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Na w³asne oczy
kilka s³ów o publikacji

Niniejszy skrypt ma na celu przekazanie
wiedzy i podstawowych umiejêtnoœci pozwalaj¹cych samodzielnie
tworzyæ archiwa historii mówionej. Publikacja ta przybli¿a metodê oral
history i u³atwia przeprowadzenie zajêæ z uczniami. Zamieœciliœmy
wzory gotowych dokumentów, przydatnych w momencie archiwizowania oraz upubliczniania wywiadów oraz linki do stron najwiêkszych
archiwów historii mówionej w Polsce. W swojej pierwotnej wersji
skrypt powsta³ na potrzeby warsztatów oral history dla m³odzie¿y
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej „Na w³asne oczy” organizowanych
w CLZ w paŸdzierniku bie¿¹cego roku. Jest on sum¹ wiedzy i doœwiadczeñ zdobytych przez pracowników CLZ oraz zaproszonych do
wspó³pracy specjalistów.
Nagrywanie relacji ze œwiadkami historii z du¿ym po¿ytkiem mo¿na
wykorzystaæ w edukacji szkolnej. Jest to te¿ bardzo u¿yteczne
narzêdzie poznawania historii i tradycji w³asnej szko³y. Relacje audio
i wideo mog¹ stanowiæ ciekawy materia³ do wykorzystania w szkolnej
gazetce, prowadzonym przez szko³ê portalu spo³ecznoœciowym czy
stronie www. Relacje œwiadków historii mo¿na bardzo efektywnie
wykorzystaæ w scenariuszach akademii szkolnych. Metod¹ oral history
mo¿e pracowaæ szkolne ko³o historyczne. Liczba mo¿liwych
zastosowañ zebranych nagrañ jest bardzo bogata.
Pracownicy CLZ chêtnie udziel¹ wsparcia merytorycznego,
podziel¹ siê doœwiadczeniem zdobytym w trakcie kilku lat
prowadzenia projektu Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej
miasta i regionu (wiêcej o Mediatece www.centrumzamenhofa.pl).
Proponujemy zrealizowanie zajêæ wstêpnych dotycz¹cych oral
history w siedzibie CLZ. Pozwoli to na zapoznanie siê z zasobami oraz
funkcjonowaniem Mediateki CLZ oraz spotkanie z ekip¹ tworz¹c¹
Mediatekê. Wiêcej informacji o Mediatece CLZ jak i o naszej instytucji,
misji, celach, znajdziecie Pañstwo wewn¹trz skryptu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem
projektu Agnieszk¹ Kajdanowsk¹.

o publikacji

Agnieszka Kajdanowska
koordynator projektu
tel. 85 67 67 361
kajdanowska@centrumzamenhofa.pl
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Oral history to jedna ze wspó³czesnych technik badawczych,
wykorzystywanych coraz szerzej równie¿ w Polsce. Pozwala na alternatywne poznawanie historii za poœrednictwem relacji bezpoœrednich
œwiadków wydarzeñ.
Do niedawna g³ównym Ÿród³em wiedzy o przesz³oœci by³y przede
wszystkim teksty pisane przez zawodowych historyków, którzy
w swych badaniach opierali siê na poszukiwaniu i analizie materia³ów
Ÿród³owych (dokumentów pisanych, fotografii, filmów). Podstawowym
za³o¿eniem oral history jest przekonanie, ¿e ludzka pamiêæ jest równie
istotnym Ÿród³em poznania jak dokumenty.
W praktyce oral history polega na przeprowadzaniu wywiadów
i tworzeniu archiwów nagrañ (audio, wideo), a nastêpnie zabezpieczaniu i publicznym udostêpnianiu materia³u.
Za patrona oral history uwa¿a siê Herodota z Halikarnasu (ok.
484-426 p.n.e.), zwanego „Ojcem historii”, który jako pierwszy opar³
siê w swoich badaniach na relacjach ustnych, wykorzystanych do opisu
wojen perskich.
Pocz¹tki wspó³czesnej historii mówionej siêgaj¹ XIX wieku
i s¹ zwi¹zane z rozwojem techniki, a dok³adnie z momentem pojawienia siê fonografu – pierwszego rejestratora dŸwiêku. Pierwszych
nagrañ dokonali etnografowie, zajmuj¹cy siê folklorem Indian. Wraz
z rozwojem techniki (pojawieniem siê magnetofonów), zaczêto
realizowaæ projekty na szersz¹ skalê. Jednym z prekursorskich
projektów historii mówionej by³y nagrania zgromadzone przez
amerykañsk¹ organizacjê WPA (Works Progress Administration)
dotycz¹ce m.in. wojny secesyjnej i niewolnictwa.
Niezwykle istotny wp³yw na rozwój oral history mia³o
doœwiadczenie Holokaustu. Ci, którzy ocaleli, nie mieli w¹tpliwoœci,
¿e dosz³o do najwiêkszej masowej zbrodni w dziejach ludzkoœci.
Chcieli daæ temu œwiadectwo. By³o to niezwykle wa¿ne w sytuacji,
w której Ÿród³ami pisanymi na temat Zag³ady by³y przede wszystkim
dokumenty tworzone przez sprawców. Wystarczy wspomnieæ s³ynne
okreœlenie „ostateczne rozwi¹zanie kwestii ¿ydowskiej”. Za tym
pozornie niegroŸnym sformu³owaniem sta³ plan wymordowania

oral history

Co to jest oral history?
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milionów ludzi – praktycznie ca³ej europejskiej ludnoœci ¿ydowskiej.
Informacje o obozach œmierci, w których planowo i masowo zabija siê
ludzi, przez wielu by³y traktowane z rezerw¹, nie dawano im wiary – tak
okrutny, zmasowany i przeprowadzany z nieludzk¹ konsekwencj¹
mord wydawa³ siê po prostu nieprawdopodobny. Œwiadectwa
ocalonych – w tym prowadzone z nimi wywiady – pozwoli³y ukazaæ
prawdê o „ostatecznym rozwi¹zaniu”.
Badanie historii Holokaustu zmieni³o te¿ rozumienie tego, czym
powinna byæ oral history. Pocz¹tkowo w archiwach historii mówionej
gromadzono wywiady ze znacz¹cymi osobistoœciami – politykami,
artystami, biznesmenami. Prekursor oral history, Allan Nevins z Uniwersytetu Columbia, w latach 30. XX wieku postulowa³ powo³anie
instytucji, która zajmowa³aby siê spisywaniem historii s³awnych
Amerykanów.
Gdy w latach 60. XX wieku oral history dotar³a do Europy,
wprowadzaj¹cy j¹ historycy po³o¿yli akcent na odkrywanie historii tzw.
zwyk³ych ludzi, czyli do tej pory anonimowych przedstawicieli ni¿szych
warstw spo³ecznych, które nie by³y do tej pory reprezentowane
w Ÿród³ach pisanych. Obecnoœæ czyjegoœ nazwiska nawet w tak
„pospolitych” dokumentach jak akt sprzeda¿y nieruchomoœci,
wymaga³a okreœlonej pozycji spo³ecznej i zasobnoœci.
Przez ca³e wieki rzesze ch³opów i robotników nie mia³y bezpoœredniego wp³ywu na kszta³towanie pamiêci historycznej – by³y
pozbawione prawa nie tylko do podejmowania decyzji wa¿nych
z punktu widzenia historii, ale te¿ nie mia³y szansy wp³ywaæ
na kszta³towanie pamiêci o przesz³ych wydarzeniach. Historia by³a
pisana z punktu widzenia warstw uprzywilejowanych – posiadaj¹cych
wysoki status maj¹tkowy lub spo³eczny. Wraz z pojawieniem siê
w Europie oral history sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ. Jeden
z prekursorów oral history, Trevor Lummis, twierdzi³, ¿e jej rol¹ jest
„oddawanie g³osu nieuprzywilejowanym warstwom spo³eczeñstwa,
których ¿ycie pojawia siê w zapisie historycznym, g³ównie widziane
oczyma osób stoj¹cych wy¿ej od nich w hierarchii spo³ecznej, poprzez
ich uprzedzenia i ich œwiadectwa“. Ta emancypacyjna rola oral history
jest nie do przecenienia, a jednoczeœnie jest Ÿród³em licznych
kontrowersji.
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Od pocz¹tku istnienia oral history nie brakowa³o przeciwników.
Ich podstawowymi argumentami by³o wskazywanie na:
1. Subiektywnoœæ – osoba nie zajmuj¹ca siê zawodowo histori¹,
nie znaj¹ca szerszego kontekstu wydarzeñ, w których bierze udzia³ nie
ma praktycznie szansy na obiektywn¹, rzeczow¹ ocenê wydarzeñ
i swojej w nich roli;
2. Brak wiarygodnoœci – pamiêæ nie wspierana dokumentami
bywa zawodna i wybiórcza, a zawarte w wywiadach daty, opisy
i interpretacje zdarzeñ s¹ bardzo trudne do obiektywnej weryfikacji;

Zwolennicy oral history odpierali te argumenty dowodz¹c,
¿e Ÿród³a historyczne w wielu przypadkach s¹ równie subiektywne
(nie tworz¹ siê same, lecz s¹ spisywane przez ludzi o okreœlonych
pogl¹dach i wizjach tego, co jest, a co nie jest istotne w historii) i czêsto
trudno je zweryfikowaæ. Wskazywali te¿ na to, ¿e u podstawy Ÿróde³
pisanych le¿y przekaz ustny: ktoœ musia³ najpierw o czymœ opowiedzieæ, ¿eby mo¿na to by³o spisaæ (zawodowi historycy rzadko bywali
œwiadkami wydarzeñ, którym poœwiêcali swe naukowe rozprawy).
Prób¹ uzgodnienia tych dwóch przeciwstawnych stanowisk
wydaje siê potraktowanie oral history jako pomocniczego, równoprawnego Ÿród³a poznawania historii – alternatywy i koniecznej
przeciwwagi dla historii powstaj¹cej w kurzu archiwów i zaciszach
gabinetów. Oral history, traktowana jako jedna z technik badawczych,
nie roszcz¹ca sobie prawa do bycia jedyn¹, mo¿e oddawaæ nieocenione
us³ugi. Niezwykle ciekawe efekty mo¿e daæ badanie wzajemnych
relacji pomiêdzy faktami historycznymi i sposobem ich zapamiêtywania, osadzania siê w pamiêci indywidualnej i zbiorowej
(spo³ecznej). Warto – w kontekœcie historii ogólnej i naszych w³asnych
doœwiadczeñ – zadaæ sobie pytanie o to, jak kszta³tuje siê nasza
pamiêæ, czy nasze decyzje i wybory ¿yciowe opieraj¹ siê na faktach,
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3. Brak reprezentatywnoœci – dla œwiadków historii ich indywidualne losy s¹ z oczywistych powodów najwa¿niejsze, jednak mog¹
pozostawaæ na uboczu, na marginesie istotnych tendencji i procesów
spo³ecznych, nie byæ typowe dla danego okresu, a co za tym idzie ma³o
istotne dla kszta³towania historii ogólnej.
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informacjach Ÿród³owych czy raczej na tym, jak je zapamiêtaliœmy
i zinterpretowaliœmy. To temat na osobn¹ dyskusjê, warsztaty czy
ksi¹¿kê. Warto jednak zachowaæ otwartoœæ na pytania i problemy,
które pojawiaj¹ siê w naturalny sposób w trakcie realizacji nagrañ
œwiadków historii. Jednym z najwiêkszych walorów oral history
i argumentem za jej uprawianiem jest w³aœnie owa wielowymiarowoœæ
doœwiadczeñ i dostarczanie silnych impulsów do refleksji nie tylko
na temat historii.
Oral history jest coraz popularniejsza i coraz czêœciej
wykorzystywana w projektach edukacyjnych. Nic w tym dziwnego,
bo na tym polu mo¿e rozwin¹æ pe³niê mo¿liwoœci – nie tylko jako Ÿród³o
poznawania historii, ale tak¿e sposób kszta³towania lokalnej pamiêci
zbiorowej (znacznie skuteczniejszy od korzystania ze Ÿróde³ pisanych,
które si³¹ rzeczy zawê¿aj¹ kr¹g odbiorców do specjalistów i pasjonatów historii) oraz metoda prze³amywania barier pokoleniowych
(czêsto wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice wieku pomiêdzy nagrywaj¹cymi
i œwiadkami historii, a sam fakt rejestracji œwiadectw„zwyk³ych ludzi”
nadaje im wartoœæ i mo¿e przyczyniaæ siê do kszta³towania w m³odszych pokoleniach postaw szacunku wobec osób starszych).
Oral history jest te¿ trudn¹, lecz fascynuj¹c¹ szko³¹ s³uchania
i rozumienia drugiego cz³owieka. Kszta³tuje umiejêtnoœæ skupiania siê
na problemie, unikania ³atwych ocen i poœpiesznego wartoœciowania.
Maj¹c œwiadomoœæ, na jak wiele sposobów mo¿na zapamiêtaæ
i przedstawiæ jedno i to samo zdarzenie, trudniej ulegamy pokusom
„jedynie s³usznych” odpowiedzi, interpretacji pogl¹dów i sposobów
przedstawiania naszej wspólnej historii.
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Oral history
archiwa internetowe

