Wyniki projektu

Wprowadzenie
W trakcie trwania projektu SEM.BET partnerzy wspólnie opracowali metodologię,
której celem jest ułatwienie kontaktów międzypokoleniowych w celu przekazywania wspomnień przez osoby w starszym wieku osobom w wieku średnim oraz
młodzieży.
Uważamy, iż odkrywane wspomnienia w trakcie międzypokoleniowych kontaktów
nabierają nowego znaczenia. Zapobieganie utracie pamięci oraz bogatych
doświadczeń życiowych przyczyni się do podtrzymania lokalnego kapitału wiedzy
jak i budowania wspólnoty lokalnej.
Niedocenianie wspomnień w trakcie międzypokoleniowej wymiany wiedzy niesie
ryzyko utraty życiowych doświadczeń. Nie będą im nadawane sensy i znaczenia,
pozostaną niepielęgnowane i nie staną się kapitałem wiedzy, z którego czerpać
powinna każda wspólnota. Pociągnie to za sobą poważne konsekwencje dla
spójności wspólnoty.
Proponowana metoda przyczynia się do odzyskania pamięci społecznej, pomaga w
prześledzeniu ciągłości: począwszy od pamięci indywidualnej zakorzenionej w
przeszłości aż do dnia dzisiejszego. Budowanie i dzielenie się pamięcią społeczną
związaną z konkretnym okresem czasu lub z konkretnym aspektami
środowiskowymi wiąże się z transmisją wiedzy, postaw i umiejętności od osób
starszych do młodszych generacji. Metodologia wypracowana w trakcie trwania
projektu SEM.BET dostarcza również wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób
gromadzić te lokalne wspomnienia, które służą do budowy, utrzymania i wzmocnienia tożsamości różnych grup. Metodologia ta pozwoli na przekształcenie indywidualnych wspomnień w „mikro-pomniki życia”, które przybierają trwałą postać aby
móc dzielić się nimi z resztą społeczności w celu budowania lokalnej tożsamości i
wzmocnienia lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania metodologii
SEM.BET, które mogą pomóc każdej organizacji, pragnącej odzyskać lokalne wspomnienia i użyć ich, jako narzędzia dydaktycznego, w kształceniu dorosłych. W celu
dokładnego zapoznania się z tą metodyką należy zapoznać się z dokumentem
"Sharing European Memories Between Generations: historical memory in intergenerational learning activities with seniors and adults. A Manual for implementation".

Metoda ta przyczynia się do
• Włączenia się seniorów w życie lokalnej społeczności i przekazywanie jej
swych doświadczeń życiowych, które następnie stają się waloryzowane przez
tę społeczność,
• minimalizacji ryzyka zapomnienia o wartościach i wiedzy z przeszłości,
• zmniejszenia dystansu między pokoleniami,
• wspierania lokalnej tożsamości, poczucia przynależności i wzmocnienia
pamięci społecznej oraz spójności społecznej.
1

Dzięki zastosowaniu metody możliwe będzie
• Odzyskanie i zachowanie wspomnień seniorów;
• Przekazywanie i dzielenie się nimi ze społecznością;
• Udostępniania ich szerszemu gronu odbiorców na poziomie lokalnym,
krajowym i europejskim.

Implementacja metody jest możliwa przez
Osoby i instytucje, które są zainteresowane zapisywaniem wspomnień, pracą z
osobami starszymi i relacjami zachodzącymi między pokoleniami, oraz osoby,
które pracują na rzecz wzmocnienia tożsamości społecznej i poczucia
przynależności do wspólnoty.
Do grupy tej należą: podmioty publiczne takie jak: Uniwersytety Trzeciego Wieku;
świetlice środowiskowe, instytucje kultury, muzea, biblioteki; stowarzyszenia i
wszelkiego rodzaju grupy, które ukierunkowane są na pracę z osobami starszymi, itp.
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Implementacja metody składa się dwóch etapów

Etap 1

Etap 2

Przekazywanie i dzielenie się
pamięcią ze wspólnotą

Odzyskanie i ochrona pamięci
Działanie
Wspólne spotkania osób mających 65
lat lub więcej z osobami dorosłymi
powyżej 24 roku życia, skupione
wokół zagadnień o łatwo ulegają
zapominaniu, np. życie codzienne.

