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Warszawa, jako jedyne miasto w Polsce, ma systemowy program 
edukacji kulturalnej od 2009 roku. W ramach miejskiego 
programu operacyjnego dedykowanego kulturze i edukacji, 
corocznie przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji 
Kulturalnej.

Jej celem jest promocja ciekawych i oryginalnych dokonań 
w dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie tych 
najlepszych, jako dobrych praktyk. Konkurs ma charakter otwarty. 
W konkursie może wystartować zarówno animator, edukator, jak 
i nauczyciel czy aktywista. Wniosek może zgłosić każdy podmiot, 
w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja 
pozarządowa, a także uczelnia, firma lub osoba fizyczna. 
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ma charakter 
finansowy, co jest nie bez znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości.

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, 
a laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród 
swoich znaczących osiągnięć. To dla nas powód do dumy. 
Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli fakt, 
że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach, szkołach, 
organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane 
są jakościowe projekty i programy edukacji kulturalnej. 
A to już powód do dumy dla wszystkich warszawiaków. 

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy
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odbywają się od marca 2003 roku. Zajęcia 
prowadzone są w czterech  grupach: wokalu, 
gitary elektrycznej, gitary basowej oraz perkusji, 
co stanowi podstawę zespołu.  

Uczestnicy projektu mają sposobność poznania 
ludzi z pasją i stworzenia swojego własnego 
zespołu. Daje on również możliwość nauczenia się 
gry na instrumentach, zdobycia doświadczenia 
scenicznego oraz pracy z akustykiem i technikiem 
oświetleniowym. Kilkudniowe Rockowe iM Granie 
latem i zimą kończy się dużym koncertem, na 
którym prezentują się uczestnicy warsztatów oraz 
nowe zespoły. Podobna formuła obowiązuje 
również na iM Rock Koncertach, podsumowujących 
sezon kulturalny, oraz Mikołajkowym, gdzie zawsze 
oprócz kilku godzin dobrego rocka, jest także 
wystawa fotograficzna.

iM Rock Scena jest otwarta, a udział w niej jest 
bezpłatny. Są to jedyne w Warszawie warsztaty, 
które przygotowują do założenia zespołu przez 
koncepcje pracy w czterech grupach - wokalu, 
gitary basowej, gitary elektrycznej i perkusji. 
Warsztaty nie prowadzone są przez tych samych 
muzyków, a więc młodzież może poznać różne 
sposoby przekazywania wiedzy, a także techniki 
gry i wokalu. 

Zaczęło się w październiku 1997 r. 
od pomysłu zorganizowania koncertu 
młodzieżowym zespołom rockowym. 

W tygodniku lokalnym Pasmo ukazało się 
ogłoszenie, na które zareagowały 

ursynowskie zespoły. Na podstawie 
dostarczonych płyt demo wybranych zostało 

sześć zespołów, które 31 stycznia 1998 r. 
zagrały pierwszy iM Rock Koncert.  

iM Rock Scena jest społecznością związaną 
z Domem Kultury Imielin. Skupia młode kapele, 
początkujących muzyków oraz pasjonatów muzyki 
rockowej. Przez 18 lat trwania projektu skład 
osobowy wspomnianej grupy ulegał zmianom. 
Ludzie uczestniczący obecnie w iM Rock Scenie
są niekiedy potomkami osób, które kiedyś stawiały 
na niej swoje pierwsze kroki. Na iM Rock Scenie 
zagrało już około stu zespołów, a część z nich 
miała tu swój debiut. Integralną częścią iM Rock 
Sceny są prowadzone przez profesjonalnych 
muzyków Warsztaty Rockowe iM Granie, które

Pewną trudnością, zwłaszcza na początku było 
ogromne zainteresowanie przerastające ilość 
dostępnych biletów na koncerty. Z goła innym 
problemem była lokalna subkultura tzw. dresiarzy, 
którzy pojawiali się na terenach w pobliżu Domu 
Kultury otwarcie demonstrując swą niechęć do 
kultury rockowej. 

Aż tak dużego zainteresowania koncertami i ilością 
zespołów, które chciały wystąpić na iM Rock 
Scenie. Wysoki poziom występów również 
zadziwiał od samego początku. Zaskoczeniem jest 
poznawanie tak pracowitych, profesjonalnych 
muzyków.

Obserwowanie rozwoju młodych muzyków oraz 
ich sukcesy.

realizatorzy:
Małgorzata Wiercińska – animatorka kultury, koordynator projektu,

Aleksandra Chludek – muzyk, wokalistka, Piotr Bajus – muzyk, gitarzysta, 
Andrzej „Pierwiastek" Potęga – muzyk, basista, Dariusz Świechowski – muzyk, perkusista

6

Małgorzata Wiercińska 
 

Dom Kultury SMB Imielin  

Ursynów

3

3

miejsce: 
Dom Kultury SMB Imielin 

adresaci:
dzieci, młodzież

termin: 
styczeń 1998 – czerwiec 2016

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

IM ROCK 
SCENA

                  M U Z Y K A

oryginalność
koncepcji

co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość



nagroda:
I Nagroda – instytucje animacji kultury - 2016
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partnerzy:
Stowarzyszenie Społeczników „Ariadna”

liczba uczestników:
bezpośrednich – 60 
pośrednich – 300

finansowanie:
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

foto: W. Olcha



miejskiej silnego nurtu amatorskich lokalnych 
orkiestr, chórów, zespołów, w który łatwo się 
włączyć. Dlatego amatorzy muzykowania 
najczęściej zostawiają muzyczną aktywność 
zawodowcom. Tym bardziej cieszymy się 
z zaistniałych rezultatów:
-  4 kilkudziesięcioosobowych zespołów
 muzycznych (instrumentalne i śpiewacze), 
- 4 grup muzykujących w świetlicach 
środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
-  łącznie około 200 osób regularnie muzykujących 
w zaproponowanych im formach zajęć,
 - około 20 godzin regularnych zajęć muzycznych 
tygodniowo od 2 semestrów.
Obserwujemy wzrost umiejętności gry 
na instrumentach i  świadomości muzycznej, 
umiejętności współpracy, ale też rozwój 
osobowościowy. Uczestnicy mają większa odwagę 
w wyrażaniu siebie, spokój wynikający z sięgnięcia 
po swoje marzenia i pewność, że grając w zespole 
są na właściwym miejscu. Bardzo zżyli się ze sobą, 
entuzjastycznie reagują na pomysły występów 
poza pracownią muzyczną, co jest dużym 
osiągnięciem. Pierwszy koncert semestralny był dla 
wielu ogromnym stresem i wiązał się z dużą pracą 
motywacyjną, dlatego obecna chęć muzykowania 
dla publiczności jest wręcz przełomem.

W rzeczywistości polskiej edukacji kulturalnej 
widoczna jest słabość nurtu amatorskiego 
muzykowania, w którym dominują chóry i orkiestry 
dęte, indywidualne lekcje gry i studia piosenki. 
Tymczasem co roku szkoły muzyczne opuszczają 
tysiące nowych absolwentów umiejących grać na 
różnych instrumentach. Połączenie tego kapitału 
z potrzebą amatorskiego muzykowania natrafia 
na brak kontekstu społecznego i organizacyjnego, 
brak miejsca i pretekstu do muzycznej współpracy

 Muzyczna. Pierwszym krokiem były dwa 
otwarte spotkania z muzykami 

prowadzącymi. Zgłosiło się wówczas 
88 osób chcących muzykować.

STAYnia jest przestrzenią dla twórczej współpracy 
muzyków i amatorów, pasjonatów muzykowania. 
Głównym założeniem projektu jest spełnianie 
oczekiwań uczestników i eksperymentalne 
poszukiwania właściwych metod pracy. 
We wrześniu 2015 zaprosiliśmy do wspólnego 
muzykowania osoby zaawansowane 
i początkujące. Utworzyło się kilka zespołów: 
Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy, prowadzony 
przez Łukasza Owczynnikowa i Roberta Lipkę, 
Zespół Instrumentalny prowadzony przez trębacza 
jazzowego Mikołaja Tabako, Zespół Smyczkowy 
i Młodzieżowa Grupa Smyczkowa Dream Up, 
prowadzone przez Mariusza Kielana. Oprócz zajęć 
w tych zespołach zorganizowaliśmy cykliczne, 
grupowe warsztaty gry na poszczególnych 
instrumentach (gitara, perkusja, instrumenty dęte 
drewniane, dęte blaszane, keyboard), a także 
emisji głosu i podstaw muzyki. Poza tym odbywają 
się zajęcia umuzykalniające i instrumentalne 
w świetlicach środowiskowych Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci pod nazwą Dream Up na Pradze 
Południe i Pradze Północ, które realizują Malina 
Sarnowska, Adam Świtała, Adam Mazurek 
i Mikołaj Tabako. Zespoły uczestniczą w koncertach 
wewnętrznych i wyjazdowych. 

Nasz projekt wychodzi naprzeciw osobom, które 
nie wiedzą od czego zacząć, nie znajdują dla siebie 
oferty, ani przykładu muzykowania, który mógłby 
im odpowiadać. Nie mamy obecnie w kulturze

8

Viola Łabanow
Piotr Łabanow

Katarzyna Konciak-Barańska

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich

Praga Południe

3

3

Powstanie projektu wyniknęło ze spotkania 
dwóch idei: edukacji kulturalnej 

realizowanej przez Orkiestrę Sinfonia 
Varsovia oraz rozwijania amatorskiego 

muzykowania przez Fundację Muzyka jest 
dla wszystkich. Dyrekcja Orkiestry 

planowała udostępnienie przestrzeni tzw. 
stajni (budynek dawnego Instytutu 

Weterynarii) na potrzeby projektów 
edukacyjnych. Fundacja zaoferowała 

realizację długofalowego projektu 
otwartego dla mieszkańców. Wobec braku 

podobnych doświadczeń projekt zyskał 
podtytuł Eksperymentalna Pracownia

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

EKSPERYMEN-
TALNA 
PRACOWNIA 
MUZYCZNA 
STAYnia

                  M U Z Y K A

termin: 
1 września 2015  – 30 czerwca 2016

miejsce: 
 siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia, 

świetlice środowiskowe TPD 

adresaci:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

realizatorzy:

Adam Mazurek, Mariusz Kielan, Mikołaj Tabako, 
Piotr Wróbel, Justyna Jary, Irek Martyniuk, 

Viola Łabanow, Piotr Łabanow, Malina Sarnowska, 
Adam Świtała, Katarzyna Konciak-Barańska

muzycy: Łukasz Owczynnikow i Robert Lipka, 



Opinie uczestników, którzy dzięki zajęciom widzą w 
sobie rozwój nie tylko muzyczny, ale też 
osobowościowy. Jesteśmy też dumni, że grupy 
muzyczne STAYni wspólnie podejmują inne 
aktywności muzyczne: udział w festiwalach, 
na otwartych scenach muzycznych dla amatorów, 
grupowy udział w innych warsztatach muzycznych 
z własnej inicjatywy.

amatorów. Stwierdzamy ogromną potrzebę 
rozwoju kadry i metodyki prowadzenia 
zespołowych zajęć muzycznych dla amatorów. 
Trudno odwołać się do aktualnych polskich 
doświadczeń w tym zakresie. STAYnia jest zatem 
w pełni oryginalnym i pionierskim projektem, 
a jego koncepcja wychodzi od podstawowego 
założenia jakim jest eksperyment, doświadczalne 
zbadanie potrzeb współczesnych amatorów 
muzykowania.

Wybór terminów zajęć pasujący większości 
uczestników. Organizacja pracy w zespole osób 
o różnym poziomie zaawansowania. Łączenie 
pracy muzycznej w świetlicach TPD z pracą 
psychologiczną, wychowawczą.

