłuchać drugi raz.

6. Zadanie detektywistyczne/ 20 min
Ponownie dzielimy się na grupy, tak aby w jednej grupie nie było 
więcej niż 4 osoby. Każda grupa otrzymuje po jednym zdjęciu sta-
rego Białegostoku (załącznik nr 4).

Powiedzcie co widzicie na zdjęciach. Czy rozpoznajecie gdzie zostało 
zrobione?
 Jak ubrane są dzieci na zdjęciach?
 A jak ich rodzice?
 Co widać na ulicach miasta?
 Czego nie ma, co znamy obecnie?
 A co jest takie samo?

Praca plastyczna 
Dzieci przyklejają zdjęcie na środku kartki i domalowują (grupowo) 
otoczenie – miasto sprzed wielu, wielu lat. Po wszystkim, każda grupa 
prezentuje swoją pracę.

Czym Waszym zdaniem różni się tamto miasto od dzisiejszego? Czy 
mocno się zmieniło? Jak zmienili się ludzie, ich zachowanie, ubiór? 
Czy chcielibyście mieszkać w przedwojennym Białymstoku?

5. Spacer z Krystyną Zawadzką/ 20 min
Znamy już miasto, więc wyobraźmy sobie, jak wyglądał Białystok 
przed wojną, jak bardzo różnił się od współczesnego miasta. Teraz 
zatem łatwiej będzie Wam wykonać kolejne zadanie.

Dzielimy uczestników na trzy grupy. Każda siada wokół dużego 
arkusza papieru (można wykorzystać drugą stronę tych, które były 
na początku zajęć). Każdy uczestnik dostaje mazak. Wyjaśniamy, 
że zadanie odbywać się musi w absolutnej ciszy. Uczniowie wykonują 
zadanie samodzielnie, choć w grupach. Mianowicie, słuchając opo
wieści Krystyny Zawadzkiej o Białymstoku z czasów jej dzieciństwa 
(załącznik nr 3) uczestnicy mają za zadanie zanotować jak najwięcej 
szczegółów z opowieści. Poszczególne grupy skupiają się na konkret
nych rzeczach:
grupa I: zapachy
grupa II: dźwięki
grupa III: kolory

UWAGA: tu trzeba uruchomić wyobraźnię. W opowieści rzadko 
bowiem padają tak konkretne informacje. Trzeba je sobie wyobra-
zić. Np. pani Krystyna będzie opowiadać o piekarni i chlebie, a zatem 
co mogą zapisać uczestnicy z grupy A? – zapach chleba, z grupy B? 
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