Tworzenie i prezentacja mikropomników dla całej zbiorowości oraz
ich powszechne udostępnienie
.

Metody
Wszechstronna aktywizacja grupy (np.
koła zainteresowań, przygotowywanie
przedstawień, opowiadanie, wywiady,
konferencje, występy artystyczne,
etc.)

Sposób uczestnictwa.
Grupa decyduje które wspomnienia
posłuża do stworzenia mikropomników.
Bardzo ważne jest, ustalić z lokalnymi
władzami rodzaj, liczbę i lokalizację
zebranych zabytków, w szczególnosci,
jeśli są to zabytki materialne.

Zasoby ludzkie
W celu ułatwienia dialogu i przekazywania treści konieczny jest koordynator. Rolę tę spełnia zewnętrzny
ekspert specjalizujący się w danym
zagadnieniu oraz asystent śledzący
pracę i zapewniający wsparcie
techniczne

Koordynator pomaga nawiązać kontakt
pomiędzy uczestnikami spotkań a
osobami, które będą odpowiedzialne
za upublicznienie mikro-pomników.
Mogą to być aktorzy, technicy, informatycy.
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Etap 1

Odzyskanie i ochrona pamięci

Etap 2

Przekazywanie i dzielenie się
pamięcią ze wspólnotą

Co jest do zrobienia
1. Przygotowanie warunków i
utworzenie grupy roboczej:
· Znalezienie lub utworzenie nowej
grupy i precyzyjne określenie jej
potrzeb;
· Określenie tematów / zagadnień,
zgodnymi z zainteresowaniami
grupy ;
· Powiadomienie uczestników z
odpowiednim wyprzedzeniem;
· Wybranie odpowiedniej
lokalizacji/okolicy (najlepiej
miejsca, które sugestywnie będą
przywoływały wspomnienia
omawiane przez grupę);
· Ustalenie odpowiedniego czasu
aktywności (czasu trwania i pory
dnia w zależności od kontekstu i
potrzeb grupy);
· Określenie rodzajów aktywizacji
(na któzarówno formalnej i nieformalnej: np. wywiady, grupy dyskusyjne, pokazy i występy, etc.);
· Przygotowanie materiałów, które
mogą być przydatne.
2. Realizacja kontaktów
międzypokoleniowych.
Pamiętaj o zainicjowaniu aktywności,
których celem będzie przełamanie
lodów pomiędzy pokoleniami.
3. Zebranie indywidualnych
wspomnień.
Zdjęcia, nagrania audio i/lub wideo z
sesji; każdy rodzaj materiałów
pochodzących z przeszłości, które
zostaną przyniesione przez uczestników.

Mikro-pomniki mogą przybierać
różne formy, takie jak np. panel
artystyczny, książki, nagrania, ﬁlmy
video, etc. Tworzenie obiektów
multimedialnych może pomóc w
kreowaniu bardziej trwałej wymiany
międzypokoleniowej.
Mikro-pomniki można umieścić w
znanych miejscach użyteczności
publicznej (parki, witryny, biblioteki,
skwerki et,) lub można spontanicznie
poszukać miejsc, w których mogą być
eksponowane.
Mikro-zabytki, niezależnie od ich
charakteru muszą być:
• ściśle związane ze wspomnieniami
zebranymi podczas etapu 1.
• umieszczone w miejscach publicznych, zauważalne dla widzów
(dotyczy to tylko obiektów ﬁzycznych)
• przedstawione publicznie w
formie zorganizowanego wydarzenia, lub przekazywane ad hoc,
• powiązanie z projektem europejskim SEM.BET, wstawienie logo
SEM.BET, (jeśli to możliwe, również
należy wstawić kod QR) i ewentualnie połączenie z innymi mikropomnikami.
• Jeżeli udostępnianie materiałów
cyfrowych odbywać się będzie online
powinny być one umieszczone:
· na stronie internetowej SEM.BET
www.sembet.eu
· ina stronach internetowych
partnerów, materiał otagowany z
# sem.bet
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Etap 1