Przy projektowaniu wizji STAYni zakładaliśmy, 
że inicjatywą zainteresują się osoby, które miały już 
styczność z grą na instrumentach, absolwenci szkół 
muzycznych, którzy nie kontynuują drogi 
zawodowej i stracili kontekst społeczny grania 
na instrumencie. Ku naszemu zdziwieniu 
największą grupą chętnych osób są muzyczni 
amatorzy i to oni z największą pasją uczestniczą 
w zajęciach.

liczba uczestników:
bezpośrednich – 200

Pośrednich – 400 

partnerzy:
Fundacja Sinfonia Varsovia i Orkiestra Sinfonia Varsovia

Centrum Promocji Kultury Praga-Południe

finansowanie:
Biuro Kultury m.st. Warszawy, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Fundacja BGŻ BNP Paribas 

nagroda:
II Nagroda – organizacje pozarządowe – 2016
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co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: Maciej Mulawa



Rozpowszechniono polski folklor, w atrakcyjny 
i dostosowany do wieku odbiorcy sposób, 
z zachowaniem jego pierwotnego charakteru. 
Położono nacisk na prezentację polskiej muzyki 
tradycyjnej jako nieodłącznego elementu całości, 
jakim jest polski folklor. Dzieci i młodzież miały 
kontakt z dźwiękiem akustycznym i z żywym 
artystą. Włączono dzieci i rodziców do wspólnego 
muzykowania. Przeprowadzono warsztaty 
rodzinnego muzykowania i koncerty. 
Wzbogacono ofertę spędzenia aktywnie czasu 
wolnego poprzez naukę tradycyjnych polskich gier, 
zabaw, wyliczanek i piosenek dla dzieci. 

To przede wszystkim uatrakcyjnienie wizerunku 
Biblioteki Publicznej. Zależało mi na tym, 
by biblioteka mogła być postrzegana dużo szerzej, 
aniżeli miejsce do czytania i wypożyczania książek. 
Przy całej ofercie kulturalnej jaką proponujemy, 
szereg warsztatów muzyczno-edukacyjnych 
ze znanymi muzykami wydał nam się innowacyjny. 
Do tej pory nie gościliśmy w naszych 
bibliotecznych progach tak wielu muzyków, 
z taką ilością niebywałych instrumentów. 
Nigdy też do tej pory, biblioteka nie miała okazji 
stać się instytucją przyczyniającą się do 
zachowania tradycji (tak ważnej w kontekście 
spuścizny dotychczasowych badań terenowych
z zakresu etnografii) w polskiej muzyce ludowej. 
Udało nam się także zachęcić do wspólnego 
rodzinnego muzykowania. Całemu projektowi 
przyświecały wytyczne z I Konwencji Muzyki 
Polskiej „Muzyka tradycyjna-potencjał i wyzwania”, 
co jest unikatowe.

Projekt miał na celu edukację kulturalną dzieci 
i młodzieży z zakresu polskiego folkloru, w tym 
polskiej muzyki tradycyjnej z dużym naciskiem 
na kontakt z muzyką na żywo. Jesteśmy świadkami 
odchodzenia ostatnich osób związanych 
z przekazywaniem polskiej tradycji. Całość 
realizowana była w bibliotekach wolskich oraz 
w Wolskim Centrum Kultury. Priorytetem było 
przekazywanie młodym pokoleniom polskiej 
tradycji ludowej, przejawiającej się w ludowych 
grach, zabawach, wyliczankach, baśniach, 
obrzędach, zwyczajach i wreszcie w muzyce. 
Zakładał on warsztaty edukacyjno-muzyczne, 
podzielone na trzy bloki. Pierwszy stanowiły 
warsztaty edukacyjno-muzyczne, które były 
wstępem do zajęć z bloku drugiego. Blok drugi, 
to spotkania z „żywą” muzyką z prawdziwymi 
instrumentami i z muzykami. Odbyły się wspólne 
muzykowania i warsztaty muzyczne z „żywą” 
muzyką. Blok trzeci przeznaczony był dla rodzin 
z dziećmi. Kluczowym punktem była wspólna 
rodzinna zabawa z wykorzystaniem ludowych gier 
i zabaw. Tu też obowiązkowy stał się kontakt 
z artystą i z dźwiękiem akustycznym. Całość 
(wszystkie trzy bloki) została spięta klamrą 
tematyczną, którą stanowił INSTRUMENT: lira 
korbowa, cymbały strunowe, bęben 
jednomembranowy, skrzypce, basetla, baraban, 
poligon, kozioł. Na warsztatach obowiązkowe były 
takie elementy jak historia instrumentu, jego 
budowa, opis regionu, z którym jest związany 
i dźwięk danego instrumentu. Do współpracy 
zaprosiłam  artystów jak: Ania Broda, Kapela 
Brodów, Kapela Niwińskich, Barbara Songin 
,Robert Jaworski (Żywiołak), Tańcograjka. 

adresaci:

 
dzieci, młodzież, rodziny
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Monika Bąder 

Stowarzyszenie Twórczego 
Rozwoju „Strefa”

Wola

3

3

Zaczęło się od możliwości połączenia mojej 
pasji z pracą. Zawsze fascynowała mnie 

muzyka rzadka, nieznana bliżej szerszemu 
odbiorcy w połączeniu z jej 

antropologicznymi powiązaniami. Od kilku 
lat prowadzę zajęcia kulturowo-muzyczne, 

na których wykorzystuję zdobytą wiedzę, ale 
też przynoszę własne instrumenty: tank-

drum, burzowiec, bęben obręczowy, 
didgeridoo, djembe. Nie zamykam się na 

jeden rodzaj muzyki, staram się poszerzać 
swoje horyzonty –  tak trafiłam na 
konferencję poświęcona Oskarowi 

Kolbergowi. Ona była bezpośrednim 
natchnieniem do napisania projektu „Hej, 

zagrajcie muzykanty!”.

pierwszy krok

opis rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

HEJ, 
ZAGRAJCIE 
MUZYKANTY!

                  M U Z Y K A

termin: 
4 września – 19 grudnia 2015

miejsce realizacji: 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola 

Wolskie Centrum Kultury 



Najtrudniejsze było ograniczenie chętnych na 
warsztaty, odbywające się w Bibliotece. 
Przyjęliśmy, że aby można było w pełni skorzystać
z zajęć, nie możemy przekroczyć pewnego progu 
ilościowego uczestników. Warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem ze strony okolicznych 
szkół i przedszkoli.

Nasze oczekiwania dotyczyły głównie dobrej 
zabawy w kontekście edukacyjnych założeń 
projektu. Nie spodziewaliśmy się, że zadziwimy 
nieco swoich uczestników wielością, rozmaitością i 
pięknem naszej kultury ludowej.

Oto kilka wypowiedzi uczestników: „Chcemy 
częściej takie warsztaty”; „Podobało mi się jak 
słuchaliśmy muzyki”, „Bardzo mi się podobało, 
chce chodzić na te zajęcia”, „Biblioteka jest fajna”, 
„Super warsztaty”, „Pani prowadząca jest super” , 
„Było spoko”.

finansowanie:
Urząd Miasta st. Warszawy

 

nagroda:
III Nagroda – organizacje pozarządowe – 2016
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czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

co było
najtrudniejsze?

liczba uczestników:
bezpośrednich – 647

pośrednich – 700 

partnerzy:
Wolskie Centrum Kultury

realizatorzy:

animatorka kultury
Monika Bąder – pomysłodawczyni, 

foto: archiwum projektu



warsztatach, po dwóch miesiącach były 
przygotowane, aby przed publicznością 
zaprezentować podstawowe gry improwizacyjne - 
wspólne opowiadanie historii, „dwugłowego 
eksperta”, „zagranicznego poetę” i wiele innych 
gier, które normalnie wykorzystywane są w czasie 
spektakli dla dorosłych. Taką wiadomość 
otrzymałyśmy po zakończeniu warsztatów od 
jednej z mam: „Adaś otworzył i zmienił się 
niesamowicie dzięki Wam. Wczoraj bidak posikał 
się z radości”. 

Co jest oryginale w warsztatach improwizacji dla 
dzieci? Są inne niż wiele zajęć w szkole. Nie ma tu 
ocen, instruktorki są partnerkami i pozwalają 
dzieciom samodzielne odkrywać własne reguły. 
Improwizacja teatralna w Polsce to bardzo młoda 
dziedzina sztuki. W pracy z dziećmi bazujemy na 
technikach improwizacji i grach, które zostały 
wymyślone ponad 80 lat temu w Stanach 
Zjednoczonych przez dwie aktywistki i społeczne 
reformatorki - Nevę Boyd i Viole Spolin. Gra, 
zabawa ma wartości społeczne. Duch gry rozwija 
zdolności adaptacyjne, społeczne, etyczne, 
psychiczne i emocjonalne, uczy kontroli, rozwija 
wyobraźnię. Poprzez zabawę każdemu łatwiej 
przychodzi opracowanie wzoru na samodzielności 
i pewność siebie.

Wszystko odkrywamy same. W Polsce nie ma 
książek, ani wypracowanej metodologii dla uczenia 
dzieci improwizacji.

Improwizacja teatralna polega na graniu scen bez 
scenariusza, bez kostiumów i scenografii. Wszystko 
bazuje na akceptowaniu pomysłów partnera 
na scenie oraz słuchaniu. Warsztaty improwizacji 
nie są typowymi warsztatami teatralnymi - 
nie oceniamy dzieci pod względem ich 
umiejętności scenicznych, czy dykcji. Każde dziecko 
może improwizować, naszym zadaniem jest 
wykształcenie w uczestnikach otwartości, pewności 
siebie, ale także uważności na drugiego człowieka. 
Dzieci w czasie zajęć biorą udział w zabawach 
i ćwiczeniach, które pomagają w nauce słuchania, 
spontanicznym reagowaniu, używaniu wyobraźni 
i we właściwy sposób swoich emocji oraz 
angażowaniu się. Wspólnie tworzymy świat, 
w którym każdy pomysł jest dobry. Nie oceniamy 
innych oraz swoich pomysłów. W roku szkolnym 
2015/2016 rozpoczęłyśmy cykliczne zajęcia 
w ramach akcji Klub Komediowy dla dzieci. 
Warsztaty były skierowane do dzieci w wieku 7-10 
lat.  Artystycznym celem warsztatów było 
przygotowanie uczestników 
do grania w improwizowane gry. Debiut grupy 
miał miejsce w Klubie Komediowym. 

Dzieci po naszych zajęciach nabierają pewności 
siebie, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, 
lepiej czują się w grupie i są chętne do współpracy 
z innymi dziećmi. Warsztaty improwizacji teatralnej 
wykształcają umiejętności społeczne. Działania 
artystyczne, które za tym idą, są równie ważne, ale 
drugorzędne. Dzieci, które brały udział w stałych
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Agnieszka Matan
Agnieszka Zawadzka
Marta Iwaszkiewicz

Joanna Pawluśkiewicz 

 Szkoła Impro 
- instytucja działająca 

w ramach Fundacji Klancyk 

Śródmieście

3

3

Projekt rozpoczął się od spektakli dla dzieci 
granych przez dorosłych improwizatorów. 
Na spektakle przychodziło ok. 100 dzieci, 

wszystkie były zafascynowane możliwością 
wpływania na spektakl, dzieliły się 

pomysłami, chciały także same być na 
scenie. Postanowiłyśmy im to umożliwić i 

podzielić się z dziećmi zasadami 
improwizacji, które polegają głównie na 

szanowaniu drugiego człowieka.

WARSZTATY 
IMPROWIZACJI 
DLA DZIECI

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

co było
najtrudniejsze?

                  T E A T R

termin: 
1 września 2015 – 5 czerwca 2016

miejsce: 
Warszawa 

adresaci:
dzieci 

realizatorzy:

Agnieszka Zawadzka oraz Marta Iwaszkiewicz 
Joanna Pawluśkiewicz, Agnieszka Matan, 



liczba uczestników:
bezpośrednich – 200, pośrednich – 0

partner:
Klub Komediowy

finansowanie:
opłaty za zajęcia

nagroda:
I Nagroda – organizacje pozarządowe – 2016 
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T

Tak dużego zainteresowania rodziców i dzieci! 
Na rynku jest przecież wiele propozycji dla dzieci, 
ale nasze warsztaty są doceniane za połączenie 
płaszczyzny artystycznej ze społeczną.

Gdy dzieci naprawdę się ze sobą zgadzają, 
pomagają sobie, przestają rywalizować i wierzą w 
siłę swojej wyobraźni. Płakałyśmy ze wzruszenia 
na pokazie pierwszej stałej grupy warsztatowej. 
Wielu dorosłych nie byłoby wstanie wystąpić na 
scenie bez scenariusza i wymyślać przed pełną salą 
widzów dopiero na bieżąco, co się będzie działo. 
A dzieci miały w sobie tę odwagę i świetnie sobie 
poradziły.

