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Mikrohistoria to historia w skali mikro, gdzie istotne stają się indywidualne odczucia przeszłości.
Mikrohistoria opowiada codzienność małych światów, zwykłych historii, zwykłych ludzi. Ważne jest
wszystko co minęło lub właśnie przemija. Re-konstrukcja przeszłości miasta trwa. Przyłącz się do nas i
opowiedz nam swoją Rabkę.
Rabczańskie mikrohistorie to projekt, który zakłada gromadzenie i udostępnianie opowieści
dotyczących ludzi, miejsc i wydarzeń z przeszłości lokalnej społeczności. Tutaj znajdą swe miejsce
historie mówione, które zwykle przekazywane są jedynie w kręgu najbliższej rodziny, i niejednokrotnie
odchodzą w zapomnienie. Podczas zbierania wywiadów przeglądamy zdjęcia i domowe archiwa aby
wysupłać obraz i klimat dawnej Rabki i jej mieszkańców, obecny już tylko w pamięci naszych
rozmówców.
W ramach projektu Rabczańskie mikrohistorie powstała strona internetowa, na której zamieszczane są
relacje dotyczące historii Rabki-Zdrój. Relacje mieszkańców Rabki-Zdrój dotyczą postaci, miejsc,
przedmiotów, zwyczajów, historii przekazywanych przez pokolenia. Są to historie związane z tym co
minęło lub przemija.
Mamy nadzieję, że nasze działania skupiające się na przekazywaniu pamięci w ramach projektu
„Rabczańskie mikrohistorie” pozwolą na wzmocnienie więzi społeczności lokalnej Rabki-Zdroju przez
refleksję nad przeszłością własnej miejscowości.
Pod adresem www.rabczanskiemikrohistorie.pl dostępne są już pierwsze mikroopowieści m.in. te
dotyczące historii narciarskiej skoczni pod Grzebieniem, dawnych jarmarków na przestrzeni
kilkudziesięciu lat, miejsc takich jak areszt w Rabce czy Djebli młyn oraz wydarzeń jak organizacja
sanatoriów dla dzieci chorych na gruźlicę w latach 50. XX w. , kolejne mikrohistorie będą udostępniane
systematycznie w formie audio, wideo czy tekstu. Nadal trwa praca nad materiałem pozyskanym z
rozmów z mieszkańcami Rabki-Zdrój.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i
Województwa Małopolskiego. Organizacją wspierającą jest Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA
LINIA. Partnerzy: Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdrój, Co Ludzie Powiedzą?, Stowarzyszenie
Lokomotywa, patroni: Małopolski Instytut Kultury, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym
Targu.
Zespół Rabczańskich mikrohistorii tworzą: Katarzyna Szczęśniak, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka i
Aleksander Hordziej, rabczanie, realizujący wspólnie projekty promocyjne dla Rabki-Zdrój m.in. film
dotyczący wystawy w Muzeum im. Wł. Orkana "Zabawki Ludowe", film pt. Heródek - Orawski Nikifor”, a
także projekty etnograficzno-filmowe, czy dokumentacje filmowe nt. tradycji stawiania stawiania moji na
Orawie lub relacje wideo z wydarzeń rabczańskich.
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Kontakt:
kontakt@rabczanskiemikrohistorie.pl, tel. 692-452-217
www.rabczanskiemikrohistorie.pl
www.facebook.com/rabczanskiemikrohistorie
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