Etap 2

Odzyskanie i ochrona pamięci

Przekazywanie i dzielenie się
pamięcią ze wspólnotą

4. Katalogowanie zebranego
materiału.
Współpracując z uczestnikami
koordynator kataloguje zebrane
materiały według następujących
kryteriów.
• Czasu - z jakiego pochodzą
gromadzone pamiątki i wspomnienia
• Tematu - główny motyw, na którym
koncentrują się wspomnienia
(muzyka, gry towarzyskie, życie
codzienne, rozwój technologii, świat
szkoły, pracy, życia miłości, praktyki
religijne, etc).
• Formatu - rodzaju nośnika na
którym gromadzone są wspomnienia (zdjęcia, audio, wideo, dokument
pisemny, obiekt, etc.).
5. Archiwizacja oraz udostępnienie
jej online
umieszczając je:
• na stronie internetowej SEM.BET
www.sembet.eu
• na stronach internetowych
zainteresowanych stron, materiał
powinien zostać otagowany z z #
sem.bet

Wyniki
Materialne

Materialne

Katologowanie, archiwizacja oraz
dzielenie się online zebranym
materiałem.

Mikro-pomniki są kotwicami
wspomnień dla każdej społeczności.
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Etap 1

Etap 2

Odzyskanie i ochrona pamięci

TPrzekazywanie i dzielenie się
pamięcią ze wspólnotą

Niematerialne

Niematerialne

• zmniejszenie przepaści
międzypokoleniowej poprzez
wzmocnienie kontaktów między
seniorami a kolejnymi pokoleniami

• wzmocnienie spójności społecznej
poprzez tworzenie punktów
kontaktowych między pokoleniami

• wzmocnienie poczucia
przynależności do wspólnoty seniorów i dorosłych, gromadzenie oraz
ocena ich wspomnień
• zwiększenie empatii dorosłych i
osób starszych
• utrzymanie aktywności psychicznej
seniorów i przybliżenie im świata
techniki.
• zmniejszenie ryzyka izolacji,
samotności, depresji osób starszych
• wzmocnienie poczucia własnej
wartości, poprzez przypomnienie im
tego, co udało się im zrobić w
przeszłości, pomaga to w utrzymaniu
integralności personalnej
• poprawa samopoczucia osób
starszych, poprzez uświadomienie im,
że są innym przydatni oraz, że
młodsze generacje interesuje ich
życie i dorobek,
uświadomienie młodszym generacjom jak ważne są umiejętności
osób starszych.

• zbudowanie lokalnej przynależności
i poczucia tożsamości poprzez
odzyskiwanie lokalnych wspomnień
• przekazywanie tożsamości
społecznej w atrakcyjny sposób
• sprawienie, że teraźniejszość jest
zakorzeniona w przeszłości i posiada
istotne znaczenie we współcześnie
podejmowanych wyborach
• odkrycie, uznanie i podkreślenie
znaczenia istniejących miejsc
pamięci, poprzez wypełnienie ich
wciąż żywymi wspomnieniami
• pokonywanie barier
międzypokoleniowych, podkreślanie
podobieństw i różnic w życiu
społeczności, zarówno w przeszłości
jak i obecnie
• konsolidacja społeczeństw europejskich poprzez pokazanie wartości,
które są wspólnie uznawane .

Ewaluacja
Do końcowej oceny mogą być
stosowane różnorakie narzędzia,
które uzależnione są od rodzaju
odbiorców, dostępnego czasu czy
szczegółów wymaganych w ocenie.
Przede wszystkim należy określić
aspekty działalności, które mają
podlegać ocenie.

Jeśli istnieje taka możliwość, ocena
skuteczności oddziaływania mikropomników, może odbywać się przy
wykorzystaniu kwestionariuszy.
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Etap 1

Odzyskanie i ochrona pamięciory

Etap 2

TPrzekazywanie i dzielenie się
pamięcią ze wspólnotą

Jeśli jesteś zainteresowany ocenami
emocjonalnymi, możesz użyć
nieformalnych metod jak na
przykład: portfolio, samoocenę i tym
podobnych. Należy również
wykorzystać kwestionariusz, w
którym znajdą się pytania mogące
określić stopień zadowolenia
uczestników z przeprowadzonego
kursu i samooceny efektów, jakie
przyniosły spotkania.
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1.