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



 społeczności Pragi,
- wzmocnienie poczucia przynależności lokalnej 
wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży, - 
rozwinięcie umiejętności artystycznych, przede 
wszystkim teatralno-aktorskich.

Teatr ze społecznością jest w Polsce innowacyjną 
metodą pracy, ponieważ jest on oparty przede 
wszystkim na dialogu pomiędzy twórcami 
a społecznością. Oryginalność projektu opierała się 
na jego uczestnikach i ich różnorodności. 
W spektaklu wykorzystaliśmy także formy 
multimedialne oraz działania performatywne, 
np. kino, kawiarnia. Projekt Nasza Sztuka - Nasza 
Praga miał charakter interdyscyplinarny pod 
względem wykorzystanych form.

Wykonanie zadania w tak krótkim czasie. Wspólnie 
z uczestnikami poświęciliśmy dużo więcej czasu niż 
przewidziane godziny w projekcie na realizację 
spektaklu, stworzenie scenografii i wystawy 
fotografii.

Projekt Nasza Sztuka – Nasza Praga, miał charakter 
artystyczno-integracyjny. Aktorzy Teatru OD-NOWA 
(osoby niepełnosprawne) i młodzież z Pragi Północ 
stworzyli Teatr Społeczny dotyczący ich dzielnicy. 
Od września 2015 r. rozpoczęliśmy warsztaty 
teatralno - dramowe, podczas których uczestnicy 
rozwijali swoje kompetencje artystyczne. Warsztaty 
były wyjątkowym czasem dla uczestników 
projektu, oprócz rozwijania umiejętności 
aktorskich, improwizatorskich, doszło do integracji 
grupy. To zaowocowało wspaniałym spektaklem. 
W połowie października zorganizowaliśmy wieczór 
opowieści, na który zaprosiliśmy mieszkańców 
Pragi, żeby poznać ich historie związane z tą 
dzielnicą. Kolejnym etapem była praca twórcza nad 
spektaklem o Pradze za czasów PRLu i jej 
mieszkańcach. W grudniu odbyła się premiera 
spektaklu, który miał charakter performatywny. 
Oprócz działań scenicznych, uczestnicy projektu 
stworzyli miejsca charakteryzujące Pragę tamtych 
czasów – kawiarnie Filipinkę, kino Albatros. Tam 
zaprosili widownię na dalszą część spektaklu oraz 
powrót do czasów PRLu: kawę z wuzetką i film 
„Miś”. Spektakl zakończył się w galerii Domu 
Kultury prezentacją wystawy zdjęć pt. „Praga”, 
zrealizowanej przez Tomasza Kempę.

- stworzenie i prezentacja autorskiego spektaklu 
teatralnego opartego na historiach i 
doświadczeniach społeczności lokalnej oraz 
wystawa zdjęć, 
- integracja przez działania artystyczne dorosłych 
osób niepełnosprawnych z młodzieżą, 
społecznością lokalną, 
- zaprezentowanie, że sztuka ułatwia dialog i jest 
ona uniwersalnym językiem,
- edukacja teatralna uczestników projektu oraz

termin: 
 10 sierpnia – 22 grudnia 2015

realizatorzy:
Patrycja Bartoszak – autorka, reżyser, Tomasz Kempa – fotograf

miejsce: 
 Dom Kultury Praga 

adresaci:
młodzież, dorośli, niepełnosprawni 
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Patrycja Bartoszak 

Dom Kultury Praga

Praga Północ

3

3

Zaczęło się od długich spacerów 
po warszawskiej Pradze i przypadkowych 

rozmów, które stały się inspiracją 
do podjęcia dialogu z mieszkańcami Pragi, 

do swobodnych opowieści dotyczących 
dzielnicy. Kolejnym bodźcem była ogromna 

chęć moich podopiecznych, aktorów 
OD-NOWY, do stworzenia spektaklu o Pradze 

z osobami sprawnymi. To był początek, 
później przystąpiliśmy do działań 

praktycznych.

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

co było
najtrudniejsze?

NASZA 
SZTUKA 
– NASZA 
PRAGA

                  T E A T R



partner:
Sztuka Niepowtarzalna  

liczba uczestników:
bezpośrednich – 18
pośrednich – 500

  

finansowanie:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy 

nagroda:
III Nagroda – instytucje animacji kultury – 2016
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Nie spodziewałam się tak dużego zaangażowania 
artystycznego i społecznego ze strony młodzieży
i studentów, którzy zgłosili się do projektu oraz 
praskiej społeczności. Zainteresowanie dookoła 
projektu było ogromne i magiczne.

Największą radość sprawiła mi integracja zespołu. 
Chęć dzielenia się sukcesem, dawanie sobie 
wzajemnego wsparcia, odpowiedzialność i 
zaangażowanie ze strony uczestników oraz 
realizacja spektaklu, który miał wartość artystyczną 
i społeczną.

czego się nie 
spodziewaliśmy?

największa
radość

foto: archiwum projektu



Projekt realizowany był przez młodzieżowy Teatr 
Ani Pół w Wawerskim Centrum Kultury. Odbyły 
się warsztaty, podczas których młodzież rozwijała 
kompetencje dotyczące tworzenia autorskiego 
scenariusza, improwizacji scenicznej, 
wykorzystania technik multimedialnych w teatrze 
oraz tworzenia muzyki. Powstał autorski 
scenariusz, a następnie spektakl SHOW 
oraz muzyka skomponowana i nagrana przez 
uczestników zajęć. Odbyły się także warsztaty 
edukacyjne, których tematem było zjawisko reality 
show. Gimnazjaliści przyglądali się zjawisku 
manipulacji, wskazywali pozytywne i negatywne 
aspekty programów telewizyjnych, dyskutowali 
na temat wartości mediów. Wynikiem tej części 
projektu jest komplet 3 bloków lekcyjnych. 
Powstały także prace uczniowskie – mini instalacje 
ukazujące metaforycznie problem manipulacji 
w mediach oraz filmy o wpływie mediów 
na człowieka. Grupa uczniów zainspirowana 
warsztatami tworzy projekt gimnazjalny na temat 
sposobów manipulacji w mediach (praca w toku). 
Realizatorzy projektu Media Show włączyli 
się także w projekt „Współczesna młodzież - 
obserwatorzy czy twórcy kultury” Fundacji teK. 
Dzięki tej współpracy w Wawerskim Centrum 
Kultury odbyła się debata w stylu oksfordzkim 
na temat „Czy media są najważniejszym źródłem 
wiedzy o świecie?”. Z fotografii, które zostały 
zrobione podczas prób i warsztatów powstała 
wystawa grafik kreatywnych w stylu waporvave, 
wg autorskiego pomysłu uczestników projektu 
Media Show Karoliny Czelej i Jacka Zduńczyka. 

Zaczęło się dwa lata temu od powstania 
Teatru Ani Pół i pomysłu na spektakl o siłach 

rządzących naszym światem – czasie, 
pieniądzach i mediach. Od początku istnienia 

TAP interesuje się człowiekiem i jego 
miejscem w zmieniającej się rzeczywistości, 

zadaje pytania o współczesny system 
wartości. W tym duchu powstał spektakl 
Czasem. Projekt Media Show był niejako 

kontynuacją tego myślenia i twórczych 
poszukiwań. Nie tylko pozwolił zmierzyć się 

z tematem roli mediów, manipulacji, 
uwikłania, ale także umożliwił postawienie 

pytania o miejsce człowieka – widza, twórcy, 
uczestnika. Jako twórcy teatru wyszliśmy 

oczywiście od spektaklu, szczególnie 
interesując się relacją i wzajemnym 
oddziaływaniem na siebie nadawcy 
i odbiorcy komunikatu medialnego. 

Odpowiedź na pytanie dlaczego dzisiejsze 
media są takie a nie inne (brutalne, głupie?), 

stała się osią całego projektu.

Materialne efekty projektu to przede wszystkim 
spektakl SHOW, wystawa grafik stylu waporvave, 
prace uczniowskie (filmy, instalacje) oraz debata w 
stylu oksfordzkim. Uczestnicy przyjrzeli się mediom 
z różnych perspektyw, poznali techniki manipulacji, 
zastanowili się nad swoją rolą jako odbiorcy. 
Nauczyli się krytycznego spojrzenia na treści 
przekazywane w mediach. Debata podniosła ich 
kompetencje komunikacyjne, nie tylko ucząc 
argumentowania, ale także rozwijając umiejętności 
z zakresu autoprezentacji i technik publicznej 
wypowiedzi. Warsztaty edukacyjne pozwoliły 
dostrzec potencjał drzemiący w nowoczesnej 
technologii przekazu informacji. Uczestnicy uczyli 
się argumentowania, selekcji wiadomości, 
formułowania wypowiedzi, budowania metafory, 
pracy zespołowej. Twórcy teatralni nauczyli się 
nowych technik pracy z ciałem, tworzenia
scenariusza z własnych improwizacji, krytycznego 
doboru materiału do spektaklu. Poligonem 
doświadczalnym było wykorzystanie mediów na 
scenie i poszukiwania techniczne z tym związane. 
Uczestnicy skomponowali muzykę do spektaklu. 
Twórcy Teatru Ani Pół dowiedzieli się także, co to 
znaczy realizować projekt – zdobyli umiejętności 
związane z promocją, budową strony internetowej, 
opracowaniem materiałów i tworzeniem 
dokumentacji formalnej.

miejsce: 
Warszawa 

adresaci:
młodzież, dorośli
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Monika Rokicka
  

Wawerskie Centrum Kultury 

Wawer

3

3

                  T E A T R

termin: 
10 sierpnia – 20 grudnia 2015 

pierwszy krok

opis

MEDIA SHOW
rezultaty
projektu

realizatorzy:

Karolina Czelej – muzyk, animatorka, Monika Rokicka – pedagog, reżyser, 
Magdalena Grzywińska – pedagog

Sebastian Świąder – pedagog teatru, Piotr Filonowicz – aktor, autor scenariuszy, 



Informacje zwrotne na temat spektaklu Show, które 
spływały do nas po każdym pokazie i były 
wyrazem uznania dla naszej pracy. Wielkim 
szczęściem było także zaproszenie spektaklu Show 
do udziału w 3. Młodzieżowych Spotkaniach 
Teatralnych. Mnóstwo radości przyniosły nam także 
warsztaty z Sebastianem Świądrem i możliwość 
rozwijania warsztatu.

Chyba najbardziej oryginalną rzeczą w całym 
projekcie był trik manipulacyjny, dzięki któremu na 
końcu spektaklu okazywało się, że to widzowie są 
głównymi bohaterami całego widowiska. 
Manipulacja wywoływała ogromne emocje wśród 
widowni, jednocześnie zmuszając ją do refleksji 
nad tym, że to my, widzowie niejako wymuszamy 
to, co pokazują nam media. Gdyby nie było 
zapotrzebowania, nie byłoby produktu. 
Drugim bardzo oryginalnym elementem były 
grafiki. Bazując tylko na zdjęciach z realizacji 
projektu, twórcy pokazali, że wszyscy jesteśmy 
integralną częścią mediów – Facebooka, reklam, 
telewizji. Technika waporvave dodatkowo 
podkreśliła sztuczność i kiczowatość naszego 
wirtualnego istnienia. Niestandardowe były także 
warsztaty edukacyjne, oparte głównie na 
kreatywności i aktywności młodzieży oraz prace, 
które w wyniku tego powstały.

Zdecydowanie techniczna strona spektaklu. 
Pracowaliśmy na własnym sprzęcie, który nie 
zawsze był kompatybilny ze sprzętem w miejscach 
pokazów. Czasami brak wtyczki, jakieś uszkodzenie 
kabla, brak oprogramowania lub po prostu 
chwilowa przerwa w dostawie Internetu 
powodowały, że jakiś element spektaklu po prostu 
się nie zadział.

