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TAŚMA CHRONOLOGICZNA  

Wydarzenia  z  h is tor i i  rodz iny  przedstawione  są  na  os i  czasu .  

Oś może  być  przedstawiona  w różny  sposób  –  np .  poz iomo,  

pionowo,  l in ią  łamaną,  krzywą .  

Również  forma gra f i czna  pracy  może  być  różnorodna .  
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CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA OSI 
CZASU 

Na osi czasu powinny znaleźć się daty urodzin i zgonu przodków z minimum  

4 pokoleń rodziny oraz daty innych ważnych wydarzeń z ich życia (śluby, uzyskanie 

dyplomu, zdobycie nagrody w zawodach, etc.).  

Mile widziane:  

• dołączone kopie dokumentów archiwalnych (metryk, świadectw, dyplomów, etc.),  

• fotografie,  

• rysunki,  

• przedstawione w załączeniu drzewa genealogiczne lub wywody przodków, 

• cytaty z wywiadów z krewnymi (fragmenty wywiadów z najstarszymi  

członkami rodziny, wspomnienia o nieżyjących członkach rodziny, etc.). 

 



CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA OSI 
CZASU – przykłady 

Fakty lub wydarzenia bezpośrednio związane z losami przodków powinny być 

skorelowane z wydarzeniami historycznymi, czyli wzbogacone odniesieniami  

do wydarzeń z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej. Poniżej kilka 

przykładów: 

• Prababcia urodziła się na początku II wojny światowej w Gdańsku – można dodać 

informację np. o obronie Poczty Polskiej czy Westerplatte. 

• Babcia była stewardessa – można zaznaczyć na osi datę powstania lotniska w 

Rębiechowie i dodać jego archiwalne zdjęcie oraz zdjęcie babci w stroju 

stewardessy. 

• Pradziadek osiągnął pełnoletność w tym samym miesiącu, w którym zakończyła się II 

wojna światowa – można załączyć fotografię pradziadka w wieku 18 lat i 

zaznaczyć na osi czasu datę zakończenia wojny. 

• Praprababcia urodziła się w kwietniu 1912 roku, gdy zatonął Titanic – można 

oznaczyć na osi dokładną datę zatonięcia statku i dodać jego zdjęcie. 

 



CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA OSI 
CZASU – przykłady 

• Babcia poszła na studia w tym samym roku, gdy powstała Solidarność - można 

dodać zdjęcie babci z okresu studiów oraz fotografię ze strajków i oznaczyć datę 

powstania Solidarności. 

• Pradziadek urodził się w tym samym roku, gdy powstał ogród zoologiczny w 

Oliwie – można zaznaczyć na osi datę powstania Zoo. 

• Babcia biegała w maratonach - można dodać zdjęcie babci z konkretnego 

maratonu oraz oznaczyć na osi datę, kiedy odbył się pierwszy maraton olimpijski 

z udziałem kobiet. 

• Pradziadek zginął w 1921 r. w trakcie wojny polsko-bolszewickiej - można 

dołączyć zdjęcie dziadka w mundurze lub kopię dokumentu dotyczącego jego 

służby wojskowej w tym czasie oraz zaznaczyć datę wybuchu lub zakończenia 

wojny. 

 



CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA OSI 
CZASU – przykłady 

• Dziadek był inżynierem okrętowym i w czasie, gdy pracował w Stoczni Gdańskiej 

zwodowano znany statek - można dodać fotografię dziadka w pracy oraz podać 

datę wodowania i nazwę statku (a nawet jego zdjęcie). 

• Prababcia pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Kościerzynie - można 

załączyć stare zdjęcie szpitala i zdjęcie prababci w stroju pielęgniarki. 

• Dziadek był piłkarzem - można dołączyć fotografię dziadka w trakcie ważnego 

meczu oraz oznaczyć datę meczu i podać krótką informację o nim. 

• Dziadek był budowniczym i budował duże osiedla mieszkaniowe - można 

dołączyć zdjęcie dziadka na budowie oraz informację o osiedlu, które budował 

(gdzie jest położone, kiedy powstało). 

 



WIĘCEJ INFORMACJI  

• SZKOŁA PODSTAWOWA IM.  KS .  PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA  

W BANINIE ,  UL .  TUCHOMSKA 15 ,  80 -297  BANINO  

• OSOBA DO KONTAKTU:  Dorota  Winter -Rześniowiecka  

• E-MAIL :  konkurs .poszukiwacze@spbanino .098 .p l  