2.

należy aktywnie
włączać osoby
starsze w życie
społeczności
lokalnej i doceniać
ich wiedzę i
doświadczenie

należy ograniczać
niebezpieczeństwo
zapominania o
ważnych wartościach
i wiedzy

3.

należy
ograniczać lukę
miedzypokoleniową

4.

należy promować
tożsamość lokalną,
poczucie przynależności
oraz wzmacnianie
pamięci społecznej i
jedności grupy

Od pamięci indywidualnej

Odkrywanie i zachowywanie pamięci
Wspólne działania grupy składajacej się z kilku
pokoleń w celu zebrania wspomień

Przekazywanie i dzielenie się wspomieniami ze społecznością lokalną
Tworzenie mikro-monumentów odnoszących się różnych
aspektów życia na potrzeby społeczności lokalnej w celu
dzielenia się pamięcią zbiorową na poziomie
lokalnym, narodowym i europejskim.

La tv èrrivata
a
nel ‘53...noi
l’avevamo
presa perrimi
p e quelli del
lazzo
pa
venivano con le loro seggiole. Di fronte
alla televisione pensa
vo: “ma come
fanno?” ...e i bambini piccoli andavano
dietro per
vedere se’era
c qualcuno!
In casa si par
lava tutti in dialetto e con
la tv si è cominciato a sentir
lare par
correttamente
l’italiano. I miei genito
ri
hanno impa
ratol’italiano anche
razie
ga

In viaggio di nozze a
Romaravamo
e
sempre
con una cugina di mia
suoce
ra.
Quando
rrivammo
a
a Roma andammo
a trovar
la, ci aveva
prenotato
l’albergo
e poi noi andammo
per conto nostro. La
mattina cominciò a
sgridare perchè non
ci alzavamo presto
perchè leivoleva
ci
farvedere
Roma.ra
E
sempre presente nelle

Mussolini decise che
gli scapoli, detti “zioni”,
dovevano pagare un
tassa di 50 scudi perchè
non davano unributo
coint
alla pat
ria.

perchè ci faceva da
cicerone ma
ra una
e
scocciatu
ra perchè non
ci abbandonava mai!

Le donne più giovani
vevano
a
la veletta chia
ra e quelle più
circa gli annila70,
donna
quando rava
ent in chiesa si
doveva mettere qualcosa in
testa mentre
l’uomo, se
veva
a
il cappello, loveva
do togliere.
Io gli butta
vo giù i bigliettini
e ci mettevamo
’accordo.
d
Poi c’era un’amica che ci
copriva e una signo
ra che ci
prendeva in casa. E poi ci si
avevamo un buco
la nel
siepe.

ww
w.studiokiro.it

Dlaczego?

SPAGNA
ITALIA
SLOVENIA
POLONIA
ROMANIA

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condividere
una memoria storica europea attraverso la testimonianza di
anziani, che divengono formatori delle successi ve generazioni,
trasmettendo memorie di vita quotidiana che altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendimento intergenerazionale
caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, insieme
ad altri “micromonumenti di vita” sparsi nella provincia di Bologna e negli altri Paesi eu ropei coinvolti.
Si ringraziano gli ospiti e i familiari del Centro Diurno “Vita Insieme” del Comune di Medicina e gli operatori della Cooperativa
Sociale Ida Poli, per i frammenti di memoria condivisi durante
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do pamięci zbiorowej
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Doświadczenia pilotażowe

WŁOCHY
We Włoszech metodologia ta została przetestowana na terenie różnych gmin w
prowincji Bolonia. Wybrano grupy znające się wcześniej i pozostające już w duże
mierze w kontakcie między sobą. Najpierw przeprowadzono rozmowy z ich przedstawicielami w celu rozpoznania ich oczekiwań, celów czy kontekstu kulturowego.
Grupy te prowadzone były przez moderatora, który zwracał się do osób
uczestniczących w projekcie bez użycia sztywnego kwestionariusza, co przyczyniło
się do szybszego nawiązania kontaktu. W czasie spotkań koncentrowano się na
wspomnieniach, które miały miejsce pomiędzy latami 50tymi a 70tymi.

