
 SUBIEKTYWNA TRASA ŚLADAMI HISTORII

CZYLI JAK PRZY OKAZJI TWORZENIA ROWEROWNIKA (SPACEROWNIKA) PRZEZ 
WSPÓLNE DZIAŁANIA POZNAĆ OKOLICĘ I HISTORIE MIESZKAŃCÓW

 Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe chciał zintegrować seniorów i młodych ludzi       
z terenu gminy. Przy tej okazji postanowił przywrócić pamięć o wydarzeniach i miejscach 
związanych z wielokulturową przeszłością okolic Ujazdu. Odchodzą ludzie, którzy pamięta-
ją dawnych sąsiadów, a młodsze pokolenie często jest ciekawe historii swojej okolicy. Pra-
cownicy ośrodka uznali, że dobrym sposobem na integrację wokół wspólnej przeszłości 
będzie stworzenie rowerownika. Ponieważ mieszkańcy zgłaszali potrzebę poznania historii 
niemieckiego osadnictwa o charakterze olęderskim na okolicznych terenach, działanie roz-
poczęło się od spotkania przybliżającego ten temat.
 Podczas warsztatów dziennikarskich uczestnicy wypracowali pytania do świadków 
historii, którzy mieszkali we wsiach zamieszkiwanych przed wojną przez Niemców lub 
mogli udzielić informacji, jak wyglądały te wsie tuż po wojnie. Spotkania robocze były 
organizowane co tydzień. Do procesu tworzenia rowerownika włączyło się również stowa-
rzyszenie od lat opiekujące się cmentarzami ewangelickimi na terenie województwa łódz-
kiego i lokalne muzeum z Gałkówka k. Łodzi.
 Uczestnicy projektu przeprowadzali wywiady, a dodatkowych informacji szukali        
w muzeum i archiwum w Tomaszowie Mazowieckim. Prowadzili również kwerendę             
w internecie, co miało szczególne znaczenie w przypadku źródeł niemieckich. Kilkakrotnie 
wyjeżdżali w teren, robili zdjęcia, aby weryfikować przebieg trasy. Za każdym razem odkry-
wali coś nowego. Na końcu wyznaczyli trasę rowerownika i zorganizowali wspólny przejazd 
dla mieszkańców gminy Ujazd.

Składniki:

czas: 2 tygodnie–4 miesiące

liczba osób: animatorów: 1–2, uczestników: 5–20 

stopień trudności: 

co będzie potrzebne: dyktafony, aparaty fotograficzne, mapa okolicy, kartki, 

post-ity, flamastry



KROK 1: WYBÓR TEMATU I ZEBRANIE GRUPY

Wspólnie z mieszkańcami wybieramy temat, którym chcemy się zająć, ważny dla historii      
i tożsamości naszej okolicy. Punktem wyjścia może być zabytek, konkretna historia albo 
grupa ludzi, kiedyś zamieszkująca ten teren. Sprawdzamy dostępne źródła (np. badania, 
materiały prasowe lub archiwalne, fotografie), gromadzimy jak najwięcej informacji. 
Zadbajmy o promocję: zaprośmy innych mieszkańców zainteresowanych tematem, skon-
taktujmy się z osobami, które mogą być źródłem cennych informacji (np. sołtysem, księ-
dzem, lokalnymi liderami) lub mogą nam ułatwić kontakty. 
Na pierwszym spotkaniu dzielimy zadania między uczestników: kto będzie badać źródła, 
przeprowadzać wywiady, robić zdjęcia.

KROK 2: WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

Zapraszamy ekspertów (np. dziennikarzy lokalnej gazety, pracowników biblioteki, muzeum, 
nauczycieli), by zapoznali uczestników z zasadami przeprowadzania wywiadu. Wypracowu-
jemy zestaw pytań, które będziemy zadawać świadkom historii. Poznajemy zasady analizy 
źródeł i wyszukiwania potrzebnych informacji w internecie (dostępne strony archiwów, 
muzeów, polecane strony z informacjami). Ustalamy sposób fotografowania obiektów. 

KROK 3: ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Zadbajmy o komfort osób, z którymi będziemy przeprowadzać wywiady. Można umawiać 
się u nich w domach. W razie odmowy zastanówmy się, kto może nam udostępnić miejsce 
na spotkanie (np. ksiądz, świetlica, biblioteka). Jeśli będzie taka potrzeba, zapewnijmy 
transport.
Robimy zdjęcia w terenie, szukamy informacji. Warto korzystać z zasobów internetu i ofert 
instytucji, takich jak muzea regionalne, archiwa, parafie różnych wyznań, urzędy gminy 
(referaty zajmujące się ochroną i ewidencją zabytków).

KROK 4: BUDOWANIE TRASY

Wspólnie porządkujemy i analizujemy materiały, które zgromadziliśmy. Uzupełniamy 
ewentualne braki. Tworzymy trasę spacerownika/rowerownika, korzystając z dużej mapy 

Do czego użyć/obszary: 
promocja, seniorzy, młodzież, tożsamość lokalna,sąsiedzkość, historia, instytu-
cja kultury, muzeum, dom kultury, biblioteka, organizacja pozarządowa, zabytki, 
zabytek, integracja międzypokoleniowa



Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wizja lokalna” z wykorzystaniem serwisu Otwarte Zabytki                 
(http://otwartezabytki.pl/) Centrum Cyfrowego
Pomysł na działanie: Jarosław Cielebon (Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe)
Konsultacje merytoryczne scenariusza: Zuza Sikorska-Borowska, Magda Kubecka, Joanna Mikulska, Ewa Majdecka
Fotografia: aut. nieznany, Blue Mountains Library, CC BY-SA 2.0
Opracowanie graficzne: Karolina Lizurej

Warianty: Podczas otwarcia trasy można pokazać wystawę zdjęć zrobionych w czasie 
działań lub zorganizować spotkanie z osobami, które udzieliły wywiadów.

Organizator:          Partner:
Dofinansowano przez Muzeum Historii 
Polski w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra”

KROK 5: OTWARCIE TRASY

Promujemy otwarcie trasy spacerownika (na stronach internetowych ośrodka kultury, 
gminy, lokalnych mediów, w lokalnej prasie, plakaty rozwieszane na terenie gminy, bezpo-
średnie zaproszenie rodzin i znajomych przez uczestników projektu).

Podczas otwarcia na wstępie warto opowiedzieć historię, którą odkrył projekt. Pomyślmy 
o poczęstunku (np. przy ognisku czy grillu). 

Na początku trasy i w jej kluczowych miejscach warto otworzyć punkty kontrolne lub infor-
macyjne, żeby zorientować się, jak pokonują trasę osoby zupełnie nowe. W razie proble-
mów można na bieżąco wprowadzić zmiany w przebiegu lub opisie spacerownika.

Krok 6: OPISANIE ZABYTKÓW W SERWISIE OTWARTE ZABYTKI

Informacje o wszystkich miejscach świadczące o ważnej dla społeczności historii, które 
wchodzą w skład naszego spacerownika lub rowerownika, oraz ich zdjęcia umieszczamy 
w serwisie Otwarte Zabytki (http://otwartezabytki.pl/).

okolicy. Gotową trasę wprowadzamy do serwisu Otwarte Zabytki przy użyciu aplikacji Spa-
cerownik (https://otwartezabytki.pl/pl/widgets/walking_guide/new). Koniecznie przetestuj-
my trasę przed finałem projektu. 
 