Nie spodziewaliśmy się, że spektakl i wystawa 
wzbudzą takie zainteresowanie publiczności, nie 
tylko wawerskiej, ale też warszawskiej. Bardzo też 
nas zdziwił fakt, że szkoły z Wawra, które 
zaprosiliśmy do współpracy, nie były nią zbytnio 
zainteresowane - w związku z tym warsztaty i 
debata miały dużo mniejszy zasięg niż 
przewidywaliśmy.

partnerzy:

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
Akademia Sztuki i Kultury, Gimnazjum nr 104 

liczba uczestników:
bezpośrednich - 120, pośrednich – 360 

finansowanie:
Biuro Kultury m.st. Warszawy

nagroda:
II Nagroda – instytucje animacji kultury – 2016  
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czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

co było
najtrudniejsze?

oryginalność
koncepcji

foto: archiwum projektu



Wszystko zaczęło się od pomysłu, idei i wizji 
reżysera Antoniusza Dietziusa. Następnym 

krokiem było zdobycie licencji 
na wystawienie spektaklu. Udało się 
przekonać agencję MTI New York do 

przyznania licencji na wystawienie pierwszej 
polskiej wersji Miss Saigon School Edition. 
Potem zaczął się czas ciężkiej pracy, długie 

próby, wykonywanie scenografii 
i samodzielne przygotowanie kostiumów.

Najtrudniejsza była świadomość, że zespół 
aktorów-amatorów ma wystąpić na profesjonalnej 
scenie teatralnej. Zawodowi aktorzy przygotowując 
się do roli poświęcają się głównie temu zajęciu. 
Nasi młodzi aktorzy nie mogli wykorzystywać 
całego swojego czasu na przygotowanie do 
spektaklu, mieli szkołę, dodatkową pracę, 
obowiązki domowe. 

Byliśmy pozytywnie zaskoczeni bardzo dobrym 
przyjęciem musicalu Miss Saigon School Edition 
przez krytykę i publiczność. Zespół nie spodziewał 
się stworzenia tak silnej i zżytej grupy projektowej, 
co zaowocowało wspólnymi pomysłami po 
zakończeniu spektakli i chęcią do realizacji nowych 
zadań.

Największą radością była możliwość zagrania na 
profesjonalnej scenie teatralnej przed liczną 
publicznością. Radowała również sposobność do 
stworzenia projektu przez ludzi z różnych 
środowisk, pracy twórczej i rozwój umiejętności z 
zakresu edukacji artystycznej pod okiem świetnych 
fachowców. Satysfakcjonujące było także 
pokazania innym, że poprzez ciężką pracę można 
osiągnąć „profesjonalny” poziom.

W październiku 2014 r. zdobyliśmy licencję. 
Do stycznia trwały warsztaty aktorskie, 
choreograficzne i wokalne. Od lutego 
rozpoczęliśmy przygotowania do spektaklu, 
a następnie prace nas scenografią i szycie 
kostiumów. W maju rozpoczęliśmy poszukiwania 
partnerów i akcję promocyjną. W czerwcu 
zrealizowaliśmy spektakle. Jeszcze w grudniu 2015 
spektakl był dwukrotnie prezentowany w Teatrze 
Studio. W styczniu 2016 miał miejsce koncert 
pt. „Miss Saigon Concert” w ramach XXIV Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Wystawienie spektakli na profesjonalnej scenie 
teatralnej.  Uczestnicy oprócz umiejętności 
artystycznych, nabyli wiedzę techniczną niezbędną 
do przygotowania strojów i scenografii oraz 
organizacji wydarzeń.  Nauczyli się także 
współpracy w grupie i odpowiedzialności. 

Był to pierwszy w Polsce spektakl na licencji school 
edition, co stanowi swoiste novum na 
młodzieżowej scenie musicalowej w naszej części 
Europy. Reżyser pracował w międzynarodowy 
środowisku, nie ograniczał się tylko do rodzimych 
aktorów-amatorów. Pomimo małych nakładów 
finansowych, udało się zorganizować bogatą 
dekorację sceniczną, a nawet helikopter, który 
składany był w noc poprzedzającą premierę, przez 
samego reżysera i aktorów.

termin realizacji: 
październik 2014 – marzec 2016 

miejsce: 
Młodzieżowy Dom Kultury 

im. Wł. Broniewskiego, Teatr Studio

adresaci:
młodzież

realizatorzy:
Antoniusz Dietzius - aktor i reżyser, opiekun Śródmiejskiego 

Teatru Muzycznego, Izabela Tomaszewska – kierownik wokalny, 
dyrygent, Anna Gwarek –  choreograf.
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Antoniusz Dietzius 

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Władysława Broniewskiego

Śródmieście

3

3

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

MUSICAL  
MISS SAIGON

                  T E A T R

co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość?



partnerzy:
Dzielnica Śródmieście, Teatr Studio, Drukarnia Studiouh

liczba uczestników:
bezpośrednich – 50
pośrednich – 2500

finansowanie:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy, 

środki własne

nagroda:
II Nagroda – instytucje animacji kultury - 2016
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foto: archiwum projektu



Projekt „Śladami Wagnera” to krótkometrażowy 
dokument opowiadający historię Władysława 
Wagnera od momentu przeprowadzki do Gdyni 
w latach trzydziestych ubiegłego wieku, 
aż po dzisiejsze postrzeganie Jego osoby. Zdjęcia 
realizowane były na Karaibach, korzystaliśmy też 
z materiałów archiwalnych Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku. Mogliśmy porozmawiać
z niezwykłymi ludźmi związanymi z kapitanem 
Władkiem. 
Ekipa IgnaśTV przemierzyła wiele tysięcy 
kilometrów realizując zdjęcia do filmu. Część zdjęć 
realizowana była z pokładu jachtu - oldtimera - 
Zjawy IV, kontynuatorki trzech Zjaw Wagnera, 
na których opłynął świat. W czasie wyprawy 
odwiedziliśmy Brytyjskie Wyspy Dziewicze, 
Amerykańskie Wyspy Dziewicze, Portoryko, 
Jamajkę i Dominikanę. Zdjęcia do filmu 
realizowane były także w Gdyni, w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku oraz w Warszawie.

Projekt odbywał się na wielu płaszczyznach. 
Od planowania, zarządzania i marketingu, po 
napisanie scenariusza, realizację zdjęć do filmu, 
nagrań lektorskich i montaż filmu. Dzięki tak 
szerokiemu spektrum działań, członkowie zespołu 
mogli poznać nowe lub ulepszyć dotychczasowe 
metody pracy oraz sposoby realizacji swoich 
zadań. Efektem kilkunastu miesięcy pracy jest nie 
sam film, ale umiejętności, z których dumny byłby 
sam Władysław Wagner. Nauczyliśmy się pracy 
zespołowej, promowania kraju, z którego się 
pochodzi w nawet najkrótszych rozmowach ze 
spotkanymi ludźmi, wytrwałości w dążeniu do celu 
do ostatniej chwili, nawet gdy nic nie idzie zgodnie 
z planem. Poznaliśmy smak łączenia wielu 
narodowości i języków we wspólnym działaniu i 
brania odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

Idea projektu filmowego opowiadającego 
historię Władysława Wagnera rozpoczęła się, 

gdy w kilka osób z naszej telewizji szkolnej 
pojechaliśmy do Gdyni. Pracowaliśmy przy 

remoncie jachtu Zjawa IV - kontynuatorki 
trzech Zjaw, na których Wagner opłynął 

świat. W miarę poznawania historii postaci 
Władysława Wagnera, budziła się w nas 

potrzeba podjęcia się działań, które będą 
miały na celu przywrócenie do świadomości 

Polaków historii życia i dokonań tego 
wielkiego rodaka. Chcieliśmy dotrzeć przede 

wszystkim do młodzieży, która często 
pozbawiona jest wzorców godnych 

naśladowania. Wybraliśmy filmową formułę 
naszego projektu, tak by zainteresować 

naszą podstawową grupę adresatów, ale 
także by filmem połączyć wiele pokoleń 

i ludzi z różnych stron świata.

Dzięki temu projektowi każdy, kto zagłębi się w 
postać Władysława Wagnera, będzie mógł 
odnaleźć interesującą i inspirującą historię. To jest 
nasz sukces. 

Telewizja Szkolna IgnaśTV udała się aż na Karaiby, 
aby z pokładu jachtu Zjawa IV, w ramach OdySEA 
Władka Wagnera, zrealizować materiały 
fotograficzne i wideo na temat wielkiego, 
zapomnianego żeglarza, który jako pierwszy Polak 
opłynął kulę ziemską – Władysława Wagnera. 
Dzięki przebywaniu na Brytyjskich Wyspach 
Dziewiczych, gdzie żył i pracował Władysław 
Wagner, mogliśmy poznać jego zasługi. 
Udokumentowaliśmy wpływ Wagnera na rozwój 
wysp, co zaobserwować można nawet po upływie 
ponad 50 lat.

Najtrudniejszym zadaniem, które przed nami 
stanęło był etap rozpoczęcia prac nad projektem, 
gdyż żaden z naszych rozmówców nie posiadał 
nawet najmniejszej wiedzy o Władysławie 
Wagnerze. Poszukiwania informacji zawiodły nas 
aż do pana Zbigniewa Turkiewicza z kanadyjskiej 
Polonii, który jest pasjonatem i skarbnicą wiedzy 
o Władysławie Wagnerze.

miejsce: 
Warszawa, Gdynia, Gdańsk, 

Wyspy Karaibskie 

realizatorzy:
uczniowie CXXII LO im. Domeyki: 

Monika Kuchnio, Gabriela Lemańczyk, Wiktoria Dąbrowska, 
Marcin Grochowski, Łukasz Zembalski oraz Jan Kożuszek. 
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Marcin Grochowski      

Telewizja Szkolna IgnaśTV 
w Zespole Szkół nr 51 
im. Ignacego Domeyki    

Bielany

3

3

                  F I L M

termin: 
1 kwietnia – 15 czerwca 2016 

adresaci:
dzieci, dorośli, seniorzy

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

ŚLADAMI 
WAGNERA
  

co było
najtrudniejsze?



Największe zaskoczenie przy realizacji tego 
projektu pojawiło się w dwóch momentach: 
na początku i pod koniec. Gdy zaczynaliśmy 
projekt, każdy patrzył na nas z niedowierzaniem, 
wątpiąc w sensowność jego realizacji. Nikt nie 
widział w tym celu. Po roku naszej wytężonej 
pracy, kiedy pojawił się zwiastun, wiele środowisk 
zainteresowało się naszym pomysłem.

Pracując wiele miesięcy nad projektem, nie raz 
mieliśmy momenty zwątpienia, jednak niezwykle 
budująca dla nas była świadomość, że robimy coś 
niesamowitego i wielkiego, tworząc pierwszy film 
o Władysławie Wagnerze. Każda pomoc 
w realizacji, w poszukiwaniach materiałów 
historycznych, była dla nas niezwykle motywująca 
do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy.

realizatorzy:
Biblioteka Publiczna na Bielanach,

Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni  

nagroda:
 Wyróżnienie – szkoły ponadgimnazjalne - 2016

finansowanie:
 sponsor - GRUPA LOTOS S.A., 

środki własne

liczba uczestników:
bezpośrednich – 400
pośrednich – 17000
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Projekt powstał jesienią 1993 roku. Wtedy to 
Hanna Wiśniewska – nauczycielka języka 

polskiego w nowym LXIII LO, 
pomysłodawczyni koncepcji projektu – 
uzyskała merytoryczne i organizacyjne 

wsparcie ze strony Filmoteki Narodowej 
i Domu Sztuki. Ówczesny dyrektor Filmoteki 

Narodowej Waldemar Piątek wraz 
z pracownikami, w szczególności 

Grzegorzem Pieńkowskim, zapewnił dostęp 
do zasobów FN. W projekt zaangażowali się 
także twórcy filmowi, profesorowie i krytycy 

m.in.: Andrzej Werner, Jerzy Płażewski, 
Andrzej Kołodyński, Tadeusz Sobolewski. 

Wiedza filmoznawcza Andrzeja 
Bukowieckiego i Grzegorza Pieńkowskiego – 

współautorów programu – okazała się 
bezcenna. Seminarium realizujemy od 1994 

r. (pierwszy rocznik maturzystów pierwszego 
na Ursynowie liceum).