Podkreślano, że wspomnienia dotyczące okresu przedwojennego zdecydowanie
częściej są podejmowane, niż te późniejsze. Zabieg ten spowodował również to, że
osoby młodsze, które nie brały już udziału w II wojnie światowej same czuły się
dowartościowane i stały się też bohaterami opowieści. W celu ułatwienia wymiany
doświadczeń, odzyskania pamięci i budowania ciekawości o przeszłości skorzystano
ze zdjęć, listów, pamiętników. Wykorzystano również tematy przewijające się akurat
przez media a dotyczące omawianego przez nas okresu. Zagadnienia, które się
przewijały w czasie naszych warsztatów dotyczyły życia osobistego: zaręczyn i
małżeństwa. W zabawny sposób opowiadano o radzeniu sobie z przeciwnościami
losu, dlatego tez szybko zaangażowały się w opowieści zarówno osoby starsze jak i
młodsze. Wszyscy chętnie dzieli się wspomnieniami o tym jak radzili sobie z tym
przełomowym wydarzeniem. Zebrano zdjęcia, pliki wideo i teksty, które tworzą
mikro-pomniki pamięci. W każdej gminie zorganizowano panel w czasie, którego
pokazywano zdjęcia oraz przedstawiano zapisane wspomnienia. Panele, przedstawione społeczności, są umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym a zamieszczone na nich Qrcody pozwalają na przeniesienie się do witryny SEM.BET, gdzie utwor-
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zona została baza danych mikro zabytków zebranych w czasie trwania projektu.
Wszystkie wspomnienia zostały podzielone wedle klucza tematycznego i dzięki
temu mogą być porównywane w skali europejskiej.

RUMUNIA
IREA rozpoczęła wdrażanie wypracowanej wspólnie metodologii 11 czerwca br.
Brały w niej udział dwie współpracujące ze sobą grupy: seniorzy należący do
Związku Seniorów w Timisoarze oraz studenci ze Stowarzyszenia Studentów
Wydziału Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze. Pierwszy
międzygeneracyjny panel ruszył 27 czerwca 2014 roku, był on pierwszym krokiem
w podróż do przeszłości. W czasie tego spotkania rozmawiano o zabawkach i historiach z nimi związanymi. Zebrano wiele zabawnych wspomnień. Jednakże
najważniejsze były emocje, jakie powstały w trakcie i po spotkaniu. Proces uczenia i
nieodparta chęć zdobycia wiedzy o przeszłości wzrosła podczas drugiego spotkania,
podczas którego jego uczestnicy zostali poproszeni o podjęcie próby
przekształcenia tych wspomnień w postać materialną, co pozwoli na jej przekazanie
kolejnym pokoleniom. W czasie tego spotkania młodsi uczestnicy warsztatów
spisywali wspomnienia seniorów dotyczące ich dzieciństwa. Obecnie IREA pracuje
przekształceniem tych wspomnień w postać mikro-pomnika tych doświadczeń,
który zostanie wydany w postaci broszury.

POLSKA
W styczniu 2013 roku w pięciu krajach europejskich (we Włoszech, Hiszpanii, Polsce,
Słowenii, Rumunii) ruszył projekt „Sharing European Memories between Generation”, którego celem jest rejestrowanie i dzielenie się pamięcią społeczną poprzez
międzypokoleniową komunikację. Projekt ten składa się z kilku etapów: począwszy
od
przeprowadzenia
pilotażowych
badań
dotyczących
przekazu
międzypokoleniowego, poprzez analizę tych praktyk i wskazanie pozytywnych
rozwiązań, które doskonale funkcjonują we wszystkich krajach członkowskich, do
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wypracowania spójnej metodologii oraz wdrożenia jej w życie w trakcie prowadzonych międzypokoleniowych warsztatów.
Rozwój nauki oraz przyspieszenie technologiczne sprawiły, że wiedza osób
starszych wydaje się być niepotrzebna, a ich doświadczenia uznano za anachroniczne. Industrializacja, która pociągnęła za sobą przeniesienie życia do miast wywołała
rozpad tradycyjnej, zhierarchizowanej rodziny wielopokoleniowej, co w efekcie
doprowadziło do izolacji osób starszych . Im mocniej izolowane, czy alienowane jest
pokolenie senioralne, tym bardziej młodsze pokolenie dystansuje się do osób
starszych i postrzega je poprzez negatywne skojarzenia. Tym sposobem powstaje
dychotomiczna wizja społeczeństwa, w której zakłada się, że młodzi są dobrzy, a
starzy źli. Młodzi atrakcyjni, a starzy nieatrakcyjni. Młodzi aktywni, a starzy pasywni.
Młodzi ciekawi świata, a starzy znudzeni życiem. Młodzi są kreatywni, a starzy nie
mają swojemu środowisku nic do zaoferowania. Młodzi to przyszłość, a starzy to
przeszłość.
Celem tego projektu było nie tylko pokazanie atrakcyjności wiedzy posiadanej przez
senioralne pokolenie, ale przede wszystkim wskazanie dróg wzajemnego
społecznego funkcjonowania. Osoby starsze nie godzą się na marginalizację, chcą
być aktywne społecznie, chcą dzielić się z młodszym pokoleniem swą wiedzą oraz
doświadczeniem. Natomiast młodsze pokolenie dalekie jest od stereotypowego
postrzegania seniorów i samo częstokroć poszukuje dróg, by móc czerpać z wiedzy
oraz z doświadczeń osób starszych.