http://www.audiohistoria.pl
najstarsze polskie Archiwum Historii Mówionej, którego tworzenie
zosta³o zainicjowane pod koniec lat 80. XX w. przez Oœrodek KARTA

http://www.1944.pl/historia/archiwum_historii_mowionej/
archiwum historii mówionej tworzone przez Muzeum Powstania
Warszawskiego

oral history - archiwa internetowe

wybrane przyk³ady

http://www.youtube.com/user/ipnnotacje - dzia³aj¹ce w serwisie
YouTube archiwum historii mówionej Instytutu Pamiêci Narodowej
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http://e-historie.pl - przyk³ad regionalnego archiwum historii
mówionej, projekt Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej

http://www.centrumzamenhofa.pl/s,mediateka,9191.html Mediateka CLZ, archiwum historii mówionej tworzone przez
Centrum im. Ludwika Zamenhofa

oral history - archiwa internetowe

http://archiwa.org/index_catl.php?type=lista - CATL, czyli Cyfrowe
Archiwum Tradycji Lokalnej, projekt realizowany przez Oœrodek
KARTA, w którym uczestniczy obecnie 110 bibliotek w ca³ej Polsce
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Wojciech Oksztol

I. Sprzêt - czyli czym nagrywaæ?
Do nagrania krótkiego wywiadu nie jest potrzebna profesjonalna
kamera. Wystarczy nawet telefon komórkowy z funkcj¹ nagrywania,
kompakt, czy lustrzanka. Praktycznie ka¿de urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce
rejestracjê ruchomego obrazu. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ dzisiejszym
standardem zapisu jest format HD. Jeœli nagrany obraz bêdzie
w niskiej rozdzielczoœci, to niewa¿ne jak ³adnie oœwietlisz osobê przed
kamer¹ i jak dobre miejsce na nagranie wybierzesz. Jedyne na czym
skupi siê widz, to kiepska jakoœæ nagrania. SprawdŸ wiêc, czy
urz¹dzenie, którym chcesz rejestrowaæ wywiad ma rozdzielczoœæ HD.
II. Plan zdjêciowy - gdzie zrealizowaæ nagranie?
Swój plan zdjêciowy przygotuj w jasnym pomieszczeniu,
najlepiej z du¿ym oknem. PosadŸ bohatera filmu w fotelu lub na
krzeœle. Nie mo¿e to byæ krzes³o obrotowe na kó³kach.
Zadbaj o czyste t³o za osob¹. Tak aby, np. zza g³owy nie wyrasta³
kwiatek, lampka, czy wazon. T³o musi byæ neutralne. Bez jaskrawych
kolorów, ruchomych elementów (chomików, czy ptaszków w klatce,
rybek w akwarium). Czyli wszystkiego, co mog³oby odwróciæ uwagê
od rozmówcy. W miejscu nagrania musi te¿ byæ cicho. Ka¿dy dŸwiêk,
taki jak w³¹czone radio, telewizor, czy tykaj¹cy zegar bêdzie s³ychaæ
w nagraniu. Bêdzie odwraca³ uwagê od s³ów bohatera filmu.

abc nagrywania

ABC nagrywania
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III. Plan filmowy - jak kadrowaæ?
Plan filmowy to sposób pokazania obiektu w kadrze. Definiuje
wielkoœæ obiektu na ekranie. U¿ywaj¹c odpowiedniego planu
nadajemy scenie ró¿ny charakter. W filmie rozró¿nia siê kilka planów:

2. Plan amerykañski – osoba jest kadrowana od kolan w górê. By³ to
czêsty kadr w amerykañskich westernach, st¹d te¿ jego nazwa.

abc nagrywania

1. Plan ogólny – ca³a scena wraz z otoczeniem obiektu zdjêæ.
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3. Plan pe³ny – pokazanie ca³ej postaci wraz z jej otoczeniem.

abc nagrywania

4. Zbli¿enie – kadr pokazuj¹cy sam¹ twarz nagrywanej osoby.

Rozró¿niamy te¿ pó³zbli¿enie - kadr pokazuj¹cy popiersie (g³owê i tors)
filmowanej postaci.
W wywiadach najlepiej u¿ywaæ zbli¿eñ i pó³zbli¿eñ. Dziêki temu
widz bêdzie mia³ wra¿enie jak najbli¿szego kontaktu z osob¹ wystêpuj¹c¹ w filmie.
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1. Œwiat³o g³ówne - skierowane bezpoœrednio na osobê. Najlepiej
jest umieœciæ je lekko pod k¹tem i œwieciæ lekko z góry.

abc nagrywania

IV. Oœwietlenie wywiadu
Najprostsze i najszybsze jest wykorzystanie œwiat³a zastanego
lub naturalnego. Najwygodniej jest umiejscowiæ rozmówcê naprzeciw
okna, twarz¹ skierowan¹ w stronê okna. Da to ³adne, naturalne
oœwietlenie osoby. Jeœli nie jest to mo¿liwe, mo¿na w³¹czyæ w pokoju
wszystkie dostêpne Ÿród³a œwiat³a i posadziæ bohatera filmu w takim
miejscu, aby twarz nie znajdowa³a siê w cieniu oraz aby cienie nie
tworzy³y siê pod oczami (co wystêpuje, gdy osoba oœwietlana jest
z góry, np. przez ¿yrandol). W celu pozbycia siê cieni pod oczami mo¿na
u¿yæ lampki biurkowej i skierowaæ j¹ na twarz. Lampkê nale¿y
umieœciæ lekko powy¿ej g³owy osoby.
W wiêkszoœci przypadków nale¿y unikaæ ostrego œwiat³a – czy to
s³onecznego, czy te¿ sztucznego. U¿ywaj¹c lampki wystarczy umieœciæ
przed ni¹ cienk¹ kalkê techniczn¹. Dziêki takiemu zabiegowi na twarzy
nie bêd¹ tworzy³y siê ostre cienie i œwia³o nie bêdzie razi³o naszego
bohatera.
Opisane sposoby oœwietlenia s¹ tzw. metodami domowymi.
W filmach dokumentalnych czy telewizyjnych najczêœciej stosuje siê
trzypunktowe oœwietlenie.

14

3. Kontra/œwiat³o tylne – umieszczone z ty³u, wysoko za osob¹.
Oœwietlaj¹ce w³osy oraz ramiona. Oddziela osobê od t³a.
V. DŸwiêk
DŸwiêk w filmie jest równie wa¿ny jak obraz. Czêsto nawet
wa¿niejszy. •le nagrany dŸwiêk bêdzie odwraca³ uwagê od treœci
przekazywanej w filmie.
Co zrobiæ aby zadbaæ o dobre nagranie dŸwiêku?
Przede wszystkim nale¿y znaleŸæ miejsce, w którym jest cicho.
Ka¿dy niepotrzebny odg³os bêdzie odwraca³ uwagê od rozmówcy. Czyli
np. ruch uliczny, tykaj¹cy zegar, graj¹ce radio czy telewizor. Jeœli
dysponujesz zewnêtrznym mikrofonem, najlepiej jest go umieœciæ nad
g³ow¹ osoby. Im bli¿ej tym lepszy bêdzie dŸwiêk nagrania. Oczywiœcie
mikrofon nie powinien byæ widoczny w kadrze.

abc nagrywania

2. Dope³nienie – œwiat³o rozjaœniaj¹ce cienie. Umieszczone
najczêœciej trochê poni¿ej œwiat³a g³ównego. Zamiast lampy,
mo¿na u¿yæ blendy lub styropianu.
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Katarzyna Sztop-Rutkowska

Historia a pamiêæ – czy historia mówiona jest Ÿród³em
historycznym czy socjologicznym?
Pozyskiwanie danych o przesz³oœci za pomoc¹ wywiadu nie jest
wcale „wynalazkiem” ostatnich lat. Jeden ze staro¿ytnych historyków
Herodot, znany jako „Ojciec historii”, w taki w³aœnie sposób zebra³
i napisa³ historiê wojen perskich. Jego relacje zawsze by³y opatrzone
klauzul¹ „zgodnie z tym, czego siê dowiedzia³em". Modernistyczni
historycy uznali jednak, ¿e tzw. Ÿród³a pisane s¹ bardziej wiarygodne
i to w oparciu o nie nale¿y tworzyæ podrêczniki historii. Powrót
do historii mówionej jako Ÿród³a historycznego widoczny jest w drugiej
po³owie XX wieku, kiedy zaczêto zbieraæ narracje osób, które prze¿y³y
Zag³adê (Holokaust). Aby opisaæ tê ogromn¹ zbrodniê, nie mo¿na by³o
oprzeæ siê o materia³y pisane, bo by³o ich niewiele i zdominowane by³y
przez perspektywê zbrodniarzy.
Drugie Ÿród³o zainteresowania siê histori¹ mówion¹ wi¹¿e siê
z ogromnymi zmianami w historiografii. W latach 60. XX wieku zaczêto
zwracaæ szczególn¹ uwagê na dotychczasowe historyczne „bia³e
plamy”. To, co zainteresowa³o w sposób szczególny historyków w tym
kontekœcie to ¿ycie codzienne, zw³aszcza ni¿szych warstw/klas
spo³ecznych (ch³opów, robotników) czy grup spo³ecznych nieobecnych
z ró¿nych wzglêdów w dominuj¹cym nurcie historii (np. kobiet czy
innych mniejszoœci spo³ecznych). Tutaj pamiêæ ludzka okaza³a siê byæ
bezcennym Ÿród³em informacji, brakowa³o bowiem wa¿nych i pe³nych
Ÿróde³ pisanych. Poza tym, wa¿ne by³o „oddanie g³osu” przedstawicielom i przedstawicielkom tych grup, a nie pisanie ich historii
z punktu widzenia tych, którzy sprawowali w³adzê (tworz¹c np.
dokumenty urzêdowe).
Nurt historii mówionej wiele zawdziêcza metodom u¿ywanym
przez socjologów. To w³aœnie socjologowie pos³uguj¹ siê od wielu lat
metod¹ wywiadu (swobodnego, pog³êbionego czy narracyjnego).
Namys³ (równie¿ krytyczny) wobec takiego zbierania danych
o rzeczywistoœci spo³ecznej czy ludziach j¹ tworz¹cych wp³yn¹³

tajemnica popularnoœci „historii mówionej”

Tajemnica popularnoœci
„historii mówionej”
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Dlaczego historia mówiona sta³a siê tak popularna?
Wa¿nym elementem historii najnowszej XX wieku s¹ wydarzenia
traumatyczne, bolesne, które sta³y siê niekiedy podstawowym
elementem ludzkich to¿samoœci (np. Zag³ada).
Historia mówiona daje nam „klucz” do prze¿yæ jednostki. Dziêki
temu mo¿emy lepiej zrozumieæ wielkie wydarzenia opisywane przez
historyków (np. wojny) i zobaczyæ je przez pryzmat ludzkich,
pojedynczych losów. Historia mówiona daje równie¿ mo¿liwoœæ
budowania narracji o przesz³oœci, np. miasta czy okreœlonego
wydarzenia, z perspektywy ró¿nych grup spo³ecznych, czêsto tych,
które nie maj¹ g³osu w dominuj¹cej opowieœci o przesz³oœci (z racji
swego podporz¹dkowania czy procesów dyskryminacji). Poza tym,
¿yjemy w czasach, kiedy odchodz¹ œwiadkowie wa¿nych wydarzeñ
historycznych, konstytuuj¹cych wiek XX (zw³aszcza dotyczy to II wojny
œwiatowej) – jest to wiêc ostatni moment, ¿eby zobaczyæ te wydarzenia
„oczami” ich uczestników i dziêki temu lepiej zrozumieæ przesz³oœæ,
a tym samym to, kim jesteœmy (np. jako grupa narodowa czy wspólnota
mieszkañców miasta).
Rola œwiadka historii w procesach upamiêtniania przesz³oœci
Œwiadek staje siê naszym „przewodnikiem” po przesz³oœci.
Dziêki niemu mo¿emy lepiej zrozumieæ przesz³e wydarzenia, mo¿emy
w³¹czyæ emocje, empatiê – historia staje siê dziêki temu nie tylko
„suchym” kalendarium z³o¿onym z najwa¿niejszych dat, liczb czy
nazwisk. Staje siê prze¿yciem, doœwiadczeniem – opowieœci¹
konkretnego cz³owieka.

tajemnica popularnoœci „historii mówionej”

w znacz¹cy sposób na tworzenie baz historii mówionej, na sposób
zbierania narracji o przesz³oœci. W socjologii istnieje bardzo ¿ywy nurt
badañ na temat pamiêci indywidualnej i zbiorowej, w której u¿ywa siê
tych samych metod i podobnego aparatu pojêciowego, jak w badaniach
historycznych. Równie¿ dla historyków, to jak pamiêta siê pewne
wydarzenia, okresy historii stanowi ciekawy temat badawczy.