XXII Seminarium Filmowe dla Maturzystów było 
kontynuacją realizowanej od 1994 roku formy 
edukacji kulturalnej. Tegoroczne seminarium „Wiek 
XX i XXI w zwierciadle kina” był zgodny z zasadą, 
którą kierują się autorzy – realizatorzy programu: 
każde Seminarium uzupełnia szkolną wiedzę 
o historii i kulturze, ma skłonić młodych widzów 
do głębszych rozważań natury estetycznej 
i etycznej. Inspirują ku temu odwołania 
do najważniejszych wydarzeń historycznych w XX 
wieku i najnowszych faktów i zjawisk społecznych, 
zobrazowanych w filmach dokumentalnych, 
fabularnych i animowanych. Program 
tegorocznego Seminarium obejmował tematy: 
1. Powaga i śmiech – dwa spojrzenia na historię. 
Maturzyści obejrzeli filmy: Matka Królów  
J. Zaorskiego, Wychowanie dla śmierci 
C. Gerominiego (USA 1942), Zezowate szczęście 
A. Munka. 

Uczestniczyli w spotkaniu z Januszem Zaorskim.
2. Historia w kinowym obiektywie nauki. 
Wysłuchano wykładów: Człowiek XX i XXI wieku 
w żarnach historii i polityki oraz Film polski 
w służbie państwa – rys historyczny ilustrowanych 
materiałem filmowym.
3. Czego się boimy, przed czym uciekamy, co się 
nam marzy.... Ten dzień wypełniły projekcje filmów: 
Pierwszy krok w chmurach A. Gorłowej (Ukraina 
2012), Głód 33     O. Janczuka, Joanna F. Falka oraz 
Materiał C. Freimonda (RPA 2012). Największym 
wydarzeniem tego dnia było spotkanie z wybitnym 
reżyserem Feliksem Falkiem, współtwórcą Kina 
Moralnego Niepokoju.
4. Naszej codzienności blaski i cienie to temat 
ostatniego dnia Seminarium. Po projekcji filmu 
Wymyk G. Zglińskiego Adam Trwoga – nauczyciel 
akademicki poprowadził warsztaty filmoznawcze. 
Ukoronowaniem Seminarium była projekcja 
najnowszego filmu Janusza Majewskiego 
Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy 
i spotkanie z reżyserem. 

Dzięki wykładom połączonym z prezentacjami dzieł 
filmowych, sytuującym te dzieła w kontekstach: 
historycznym, filozoficznym, kulturowym 
i artystycznym, uczniowie pogłębili swą wiedzę 
z zakresu historii, szeroko pojętej kultury, a także 
sztuki i estetyki filmowej. Podjęli udaną próbę 
rozważenia postaw jednostek (w tym artystów) 
w sytuacjach zmuszających do wyboru postawy 
etycznej. Rozwinęli umiejętność zadawania 
trudnych pytań, poszukiwania odpowiedzi 
i samodzielnej refleksji o odzwierciedleniu XX i XXI 
wieku w kinie. Uczniowie poznali ambitną 
twórczość filmową polską i zagraniczną, 
co w dobie komercjalizacji i banalizacji kultury jest 
ważną pozyskaną wartością edukacyjną. 
W Seminarium uczestniczyli też nauczyciele języka 
polskiego, wiedzy o kulturze, historii, doskonalący 
umiejętność wykorzystania filmu w dydaktyce 
i pracy wychowawczej.

miejsce: 
Dom Sztuki SMB „Jary”

realizatorzy:
Hanna Wiśniewska – nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, 

Andrzej Bukowiecki – filmoznawca, Grzegorz Pieńkowski – filmoznawca, nauczyciel akademicki   
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Hanna Wiśniewska
Andrzej Bukowiecki

Grzegorz Pieńkowski        

LXIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Lajosa Kossutha    

Ursynów

3

3

                  F I L M

termin: 
16 – 19 lutego 2016 

adresaci:
młodzież, dorośli

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

XXII 
SEMINARIUM 
FILMOWE 
DLA MATURZY-
STÓW. 
Wiek XX i XXI 
w zwiercia-
dle kina



Przyjęcie zaproszenia przez aż trzech wybitnych 
twórców: Feliksa Falka, Janusza Majewskiego 
i Janusza Zaorskiego. Bogactwo merytoryczne 
i emocjonalne rozmów maturzystów z twórcami, 
co świadczy o wzajemnym zainteresowaniu 
i szacunku przedstawicieli różnych pokoleń.

W latach 90. szkolna edukacja filmowa nie była 
powszechna. W 1994 r. (pierwsze Seminarium) 
była to jedyna taka forma w Warszawie. Połączenie 
wykładów o charakterze uniwersyteckim z dziełami 
filmowymi o dużej wartości artystycznej jest dla 
uczniów źródłem wiedzy, a przy tym stwarza im 
możliwość poznania trudno dostępnych 
materiałów filmowych, opatrzonych komentarzem 
twórców oraz wybitnych literaturoznawców, 
filmoznawców kulturoznawców. O oryginalności 
koncepcji świadczy również fakt realizacji tej formy 
od 22 lat, co  jest niezwykłe i trwale wpisuje się 
w tradycję zarówno LXIII LO, jak i Domu Sztuki. 
Możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi 
twórcami sztuki filmowej jest okazją do głębszej 
refleksji, pobudzenia wrażliwości estetycznej 
i etycznej. Oryginalne jest również to, 
że Seminarium od dziesięciu lat ma charakter 
międzyszkolny.

Konsekwentne dążenie do utrzymania wysokiego 
poziomu edukacyjnego przy ciągłych zmianach 
w systemie oświaty, narzucających utrudnienia 
w organizacji zajęć poza salami lekcyjnymi, poza 
przestrzenią szkoły.

Nie spodziewaliśmy się, że nasze przekonanie 
o konieczności uzupełnienia szkolnej edukacji 
humanistycznej edukacją filmową okaże się 
z czasem również ważne dla reformatorów 
systemu polskiej oświaty (nowa podstawa 
programowa zobowiązująca szkoły do realizacji 
edukacji filmowej). Nie spodziewaliśmy się 
niemalejącego zainteresowania Seminarium 
ze strony kolejnych roczników maturzystów 
i nauczycieli.

realizatorzy:
Dom Sztuki SMB "Jary"  

liczba uczestników:
bezpośrednich – 105, pośrednich – 10

  

finansowanie:
 Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, LXIII LO, Dom Sztuki
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„Imaginacje” były odpowiedzią na 
zainteresowania młodzieży. Uczniowie 

wielokrotnie zdradzali umiejętności filmowe, 
pasję do filmu. Film jest ich najczęstszą 

rozrywką. Wielokrotnie mówili, że chcieliby 
kręcić filmy. Po każdej pracy w grupie, 

polegającej na przygotowaniu filmu, pytali, 
kiedy znowu będzie zadanie tego typu. 

Mówili, że chcieliby robić coś innego na 
zajęciach artystycznych niż malować czy 

śpiewać. Postanowiłam wprowadzić 
edukację filmową jako zajęcia artystyczne, 
które pozwolą uczniom nabyć kompetencji 

medialnych. Przed powstaniem „Imaginacji” 
wzięłam udział w Warszawskiej Akademii

Uczniowie nabyli umiejętności filmowych 
analitycznych – świadomie operują terminami 
filmowymi. Stali się świadomymi odbiorcami filmu, 
a refleksja, doświadczenie płynące z filmu jest 
niemierzalne, bowiem jest to doświadczenie 
osobiste. Nabrali umiejętności tworzenia filmu 
od podstaw. Potrafią przygotować scenariusz, 
operować kamerą, dostosować dźwięk do filmu, 
obsłużyć program montażowy. Wiedzą, gdzie 
szukać muzyki i dbają o prawa autorskie. Znają 
licencje Creative Commons. Drugi poziom to 
umiejętności społeczne. Nauczyli się organizacji 
czasu, podziału obowiązków, pójścia na 
kompromis, dyscypliny. Niektóre osoby, które do tej 
pory nie wyróżniały się w klasach, nagle okazały 
się bardzo potrzebne, ponieważ miały pożądane 
umiejętności, np. operatorskie, montażowe. Zajęcia 
filmowe dotykały także innych płaszczyzn. By 
stworzyć etiudę do wiersza, należało go 
zanalizować i zinterpretować. Tworząc animacje 
i afisze uczniowie wykorzystywali różnorakie 
umiejętności plastyczne. Przy doborze muzyki do 
filmów należało wykazać się zmysłem muzycznym. 
Przy montażu przydały się umiejętności obsługi 
komputera. Przy tworzeniu dokumentów - zmysł 
obserwacji. Liczby: 28 etiud do wierszy poetów 
XX/XXI wieku, 35 reklam książek, 20 etiud (plany 
filmowe), 20 scen (gatunki filmowe), 20 
dokumentów, 35 animacji, 30 zapisów dźwięków 
do animacji, relacja z festiwalu, film na konkurs 
„Książki naszych marzeń”. Po zakończonym 
projekcie uczniowie nadal przygotowują filmy.

 Filmowej. Podczas pierwszego roku kursu 
sama uczyłam się filmu, by później stworzyć 

projekt – będący odpowiedzią na potrzeby 
uczniów oraz założenia podstawy 

programowej. Plan „Imaginacji” ma więc 
dwa główne cele: stricte edukacja filmowa 

oraz możliwość rozwoju pasji młodzieży.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwszą były 
zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie 
poznawali strukturę filmu (historia kina, język filmu, 
gatunki filmowe, film dokumentalny, film 
animowany, język reklamy, funkcja muzyki 
w filmie). Nabytą wiedzę przekuwali w praktykę. 
Po każdych zajęciach grupy projektowe 
wykonywały zadania. Na podstawie fragmentów 
scenariuszy filmów (np. Rejs, Brunet wieczorową 
porą)  przygotowywali scenę w trzech planach lub 
kręcili ją w wylosowanej konwencji, np. westernie, 
horrorze, musicalu. Grupy przygotowywały 
animacje, dokumenty, reklamy książek. Odbyły się 
również warsztaty operatorskie i dźwiękowe. 
Uczniowie poznawali prawa autorskie i licencje 
Creative Commons. Ostatnim etapem projektu było 
przygotowanie etiudy do wiersza poety. Zanim 
uczniowie przystąpili do pracy, poznali inne 
przekłady intersemiotyczne, wybrali wiersz, nad 
którym pracowali, przygotowali scenariusz 
i przydzielili zadania. Na koniec tworzyli również 
afisze do swoich produkcji. Projekt zakończył się 
festiwalem filmowym w Artystycznym Domu 
Animacji ADA, na który uczniowie przygotowali 
zaproszenia i ulotki. Podczas festiwalu wyświetlono 
reklamy książek oraz etiudy do wierszy. Festiwal był 
jednocześnie konkursem. Widzowie głosowali 
na najlepsze filmy. 

miejsce: 
Gimnazjum nr 113
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Paulina Nowak-Drapińska     

Gimnazjum nr 113 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Zawiszaków Proporca 
„Victoria”   

Włochy

3

3

                  F I L M

termin : 
1 września 2015 – 29 kwietnia 2016 

adresaci:
młodzież, dorośli

realizatorzy:
Paulina Nowak-Drapińska – polonistka, pedagog teatralny 

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektuIMAGINACJE 

- POEZJA 
OKIEM KAMERY



Nie da się powiedzieć o jednym momencie, który 
dał radość. Każdy nowy film wywoływał wiele 
emocji. Uczniowie czekali z niecierpliwością 
na wyniki pracy innych grup. Poza tym: finał 
– festiwal filmowy, wyniki konkursu podczas 
festiwalu (twórcy nie spodziewali się zwycięstwa) 
i to, że uczniowie uwierzyli, że robią coś ważnego. 
Sukcesem było też pozyskanie siedmiu sponsorów 
na konkurs podczas festiwalu.

Projekt jest wszechstronny, bo tego wymaga film. 
Młodzi kręcą filmy. Są one różne. „Imaginacje” 
zakładały, że młody człowiek uczy się podstaw, 
by tworzyć etiudy dobrej jakości, dobre technicznie, 
przemyślane. Mimo, że klasy są liczne, 
a gimnazjaliści mają sporą wiedzę technologiczną, 
udało się nad nimi zapanować. Projekt bazował 
na innowacjach technologicznych, ale nie wymagał 
specjalistycznego sprzętu (domowe kamery, 
telefony komórkowe, uczniowie pożyczali sobie 
sprzęt). Każdy członek grupy posiadał inne 
umiejętności, dzięki czemu doszło do podziału 
obowiązków. Musieli wykazać się umiejętnościami 
technologicznymi (przygotowywanie materiału, 
montaż, obróbka dźwięku, animacje, publikacja 
filmów w Internecie, obróbka tekstu). „Imaginacje” 
dotykały różnych dziedzin: plastyka, muzyka, 
technika, informatyka, język polski, historia, fizyka.

