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Prof. Jerzy Bartmiński (z lewej) i Tomasz Pietrasiewicz (Fot. Marcin Bielesz)

•
Zobacz zdjęcia (2)•

Wprawdzie projekt Historia Mówiona ma już ponad 15 lat, ale od wczoraj w internecie ma zupełnie nową odsłonę. 
Relacje, nagrania i zdjęcia gromadzone przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN zebrano w jednym miejscu w bardzo 
przystępnej formie
Wspomnienia świadków historii, uczestników wydarzeń, ale też zwykłych ludzi oczywiście były dostępne w internecie, 
ale od wczoraj, równo od południa działa nowy portal projektu Historia Mówiona (www.historiamowiona.teatrnn.pl). 
 
- Chcemy udostępnić wszystkie relacje, które zebraliśmy przez te 15-16 lat - mówi Tomasz Czajkowski, koordynator 
projektu. 
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Przez ten czas pracownicy Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN rozmawiali z 1731 osobami. Zebrali 2621 godzin nagrań. 
Online można przejrzeć 6693 fragmenty relacji mówionych i 379 archiwalnych fotografii przekazanych do Ośrodka. 
 
- Trzeba to przepisać, otagować, zmontować... Chodzi o to, by umożliwić ludziom wchodzenie w bardzo intymny klimat 
wspomnień o mieście - opisuje ogrom pracy Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka. Efekt jest znakomity, bo wszystkie 
relacje są opisane czytelnie i dostęp do nich jest bardzo łatwy. Każda osoba - świadek historii ma swoją stronę, gdzie są 
linki do relacji złożonych przez tę osobę. 
 
Średnio Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN zbiera rocznie około 150 nowych relacji. - Zależy nam na każdej osobie, 
która jeszcze pamięta czasy przedwojenne, bo to pokolenie, które odchodzi. Ale nie tylko - mówi Czajkowski. 
 
- Możliwości są ograniczone, więc co roku staramy się skoncentrować na określonym temacie. W przyszłym roku będzie 
to rok przełomu, czyli 1989 - zapowiada Pietrasiewicz. Ośrodek skupi się więc na zbieraniu nowych relacji o pamiętnych 
wyborach z 4 czerwca 1989 roku, a trzeba pamiętać, że w przyszłym roku przypada okrągła, 25. rocznica tego 
przełomowego wydarzenia. 
 
Honorowy ambasador 
 
Prof. Jerzy Bartmiński został pierwszym "honorowym ambasadorem Historii Mówionej". Tomasz Pietrasiewicz wręczył 
zaskoczonemu profesorowi legitymację honorowego ambasadora. Bartmiński przez wiele lat współpracował z Ośrodkiem 
Brama Grodzka - Teatr NN przy projekcie Historia Mówiona. - Jestem bardziej uczniem Ośrodka, więc ten tytuł jest 
niezasłużony - powiedział. 
 
Pietrasiewicz podziękował też Hannie Wyszkowskiej za jej wkład w Historię Mówioną. Wyszkowska była jedną z 
pierwszych osób, które przekazały swoją relację o przedwojennym Lublinie w ramach projektu.  
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