Historia mówiona a technologia (nowe media) - jak pamiêtamy
i dokumentujemy przesz³oœc w dobie internetu?
Nowe media sta³y siê narzêdziem wspieraj¹cym i w niezwykle
spektakularny sposób u³atwiaj¹cym tworzenie i rozpowszechnianie
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tajemnica popularnoœci „historii mówionej”

historii mówionej. Internet wykorzystuje siê nie tylko do prezentacji
poszczególnych kolekcji nagrañ rozmów ze œwiadkami, ale s³u¿y
równie¿ do ich zbierania. Sprawia to, ¿e pojawi³a siê kategoria historyków obywatelskich tj. pasjonatów historii, którzy w sposób oddolny,
niezale¿ny od instytucji pañstwowych zbieraj¹ i tworz¹ kolekcje
historii mówionej. Pojawiaj¹ siê równie¿ specjalne przestrzenie
wirtualne do zbierania, archiwizowania czy analizowania takich relacji.
Nazywane s¹ one cyfrowymi bankami pamiêci (digital memory banks).
Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê inicjatywy, które dotycz¹ zbierania relacji
na temat wydarzeñ relatywnie nowych, np. atak na World Trade Center
w Nowym Jorku w 2011 roku czy huragan Katrina z 2005 roku. W obu
przypadkach dziêki nowym technologiom zebrano tysi¹ce przekazów –
relacji bezpoœrednich œwiadków wydarzeñ. Wystarczy³o nagraæ siê
na telefon komórkowy i przez klikniêcie wys³aæ plik do wirtualnej bazy
danych.
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CLZ

Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia³ymstoku wywodzi swoj¹
misjê i cel dzia³alnoœci z idei Patrona. Ludwik Zamenhof by³
przekonany, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ sporów i nieporozumieñ miêdzy
ludŸmi s¹ – jakbyœmy dzisiaj powiedzieli – zak³ócenia w komunikacji.
Remedium mia³ byæ nowy jêzyk – uniwersalna platforma
komunikacyjna. Tak powsta³o esperanto. W jego idei ³atwo odnaleŸæ
podwaliny myœlenia o wspó³pracy i porozumieniu ponad podzia³ami
etnicznymi, religijnymi, historycznymi, kulturowymi, geograficznymi.
Zamenhof mia³ wizjê œwiata, w którym – przynajmniej w sferze
idea³ów – obecnie ¿yjemy. Pragn¹³ wielonarodowej wspólnoty, która
nie niszcz¹c charakteru spo³ecznoœci lokalnych, oferuje mo¿liwoœæ
efektywnego dialogu, wymiany informacji, idei, technologii, rozwoju
wspó³pracy gospodarczej i kulturalnej.
Popularyzacji myœli i osoby Ludwika Zamenhofa s³u¿y przede
wszystkim wystawa sta³a – „Bia³ystok m³odego Zamenhofa”.
Multimedialna ekspozycja, oparta na materia³ach dŸwiêkowych, wideo
i fotograficznych, jest przyk³adem nowoczesnego, bardzo atrakcyjnego dla odbiorców sposobu obcowania z przesz³oœci¹. To nie tylko
prezentacja materia³ów historycznych, ale te¿ próba odtworzenia
klimatu czasu, w którym po ulicach Bia³egostoku przechadza³ siê
nastoletni Ludwik Zamenhof. O sukcesie takiej formy prezentacji
mog¹ œwiadczyæ bardzo pozytywne opinie zwiedzaj¹cych.
Wszystkie dzia³ania CLZ pomyœlane s¹ tak, by poruszaæ siê
na szeroko pojêtym pograniczu – kultur, œwiatopogl¹dów, wyznañ,
nacji. Pogranicze, to „teren zapalny”, a jednoczeœnie ¿yciodajny sztuki,
która – w naszym odczuciu – jest doskona³¹ p³aszczyzn¹
do podejmowania otwartego i szczerego, czêsto trudnego, ale meryto-

CLZ – misja

Misja
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Podstawowe cele dzia³alnoœci CLZ:
> budowanie œwiadomoœci i to¿samoœci lokalnej poprzez poszerzanie
wiedzy o wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielonarodowym
bogactwie – historycznym i wspó³czesnym – naszej ma³ej ojczyzny;
> promowanie wiedzy o postaci i dziele Ludwika Zamenhofa;
> propagowanie postaw dialogu i tolerancji wobec odmiennoœci,
otwarcia na inne nacje, kultury, religie i œwiatopogl¹dy;
> propagowanie wiedzy o kulturze miasta i regionu – ich bogatej
historii i dzisiejszym ¿yciu kulturalnym;
> edukacja dzieci i m³odzie¿y;
> promowanie patriotyzmu lokalnego – dumy z faktu, ¿e „jesteœmy
st¹d”;
> stworzenie bogatej i ró¿norodnej formalnie oferty kulturalnej dla
mieszkañców miasta i regionu;
Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Bia³ymstoku ma ambicjê
staæ siê miejscem spotkania i dialogu dla wszystkich mieszkañców
tygla kultur i narodów jakim jest Podlasie, a szerzej Kresy. Naszym
marzeniem jest, by Centrum Zamenhofa sta³o siê nie tylko w za³o¿eniach, ale w codziennej praktyce, konkretnych dzia³aniach centrum
dialogu i edukacji miêdzykulturowej.

CLZ – misja

rycznego dialogu. Umo¿liwiaj¹c dialog, niweluj¹c zak³ócenia
w komunikacji miêdzyludzkiej, zmierzamy do stopniowego os³abiania,
a w przysz³oœci usuniêcia barier, wynikaj¹cych z naturalnej obawy
przed tym co inne, nieznane, a przez to stanowi¹ce potencjalnie
poczucie zagro¿enia dla naszej to¿samoœci.
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CLZ

Mediateka

Statystyka jest imponuj¹ca, ale naprawdê wa¿ne jest to, co siê
za ni¹ kryje – ju¿ teraz ogromna, stale powiêkszana baza wiedzy na
temat historii i wielokulturowego dziedzictwa Bia³egostoku i regionu
w XX wieku. To niezwyk³a, bo oparta na relacjach bezpoœrednich
œwiadków, na ludzkich emocjach i indywidualnych losach lekcja naszej
wspólnej historii.
Centrum im. Ludwika Zamenhofa z myœl¹ o lepszym dostêpie
do zasobów Mediateki CLZ otworzy³o w 2013 r. komfortow¹ i profesjonalnie wyposa¿on¹ Pracowniê Multimedialn¹. Trzy stanowiska
komputerowe wyposa¿one w monitory dotykowe oraz intuicyjnie
obs³ugiwane oprogramowanie umozliwia swobodne korzystanie
z nagrañ osobom w ka¿dym wieku i na ró¿nym stopniu zaawansowania
obs³ugi komputera.
Pragniemy, aby Mediateka CLZ – Pracownia Multimedialna
s³u¿y³a zarówno odbiorcom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym w ka¿dym wieku.
Warsztaty odbywaj¹ce siê w oparciu o zasoby Mediateki CLZ
to atrakcyjna forma poznawania przesz³oœci. Materia³y z Mediateki

mediateka CLZ

Ponad 200 godzin nagrañ wideo, blisko 3000 archiwalnych
zdjêæ i dokumentów, sukcesywnie opracowywanych i nieodp³atnie
udostêpnianych. Oto Mediateka CLZ – multimedialne archiwum
historii mówionej miasta i regionu.
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CLZ mo¿na wykorzystywaæ na ró¿ne sposoby: w samokszta³ceniu,
w opracowywaniu konspektów lekcji, w pisaniu prac naukowych.
Mediateka CLZ to baza wiedzy nie tylko na temat historii, ale te¿
ciekawy zbiór informacji socjologicznych, etnograficznych.
Zapraszamy wszystkich na ¿yw¹
lekcjê historii, na spotkanie z jej
nieznanymi bohaterami – ludŸmi
takimi jak my.

mediateka CLZ

Ca³y czas poszukujemy „œwiadków historii” – osób, które
spêdzi³y w Bia³ymstoku ostatnich 60, 70 i wiêcej lat oraz chcia³yby
opowiedzieæ nam historiê swojego ¿ycia, opisaæ wa¿ne wydarzenia tak
jak je pamiêtaj¹. Je¿eli jesteœ tak¹ osob¹ lub znasz kogoœ, kto
zechcia³by opowiedzieæ swoja historiê, skontaktuj siê z CLZ!

22

wzory dokumentów - zgoda na nagranie

wzory dokumentów

Zgoda na nagranie
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wzory dokumentów - zgoda na archiwizacjê

wzory dokumentów

Zgoda na archiwizacjê
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wzory dokumentów - metryczka

wzory dokumentów

Metryczka
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wzory dokumentów

Mediateka CLZ
Projekt nagraniowy: Pamiêæ o cmentarzu ewangelickim na Rynku Siennym
Kwestionariusz pytañ:
Rozdzia³y nagrania:
1. Czy pamiêta Pan/Pani cmentarz ewangelicki przy Rynku Siennym? Jeœli tak, to czy potrafi
Pan/Pani go opisaæ: jak wygl¹da³, jak¹ powierzchniê zajmowa³, co dzisiaj znajduje siê na
jego miejscu? Jakie by³y jego losy?
Czas nagrania.................
2. Czy za Pana/Pani pamiêci odbywa³y siê na nim pochówki? Czy uczestniczy³ Pan/Pani w
pochówku na tej nekropolii? Czy zna³ Pan kogoœ kto by³ tam pochowany? Jak wygl¹da³
pochówek, czy ró¿ni³ siê znacz¹co od katolickiego b¹dŸ prawos³awnego pochówku?
Czas nagrania…………………
3. Czy pamiêta Pan/Pani moment zamkniêcia/zniszczenia cmentarza? Co póŸniej powsta³o
na jego miejscu? Jak komentowano ten fakt wœród Pana/Pani znajomych? Czy pisa³y o
tym gazety?
Czas nagrania…………………..
4. Czy zna³ Pan/Pani jakichœ ewangelików mieszkaj¹cych w Bia³ymstoku? Jeœli tak, to czy
mo¿e Pan/Pani nam o nich opowiedzieæ: czym siê zajmowali, jak uk³ada³y siê relacjez nimi,
co siê z nimi dzia³o w czasie II wojny œwiatowej i po niej?
Czas nagrania……………………….
5. Czy Pana/Pani zdaniem nale¿y w jakiœ sposób upamiêtniæ fakt, ¿e na Rynku Siennym
znajdowa³ siê dawniej cmentarz ewangelicki? Czy nale¿y tam prowadziæ prace
archeologiczne? Czy powinno siê odtworzyæ cmentarz – w czêœci/ca³oœci? Czy powinna
pojawiæ siê tablica informuj¹ca, ¿e w tym miejscu znajdowa³ siê cmentarz. Czy trzeba
ogrodziæ teren dawnego cmentarza? Czy mo¿na na nim prowadziæ prace budowlane?
Czas nagrania……………………….