Liczebność klasy, która utrudniała zajęcia 
warsztatowe. Zajęcia były skrupulatnie planowane, 
by każdy uczeń mógł aktywnie pracować. 
Trudnością był brak profesjonalnego programu 
montażowego, choć gdyby jednak szkoła go miała, 
komputery nie udźwignęłyby go. Grupy nie zawsze 
trzymały się terminów, nie potrafiły zarządzać 
czasem – to wpływało na ich filmy.

Tak ogromnego zaangażowania uczniów, którzy 
sukcesywnie i z entuzjazmem pracowali cały rok 
i stworzyli tyle filmów (ponad 160). Filmy pokazują 
problemy, światopogląd, potrzeby i poczucie 
humoru uczniów. Widać w nich namysł. Nie 
spodziewaliśmy się takich efektów. Uczniowie 
lepiej analizują filmy, docierają do sensów 
niedosłownych, metafor i symboliki. Okazało się, 
że prawa autorskie są dla nich ważnym tematem.

partnerzy:

Muzeum Warszawy
Artystyczny Dom Animacji ADA, Dzielnica Włochy m.st. Warszawy,

liczba uczestników:
bezpośrednich – 163

pośrednich – 800
 

finansowanie:
 środki własne

nagroda:
I Nagroda – gimnazja - 2016
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co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

oryginalność
koncepcji

foto: archiwum projektu



 - podwyższenie dziecięcej świadomości z zakresu 
edukacji kulturalnej, 
- dziecko w projekcie stało się inicjatorem działań 
twórczych, rozwijało twórczą ekspresję 
i kreatywność, 
- podniesienie kompetencji informacyjno-
komunikacyjnych nauczycieli biorących udział 
w projekcie,
 - możliwość wykorzystania doświadczeń 
projektowych przez inne osoby dzięki powstaniu 
tutoriala dotyczącego przygotowania słuchowiska, 
- poprawienie współpracy pomiędzy nauczycielami 
w placówce, 
- nadanie nowego wymiaru współpracy 
z rodzicami, dzięki pojawieniu się nowej 
płaszczyzny budowania relacji pomiędzy rodziną 
a placówką: dziecko w roli twórcy treści 
kulturalnych i medialnych, rodzic w roli odbiorcy 
tych treści, nauczyciel jako osoba towarzysząca 
dziecku w procesie twórczym,
- budowanie kontaktów ze społecznością lokalną, 
z jednej strony środowisko lokalne staje się 
miejscem realizacji procesu twórczego i angażuje 
się w dziecięce działania czyniąc je wartościowymi 
i ważnymi w oczach dziecka, z drugiej zaś jest 
odbiorcą tych treści,
- nawiązanie współpracy z radiem ogólnopolskim 
i prezentacja efektów naszej pracy słuchaczom.

Dzieci w młodszym wieku przedszkolnym stają się 
kreatorami treści kulturalnych: kręcą filmy, robią 
zdjęcia, są dziennikarzami i spikerami. Nie są więc 
tylko odbiorcami, ale także twórcami. Samodzielnie 
wybierają tematykę tworzonych reportaży i audycji. 
Nawet małe dziecko może być świadomym 
odbiorcą i twórcą pozytywnych treści w mediach. 
Autorzy projektu, chcąc podzielić się swoim 
doświadczeniem stworzyli tutorial, który pozwoli 
innym nauczycielom na przeprowadzenie tego 
projektu ze swoimi dziećmi. Projekt pozwala 

  projekt, w którym dzieci stają się 
dziennikarzami, spikerami i reporterami 

w naszej telewizji i radiu, projekt w którym 
dziecko jest inicjatorem działań twórczych, 

rozwija twórczą ekspresję i kreatywność.

Projekt „Radio i Telewizja Pod Złotym Promykiem” 
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na działania 
mające na celu rozwijanie twórczych i kreatywnych 
postaw dzieci w kontakcie z kulturą i mediami. 
Nasz projekt zakładał tworzenie wspólnie 
z najmłodszymi przedszkolakami słuchowisk oraz 
reportaży na tematy interesujące dzieci. 
Jak przebiegały prace z projekcie? Reportaże 
powstawały po ważnych dla dzieci wydarzeniach. 
One same decydowały, o czym chcą opowiedzieć 
innym i co zamieścić w Internecie. Nagrywaliśmy 
filmiki, robiliśmy samodzielnie zdjęcia. Następnie 
wspólnie przygotowywaliśmy zapowiedź, którą 
nagrywaliśmy w naszym studiu nagraniowym. 
Ciekawy przebieg miało tworzenie słuchowisk. 
Dzieci słuchając popularnych bajek wpadły 
na pomysł, że chciałyby je same nagrać. 
Przygotowując się do nagrania opowiadaliśmy 
sobie ulubione bajki, a następnie dzieliliśmy się 
rolami. Wykorzystując dyktafon w telefonie 
nagrywaliśmy poszczególne kwestie. Dzieciom 
spodobał się moment dobierania dźwięków 
do nagranych kwestii. Efektem naszych działań 
było powstanie płyty z bajkami oraz strony 
internetowej projektu. Nasze działania 
zaprezentowaliśmy także innym dzieciom, 
rodzicom i osobom ze środowiska lokalnego.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących 
rezultatów: 
- wyposażenie dzieci w umiejętności, które 
pozwolą w przyszłości stać się świadomym odbiorą 
treści kulturalnych,

termin: 
1 listopada 2015  30 czerwca 2016 –

miejsce realizacji: 
Warszawa

adresaci:

nauczyciele 
dzieci, rodzice, 
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Magdalena Milczewska
Paulina Pozorek-Skwarska

Marzena Gajowniczek 

Przedszkole nr 125 
Pod Złotym Promykiem

Targówek 

3

3

Inspiracją do rozpoczęcia realizacji projektu 
było wystąpienia prof. J. Pyżalskiego 

„Co nowego przyniosły media 
w wychowaniu w domu i w szkole?”, które 
odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Targówek. 

Wyniki badań przedstawione przez 
profesora uświadomiły nam, jak ważna jest 

twórcza postawa dzieci podczas kontaktu 
z kulturą i mediami. Wiedza z zakresu 

psychologii rozwojowej małego dziecka, jak 
i dotychczasowe badania wskazują 

na szczególny potencjał tych narzędzi, które 
wykorzystywane są przez dzieci do działań 
o charakterze twórczym i przygotowują je 

do roli tzw. kreatorów treści. Stworzyłyśmy

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

RADIO 
I TELEWIZJA 
POD ZŁOTYM 
PROMYKIEM

                  M E D I A

realizatorzy:
Magdalena Milczewska – animatorka kultury, edukatorka,

Paulina Pozorek-Skwarska – uczestniczka projektów Comenius oraz Erasmus+, 
Marzena Gajowniczek – animatorka kultury



partnerzy:
Polskie Radio RDC, Dzielnica Targówek

liczba uczestników:
bezpośrednich – 75, pośrednich – 200

finansowanie:
Rada Rodziców 

nagroda:
I Nagroda – przedszkola - 2016
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na doskonalenie kompetencji informacyjno– 
komunikacyjnych zarówno autorom, jak 
i nauczycielom oraz rodzicom. Kładzie nacisk 
na budowanie kontaktów ze społecznością 
lokalną (instytucje użyteczności publicznej, punkty 
usługowe, ogródki działkowe).

Zdobycie umiejętności technicznych z zakresu 
obsługi narzędzi mulimedialnych wystarczających 
do właściwego zaprezentowania działań dzieci 
oraz organizacja pracy dzieci w zespołach.

Projekt realizowany był z dziećmi w młodszym 
wieku przedszkolnym. Zaskakująca była ich 
umiejętność skoncentrowania się na działaniu. 
Nie spodziewałyśmy się także tak dużego 
entuzjazmu i radości ze strony dzieci wynikającego 
z bycia twórcą. Szczególnie było to widać podczas 
prezentowania efektów ich pracy na forum.

Projekt pozwolił na uzyskanie efektów 
umożliwiających rodzicom dostrzeżenie potencjału, 
jaki drzemie w ich dzieciach. W ankietach 
ewaluacyjnych podkreślali oni zmianę postawy 
selektywnego odbioru mediów przez całą rodzinę. 
Mamy już także pierwsze sygnały, że działania 
projektowe wzbudziły zainteresowanie innych 
nauczycieli. 

co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



- włączenia starszych dzieci oraz młodzieży 
w twórczą zabawę, zachęcenia do czytania 
poprzez wskazanie książek ważnych i ciekawych, 
- poznania literatury ważnej, bo ponadepokowej 
naszych pradziadków, dziadków, rodziców. 

Czytać A CZYTAĆ to duża różnica. Aby bawić się 
czytaniem trzeba chcieć i umieć, a także 
PRAKTYKOWAĆ. Grupa animatorów kultury - 
praktyków i miłośników czytania potrafi zachęcić 
do czytania nawet najbardziej opornego rodzica i 
zniechęcone dziecko. My to robimy.

Upały, reszta była super...

Że nie można przerwać... stąd w tym roku 
kontynuacja w tym naszego programu, w czterech 
Dzielnicach: Włochach, na Mokotowie, Pradze 
Północ i w Śródmieściu.

Spotkania z dziećmi i rodzicami, którzy czytali 
codziennie i bawili się z nami. A także informacja 
zwrotna na ankietach „profesjonalni animatorzy 
bardzo mili, dzieci chętnie przenoszą się w świat 
bajek”, częstsze wizyty na placach zabaw", „bardzo 
ciekawe zajęcia uaktywniania rodziców i... moja 
3 latka zaangażowana” .

„MY CZYTAMY – czytelnia na kółkach” to aktywna 
forma pobudzania edukacji kulturalnej 
w przestrzeni publicznej. Projekt skierowany był 
do dzieci i ich rodziców oraz do osób starszych. 
Realizowaliśmy go w weekendy w przestrzeniach 
rekreacyjnych dzielnicy we współpracy z Biblioteką 
Publiczną. Naszym celem było zaaranżować 
w przestrzeni zielonej dzielnicy „czytelnię na 
kółkach”, dzięki której dzieci, młodzież, rodzice 
i osoby starsze mogły posłuchać utworów znanych 
i lubianych i nowości wydawniczych. 
Odwiedzaliśmy parki wchodząc w przestrzeń 
placów zabaw oraz miejsc, w których skupiają się 
mieszkańcy, aby czytać książki, bawić się czytając, 
rysować czytając i animować do czytania rodziców. 
Zdobyliśmy wielu miłośników, którzy przychodzili 
z nami poczytać. Do zabawy zaprosiliśmy aktorów 
i animatorów. Do czytania zachęcaliśmy rodziców, 
dziadków i  starsze rodzeństwo. Przebieraliśmy się 
w kostiumy. Naszym magazynem i warsztatem 
jednocześnie była torba na kółkach, pełna 
wspaniałych książek wypożyczanych z dzielnicowej 
Biblioteki Publicznej, zabawek - pacynek, 
marionetek a także nakryć głowy i kostiumów 
ze świata bajek, baśni i legend.

Program dał możliwość: 
- wykorzystywania potencjału kulturotwórczego 
miejsc rekreacyjnych Dzielnicy Włochy, 
- rozwijania formy odpoczynku z książką jako 
ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego, 
- upowszechniania i promowania czytelnictwa jako 
najlepszej drogi do rozwoju dzieci i młodzieży, 
- podniesienia kompetencji rodziców i opiekunów 
w zakresie aktywnej zabawy przy czytaniu, 
- lepszego przyswajania podanych informacji
 poprzez aktywną formę czytania: animacje, 
zabawy aktorskie, plastyczne,

termin: 
24 maja – 6 września 2015

miejsce: 
parki i place zabaw 
Dzielnicy Włochy   

adresaci:

dorośli, seniorzy
dzieci, młodzież, 
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Maria Emilia Reif

Fundacja ART

Włochy
3

Zaczęło się od książki, pokazanej dziecku na 
ławce w parku... 

- A ma Pani inną z obrazkami? 
- Nie mam ale umiem wiersz Ptasie radio 
- To niech Pani powie a ja zamknę oczy... 

