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CO PAMIĘTA MIASTO

Czyli jak poznać historię miejscowości i za pomocą nowych 

technologii opowiadać o niej w przestrzeni publicznej 

WARSZAWA LAB

JAK TO ZROBILIŚMY

W ramach projektu Warszawa Lab grupa animatorów razem 
z młodymi warszawiakami szukała sposobów wykorzystania 
nowych mediów i nowych technologii do wpływania na 
miasto. Podczas jednego z warsztatów zajęli się tematem 
historii Warszawy, koncentrując się na Woli – dzielnicy, która 
jak w soczewce skupia w sobie bardzo różnorodne opowieści.

W Muzeum Woli, które zmieniło się w otwarte archiwum, 
każda z grup uczestników opracowywała jeden temat 
związany z dzielnicą: wolne elekcje (które miały miejsce na 
terenie dzisiejszej ul. Wolność), działające na terenie Woli 
fabryki, II wojna światowa i getto, historia budynku Domu 
Słowa Polskiego i historia siedziby Muzeum Woli. Uczestnicy 
przeglądali dokumenty, książki, archiwalia filmowe  
i fotograficzne dostępne w muzeum, planowali scenariusze 
i techniki realizacji filmów – od animacji poklatkowej, przez 
minidokument, po montowanie fragmentów archiwalnych 
nagrań z lat 20. i z czasów wojny. 

Drugiego dnia każda z grup zajęła się pracą nad swoim, 
trwającym 2-4 minuty, filmem. Po zmontowaniu filmów 
uczestnicy przygotowali tzw. znaczniki – po jednej 
fotografii przypisanej każdemu filmowi. Fotografie 
zostały wydrukowane i wyeksponowane na terenie Woli  
– w miejscach, których dotyczyły konkretne filmy. Następnie 
filmy zostały załadowane do sieci przy pomocy darmowej 



aplikacji Aurasma. Mieszkańcy Warszawy, napotykając 
w wyznaczonych miejscach fotografie-znaczniki, mogą 
przy pomocy smartfonów lub tabletów „ożywić” zdjęcia  
i zobaczyć, jakie opowieści się pod nimi kryją. 

Działanie zostało zrealizowane przez:  
Dorota Borodaj, Aurasma: Sylwia Żółkiewska  
Współpraca: Muzeum Woli 
Autorka tekstu: Dorota Borodaj

SKŁADNIKI

• czas: przygotowanie - 2 dni, realizacja - 2 dni
• osoby: 2-6 animatorów, 4-20 uczestników
• co będzie potrzebne: aparaty fotograficzne, kamery, 

komputery z dostępem do sieci oraz z programem 
do montażu (np. Windows Movie Maker), urządzenia 
mobilne z dostępem do internetu (smartfony, tablety) 

• tagi: film, foto, historia, miasto, przestrzeń publiczna, 
tożsamość lokalna

KROK PO KROKU 

KROK 1: Przygotowanie do pracy z aplikacją Aurasma

Aurasma to aplikacja wykorzystująca technologię 
rozpoznawania znaczników-obrazów (miejsc, grafik, zdjęć, 
obiektów) i pozwalająca dołączać do nich filmy.
Przy pomocy Aurasmy możemy wskazywać własne znaczniki 
i dodawać do nich stworzone przez siebie filmy i animacje, 
a następnie udostępniać je innym użytkownikom aplikacji. 
Aby korzystać z aplikacji Aurasma, należy zainstalować ją 
na swoim urządzeniu mobilnym – w przypadku iPada lub 
iPhone’a należy pobrać ją ze sklepu App Store; w przypadku 
urządzeń z systemem Android – ze sklepu Google Play. 
Aplikacja jest bezpłatna. Instrukcja obsługi Aurasmy oraz 



tutoriale dostępne są w sieci. Warto przed warsztatami 
przećwiczyć uruchamianie aplikacji i ładowanie filmików.

KROK 2: Dyskusja: pamięć miasta jest jak cebula

Zaczynamy od rozmowy o wielowarstwowej historii 
danego miejsca. Odkrywamy i omawiamy kolejne warstwy. 
Zastanawiamy się, które historie są najbardziej warte 
opowiedzenia, jakimi materiałami dysponujemy, dokąd i do 
kogo możemy się udać po informacje.

KROK 3: Praca nad scenariuszami

Uczestnicy w kilkuosobowych grupach opracowują 
konkretny temat – gromadzą informacje, przeglądają  
i wybierają archiwalia, rozpisują krok po kroku poszczególne 
sceny. Ważne, żeby grupy liczyły maksymalnie sześć osób, 
aby np. podczas montażu filmów uczestnicy mogli w równym 
stopniu zaangażować się w pracę. 

KROK 4: Realizacja filmów

W zależności od tematu i dostępnych materiałów 
filmy mogą być zrealizowane w formie minireportaży, 
animacji poklatkowych, fotokastów (połączenie fotografii  
z elementami filmowo-dźwiękowymi) czy remiksu filmowych 
materiałów archiwalnych. Możemy wykorzystać aparaty 
fotograficzne z opcją nagrywania, zaś do montażu można 
użyć jednego z dostępnych, bezpłatnych programów. Warto 
zaprosić do współpracy osoby, które mogą służyć wsparciem 
technicznym przy realizacji i montażu filmów. Filmy  
w ostatecznej wersji powinny być krótkie, pliki nie mogą 
dużo ważyć.

KROK 5: Przygotowanie znaczników

Każda z grup wybiera po jednym zdjęciu odpowiadającym jej 
filmowi. Fotografie drukujemy i umieszczamy w miejscach, 
których dotyczą filmy. Zdjęcia muszą być bardzo mocno 
kontrastowe – inaczej aplikacja będzie mieć problem  



z uruchomieniem znacznika. Warto wydrukować je np. na 
folii lub piance, by były bardziej trwałe i odporne na wilgoć.

KROK 6: Udostępnienie filmów

Za pomocą aplikacji Aurasma do zdjęć-znaczników 
dołączamy filmy i udostępniamy je innym użytkownikom.

WARIANTY

Można poszukać tematów, które odnoszą się do 
współczesności i stworzyć filmy z pomysłami, jak 
zagospodarować puste, niewykorzystane przestrzenie miasta 
i w takich miejscach umieścić znaczniki wraz z filmami.
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