Wzory dokumentów - kwestionariusz pytañ

Kwestionariusz pytañ - przyk³ad

6. Jakie jest Pani/Pana wyznanie? Jaki ma Pan/Pani stosunek do innych religii, do ludzi
innego wyznania?
Czas nagrania…………………………………
7. Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e trzeba otoczyæ opiek¹, upamiêtniaæ wszystkie istniej¹ce
w Bia³ymstoku cmentarze, a te które zosta³y zniszczone restaurowaæ,
a przynajmniej oznaczaæ i upamiêtniaæ tablicami informacyjnymi? Czy dotyczy
to równie¿ cmentarzy wojskowych/wojennych?
Czas nagrania………………………………….
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scenariusze zajêæ

Czas trwania: 45 min.
Cele operacyjne:
Uczestnicy:
- wiedz¹ czym s¹ archiwa historii mówionej i w jaki sposób mog¹ byæ wykorzystywane
w poznawaniu historii oraz w innych dziedzinach nauki;
- znaj¹ genezê oral history/historii mówionej, potrafi¹ podaæ przyk³ady pierwszych
archiwów na œwiecie;
- s¹ œwiadomi mankamentów/wad/zagro¿eñ tej techniki badawczej;
- wiedz¹ kim jest œwiadek historii i jak bardzo osobistym œwiadectwem jest jego relacja;
- nabywaj¹ umiejêtnoœæ aktywnego s³uchania;
- potrafi¹ wymieniæ najwiêksze dzia³aj¹ce w Polsce instytucje, organizacje
i stowarzyszenia zajmuj¹ce siê gromadzeniem i upowszechnianiem relacji œwiadków
historii, znaj¹ specyfikê ich zasobów.
Przebieg zajêæ:
1. Wprowadzenie w tematykê zajêæ. Krótki wyk³ad na temat czym jest historia
mówiona, rys historyczny. (Co to jest oral history?, Zeszyt Dobrych Praktyk, str. 5-8)

CZAS
METODA
POMOCE
Co to jest oral history?
wyk³ad
10 min
_____________________________________________

2. Przeprowadzamy æwiczenie „g³uchy telefon”. Prosimy wszystkich uczestników aby
stanêli blisko obok siebie (mog¹ te¿ pozostaæ w ³awkach, je¿eli zajêcia odbywaj¹ siê
w pracowni szkolnej). Jednemu z uczestników przekazujemy szeptem krótk¹ historiê
(odczytujemy uprzednio przygotowany i wydrukowany tekst, nie wiêcej, ni¿ 3-4 zdania)
lub opis zdjêcia (mo¿e to byæ dowolnie wybrana fotografia, celowe by³oby wybranie takiej,
która bêdzie powi¹zana z tematem zajêæ).
Zadaniem ka¿dego uczestnika jest uwa¿ne wys³uchanie, a nastêpnie przekazanie
us³yszanego komunikatu nastêpnej (tylko jednej!) osobie. Uczestnika æwiczenia, który
jako ostatni wys³ucha historii/opisu, prosimy o przekazania jego treœci na g³os.
Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przypuœciæ, ¿e historia/opis w sposób
mniej lub bardziej znacz¹cy bêdzie siê ró¿ni³/a od tej, któr¹ przekazaliœmy pierwszej
osobie.
Pokazujemy uczniom tekst wydrukowany, który przekazaliœmy pierwszej osobie.
Pytamy, dlaczego historia/opis przekazana/y pierwszej osobie tak znacz¹co ró¿ni siê od
historii/opisu, która/y dotar³/a do ostatniej osoby. Uzupe³niamy i – je¿eli to konieczne –
porz¹dkujemy wypowiedzi uczestników. Mówimy uczniom, ¿e podobny mechanizm
dzia³a w ca³ym obszarze naszej pamiêci: ka¿dy bêdzie pamiêta³ trochê inaczej, zwraca³
uwagê na inne szczegó³y. To, co i jak pamiêtamy, zale¿y m.in. od naszego wykszta³cenia,

Scenariusze zajêæ - czym jest oral history

Czym jest oral history/historia mówiona?
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Czym jest oral history/historia mówiona?

CZAS
METODA
POMOCE
dyskusja
10
min
_____________________________________________

3. Sposób dzia³ania ludzkiej pamiêci (zilustrowany æwiczeniem „g³uchy telefon”) ma wielki
wp³yw na charakter i zawartoœæ wywiadów ze œwiadkami historii. Wybieramy trzy
wypowiedzi na temat jednego wydarzenia (wa¿nej daty, faktu historycznego, osoby).
Staramy siê, aby wypowiedzi by³y mo¿liwie odmienne w treœci, a œwiadkowie historii
ró¿nili siê od siebie wykszta³ceniem, pochodzeniem spo³ecznym, wykonywanym obecnie
lub w przesz³oœci zawodem. Przybli¿amy uczniom kontekst historyczny wydarzenia/tematu, którego dotycz¹ wypowiedzi. Prezentujemy (monitor, tablica
multimedialna) trzy wybrane nagrania. Prosimy o porównanie wypowiedzi, znalezienie
zalet ka¿dej z nich – okreœlenie, która wydaje im siê najciekawsza, z której dowiedzieli siê
najwiêcej.
Wspólnie z uczniami zmierzamy do konkluzji, która mo¿e brzmieæ nastêpuj¹co:
prezentowane nagrania s¹ przyk³adem na to, jak ró¿ni jesteœmy, jak subiektywna jest
nasza pamiêæ. To, co uznajemy za „prawdê” historyczn¹ jest czêsto zapisem naszej
subiektywnej wizji œwiata, na której kszta³towanie wp³ywa bardzo wiele czynników
zewnêtrznych oraz tych, wynikaj¹cych z naszych emocji, przekonañ, uprzedzeñ,
wychowania, charakteru, wykszta³cenia, typu osobowoœci, etc.
Materia³y do pobrania:
- 3 nagrania z Mediateki CLZ (http://www.youtube.com/watch?v=i_GjL6fF0w&feature=youtu.be)
CZAS
10 min

METODA
POMOCE
prezentacja
3 nagrania
dyskusja
z Mediateki CLZ
_____________________________________________

4. Prosimy uczestników o próbê stworzenia definicji pojêcia „œwiadek historii”. Pytania
pomocnicze: Jakie warunki nale¿y spe³niæ, aby byæ œwiadkiem historii? Czy ka¿dy mo¿e byæ
œwiadkiem historii? Czy uczestnicy zajêæ mog¹ byæ œwiadkami historii? Jeœli tak, to czego
mog³y by dotyczyæ ich relacje jako œwiadków historii w kontekœcie ich szko³y, osiedla, relacji
z rówieœnikami, etc.
Wspólnie tworzymy definicjê „œwiadka historii”, w oparciu o odpowiedzi na
postawione wy¿ej pytania. Pytamy uczniów, kto w ich najbli¿szym otoczeniu mo¿e byæ
œwiadkiem historii (np. dawni i obecni nauczyciele, absolwenci i uczniowie szko³y).

Scenariusze zajêæ - czym jest oral history

œwiatopogl¹du, charakteru, mo¿liwoœci intelektualnych, zainteresowañ, indywidualnych
predyspozycji, a w przypadku osób doros³ych tak¿e od wykonywanego zawodu.

CZAS
10 min

METODA
POMOCE
burza mózgów
dyskusja
_____________________________________________
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5. Pytamy do czego i w jaki sposób mo¿emy wykorzystaæ wywiady ze œwiadkami historii.
W jakich dziedzinach, sferach nagrania mog¹ stanowiæ wartoœciowe Ÿród³o wiedzy
(historia, socjologia, etnografia, wiedza o spo³eczeñstwie). Skupiamy siê na najbli¿szym
otoczeniu uczniów (szko³a, osiedle). Propozycje systematyzujemy i zapisujemy wspólnie
na tablicy.
Przyk³ady konkretnego zastosowania wywiadów ze œwiadkami historii w szkole do
której uczêszczaj¹ i miejscu w którym mieszkaj¹ :
- przygotowywanie materia³ów do gazetki szkolnej, na stronê www, na profil portalu
spo³ecznoœciowego;
- przygotowywanie nietypowej akademii szkolnej, np. spotkania z absolwentem/absolwentami szko³y; akademii na rocznicê wybuchu wojny, powstania, na dzieñ
nauczyciela; opowiadania o historii szko³y za poœrednictwem wywiadów z nauczycielami
obecnie pracuj¹cymi i nauczycielami-emerytami - np. na temat: „Ale numer!”, czyli najwiêksze/najd³u¿ej pamiêtane wybryki uczniów w historii szko³y);
- przygotowanie wywiadów z zas³u¿onymi nauczycielami, uczniami w ramach prowadzonej w szkole izby pamiêci;
- przygotowanie wywiadów z najstarszymi mieszkañcami dzielnicy, w której zlokalizowana
jest szko³a (akcjê mo¿na po³¹czyæ ze zbiórk¹ archiwalnych zdjêæ z okolicy).

CZAS
METODA
POMOCE
burza mózgów
10 min
_____________________________________________

6. Jako pracê domow¹ zadajemy uczestnikom wyszukanie stron internetowych
prezentuj¹cych najwartoœciowsze i najpopularniejsze archiwa historii mówionej w Polsce
z zaznaczeniem/opisaniem ich specyfiki (krótka charakterystyka udostêpnianych
zasobów). Druga czêœæ pracy domowej polega na znalezienie w Internecie opinii za
i przeciw oral history/historii mówionej.
Ewaluacja:
Po przeprowadzeniu zajêæ ich uczestnicy:
- znaj¹ zasady na jakich zbudowane s¹ archiwa historii mówionej;
- potrafi¹ wymieniæ i omówiæ poszczególne etapy procesu gromadzenia wywiadów, od
poszukiwania œwiadka historii do udostêpnienia relacji;
- potrafi¹ wymieniæ kilka przyk³adów najwiêkszych archiwów historii mówionej w Polsce,
podaæ ich specyfikê
- potrafi¹ s³uchaæ ze zrozumieniem, wybraæ najwa¿niejsze informacje z wys³uchanej
relacji;
- potrafi¹ wymieniæ przyk³ady pierwszych archiwów historii mówionej na œwiecie;
- wiedz¹, kto mo¿e byæ œwiadkiem historii.

Scenariusze zajêæ - czym jest oral history

Czym jest oral history/historia mówiona?
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S³owniczek:
Oral history/historia mówiona: jedna ze wspó³czesnych technik badawczych,
pozwalaj¹cych na poznaniu historii za poœrednictwem relacji bezpoœrednich œwiadków
historii. Mo¿e byæ równie¿ zdefiniowana jako nagrywanie, zachowywanie,
opracowywanie i udostêpnianie historycznych informacji bazuj¹cych na osobistych
prze¿yciach i opiniach mówi¹cego (œwiadka historii).
Œwiadek historii: to osoba, która wie lub widzia³a, pozostawa³a bierna lub aktywna.
W pewnym sensie wszyscy jesteœmy œwiadkami przekazuj¹c œwiadectwo innym osobom.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e inne jest œwiadectwo osoby, która osobiœcie uczestniczy³a
w wydarzeniach, ale by³a bierna, inne osoby, która uczestniczy³a w wydarzeniach i by³a
emocjonalnie zaanga¿owana, a jeszcze inne osoby, która przekazuje œwiadectwo,
o którym s³ysza³a.
Materia³y:
- Co to jest oral history? (Zeszyt dobrych praktyk „Na w³asne oczy” str. 5-8)
- 3 nagrania z Mediateki CLZ (http://www.youtube.com/watch?v=i_GjL6fF0w&feature=youtu.be)
- Internetowe archiwa historii mówionej (Zeszyt dobrych praktyk „Na w³asne oczy” str. 910)

Scenariusze zajêæ - czym jest oral history

Czym jest oral history/historia mówiona?
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Uk³adanie kwestionariusza pytañ do
wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
Czas trwania: 2 x 45min.
Cele operacyjne:
Uczestnicy:
- wiedz¹ jak wa¿ne w wywiadzie ze œwiadkiem historii jest przygotowanie poprawnego
merytorycznie kwestionariusza pytañ do wywiadu;
- wiedz¹ gdzie szukaæ informacji aby przygotowaæ siê do wywiadu ze œwiadkiem historii;
- umiej¹ korzystaj¹c z dostêpnych Ÿróde³ informacji stworzyæ merytorycznie poprawny
kwestionariusz oraz metryczkê œwiadka historii;
- nabywaj¹ umiejêtnoœci prowadzenia rozmowy na okreœlony temat;
- nabywaj¹ umiejêtnoœæ formu³owania pytañ.
Przebieg zajêæ:
1. Pytamy uczestników jak mo¿emy przygotowaæ siê do przeprowadzenia wywiadu? Sk¹d
powinniœmy czerpaæ informacje na temat œwiadka historii i tematu wywiadu? Æwiczymy
na przyk³adzie przygotowania siê do spotkania z osob¹ zes³an¹ w g³¹b ZSRR w czasie II
wojny œwiatowej.