Polskie badania pilotażowe prowadzone zostały przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu, w głównej mierze objęły one województwo wielkopolskie. Region ten jest
jednym z najludniejszych obszarów Polski. Generalnie zamieszkuje go 3 455 477
ludności, z czego w miastach mieszka niewiele więcej niż połowa ludności – 55,9%
. Istotne jest również to, że w Wielkopolsce procent ludzi w wieku emerytalnym od
kilkunastu lat utrzymuje się mniej więcej na takim samym poziomie, w 1990 roku
osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły tu 10,5% ludności, wedle danych
pochodzących z Rocznika Demograﬁcznego w 2011 roku procent ten wzrósł do 11%
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. Badania prowadzono w trzech obszarach terytorialnych: duże miasta, miasteczka
oraz wsie. Prowadzono je w trzech grupach wiekowych: osoby urodzone przed 1940
rokiem, osoby urodzone pomiędzy 1941 a 1950 oraz 1951 a 1960 rokiem.
Niezwykle interesujący jest fakt, iż Wielkopolska jest regionem Polski o niezwykle
rozwiniętej strukturze miejskiej, w sumie jest tu 109 miast o różnej wielkości.
Jednakże zdecydowanie najwięcej jest tu małych miast do 5 tys. mieszkańców, bo aż
50 – co daje prawie 50% całej wielkopolskiej struktury miejskiej. Badaniami objęto
miasta Poznań, Konin, Krobię, Luboń, Puszczykowo oraz wsie Bukówiec Górny,
Maniewo oraz Rzadkowo.
We wszystkich badanych miejscowościach w latach wcześniejszych przeprowadzono projekty, których celem była nie tylko aktywizacja seniorów, ale właśnie budowa
pomostu pomiędzy pokoleniami. Pokazały one jak wielkie jest zapotrzebowanie na
tego typu spotkania. Oba pokolenia wskazywały na plusy wynikające ze wzajemnych kontaktów i wszędzie deklarowały chęć dalszego współdziałania.
Pilotażowy program realizowany w ramach projektu SEMBET zdecydowaliśmy się
prowadzić w Poznaniu, w środowisku harcerzy związanych z dzielnicą Śródka..
Międzypokoleniowe warsztaty „Śródeckie spotkania” zgromadziły dziewięciu
uczestników, którzy reprezentowali dwie grupy wiekowe: seniorów i młodzież.

