
① Nazwa

Szlaki tułaczy – mapa, czas, opowieść – wojenne

losy Polaków na obczyźnie.

   

② Rodzaj

Narzędzie webowe, strona www

③ Dla kogo?

•  nauczyciele historii, którzy szukają pomysłu 

 na ciekawe lekcje;

•  archiwa społeczne (działające przy NGOs, 

 bibliotekach, domach kultury) o podobnym 

 profilu działania; 

•  pasjonaci – osoby zainteresowane tematem lub

 posiadające podobne doświadczenia w rodzinie  

 

④ Jaki problem rozwiązuje? 

Aplikacja przedstawia materiały archiwalne oraz informacje 

dotyczące drugowojennej historii Polski – represji 

sowieckich po 1939 roku wobec Polaków (deportacje, łagry, 

obozy) i ich dalszych losów na obczyźnie (np. szlak bojowy 

w Armii Andersa, obozy dla ewakuowanych z ZSRR kobiet 

i dzieci tworzone na terenach Afryki Wschodniej i Rodezji, 

na Nowej Zelandii) – podane w ciekawej formie graficznej, 

tworzącej angażującą odbiorcę opowieść. Pozwala ona 

zobaczyć w zupełnie innym wymiarze losy niemal miliona 

polskich obywateli zmuszonych do tułaczki. Jest to jedyne 

tego rodzaju źródło wiedzy o charakterze edukacyjnym 

i popularno-naukowym.

⑤  Trzy korzyści dla użytkownika, 
 jakie daje to narzędzie

1. Narzędzie dla nauczycieli – pomysł na lekcję 

 historii – wraz z dołączonym scenariuszem lekcji 

 aplikacja dostarcza informacji i wiedzy na temat

 części polskiej historii z okresu II w.św., możliwość

 zainteresowania uczniów historią Polski.

2. Archiwa społeczne – inspiracja i narzędzie do 

 wykorzystania w ramach własnego archiwum 

 społecznego oraz w działaniach z lokalną

 społecznością (podpowiedź, jak można w ciekawy

 sposób pokazywać własne zbiory szerszej publiczności).

3. Pasjonaci – konkretne informacje historyczne, 

 poszerzające wiedzę odbiorcy.

strona www

⑥ Wybrana technologia 
 z uzasadnieniem

Wybór aplikacji webowej ze względu na:

•  wieloplatformowość (większy zasięg oddziaływania 

 przy niższych kosztach)

•  responsywność (komputery, tablety, telefony)

•  dostępność wielu technik do wizualizacji danych 

⑦ Opis narzędzia/aplikacji
 
Wersja minimum obejmuje mapę świata i oś czasu (lata 1939–1948) 
oraz zaznaczone na mapie losy obywateli polskich (zakładka 
„szlaki”), oraz indywidualne historie (zakładka „ludzie”). 
Zakładka „Szlaki”: użytkownik może ustawiać suwaki na osi czasu 
(z dokładnością co do kwartału); w zależności od wybranego 
przedziału na mapie pojawią się szlaki, które przebyli polscy 
obywatele w danym okresie (grubość strzałek odzwierciedla 
dane statystyczne) oraz miejsca ich pobytu. Wybór szlaku lub 
miejsca otwiera okienko zawierające opis, dane statystyczne oraz 
materiały archiwalne: wspomnienia, nagrania, fotografie. 
Zakładka „Ludzie”: narzędzie pozwala prześledzić kilkanaście 
losów pojedynczych osób (uwzględniających różne kategorie 
represji sowieckich i późniejsze losy). Opis osoby obejmuje 
m.in.  informację o przebytych kilometrach i czasie spędzonym 
poza domem rodzinnym. Opowieść jest zbudowana ze źródeł 
archiwalnych: wspomnień, nagrań i fotografii.
Użytkownik swobodnie przechodzi między szlakami, miejscami 
i losami konkretnych osób.

⑧ Jak narzędzie/aplikacja 
 będzie się rozwijać?

Nowe szlaki tułaczy: 

•  dodawanie nowych osób, np. na podstawie materiałów 

archiwalnych od internautów (podobne losy w ich rodzinach). 

Dane publikowane przez pracownika Ośrodka KARTA;

•  dodawanie nowych archiwaliów (wspomnienia, relacje, 

fotografie) do zaznaczonych już szlaków; 

•  wydłużenie osi czasu i dodawanie nowych szlaków 

tematycznych, np. szlaki migracyjne Polaków 

w dwudziestoleciu międzywojennym.

Historyk (detektyw) w akcji: 

•  samodzielna praca ze źródłem historycznym polegająca 

na chronologicznym odtworzeniu losów konkretnej osoby 

na podstawie jej wspomnień. Użytkownik dostanie losowo 

wybrane fragmenty wspomnień, z których musi ułożyć 

pełną trasę i zaznaczyć ją na mapie. Prawidłowe ułożenie 

elementów da mu dostęp do pełnej opowieści danej osoby. 

  

1. Strona główna – zakładka „Ludzie” – widok całej trasy konkretnej osoby 4. Podstrona – fragment historii konkretnej osoby (cytaty pochodzą ze wspomnień 
Anastazji Kumoter, zbiory Ośrodka KARTA)

5. Podstrona – fragment historii konkretnej osoby 
(fotografie ze zbiorów Ośrodka KARTA)

2. Strona główna – zakładka „Ludzie” – widok fragmentu trasy konkretnej osoby
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