CZAS
10 min

METODA
burza mózgów

POMOCE
ród³a informacji na temat œwiadka
historii oraz tematu wywiadu

_____________________________________________
2. Pytamy, czym jest kwestionariusz pytañ, do czego s³u¿y w trakcie wywiadu?
Uzupe³niamy, jeœli to konieczne, wypowiedzi uczestników i wspólnie ustalamy
definiujemy i okreœlamy cele, jakim s³u¿y kwestionariusz pytañ. Stworzon¹ definicjê oraz
listê celów zapisujemy na tablicy.
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CZAS
10 min

METODA
POMOCE
burza mózgów
lista celów
wyk³ad
_____________________________________________

3. Podajemy definicjê metryczki, omawiamy jej przydatnoœæ. Prosimy uczestników aby
wskazali istotne informacje o œwiadku historii jakie powinny siê znaleŸæ w metryczce,
uzupe³niamy jeœli nie wszystkie informacje zosta³y podane.
CZAS
METODA
POMOCE
burza
mózgów
5
min
_____________________________________________
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Uk³adanie kwestionariusza pytañ do
wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
4. Uczestnicy dostaj¹ wzory metryczek, nastêpnie w parach uzupe³niaj¹ je. (Metryczka,
Zeszyt dobrych praktyk str. 25)

CZAS
METODA
POMOCE
Metryczka
burza
mózgów
10
min
_____________________________________________

5. Wspólnie analizujemy przyk³adowy kwestionariusz pytañ „ Najstarsi bia³ostoczanie”
realizowany w ramach œcie¿ek tematycznych Mediateki CLZ. Prosimy uczestników
o podanie jak najwiêkszej liczby cech poprawnie skonstruowanego kwestionariusza
pytañ. Nastêpnie wspólnie ustalamy zasady poprawnie merytorycznie skonstruowanego
kwestionariusza pytañ. Zapisujemy je wspólnie na tablicy.

CZAS
10 min

METODA
burza mózgów

POMOCE
Najstarsi bia³ostoczanie
Zasady konstruowania scenariuszy
_____________________________________________

6. Dzielimy grupê na mniejsze zespo³y, maksymalnie po 5 osób. Ka¿dy zespó³ otrzymuje
pomieszane pytania dotycz¹ce jednego tematu. Prosimy o u³o¿enie pytañ w kolejnoœci
zgodnej z wczeœniej ustalonymi (zapisanymi na tablicy) zasadami. Prosimy ka¿dy zespó³
o g³oœne odczytanie swego kwestionariusza. Dyskutujemy nad jakoœci¹ odczytywanych
kwestionariuszy, zg³aszamy uwagi i sugestie dotycz¹ce koniecznych korekt.

CZAS
10 min
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METODA
praca w grupach
prezentacja

POMOCE
Bojary, Ach! Co to by³ za œlub,
Bia³ostoccy esperantyœci,Fabryka
Przyrz¹dów i Uchwytów Bison-Bial
_____________________________________________
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Uk³adanie kwestionariusza pytañ do
wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
7. Uczestnicy pozostaj¹ w tych samych grupach. Podajemy temat wywiadu, do którego
nale¿y u³o¿yæ kwestionariusz pytañ. Proponowany temat: „Moja pierwsza mi³oœæ”.
W grupach maj¹ opracowaæ pytania do ka¿dego z „etapów” kwestionariusza
(odpowiednio do etapów rozwoju uczucia i zwi¹zku): Zapoznanie, Wybranek,
Zwi¹zek/Narzeczeñstwo/Romans, Œlub/Zwi¹zek nieformalny/Rozstanie.
Ka¿da grupa dostaje jeden „etap” i ma za zadanie opracowanie odpowiednich
pytañ. Ka¿dy zespó³ przygotowuje maksymalnie cztery pytania.

CZAS
METODA
POMOCE
praca w grupach
Moja pierwsza mi³oœæ
15 min
_____________________________________________

8. Prosimy zespo³y o prezentacjê. Pozosta³e grupy inspirujemy do zadawania pytañ
i dzielenia siê komentarzami. Po weryfikacji i wspólnej analizie zapisujemy pytania na
tablicy, powinno ich byæ maksymalnie 10.

CZAS
METODA
POMOCE
praca
w
grupach
20
min
_____________________________________________

Ewaluacja:
Po przeprowadzeniu zajêæ ich uczestnicy:
- znaj¹ zasady poprawnie merytorycznie skonstruowanego kwestionariusza pytañ
- umiej¹ skonstruowaæ poprawny merytorycznie kwestionariusz pytañ do wywiadu
- umiej¹ samodzielnie wype³niæ metryczkê œwiadka historii
- potrafi¹ samodzielnie przygotowaæ siê do wywiadu, zebraæ jak najwiêcej informacji o
temacie wywiadu i œwiadku historii
S³owniczek:
Metryczka œwiadka historii:
koñcowa czêœæ kwestionariusza pytañ. Zawiera pytania odnosz¹ce siê do przynale¿noœci
demograficzno-spo³ecznych badanego, które winny byæ skorelowane z tematem, celem
badania, przyjêtymi za³o¿eniami teoretycznymi oraz uprzednio zadanymi pytaniami.
Najczêœciej w metryczce znajduj¹ siê pytania o p³eæ, rok urodzenia, wykszta³cenie,
wykonywany zawód, przynale¿noœæ do organizacji, dzia³alnoœæ spo³eczn¹, zainteresowania.
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Uk³adanie kwestionariusza pytañ do
wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
Kwestionariusz pytañ do wywiadu:
Zestawienie logicznie u³o¿onych i odpowiednio sformu³owanych pytañ, na które
odpowiada œwiadek historii w trakcie realizowanego wywiadu osobistego.
Materia³y:

ród³a informacji na temat œwiadka historii oraz tematu wywiadu:
- internet (m.in.: www.pamiecisybiru.pl, www.zwiazeksybirakow.strefa.pl,
www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru, http://www.kresy-siberia.org)
- media: radio, m. in.: www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/79619, prasa, m.in.:
www.bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,13374889,Wywozka_w_biala_pustke__Bial
ystok_pamieta_o_sowieckich.html,telewizja,m.in.:http://www.tvp.pl/bialystok/aktualn
osci/spoleczne/72-rocznica-pierwszej-wywozki-na-sybir/6487268);
- literatura fachowa (m. in.: Daniel Boækowski „Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej
Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943, Warszawa
1999”, Jak pisklêta z gniazd... Dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny œwiatowej,
Warszawa–Wroc³aw 1995. Bronis³awa Danuta Ciebiera „Pamiêtnik z Sybiru. Z nieludzkiej
Ziemi” Norbertinum 2010, Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Znak 2011;
- spotkanie ze œwiadkiem historii;
- rozmowy z rodzin¹ i znajomymi œwiadka historii;
- nawi¹zanie kontaktu ze stowarzyszeniami i organizacjami bran¿owymi, m.in. Zwi¹zek
Sybiraków oddzia³ w Bia³ymstoku.
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Cele jakim s³u¿y kwestionariusz pytañ do wywiadu:
- u³atwia prowadz¹cemu zapanowanie nad tematem oraz spójnoœci¹ wywiadu
- u³atwia realizacjê okreœlonego w temacie celu wywiadu
- u³atwia trzymanie siê chronologii wydarzeñ
- pozwala œwiadkowi historii na trzymanie siê tematu wywiad, przypominanie faktów, dat,
osób, itp. w trakcie wywiadu
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Uk³adanie kwestionariusza pytañ do
wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
Zasady poprawnie merytorycznie skonstruowanego kwestionariusza pytañ
do wywiadu:
- cel wywiadu powinien byæ jasno okreœlony;
- uk³ad pytañ musi tworzyæ logiczny, tematyczny ci¹g, zachowuj¹c chronologiê;
- przechodzimy od pytañ ogólnych do szczegó³owych;
- pytania powinny byæ przystêpne i zrozumia³e;
- ka¿de pytanie powinno odnosiæ siê do jednego zagadnienia;
- pytania powinny byæ neutralne, nie mog¹ sugerowaæ odpowiedzi;
- pytania musz¹ byæ jednoznaczne;
- pytania musz¹ dawaæ mo¿liwoœæ udzielenia wyczerpuj¹cej wypowiedzi;
- kwestionariusz powinien mieæ budowê trójcz³onow¹: wstêp, rozwiniêcie, zakoñczenie.

Kwestionariusze pytañ:

Moja pierwsza mi³oœæ…
I. Zapoznanie
- jak/w jakich okolicznoœciach pozna³ Pan/Pani swoj¹ pierwsz¹ mi³oœæ?
- czy to by³ czas istotny w Pana/Pani ¿yciu równie¿ z innych powodów?
- czy pamiêta Pan/Pani z tamtego okresu jakieœ wa¿ne wydarzenie polityczne, spo³eczne?
Co siê wtedy dzia³o na œwiecie, w Polsce, w Bia³ymstoku?
II. Wybranek
- co zwróci³o Pani/Pana uwagê w jej/jego wygl¹dzie/zachowaniu?
- czy by³/by³a starszy/starsza, m³odsza/m³odszy?
- czy by³/by³a tego samego wyznania?
- czy przy wyborze mia³a znaczenie jego/jej zamo¿noœæ/pochodzenie
spo³eczne/wykszta³cenie/pozycja zawodowa/pogl¹dy polityczne/pasje/upodobania?
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III. Zwi¹zek/Narzeczeñstwo/Romans
- jak Pan/Pani nazwa³aby ten wspólnie spêdzony czas?
- gdzie siê spotykaliœcie?
- co robiliœcie w trakcie randek?
- w którym momencie postanowiliœcie spêdziæ ze sob¹ resztê ¿ycia/rozstaæ siê?
- jak po latach wspomina Pan/Pani tamten okres w swoim ¿yciu, jakie emocje wywo³uj¹
wspomnienia?
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Uk³adanie kwestionariusza pytañ do
wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
IV. Œlub/Zwi¹zek nieformalny/Rozstanie
- czy pierwsza mi³oœæ zakoñczy³a siê œlubem czy rozstaniem?
- dlaczego, jakie by³y powody?
- czy Pan/Pani chcia³aby to zmieniæ, czy to by³a s³uszna decyzja?
(Uwaga: to pytanie, zadane w niew³aœciwym momencie, mo¿e byæ dra¿liwe)
1. Œlub
- kiedy/jak d³ugo po zapoznaniu zapad³a decyzja o œlubie?
- jak wygl¹da³y przygotowania do Pani/Pana œlubu? Kto siê nimi zajmowa³? Jak rodziny
podzieli³y siê kosztami?
- jak wygl¹da³ Pani/Pana œlubny strój i Pani/Pana wspó³ma³¿onka?
- czy by³y tak zwane swaty? czy omawiano kwestie materialne – sprawê posagu, co obie
strony wnosz¹ w sensie materialnym?
- czy by³y zarêczyny?
- kiedy i gdzie odby³ siê Pani/Pana œlub?
- jak przebiega³a i jak wygl¹da³a ta ceremonia?
- kto udziela³ œlubu?
- czy by³o przyjêcie weselne, jeœli tak to jak wygl¹da³o i gdzie siê odby³o, zaproszeni goœcie
(tradycyjne zabawy, przes¹dy, muzyka, wodzirej, powitanie pary m³odej, tzw. bramy)?
- czy pamiêta Pan/Pani jakie by³y prezenty œlubne?
- co Pan/Pani s¹dzi o tzw. zwi¹zkach nieformalnych?
2. Zwi¹zek nieformalny
- czy ¿ycie w zwi¹zku nieformalnym to dla Pana/Pani wybór czy wp³yw okolicznoœci
zewnêtrznych, brak innej alternatywy?
- czy obecnie w Polsce mo¿na normalnie ¿yæ i korzystaæ z tych samych praw i swobód jak
w ma³¿eñstwie?
- czy Pan/Pani czuje siê osoba naznaczon¹ spo³ecznie bêd¹c w zwi¹zku nieformalnym?
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3. Rozstanie
- czy rozstanie z kimœ, kogo siê kocha³o pierwsz¹ mi³oœci¹ naznacza na ca³e ¿ycie?
- czy po rozstaniu wierzy siê jeszcze w prawdziw¹, wielka mi³oœæ?
V. Rodzina
- gdzie Pani/Pan póŸniej zamieszkali/obecnie mieszkaj¹ – z rodzin¹/”na swoim”/
w wynajêtym lokalu?
- czy ma Pan/Pani dzieci?
- kiedy/jak d³ugo po œlubie/od pierwszego spotkania urodzi³o siê pierwsze dziecko?
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- jak uk³ada³o siê po¿ycie z teœciami?
- czy po okresie wzajemnego zauroczenia „proza ¿ycia” nie och³odzi³a uczuæ?
- czy akceptuje Pan/Pani zwi¹zki jednop³ciowe oraz tzw. rodziny patchworkowe (rodzina,
w której zgodnie ¿yj¹ byli ma³¿onkowie, ich obecni partnerzy oraz dzieci z tych
zwi¹zków)
VI. Pami¹tki
- czy Pan/Pani posiada jakieœ pami¹tki z okresu pierwszego zakochania/narzeczeñstwa zdjêcia, listy mi³osne, zaproszenia œlubne (inne pami¹tki z tej uroczystoœci), które mo¿e
Pani/Pan udostêpniæ, pokazaæ?
- co Pan/Pani czuje patrz¹c dzisiaj na fotografie/czytaj¹c listy swoje i swojej
wybranki/wybranka?
- czy ka¿da mi³oœæ jest „pierwsza”?
- czy zakochuj¹ siê tylko ludzie m³odzi, czy jest jakaœ granica wieku poza któr¹ „nie
wypada” przyznaæ siê do tego, ¿e jest siê zakochanym?