Celem pierwszego spotkania była integracja uczestników. Luźne, nieformalne
rozmowy prowadzone przy kawie, połączone z opowiadaniami o sobie, miały na celu
przełamanie bariery nieufności i nawiązania wzajemnych międzypokoleniowych
kontaktów. Wówczas to, przedstawiono uczestnikom cel spotkań i wspólnie ustalono harmonogram kolejnych warsztatów. To pierwsze spotkanie było też niezwykle
istotne dla osoby prowadzącej, ponieważ mogła ona wyłonić z grupy naturalnych
liderów, osoby które narzucały współrozmówcom podejmowane tematy i
przewodziły w dyskusji.
Spotkanie drugie upłynęło pod znakiem pracy z materiałami biograﬁcznymi. Główni
bohaterowie – seniorzy, wspominali swoje dzieciństwo oraz młodość, opowiadali o
tym, dlaczego czują się związani ze Śródką. Młodzież natomiast swobodnie prosiła
seniorów o rozbudowywanie tych opowieści w zależności od atrakcyjności porus-
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zanych przez nich tematów. Jednym z interesujących wątków, który pokazał jak
różnie postrzegana jest Śródka przez oba pokolenia, dotyczyła granicy tej dzielnicy.
O ile młodsze pokolenie skłonne było postrzegać Śródkę w granicach administracyjnych, to starsze pokolenie widziało ją zdecydowanie szerzej, bo aż do jeziora
maltańskiego. Bardzo ciekawe jest to, że w krajobraz Śródki włączona została
również przez seniorów Katedra a właściwie widok na nią. W czasie opowiadań
seniorzy skupiali się na opisach miejsc, które związane były z historiami dawnych
mieszkańców tej dzielnicy Poznania.

Trzecie spotkanie miało zupełnie inny charakter, ponieważ odbyło się poza salą
obrad. Uczestnicy warsztatów wyruszyli na wspólną przechadzkę po Śródce. Sentymentalny spacer rozpoczął się na rynku śródeckim. Ściany kamienic, podwórza, most
nad Cybiną, wąskie uliczki, kościoły, płoty – każde miejsce zachęcało do retrospekcji.
Seniorzy stali się przewodnikami po przeszłości i świetnie sprawdzili się w tej roli.
Plenerowa wystawa starych fotograﬁi, koło kościoła św. Małgorzaty, była kolejnym
bodźcem pobudzającym seniorów do wspomnień. W czasie spaceru został
nakręcony krótki ﬁlmik, który na zakończenie warsztatów dostali wszyscy ich
uczestnicy. Kolejne spotkanie stało się okazją do porozmawiania o roli pamięci o
przeszłości i możliwościach jej kreatywnego wykorzystania przy rewitalizacji przestrzeni. Temat rewitalizacji okazał się już na samym początku bliski wszystkim uczestnikom warsztatów, dlatego właśnie wokół niego została zbudowana narracja
podsumowująca. Uczestnicy wspólnie dyskutowali o plusach i minusach różnych
podejść do tego zagadnienia. W trakcie tego spotkania pojawił się też pomysł
wykorzystania wspomnień seniorów i stworzenia przez młodszych uczestników
unikalnego przewodnika śladami przeszłości po Śródce. W czasie kolejnych spotkań,
młodzi uczestnicy warsztatów spisywali opowieści snute przez seniorów. Na ich
bazie powstał przewodnik po Śródce, który ukazuje tą dzielnicę w innej perspektywie. Nadaje jej personalny obraz.
Warsztaty prowadzone w ramach realizacji grantu Sharing European Memories
between Generation spotkały się z dużym zainteresowaniem obu grup. Uczestnicy,
pomimo zakończenia oﬁcjalnych spotkań, nadal organizują wspólne mitingi, w
czasie których dochodzi do transferu wiedzy między pokoleniami. Tematy, które
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podejmują niekoniecznie związane są już ze Śródką a ogólnie rzecz biorąc dotyczą
życia codziennego. Bardzo ważne jest to, że grupa ta nawiązała trwała więź,
przejawia się to nie tylko w okazywaniu wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim tym, że obie grupy wspólnie planują spędzanie wolnego czasu i organizowanie
różnego rodzaju przedsięwzięć jak wyjście do kina, teatru czy organizację wspólnej
wigilii.
Projekt ten przyniósł nieoczekiwanie pozytywne rezultaty, spowodował nie tylko
transfer wiedzy między pokoleniami, lecz również przyczynił się do zbudowania,
opartej na szacunku i wzajemnym zrozumieniu, trwałej więzi między dwoma pokoleniami poznaniaków związanymi ze Śródką.