I tak to się zaczęło! Następnego dnia 
powstała „CZYTELNIA NA KÓŁKACH, czyli MY 

czytamy...”, aby zachęcić innych, by także 
czytali dzieciom wszędzie tam, gdzie dziecko 
w pięknym miejscu usiądzie i chce odpocząć 
oraz chętnie posłucha ciekawych opowieści. 

A takie miejsca to parki, place zabaw 
i skwery. A na ławkach i huśtawkach są 

nieco starsze dzieci, które chętnie 
przeczytają maluchom i tak „...na kółkach” 

z rąk do rąk wędruje książka bawiąc i ucząc 
a my wraz z nią cieszymy się, że program się 

rozwija i zyskuje nowych wielbicieli.

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

MY CZYTAMY 
- CZYTELNIA 
NA KÓŁKACH

                  L I T E R A T U R A

realizatorzy:

Kacper Matula – aktor, Katarzyna Leśniakiewicz – aktorka, 
Dorota Sołowiej – pedagog, edukatorka, animatorka kultury, Julia Trembecka – aktorka

Maria Reif – aktorka, reżyser, scenarzystka, Barbara Leśniewska – pedagog, etyk, animator kultury 



partner:
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy 

liczba uczestników:
bezpośrednich – 450, pośrednich -1200 

finansowanie:
Dzielnica Włochy  

nagroda:
II Nagroda – organizacje pozarządowe – 2016 
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foto: archiwum projektu



Zaczęło się od fascynacji muralami, graffiti 
i sztuką w przestrzeni miejskiej 

i rozmyślaniach nad tym, w jaki sposób 
zainteresować tym młodzież. Jak sprawić, by 

inaczej postrzegali miasto, a w przyszłości 
by być może stali się nie tylko aktywnymi 

odbiorcami, ale i twórcami sztuki. 
Rejestracja konta profilowego na portalu 
eTwinning otworzyła nam okno na świat 

i możliwe międzynarodowe inicjatywy 
z zakresu edukacji kulturalnej. Zaczęłyśmy 

projekt uczniowski FORGET-ME-NOT (online 
na platformie TwinSpace), który zaowocował 

nawiązaniem kontaktów ze szkołami, 
z którymi zrealizowałyśmy projekt SABE.

- lekcje-czaty z krajami partnerskimi na temat 
kultury i sztuki
- malowanie obrazu (5x10m) kolorowym piaskiem 
na rynku w Castelbuono, Sycylia 
- PIKNIK EUROPEJSKI w Gimnazjum nr 16 (6 krajów 
uczestniczących) 
- 2 murale na budynku szkoły (artyści: Wen2, 
Francja oraz TakiMyk, Polska) 
- wystawa o polskiej sztuce ulicznej we Włoszech 
UMIEJĘTNOŚCI: Rozwój kreatywności i zdolności 
artystycznych, zgłębienie wiedzy o sztuce, 
kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej 
u uczniów, rozwój kompetencji społecznych, 
promowanie różnorodności językowej i kulturowej, 
doskonalenie znajomości języków obcych, 
pogłębienie wiedzy o nowych technologiach 
w komunikacji/edukacji.

Interdyscyplinarność. Akcja: Twoja szkoła - Twój 
ruch – współdecydowanie, aktywna postawa 
uczniów. Sukces poprzez sztukę. Nowe technologie 
w edukacji (Skype, Facebook, SmileBox, Adobe 
Videoconferences, TwinSpace, Adobe Photoshop, 
YouTube, Google+).

Pokonać trudności biurokratyczne. Problemy 
z terminowością wykonywania zadań przez 
partnerów.

Projekt nasz polegał na propagowaniu sztuki w jej 
szerokim pojęciu. Rozwijaliśmy kreatywność 
uczniów, upowszechnialiśmy wiedzę o UE, a co za 
tym idzie integrowaliśmy społeczność lokalną oraz 
międzynarodową. Działaliśmy na polu obalania 
stereotypów i barier, promowania różnorodności 
kulturowej i językowej wśród przedstawicieli 
krajów partnerskich. Poprzez sztukę chcieliśmy 
otwierać umysły młodych ludzi i pobudzać ich do 
działania. Cele naszego projektu związanego ze 
sztuką ulicy to kreatywne wspólne działania, 
możliwość obcowania ze sztuką i współtworzenie 
sztuki, wymiana wiedzy, pomysłów, opinii, 
eksploracja miasta, integracja młodzieży. Projekt 
STREET ART BRIDGES EUROPE (SABE) 
współtworzyły kraje: Polska, Francja, Niemcy, 
Słowenia, Hiszpania, Słowacja, Włochy i Grecja.

- strona internetowa projektu www.

- logo i slogan projektu 
- warsztaty o sztuce ulicy 
- przewodnik po ulicznej sztuce 
- międzynarodowa mozaika – plakat projektu 
- przedmiot użyteczności publicznej obiektem 
sztuki! - zmieniamy kosze na śmieci 
- praca uczniów (3x8m) na temat zwalczania 
rasizmu i ksenofobii, równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn, promowania różnorodności językowej 
i kulturowej zaprezentowana na wystawie miejskiej 
w Sorii (Hiszpania)
- e-magazyn o działaniach projektowych 
- T-shirty z nadrukiem uczniów (warsztaty Adobe 
Photoshop) 
- albumy papierowe i multimedialne o ulicznej 
sztuce 
- DOSTRZEŻ SZTUKĘ! - polowanie na sztukę – gra 
miejska

streetart-
europe.de

miejsce realizacji, zasięg: 
Warszawa, Soria (Hiszpania), 

Monachium (Niemcy), 
Castelbuono (Włochy, Sycylia)
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Małgorzata Maciejko
Aneta Mikołajczyk    

Gimnazjum nr 16 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Obrońców Barykady 
Września 1939 roku  

Ochota

3

3

                  S Z T U K I  P L A S T Y C Z N E

termin realizacji: 
1 września 2013 – 31 lipca 2015

adresaci:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, 

uczniowie szkół partnerskich z 7 krajów

realizatorzy:
Aneta Mikołajczyk –  nauczycielka języka angielskiego

Małgorzata Maciejko – nauczycielka języka niemieckiego 

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

STREET ART 
BRIDGES 
EUROPE

co było
najtrudniejsze?



Aż takiego sukcesu (odznaka jakości DOBRA 
PRAKTYKA), a także tego, że projekt tak wciągnie 
nas i uczniów oraz zmotywuje do działania.

Możliwość poszerzania horyzontów u uczniów, 
pokazywania im różnych kierunków rozwoju, 
otwieranie umysłów, chęć kontynuowania 
podobnych działań przez uczniów po zakończeniu 
realizacji projektu.

partnerzy:
Colegio Sagrado Corazón, Istituto Comprensivo Castelbuono, 

Realschule Traunreut

liczba uczestników:
bezpośrednich – 300
pośrednich – 3000

finansowanie:
Unia Europejska, 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

nagroda:
I Nagroda – gimnazja – 2016
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czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



z którymi wcześniej to uzgodniliśmy. Ostatnim 
etapem były warsztaty z budowania interaktywnej 
instalacji. Na te warsztaty zostali zaproszeni 
uczestnicy poprzedniej lekcji. Wspólnie z 
rodzicami-instruktorami, projektantami, 
architektami i specjalistą od współczesnych 
technologii opracowaliśmy kształt instalacji oraz 
sposób wykorzystania systemów Arduino. 
Równolegle nad nowymi pomocami edukacyjnymi 
pracowali projektanci: Kosmos Project, Artur Gosk, 
Pani Jurek. Efekt pracy został pokazany na 
wystawie zorganizowanej w Warsztacie 
warszawskim na Placu Konstytucji.

TWARDE REZULTATY: 
1. Wystawa (Warsztat Warszawski) prezentująca 
prace rodziców oraz grup warsztatowych. 
2. 6 prototypów zabawek uniwersalnych 
opracowanych przez architektów/projektantów 
na podstawie ręcznie wykonywanych przez 
rodziców modeli (prototypy i dokumentacja 
wykonawcza). 
3. Interaktywna instalacja (pudełka interaktywne) 
przeznaczona zarówno dla dzieci zdrowych jak 
i dysfunkcyjnych. 
MIĘKKIE REZULTATY: 
1. Wzrost kompetencji nauczycieli na temat 
edukacji włączającej. 
2.  Wzrost wiary młodych uczestników w swoje 
możliwości projektowe. 
3.  Wzrost wiedzy na temat potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz ich sposobu odbierania 
świata. 
4. Zwiększenie wrażliwości plastycznej u dzieci. 
5. Integracja środowisk dzieci zdrowych 
i z dysfunkcjami.
6. Uświadomienie wagi pracy rodzica przez 
przeniesienie jego codziennej pracy w przestrzeń 
galerii.

 wiedziałyśmy, że chcemy pokazać prace 
różnych rodziców w galerii, jednocześnie 

zapraszając „profesjonalnych twórców” 
do opracowania nowych zabawek, 

inspirowanych rodzicielskimi pomysłami. 
Po spotkaniach z rodzicami wiedziałam, 

że obcuję z niewykorzystanym potencjałem 
edukacyjnym. 

Inicjatywa ujawniła potencjał uniwersalnych 
zabawek edukacyjnych i rodziców. Projekt jest 
nobilitacją ich codziennej pracy i ukazuje ich 
w roli ekspertów. Rodzice razem z architektem 
przeprowadzili cykl warsztatów dla dzieci ze szkół 
podstawowych, których celem było uwrażliwienie 
uczestników na problemy ich rówieśników 
z niepełnosprawnościami. Rezultatem były pomoce 
dydaktyczne przekazane ośrodkom 
terapeutycznym. Przeniesienie codziennej pracy 
rodziców do przestrzeni galerii było nie tylko 
zamysłem kuratorskim, ale również wydarzeniem 
społecznym. Na projekt składały się warsztaty, 
specjalnie zaprojektowane i wykonane pomoce 
uniwersalne oraz wystawa. Uczestnicy nie tylko 
wykonali pomoc dydaktyczną, ale również 
zdobywali wiedzę na temat potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Wykonywanie tych 
obiektów uwrażliwiło uczestników na nowe formy 
plastyczne. Było to również zadanie konstrukcyjne, 
z elementami edukacji przestrzennej. Pomoce 
zostały przekazane ośrodkom i szkołom 
zajmującym się terapią dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Uczniowie sami wybrali placówkę spośród tych, 

Projekt narodził się z mojego zachwytu nad 
plastycznymi formami uniwersalnych 
pomocy dydaktycznych. Sama jestem 

rodzicem dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i takie pomoce codziennie 

wykonywałam. Były to ciekawe formy 
plastyczne, a ich uniwersalność pozwalała 
na równoległą zabawę ze starszą, zdrową 
córką. Czasami takie pomoce przybierały 

abstrakcyjne formy, niekiedy były obiektami 
na pograniczu rzeźby i sztuki użytkowej. 

Do współpracy zaprosiłam Karolinę Dyrdę – 
specjalistkę, terapeutkę. Od razu

termin: 
2 lutego – 30 grudnia 2015 

miejsce: 
Warszawa

adresaci:
Dzieci, młodzież, dorośli 
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Edyta Ołdak
Karolina Dyrda 

Stowarzyszenie 
z Siedzibą w Warszawie

 

Ochota 

3

3

PUDŁO 
W GROCHY
ALBO GĄBKA
NA BIEGUNACH

pierwszy krok

rezultaty
projektu

                  S Z T U K I P L A S T Y C Z N E

opis

realizatorzy:

założycielka Stowarzyszenia 
“Z Siedzibą w Warszawie”

Edyta Ołdak – animatorka, edukatorka, 



Radość z wystawy, która była wizualnym 
podsumowaniem całego projektu. Fakt, że cieszyła 
się popularnością i integrowała kilka środowisk: 
terapeutów, projektantów i rodziców dzieci. 
Cieszyło również zainteresowanie szkół programem 
i otwartość dzieci na Tomka Jaszczura, 
16–letniego chłopca cierpiącego na autyzm, 
który pomagał w realizacji warsztatów.