Najstarsi bia³ostoczanie:
Rozdzia³y nagrania:
1. historia mego ¿ycia – miejsce urodzenia, rodzina, ukoñczone szko³y, wykonywany
zawód, kariera, przynale¿noœæ do organizacji, zainteresowania, zmiany miejsc
zamieszkania.
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2. narodowoœæ – jakiej pan/pani jest narodowoœci? Czy i jakie ma to dla pani/pana
znaczenie? Czy narodowoœæ wp³ynê³o/wp³ywa w istotny sposób na przebieg, jakoœæ ¿ycia,
a je¿eli tak, to w jaki?

3. wyznanie – jakiego pan/pani jest wyznania? Czy i jakie ma to dla pani/pana znaczenie?
Czy wyznanie wp³ynê³o/wp³ywa w istotny sposób na przebieg, jakoœæ ¿ycia, a je¿eli tak, to
w jaki?
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4. przynale¿noœæ partyjna/organizacyjna – data wst¹pienia/rozpoczêcia dzia³alnoœci –
data wyst¹pienia/zakoñczenia dzia³alnoœci, powody wst¹pienia/wyst¹pienia
5. pierwsze wspomnienie/dzieciñstwo – jaki pierwszy obraz pan/pani pamiêta, jakie mia³
pan/pani dzieciñstwo, jak je wspomina?

6. Bia³ystok – dawniej i dziœ: co by³o charakterystycznego? Co siê zmieni³o? Jak oceniasz
zmiany – w ca³ym mieœcie i w swoim najbli¿szym otoczeniu?

7. Mniejszoœci – czy masz/mia³eœ w swoim najbli¿szym otoczeniu przedstawicieli
mniejszoœci ¿ydowskiej, bia³oruskiej, innej? Jakie wspomnienia siê z nimi wi¹¿¹? Czy
uwa¿asz, ¿e mniejszoœci s¹ problemem czy zalet¹ miejsca? Co daje kontakt
z przedstawicielami mniejszoœci – jest wa¿ny/obojêtny/nie masz zadania?

8. Dzieñ wybuchu II wojny œwiatowej – czy go pamiêtasz? Jaki obraz pozosta³ w pamiêci?
Czy zdarzy³o siê w tym dniu coœ istotnego dla Ciebie osobiœcie?

9. Okupacja sowiecka/hitlerowska – jaki by³ stosunek okupantów do mieszkañców
Bia³egostoku? Jakie wspomnienia wi¹¿¹ siê z tamtym okresem?

10. Zniszczenia, odbudowa miasta – Jak wygl¹da³ Bia³ystok po wyzwoleniu? Jak pamiêtasz
¿ycie codzienne – mieszkanie, jedzenie, szko³a, praca, rozrywka?
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11. Okres ustanawiania w³adzy komunistycznej – Czy w twojej rodzinie lub wœród
znajomych represje byli ¿o³nierze AK? Czy ty lub ktoœ ci znany by³ wzywany do Urzêdu
Bezpieczeñstwa lub by³ funkcjonariuszem UB? Jak wspominasz wybory, czyny spo³eczne,
reformê roln¹? Jaki mia³eœ wtedy stosunek do Zwi¹zku radzieckiego, do tematu przyjaŸni
polsko-radzieckiej, do propagandy?
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wywiadu oraz wype³nianie metryczki
œwiadka historii.
12. 1953 - œmieræ Stalina/okres stalinowski – Jak wspominasz okres ¿a³oby po œmierci
Stalina? Jak dzisiaj oceniasz tamten czas i swoje postêpowanie z tamtego okresu?
13. 1956 odwil¿ – Czy zapamiêta³eœ rok 1956? Z czym Ci siê kojarzy ta data?
14. 1968 wyjazd ¯ydów / interwencja w Czechos³owacji - Czy zapamiêta³eœ rok 1968?
Z czym Ci siê kojarzy ta data?
15. Do¿ynki Centralne w Bia³ymstoku – Co pamiêtasz? Czy bra³eœ udzia³? Jak zmieni³o siê
miasto?
16. Obchody pierwszo majowe - Co pamiêtasz? Czy bra³eœ udzia³?
17. Strajki lat 80. /Stan Wojenny - Co pamiêtasz? Czy bra³eœ udzia³? Jak wspomnasy Stan
Wojenny? Jak dzisiaj oceniasz wprowadzenie Stanu Wojennego i rolê Wojciecha
Jaruzelskiego?
18. Okr¹g³y Stó³ 1989 – Zwyciêstwo czy pora¿ka? Czy to by³o dla ciebie osobiœcie wa¿ne
wydarzenie?
19. Lata 90 - Jakie zmiany zasz³y w Twoim ¿yciu? Czy by³y to zmiany na lepsze czy nie? Jakie
by³y uci¹¿liwoœci i przyjemne strony ¿ycia w PRL? Czym ró¿ni siê twoje obecne ¿ycie – co
zmieni³o siê na lepsze, co chcia³byœ zachowaæ z PRL-u?
20. Wizyta Papie¿a JP II / œmieræ JPII – Czy to by³ wa¿ny moment w Twoim ¿yciu? Czy by³eœ
na Krywlanach? Czy pojecha³byœ do Rzymu, gdybyœ móg³?
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scenariusze zajêæ

21. Czy pan/pani chcia³aby coœ dodaæ? Opowiedzieæ o czymœ, co ma dla pana/pani bardzo
du¿e znaczenie, a o co nie zapytaliœmy?
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Bojary:
1. Proszê podaæ imiê i nazwisko, datê urodzenia, adres zamieszkania na Bojarach,
ewentualne przeprowadzki w obrêbie dzielnicy, od kiedy do kiedy Pan/Pani tam
mieszka³/mieszka³a?
2. Z czym kojarz¹ siê Panu/Pani Bojary (pierwsze skojarzenie)?
3. Jakie jest Pana/Pani najstarsze wspomnienie z dzielnicy Bojary. Jak wygl¹da³o Pana/Pani
dzieciñstwo na Bojarach? Do której szko³y Pan/Pani uczêszcza³/uczêszcza³a? Co pamiêta
Pan/Pani ze szko³y (wygl¹d szko³y, grono pedagogiczne, kole¿anki i kolegów).
4.(pytanie do osób urodzonych przed II wojn¹ œwiatow¹)
Jak wygl¹da³o ¿ycie na Bojarach w czasie wojny (represje wobec mieszkañców, wywózki,
¿ycie codzienne) i tu¿ po wojnie, (problemy mieszkaniowe, ¿ywnoœciowe, rozrywka,
praca, edukacja, komunikacja)?
5. Jak wygl¹da³a Pana/Pani ulica/dom na Bojarach (warunki mieszkaniowe, liczba rodzin
zamieszkuj¹cych dom, problem dokwaterowywania lokatorów)? Czy Pana/Pani rodzina
mieszkaj¹ca w jednym domu by³a wielopokoleniowa, czy raczej byli to rodzice z dzieæmi?
Proszê wymieniæ cz³onków rodziny mieszkaj¹cych wspólnie w Pani/Pana domu. Czym
zajmowali siê Pana/Pani rodzice, dziadkowie?
6. Jak wygl¹da³ dzieñ powszedni na Bojarach, ¿ycie codzienne? Jakie zajêcia wykonywano
w domu i przy domu (praca w ogrodzie, posiadanie ¿ywego inwentarza, itp. ).

Scenariusze zajêæ - kwestionariusz pytañ
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7. Jak spêdzano wolny czas - dzieci (ulubione zabawy i miejsca), m³odzie¿ (sport,
rozrywka), doroœli (spacer, kawiarnia, spotkania w domach – sposoby i miejsca)?
Czy w domu ktoœ gra³ na jakimœ instrumencie lub uprawia³ inny rodzaj dzia³alnoœci
artystycznej?
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8. Jak obchodzi³o siê na Bojarach œwiêta (Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc, imieniny, itp.), jaki
panowa³ wtedy klimat, nastrój w dzielnicy?
9. Jakie by³y w okolicy sklepy, charakterystyczne budynki, miejsca (£aŸnia, Stary Rynek,
piekarnia tzw. braciszków, itp.)
10. Czy pamiêta Pan/Pani kto mieszka³ w s¹siedztwie (przekrój spo³eczny/wyznaniowy
mieszkañców)?
11. Czy pamiêta Pan/Pani charakterystyczne postacie, ogólnie szanowane osoby
mieszkaj¹ce w tej dzielnicy?
12. Czy jest/by³o coœ, co wyró¿nia/wyró¿nia³o t¹ dzielnicê spoœród innych bia³ostockich
dzielnic?
13. (pytanie do osób nie mieszkaj¹cych ju¿ na Bojarach)
Czy gdyby istnia³a taka mo¿liwoœæ wróci³ by Pan/Pani na Bojary? Jeœli tak to dlaczego? Jeœli
nie to równie¿ proszê uzasadniæ dlaczego?
14. Czy Pana/Pani zdaniem istnieje szansa na ocalenie dzielnicy Bojary? Czy widzi Pan/Pani
tak¹ potrzebê? Co myœli Pan/Pani o inicjatywie utworzenia parku kulturowego w dzielnicy
Bojary?

Ach! Co to by³ za œlub:

Scenariusze zajêæ - kwestionariusz pytañ
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1. Zapoznanie
- jak/w jakich okolicznoœciach pozna³ Pan/Pani swego przysz³ego mê¿a/¿onê?
2. Wybranek/Wybranka
- co zwróci³o Pani/Pana uwagê w wygl¹dzie/zachowaniu przysz³ego mê¿a/¿ony – co
zdecydowa³o o decyzji, ¿e to ta jedyna/w³aœciwa osoba?
- czy ma³¿onek/ma³¿onka by³a tego samego wyznania?
- czy ma³¿onek/ma³¿onka by³/by³a starszy/starsza, m³odsza/m³odszy?
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3. Œlub
- kiedy/jak d³ugo po zapoznaniu zapad³a decyzja o œlubie?
- jak wygl¹da³y przygotowania do Pani/Pana œlubu? Kto siê nimi zajmowa³? Jak rodziny
podzieli³y siê kosztami?
- jak wygl¹da³ Pani/Pana œlubny strój i Pani/Pana wspó³ma³¿onka?
- czy by³y tak zwane swaty? czy omawiano kwestie materialne – sprawê posagu, co obie
strony wnosz¹ w sensie materialnym?
- czy by³y zarêczyny?
- kiedy i gdzie odby³ siê Pani/Pana œlub?
- jak przebiega³a i jak wygl¹da³a ta ceremonia?
- kto udziela³ œlubu?
- czy by³o przyjêcie weselne, jeœli tak to jak wygl¹da³o i gdzie siê odby³o, zaproszeni goœcie
(tradycyjne zabawy, przes¹dy, muzyka, wodzirej, powitanie pary m³odej, tzw. bramy)?
4. Rodzina
- gdzie Pani/Pan póŸniej zamieszkali?
- kiedy/jak d³ugo po œlubie urodzi³o siê pierwsze dziecko?
- jak uk³ada³o siê po¿ycie z teœciami?