KRAJ BASKÓW
Aranzadi realizowała projekt SEMBET w Orio, w baskijskim nadmorskim mieście
znanym głównie z tradycyjnych praktyk połowowych młodego węgorza. Rybacy i ich
kultura stali się głównym tematem rozmów, skupiano się tu na przemianach
społecznych wynikających ze zmiany praktyk rybackich. W projekcie wzięło udział
czterech dorosłych i czterech przedstawicieli młodszego pokolenia. Wspólnie
przeanalizowali zmiany, jakie dotknęły ten tradycyjny zawód, wplatając w tą analizę
osobiste wspomnienia, które generowały rodzenie się kolejnych indywidualnych
wspomnień. Zaproponowano by te indywidualne wspomnienia przeobrazić we
wspólną pamięć.

Zaproponowano wdrożenie szeregu form aktywności, których celem było
budowanie wspólnej pamięci: Mapa wspomnień i opowieści (wesołe wydarzenia,
opowieści dnia codziennego, które zostały umieszczone na mapie wspomnień);
Pokaż i opowiedz (wytłumaczenie i opowiedzenie historii związanych z połowem
młodych węgorzy): inspirujące projekty (odrestaurowanie w pobliskim miasteczku
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starego kutra, który stał się symbolem historii tamtejszej społeczności). Na
zakończenie na brzegu morza wykonano artystyczne przestawienie, w którym
wzięła udział lokalna społeczność. Polegał on na tym, iż z piasku usypano rzekę, w
której każdy jej meandr i odchylenie od jej wartkiego przepływu oznaczało odchylenie od ogólnych wspomnień. Wszyscy zanurzyli się w trasie wspólnych wspomnień.
W efekcie tych warsztatów uczestnicy wykazali się pozytywnym nastawieniem i
zrozumieli jak ważne jest wniesienie przeszłości w teraźniejszość w celu
zachowania tradycji, wiedzy i zwyczajów rybackich. Zbudowano nowe relacje a
kontakt pomiędzy pokoleniami przyniósł reﬂeksję nad tym jak rozwijać lokalne
społeczności by nie zatracić rodzimego dziedzictwa kulturowego.

SŁOWENIA
W czasie spotkań podejmowano temat dotyczący wspomnień związanych z okresem
I wojny światowej. Pierwszą grupę uczestników tworzyli seniorzy, którzy pamiętali
ten okres lub posiadali pamiątki z tego okresu (wspomnienia, broń, przedmioty itp.).
Drugą grupę tworzyły osoby młode posiadające umiejętności obsługiwania komputera oraz chcące poznać przeszłość z pierwszej ręki. Przeprowadzono różne spotkania z przedstawicielami obu pokoleń, w czasie, których dzielono się opowieściami,
pokazywano pamiątki pochodzące z tego okresu a seniorzy nabywali kompetencje
w nowych technologii. Warsztaty te zakończyły się wystawą oraz internetową
publikacją na portalu Kamra (http://www.kamra.si/). Regionalny portal Kamra
specjalizuje się digitalizacji wydarzeń z lokalnego życia kulturalnego, którego inicjatorami są lokalne biblioteki jak i pozostałe instytucje kulturalne działające w okolicy. Te zasoby cyfrowe tworzone są przez najbardziej kompetentne osoby i organizacje. Zasoby Kamry opierają się na opowieściach, przedstawionych w formie zdygitalizowanych obiektów, oraz metadanych. W efekcie tych działań o naszych spotkaniach zrobiło się głośno w środowisku lokalnym, w związku z powyższym, wiele
organizacji lokalnych zadeklarowało chęć przyłączenia się do naszej działalności.
Obok naszej wystawy zostały zorganizowane trzy inne o tej samej tematyce (jedna
odbyła się w bibliotece lokalnej, druga w muzeum regionalnym i kolejna malarska
wystawa w lokalnym domu kultury).
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Odbyła się również prezentacja autorów tworzących w okresie I wojny światowej,
projekcja ﬁlmów oraz specjalne warsztaty dla dzieci (ponieważ cała społeczność
lokalna chciała brać udział w tych spotkaniach zostaliśmy zmuszeni do zrobienia
specjalnych warsztatów dla dzieci, mimo iż nie były one grupą docelową projektu).
Nakręcono ﬁlm, na którym zarejestrowano niektóre opowiadania i obiekty zebrane
w trakcie warsztatów. Film ten będzie upowszechniany także po zakończeniu
warsztatów.
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