Bia³ostoccy esperantyœci:
1. Kiedy i w jakich okolicznoœciach po raz pierwszy spotka³ siê Pan/Pani z jêzykiem
esperanto?
- czy to by³a fascynacja od pierwszego kontaktu?
- co najbardziej zainteresowa³o Pana/Pani¹ w esperanto/Ludwiku Zamenhofie/jego
ideach?
- inne powody zainteresowania esperanto

Scenariusze zajêæ - kwestionariusz pytañ
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2. Proszê nam o sobie opowiedzieæ w kilku zdaniach w jêzyku esperanto (personalia,
miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, narodowoœæ, wyznanie, zainteresowania, stan cywilny, inne).
3. Proszê przet³umaczyæ na jêzyk polski to, co przed chwil¹ us³yszeliœmy.
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4. Co Panu/Pani da³a nauka jêzyka esperanto, jakie p³yn¹ z tego dla Pana/Pani korzyœci?
5. Czy bierze Pan/Pani aktywny udzia³ w ruchu esperanto:
- czy nale¿y Pan/Pani do Bia³ostockiego Towarzystwa Esperantystów lub innej organizacji
esperanckiej?
- czy bra³ Pan/Pani udzia³ w polskich lub œwiatowych kongresach esperanta?
- czy bra³ Pan/Pani udzia³ w przygotowaniach do 94. Œwiatowego Kongresu Esperanta
w Bia³ymstoku? Na czym polega³a Pana/Pani rola?
6. Czy stale doskonali Pan/Pani swoj¹ znajomoœæ jêzyka esperanto, wzbogaca wiedzê
o Ludwiku Zamenhofie, historii esperanto?
- czy pamiêta Pan/Pani postaæ Leona K³odeckiego lub innych animatorów powojennego
ruchu esperanckiego w Bia³ymstoku?
- czy promuje Pan/Pani ideê esperanto w swoim najbli¿szym otoczeniu – w rodzinie,
w krêgu przyjació³?
7. Jak ocenia Pan/Pani znaczenie Bia³egostoku na mapie wa¿nych miejsc œwiatowego
ruchu esperanto:
- czy Bia³ystok jest wystarczaj¹co wypromowany na œwiecie jako miejsce urodzin Ludwika
Zamenhofa, miejsce powstania jêzyka esperanto?
- czy zna Pan/Pani ideê/pomys³ utworzenia w Bia³ymstoku Œwiatowego Centrum
Esperanto?
- czy 94 Œwiatowy Kongres Esperanta wniós³ coœ istotnego w promocjê Bia³egostoku,
zapisa³ siê na trwa³e w historii ruchu esperanckiego?
- co jeszcze mo¿na by³oby zrobiæ, by rozwijaæ ruch esperanto w Bia³ymstoku? Czy nale¿y
po³o¿yæ akcent na naukê esperanto, czy mo¿e raczej na popularyzacjê postaci Ludwika
Zamenhofa i jego idei?

Scenariusze zajêæ - kwestionariusz pytañ
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8. Jak ocenia Pan/Pani wspó³czesn¹ kondycjê jêzyka esperanto:
- czy jêzyk esperanto sta³ siê w Pana/Pani odczuciu jêzykiem uniwersalnym, a je¿eli nie, to
czy s¹ na to szanse?
- czy idee Ludwika Zamenhofa s¹ ci¹gle aktualne, mo¿liwe do praktycznej realizacji czy
mo¿e nale¿a³oby je traktowaæ jako piêkn¹ utopiê – wizjê idea³u, którego nie uda³o siê
wcieliæ w ¿ycie?
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Uchwyty – Bison – Bial:
1. Zatrudnienie (warunki pracy):
- Kiedy i w jakich okolicznoœciach rozpocz¹³ Pan/Pani pracê w Fabryce Przyrz¹dów
i Uchwytów Bison – Bial?
- okres zatrudnienia 19_ _- _ _ _ _
- stanowisko: ………………………………
- obowi¹zki: ………………………………..
- przynale¿noœæ do organizacji dzia³aj¹cych na terenie zak³adu (inna dzia³alnoœæ
spo³eczna):
…………………………..……………..…………………………..………………………………….
- wynagrodzenie (jak Pana/Pani pensja mia³a siê do œredniej zarobków w zak³adzie/ czy
by³a to atrakcyjna p³aca w stosunku do innych miejsc, w których mo¿na by³o siê wówczas
zatrudniæ?/czy zak³ad oferowa³ jakieœ dodatkowe, pozap³acowe profity?)
2. Stosunki w za³odze:
- jaka by³a atmosfera pracy w zak³adzie?
- czy pracownicy byli dumni z tego, ¿e pracuj¹ akurat tutaj?
- czy pamiêta Pan/Pani rocznicowe uroczystoœci, zak³adowe wyjazdy?
3. Historia i wspó³czesnoœæ:
- co wie Pan/Pani o historii Fabryki, ludziach zas³u¿onych dla zak³adu?
- jakie Pan/Pani ma wspomnienia zwi¹zane z okresem strajków lat 1980/1981?
- jak ocenia Pan/Pani zmiany jakie zasz³y w Fabryce w ostatnich latach, jakie uczucia
i emocje Panu/Pani towarzyszy³y (m.in. likwidacja budynków fabrycznych przy ul. £¹kowej)
- jak Pan/Pani po latach wspomina i ocenia czasy pracy w Uchwytach/Bison-Bialu?

Scenariusze zajêæ - kwestionariusz pytañ
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Jak przeprowadziæ wywiad ze œwiadkiem
historii. (zajêcia praktyczne)
Czas trwania: 2 x 45 min.
Cele operacyjne:
Uczestnicy:
- wiedz¹ jak przygotowaæ œwiadka do wywiadu, jak przeprowadziæ pierwsz¹/wstêpn¹
rozmowê;
- wiedz¹ jak postêpowaæ ze œwiadkiem podczas nagrywania relacji;
- wiedz¹ jakie warunki nale¿y spe³niæ aby wywiad by³ przeprowadzony poprawnie pod
wzglêdem merytorycznym i technicznym;
- wiedz¹ jak prowadziæ rozmowê w zale¿noœci od tego jaki rodzaj wywiadu maj¹ do
zrealizowania
- wiedz¹ jakich dokumentów bêd¹ potrzebowali, aby w przysz³oœci móc archiwizowaæ
i upubliczniaæ relacje.
Przebieg zajêæ:
1. Pytamy uczniów jakie ich zdaniem s¹ sposoby pozyskiwania œwiadków historii, jak
mo¿emy do nich dotrzeæ? Uwzglêdniamy tu równie¿ pomys³y dotarcia do œwiadków
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹, histori¹ szko³y. Jeœli wypowiedzi wymagaj¹ uzupe³nienia, to
dopowiadamy niewymienione sposoby dotarcia do œwiadków. Zapisujemy je wspólnie na
tablicy: og³oszenia i apele w mediach (organizujemy konferencjê prasow¹ i/lub piszemy
proœbê o objêcie naszej akcji patronatem; og³oszenia w internecie (www szko³y, mailing),
og³oszenia i wydarzenia w portalach spo³ecznoœciowych; wspó³praca ze zwi¹zkami,
stowarzyszenia i organizacjami odpowiadaj¹cymi profilowi prowadzonej akcji;
„uruchomienie” prywatnych kontaktów (rodziny, znajomi).

CZAS
METODA
POMOCE
burza mózgów
5 min
_____________________________________________

2. Przeprowadzamy krótk¹ prezentacjê, jak powinna wygl¹daæ nasza pierwsza rozmowa
telefoniczna, pierwszy kontakt ze œwiadkiem. Jak zachowywaæ siê w trakcie prowadzenia
wywiadu. Mówimy o rodzajach wywiadów jakie mo¿na przeprowadziæ w ramach oral
history/historii mówionej. Poruszyæ nale¿y równie¿ kwestie odpowiedniego
przygotowania warunków technicznych (wybór czasu i miejsca, odpowiednie oœwietlenie
i wyciszenie planu nagraniowego - ABC nagrywania str. 11) oraz odpowiednich
dokumentów (m.in. zgoda na archiwizacjê zdjêæ i dokumentów, zgoda na nagranie
wywiadu - Zeszyt dobrych praktyk str. 23-24).
Warto przeprowadziæ proste æwiczenie: pierwsza rozmowa, w roli œwiadka historii
nauczyciel, w roli osoby dzwoni¹cej jeden z uczniów. Obserwatorzy zwracaj¹ uwagê na

Scenariusze zajêæ - jak przeprowadziæ wywiad
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ewentualne b³êdy, wœród których najczêstsze to: dzwoni¹cy zapomina siê przedstawiæ lub
robi to niedbale, nieumiejêtnoœæ zwiêz³ego przedstawienia celu rozmowy, niezapisanie
telefonu i adresu osoby, do której siê dzwoni. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e od wra¿enia,
jakie zrobimy na œwiadku historii w czasie pierwszej rozmowy zale¿y powodzenie
wywiadu.

CZAS
METODA
POMOCE
wyk³ad/æwiczenie
Kontakt ze œwiadkiem
15 min
___________________________________________

3. Dzielimy uczestników zajêæ na pary, w których jedna z osób, zadaj¹ca pytania, wciela siê
w rolê redaktora szkolnej gazetki, druga bêdzie œwiadkiem historii, odgrywaj¹cym rolê
absolwenta tej szko³y (np. osoby z pierwszego rocznika absolwentów). Przypominamy
uczestnikom o zasadach tworzenia kwestionariuszy pytañ do wywiadu (patrz scenariusz
„Uk³adanie kwestionariusza pytañ do wywiadu”). Prosimy o przygotowanie krótkich
wywiadów z okazji œwiêta szko³y (do 5 pytañ).

CZAS
METODA
POMOCE
praca
w
grupach
15
min
_____________________________________________

5. Ka¿da z par prezentuje swój wywiad przed reszt¹ uczestników. „Obserwatorów”
prosimy o uwa¿ne œledzenie wywiadu i notowanie mocnych i s³abych stron prezentacji
w odniesieniu do zasad omówionych i zaprezentowanych wczeœniej. Do æwiczenia
bêdziemy potrzebowali kamery, najlepiej pod³¹czonej do telewizora (monitora), aby móc
na bie¿¹co obserwowaæ prezentacje w takiej formie, w jakiej bêdziemy je udostêpniaæ. Po
ka¿dej zakoñczonej prezentacji prosimy obserwuj¹cych uczestników o refleksje na temat
wywiadu. Uzupe³niamy wypowiedzi, je¿eli zachodzi taka potrzeba.
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CZAS
METODA
POMOCE
prezentacja/dyskusja
25-45 min
(w zaleznoœci
od iloœci par)
_____________________________________________
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Ewaluacja:
Po przeprowadzeniu zajêæ ich uczestnicy:
- potrafi¹ przeprowadziæ wstêpn¹ rozmowê za œwiadkiem, tak aby wiedzia³ w jakim
przedsiêwziêciu bierze udzia³ oraz jaka bêdzie jego rola w procesie nagrywania relacji
- potrafi¹ sporz¹dziæ dokumenty potrzebne do archiwizacji i upublicznienia nagrania ze
œwiadkiem historii
- potrafi¹ przeprowadziæ poprawny merytorycznie wywiad ze œwiadkiem historii
- potrafi¹ zastosowaæ wiedzê o miejscu i warunkach jakie powinny panowaæ podczas
wywiadu w praktyce

S³owniczek:
Wywiad biograficzny: dotyczy ca³ego ¿ycia osoby, z któr¹ prowadzimy wywiad. Metoda ta
charakteryzuje siê tym, ¿e pytania nie s¹ skategoryzowane, prowadz¹cy wywiad
pos³uguje siê dyspozycjami, czyli luŸno sformu³owanymi problemami, które szeroko
omawia z rozmówc¹. W wywiadzie swobodnym nie jest istotna kolejnoœæ zadawanych
pytañ, lecz aran¿owanie sytuacji zbli¿onej do naturalnej rozmowy.
Wywiad kwestionariuszowy: polega na uzyskiwaniu informacji poprzez zadawanie pytañ
na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza pytañ. Osoba prowadz¹ca
wywiad dysponuje konkretnymi pytaniami, u³o¿onymi w wybranej przez siebie
kolejnoœci.
Materia³y:
Potrzebne dokumenty (zgoda na nagranie, zgoda na archiwizacjê - Zeszyt dobrych praktyk
str. 23-24)

Kontakt ze œwiadkiem:
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Pierwsza rozmowa
Przedstawiamy siê, podajemy nazwê instytucji/organizacji/stowarzyszenia/szko³y, któr¹
reprezentujemy, informujemy rozmówcê, jak weszliœmy w posiadanie jej numeru
telefonu. I/lub adresu zamieszkania. ZwiêŸle prezentujemy projekt, w którym rozmówca
ma wzi¹æ udzia³. W kilku zdaniach przedstawiamy charakterystykê naszej instytucji (szko³y,
stowarzyszenia czy grupy nieformalnej), odpowiadamy na ewentualne pytania dotycz¹ce
innych naszych dzia³añ, podajemy adres siedziby i/lub strony internetowej. Je¿eli osoba,
z któr¹ rozmawiamy posiada pocztê elektroniczn¹, proponujemy przes³anie
kwestionariusza pytañ. Je¿eli uda³o nam siê wzbudziæ zainteresowanie, je¿eli nie
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spotkaliœmy siê ze zdecydowan¹ odmow¹, ustalamy termin pierwszego spotkania w celu
bezpoœredniego omówienia (wyjaœnienia sensu) pytañ oraz przebiegu wywiadu. Jeœli
osoba nie posiada poczty internetowej to umawiamy siê z ni¹ od razu na pierwsze
spotkanie.
Uwaga! W przypadku odmowy nie nalegamy, nie staramy siê wywrzeæ presji na rozmówcy
– mo¿emy ewentualnie zaproponowaæ zapisanie naszego telefonu, na wypadek zmiany
decyzji.
Pierwsze spotkanie
Na pierwszym spotkaniu informujemy rozmówcê w jaki sposób zostanie
przeprowadzone nagranie, jak zostanie opracowane oraz gdzie i w jaki sposób bêdzie
prezentowane. Udzielamy wszystkich informacji, o jakie zostaniemy poproszeni.
Informujemy, ¿e warunkiem wykonania nagrania jest pisemna zgoda (przedstawiamy
odpowiedni formularz) na przeprowadzenie i publiczna prezentacjê nagrania.
Powinniœmy posiadaæ dwa egzemplarze zgody – jeden pozostaje w naszej dyspozycji,
jeden pozostawiamy osobie nagrywanej: jest to œlad po naszym spotkaniu; na
oœwiadczeniu jest miejsce na wpisanie naszego imienia i nazwiska gdyby nagrywana
osoba chcia³a siê z nami skontaktowaæ.
Jeœli osoba, z która siê spotkaliœmy, oœwiadczy, ¿e nie chce podpisaæ zgody na
wykonanie i publiczna prezentacjê nagrania, a nasze argumenty nie przekonaj¹ jej do
zmiany tego postanowienia, zmuszeni jesteœmy odst¹piæ od nagrania.
Przedmiotem zgody s¹ te¿ archiwalne zdjêcia i dokumenty przekazywane do
zeskanowania. Bez podpisania stosownego dokumentu nie powinniœmy prezentowaæ
publicznie wspomnianych materia³ów.
W trakcie pierwszego spotkania staramy siê rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci osoby
zwi¹zane z pytaniami, przebiegiem wywiadu i sposobami prezentacji nagrania.
Powinniœmy wyraŸnie okreœliæ, co dok³adnie ma byæ przedmiotem nagrania. Ponadto
udzielamy informacji technicznych: uprzedzamy, ¿e nagranie mo¿e potrwaæ kilka godzin,
¿e powinno odbywaæ siê bez udzia³u osób trzecich, ¿e pomieszczenie, w którym bêdziemy
nagrywaæ powinno byæ w miarê ciche i dobrze oœwietlone. Ustalaj¹c konkretna godzinê
nagrania staramy siê unikaæ godzin wieczornych (osoba nagrywana mo¿e szybciej mêczyæ
siê, a co za tym idzie mieæ problemy z kojarzeniem faktów, przypominaniem sobie
szczegó³ów). Warto te¿ wspomnieæ o tym, ¿e osoba nagrywana otrzyma kopiê nagrania,
jeœli tylko wyrazi tak¹ chêæ.
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Nagranie
a) Przygotowanie do nagrania
Na wstêpie raz jeszcze opowiadamy o samej idei nagrania (po raz pierwszy wspominaliœmy
o tym w trakcie rozmowy telefonicznej lub spotkania wstêpnego). Prosimy o podpisanie
deklaracji (zgody na przeprowadzenie i archiwizacjê nagrania), wy³¹czamy telefony
komórkowe, upewniamy siê, ¿e w mieszkaniu/pomieszczeniu panuje absolutna cisza
i dopiero przystêpujemy do nagrania. Przed rozpoczêciem nagrania nale¿y wyraŸnie
zaznaczyæ, ¿e nasza rola, jako nagrywaj¹cych, bêdzie siê ogranicza³a do uwa¿nego
s³uchania i zadawania pytañ tylko wtedy, gdy bêdzie to absolutnie niezbêdne (pytania
z kwestionariusza) lub wymagane sytuacj¹ (pytania podtrzymuj¹ce narracjê).
Jednoczeœnie nale¿y wspomnieæ, ¿e mamy zamiar zadawaæ pytania póŸniej, kiedy ju¿
czêœciowo poznamy historiê nagrywanej osoby (dopytywanie po skoñczeniu pytañ
z kwestionariusza) ³atwiej bêdzie nam wtedy pytaæ o konkretne zdarzenia, postaci itp.
Jednoczeœnie istotne jest zwrócenie uwagi na to, by nie u¿ywaæ takich form potakiwania,
jak, na przyk³ad, „uhm”, „aha”. Bardzo wa¿ne jest panowanie nad swoimi reakcjami
emocjonalnymi i nawykowymi: œmiech czy nieœwiadome w³¹czanie i wy³¹czanie d³ugopisu
mo¿e skutecznie zniszczyæ nagranie.
Nale¿y zadbaæ o to, by osoba/osoby postronne (nie bior¹ce udzia³u w nagraniu)
przebywaj¹ce w domu/mieszkaniu nie zak³óci³y nagrania. Zazwyczaj wystarczy w tym celu
poprosiæ o powstrzymanie siê przed ha³asowaniem i wchodzeniem do pomieszczenia,
w którym odbywa siê nagranie.
b) nagranie
Niezale¿nie od pytañ zawartych w kwestionariuszu, na pocz¹tku ka¿dego nagrania
prosimy osobê nagrywan¹ o przedstawienie siê, podanie imienia, nazwiska, daty i miejsca
urodzenia. Zarówno osoba zadaj¹ca pytania jak i operator kamery wyposa¿one s¹
w kwestionariusz z pytaniami. Pytania zadajemy po wy³¹czeniu kamery (b¹dŸ innego
sprzêtu którym nagrywamy), tak aby siê nie nagrywa³y, prosimy jednak aby nagrywana
osoba po w³¹czeniu kamery (b¹dŸ innego sprzêtu którym nagrywamy) odpowiedzia³a na
nie pe³nym zdaniem, np. kiedy zadajemy pytanie: „Kiedy siê Pani urodzi³a?” nie pad³a
odpowiedŸ: „28 wrzeœnia 1938 roku”, tylko: „Urodzi³am siê 28 wrzeœnia 1938 roku.” Innym
rodzajem dopuszczalnych pytañ mog¹ byæ krótkie pytania maj¹ce podtrzymaæ narracjê.
Pytania z naszej strony padaj¹ równie¿ jeœli chcemy rozwin¹æ ciekawe w¹tki, czy to
w zwi¹zane z histori¹ ¿ycia, czy te¿ dotycz¹ce kolejnych pytañ z kwestionariusza. Bêd¹ to
wiêc pytania konstruowane w oparciu o to, co us³yszeliœmy od rozmówcy. Nale¿y jednak
pamiêtaæ o pauzowaniu kamery b¹dŸ innego sprzêtu, którym nagrywamy wywiad przy
ka¿dym kolejnym pytaniu.
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Jak przeprowadziæ wywiad ze œwiadkiem
historii. (zajêcia praktyczne)
c) czynnoœci wykonywane po nagraniu
Po skoñczonym nagraniu ogl¹damy zdjêcia, dokumenty lub inne pami¹tki nagrywanych
osób. Staramy siê dosyæ szczegó³owo opisaæ interesuj¹ce nas archiwalia. W przypadku
zdjêæ: datê i miejsce jego wykonania, osoby widoczne na zdjêciu, okolicznoœci powstania
zdjêcia (jeœli by³y interesuj¹ce). W przypadku dokumentów: data i miejsce wystawienia
dokumentu, czego dokument dotyczy. W przypadku pami¹tek materialnych ustalamy,
dlaczego s¹ one wa¿ne dla osoby mówi¹cej, pytamy o okolicznoœci ich pozyskania.
Staramy siê wypo¿yczyæ interesuj¹ce nas archiwalia do zeskanowania lub
sfotografowania. Zgodê na wypo¿yczenie spisujemy w dwóch egzemplarzach, do ka¿dej
do³¹czamy specyfikacjê, czyli listê wypo¿yczanych przedmiotów i dokumentów, wraz
z krótkimi opisami. Jeden egzemplarz formularz ze specyfikacj¹ zostawiamy w³aœcicielowi,
drugi zabieramy ze sob¹. Jeœli niemo¿liwe jest wypo¿yczenie dokumentów czy
przedmiotów, fotografujemy je na miejscu.
Po skoñczonym nagraniu wykonujemy fotografiê portretow¹ naszemu rozmówcy.
Staramy siê zrobiæ seriê zdjêæ portretowych: im wiêcej zdjêæ, tym wiêksze szanse zrobienia
zdjêcia dobrego (zarówno pod wzglêdem estetycznym, jak i technicznym).
Ostatnia czynnoœci¹ jest ustalenie terminu i miejsca, w którym zwrócimy w³aœcicielowi
wypo¿yczane dokumenty i przedmioty.
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Jak nagraæ babciê/dziadka?
Czas trwania: 45 min
Kiedy ju¿ wiemy o co chcemy zapytaæ naszego rozmówcê, przychodzi pytanie jak to
zarejestrowaæ? Czy wystarczy tylko skierowaæ aparat/kamerê w jego stronê, w³¹czyæ
nagrywanie i to wszystko? Czym nagrywaæ, w jakim miejscu, na czym sie skupiæ ¿eby nasze
nagranie bez wstydu mo¿na by³o pokazaæ choæby najbli¿szym? Ta lekcja przybli¿a uczniom
proces rejestracji nagrania ze œwiadkiem historii.
Cele operacyjne:
Uczestnicy:
- wiedz¹ jakiego sprzêtu u¿yæ do nagrywania wywiadu;
- wiedz¹ jak przygotowaæ miejsce , w którym bêd¹ rejestrowaæ wywiad;
- znaj¹ rodzaje planów filmowych;
- wiedz¹ jak oœwietliæ wywiad;
- wiedz¹ jak nagraæ dobry dŸwiêk.
Przebieg zajêæ:
Uczniowie, korzystaj¹c z wczeœniej przygotowanego kwestionariusza pytañ na temat
„Moja pierwsza mi³oœæ” oraz analizy tekstu ABC nagrywania, dobieraj¹ siê w pary
i przeprowadzaj¹ miêdzy sob¹ wywiad. Nastêpnie po zgraniu materia³u od ka¿dej pary na
jeden komputer przechodzimy do analizy wywiadów pod k¹tem odpowiednio dobranego
kadru, dobrego dŸwiêku oraz oœwietlenia naszego rozmówcy. Zadajemy uczniom pytania
co ich zdaniem wysz³o dobrze, a co Ÿle w ka¿dym wywiadzie.

CZAS
45 min

METODA
praca w grupach

POMOCE
ABC nagrywania
aparat/kamera
statyw (na jedn¹ parê)
Moja pierwsza mi³oœæ
_____________________________________________

Ewaluacja:
Po przeprowadzeniu zajêæ ich uczestnicy:
- znaj¹ podstawy nagrywania wywiadu z technicznego punktu widzenia
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Materia³y:
- Moja pierwsza mi³oœæ, Zeszyt dobrych praktyk str. 35-37
- ABC nagrywania, Zeszyt dobrych praktyk str. 11-15
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