Oryginalność koncepcji zrealizowała się głównie 
poprzez: 
- współpracę z projektantami, wykonanie 
konkretnych siedmiu zabawek, które w formie 
prototypów trafiły do ośrodków,
- przeprowadzenie cyklu warsztatów 
interdyscyplinarnych dla uczniów szkół 
podstawowych z projektantem, rodzicem-
ekspertem, specjalistą od nowych technologii,
- umieszczenie ręcznie wykonanych pomocy 
dydaktycznych w przestrzeni galerii na specjalnie 
zorganizowanej wystawie. Ekspozycja zabawek na 
wzór ekspozycji dzieł sztuki, uczynienie z pracy 
rodzica dzieła sztuki,
- obsadzenie rodzica w roli eksperta, wykorzystanie 
jego potencjału oraz pracy, którą codziennie 
wykonuje dla swojego dziecka z 
niepełnosprawnością,
- działanie z zakresu edukacji kulturalnej, którego 
głównym celem jest rozwój kompetencji 
społecznych.

Ośmielenie rodziców i nakłonienie ich 
do pokazania swoich prac – pomocy 
dydaktycznych w galerii. Brak środków i zasobów 
do tego, żeby zrealizować w praktyce około 
40 pomysłów na interaktywne zabawki 
wykorzystujące systemy Arduino.

Najbardziej niespodziewane były efekty działań 
projektantów, którzy pracowali nad prototypami 
nowych pomocy inspirowanymi pracami rodziców. 
Zabawki zostały przekazane ośrodkom 
i służą terapeutom do codziennej pracy. 
Niespodziewana była również popularność 
programu.

liczba uczestników:
bezpośrednich – 480
pośrednich – 1000

partnerzy:
Fundacja SYNAPSIS, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

nagroda:
I Nagroda – organizacje pozarządowe – 2016
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oryginalność
koncepcji

co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



Projekt „W Muzeum wszystko wolno” był 
muzealno-edukacyjnym eksperymentem, w czasie 
którego grupa 69 dzieci w wieku 6-14 lat przez 
ponad pół roku przygotowywała główną wystawę 
czasową w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Dzieci, podzielone na sześć zespołów kuratorskich, 
przez sześć miesięcy podczas cotygodniowych, 
czterogodzinnych spotkań poznawały Muzeum 
i pracowały nad ekspozycjami. Dziecięce zespoły 
kuratorskie przygotowały scenariusze, dokonały 
wyboru blisko 300 eksponatów na wystawę, 
opracowały koncepcję multimediów i scenografię 
ekspozycji, zaprojektowały druki edukacyjne, 
nagrały audioprzewodniki, przygotowały podpisy 
i wybrały dzieła do celów promocji. Przygotowały 
też program wydarzeń towarzyszących oraz 
poprowadziły wiele lekcji, oprowadzań 
i warsztatów zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Na wystawie prezentowane były dzieła 
ze wszystkich kolekcji: obiekty sztuki starożytnej 
i orientalnej, rzemiosło artystyczne, rzeźby dawne 
i współczesne, fotografie, rysunki i grafiki, monety 
i medale, ubiory oraz obrazy pochodzące z różnych 
epok. Wiele z tych dzieł nigdy nie była 
pokazywana publiczności. Dzieci mówiły, 
że „odnalazły i uwolniły je z muzealnych 
magazynów”. Przygotowując wystawę spędziły 
w muzeum ponad 80 godzin, przemierzyły 100 km 
od muzealnych piwnic po strychy. Ich wyjątkową 
wystawę odwiedziło 32 600 osób. Młodzi 
kuratorzy spotykali się z całym zespołem muzeum. 
Kuratorzy i konserwatorzy dzielili się wiedzą o 
obiektach. Zespół Działu Edukacji koordynował 
spotkania i czuwał nad harmonogramem prac. 
Działy Komunikacji oraz Marketingu służyły 
doświadczeniem podczas prac nad kampanią 
promocyjną, konferencją prasową i wernisażem. 
Dział Wydawnictw wspierał w opracowywaniu 
tekstów towarzyszących wystawie, podpisów, 
druków edukacyjnych i książki. Działy Organizacji 
Wystaw, IT i Multimediów oraz Administracji

Pomysłodawczyni projektu dr Agnieszce 
Morawińskiej, dyrektor Muzeum 

Narodowego w Warszawie zależało, aby 
dzieci w muzeum czuły się swobodnie 

i pewnie. Tak narodził się pomysł, by główną 
przestrzeń ekspozycyjną muzeum, ponad 
600 metrów2, mogły zaaranżować dzieci. 

U jego źródeł leżą także badania 
publiczności wskazujące, że goście chcą 

współtworzyć muzeum – miejsce spotkania. 
Nie ma nas – ekspertów i ich 

– edukowanych. Jesteśmy MY. Wspólnie 
tworzymy muzeum w oparciu o posiadane 

i Inwestycji pomogły w przygotowaniu projektu 
oraz, co najważniejsze, zbudowały wystawę, która 
zajmowała 600 m2 głównej przestrzeni 
ekspozycyjnej. Wystawa przygotowana przez dzieci 
dla wszystkich!

Rezultatem projektu była wystawa czasowa 
„W Muzeum wszystko wolno”, którą można było 
oglądać w Muzeum Narodowym. Obejrzało ją 
ponad 32 600 osób, uczestnicząc w spotkaniach, 
warsztatach i lekcjach muzealnych. Prowadzone 
od początku projektu badania ewaluacyjne 
pozwoliły na precyzyjne wskazanie umiejętności 
i kompetencji nabytych przez jego uczestników. 
DZIECI poza wiedzą dotyczącą funkcjonowania 
Muzeum oraz pracy kuratora, nauczyły się 
szacunku do dzieła oraz postrzegania sztuki 
poprzez pryzmat własnych emocji. Rodzice 
podkreślali, że dzięki projektowi ich pociechy 
nabrały swobody w wypowiadaniu się na tematy 
związane ze sztuką. W czasie pół roku wspólnej 
pracy w grupie różnowiekowej dzieci najwięcej 
zyskały w obszarze kompetencji społecznych. 
Wzmocniło się ich poczucie własnej wartości, 
wzrósł autorytet w rodzinie i klasie, stały się 
odważniejsze i bardziej otwarte w kontakcie 
z dorosłymi. Nauczyły się negocjacji oraz sztuki 
autoprezentacji. Praca z jedną grupą dzieci przez 
ponad pół roku była zupełnie nowym wyzwaniem
i okazją do sprawdzenia własnych umiejętności.

realizatorzy:

Wioletta Cicha – pedagog, historyk sztuki, Anna Kwiatkowska – historyk sztuki,
Maria Wasińska–Stelmaszczyk – artystka, Katarzyna Ampt – archeolog,

Katarzyna Szumlas – historyk sztuki, Paulina Tyro-Niezgoda i Piotr Matosek – projektanci

Tutorzy dziecięcych zespołów kuratorskich: Maciej Marciniak – archeolog, 
miejsce: 

Muzeum Narodowe 
w Warszawie 
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Bożena Pysiewicz
Agnieszka Morawińska

Anna Knapek  

Muzeum Narodowe
w Warszawie 

Śródmieście

3

3
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termin: 
25 maja 2015 – 8 maja 2016 

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

W MUZEUM 
WSZYSTKO 
WOLNO

adresaci:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, 
pracownicy Muzeum Narodowego 

w Warszawie



Możliwość wyruszenia w nieznane, realizacji 
nowatorskiego projektu, który był interesujący dla 
dzieci i zyskał uznanie naszych kolegów z muzeum. 
Tematy dziecięcych wystaw stały się inspirujące dla 
badań kuratorów. Postanowiono, że dzieci nagrają 
audioprzewodniki do kolejnych wystaw, a od 
jesieni zacznie działać Dziecięca Rada Muzealna. 
Dzięki temu projektowi zmienia się muzeum, 
zmieniamy się my.

To pierwszy w historii światowego muzealnictwa 
przypadek, w którym wystawa tworzona była nie 
przy współpracy, lecz PRZEZ dzieci. Muzeum 
oddało do ich dyspozycji wszystko co ma: kolekcję, 
zespół, przestrzeń oraz budżet. Nie zostały 
narzucone żadne wymogi odnośnie tematów 
wystaw, wyboru, liczby i typu obiektów czy też 
scenografii. Jedyną wiadomą był termin wernisażu 
określony harmonogramem muzealnych wystaw. 
O wyjątkowości projektu świadczy zainteresowanie 
z jakim spotkał się w mediach polskich
i zagranicznych. O „W Muzeum wszystko wolno” 
można było przeczytać m.in. na stronach BBC 
i smithsonian.com. O szczegóły związane 
z realizacją projektu pytali nas muzealnicy zarówno 
z Polski, Brazylii, Hiszpanii, Litwy i Ukrainy. Projekt 
znalazł się w gronie finalistów konkursu „2016 
Children in Museums Award”.

Dzieci zadbały o każdy szczegół wystawy, od dzieł 
po kolor ścian. Działały jednak w sferze 
wirtualnych projektów. Jako koordynatorki 
czułyśmy ciężar odpowiedzialności, aby 
zbudowana ekspozycja spełniła ich oczekiwania
i wyobrażenia. Paradoksalnie byłyśmy świadome, 
że nie do końca wiemy jaką wizję wystawy 
zbudowało w wyobraźni każde z dzieci. 
Wyzwaniem było też wycofanie edukacyjnego 
„wiedzącego ja".

Krzyś ułożył piosenkę „I love MNW”, którą śpiewali 
wszyscy, Marcel i Ula oprowadzali po wystawie, 
Janek i Iga wstali o godzinie 5 rano, aby o 6 być 
na żywo na antenie radiowej, Miłosz powiesił nad 
łóżkiem plan wystawy, a jego tata wolontariacko 
nagrał i zmontował wszystkie audioprzewodniki 
do wystawy. Takich przykładów jest więcej. 
Ich wspólnym mianownikiem jest ogromne 
ZAANGAŻOWANIE.

liczba uczestników:
bezpośredni - 90, pośredni - 32600

finansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki sponsorskie

nagroda:
I miejsce - instytucje artystyczne i muzea - 2016
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foto: P. Grochowalski 

oryginalność
koncepcji



Scriptorium Villa Nova – to termin stworzony 
na określenie wszelkich działań edukacyjnych 
związanych z popularyzacją kaligrafii i paleografii 
w Muzeum Pałacu w Wilanowie. W terminie 
odwołujemy się do dawnej, łacińskiej nazwy 
Wilanowa – Villa Nova, by dać wyraz temu, jak 
Wilanów dzięki swoim znamienitym właścicielom, 
począwszy od króla Jana III, wpisuje się w tradycję, 
powoli ulegającej zapomnieniu sztuki odręcznego 
pisania i iluminacji. Na potrzeby programu został 
zaaranżowany na dawne scriptorium namiot 
historyczny, który jest zlokalizowany tuż przy 
wejściu do ogrodów królewskich. Charakter 
miejsca oddaje każdy jego element – ręcznie 
wystrugane w drewnie ławy, stoły, pulpity, 
sekretarzyki, księgi w skórzanych oprawach, 
dawne narzędzia pisarskie… Co weekend, 
w sezonie wiosenno-letnim, odbywają się tu 
otwarte warsztaty kaligrafii z udziałem dzieci i osób 
dorosłych. Warsztaty są adresowane nie tylko 
do miłośników kaligrafii, ale również do osób, 
które chcą, aby ich pismo odręczne stało się 
eleganckie, bardziej fantazyjne lub po prostu 
staranniejsze. Za wzór stawiamy sobie pierwotną 
odmianę pisma angielskiego, czyli cancellarescę, 
która stała się krojem pisma powszechnie 
obowiązującym w XVII w. Poszczególne litery 
są smukłe i czytelne, a zarazem mają fantazyjne 
kształty. Pisanki angielskiej w uproszczonej wersji 
uczymy się po dziś dzień w szkole, ale po kilku 
latach nauki wyrabiamy już swój własny charakter 
pisma, zapominając o odpowiednim kącie 
nachylenia liter, który wynosi w przypadku tego 
kroju pisma 55°, o owalności liter. Warsztaty mają 
formułę otwartą (nie obowiązuje rezerwacja), 
a ich uczestnicy sami decydują o intensywności 
i rodzaju wykonywanych ćwiczeń, których celem 
jest doskonalenie umiejętności starannego 
kreślenia liter. W tygodniu prowadzone są 
warsztaty, także z dziedziny paleografii i historii 
drukarstwa (z wykorzystaniem rekonstrukcji 
XVII-wiecznej prasy drukarskiej) z udziałem grup 
szkolnych. Prowadzone są również kursy kaligrafii. 
Uczestnicy mają także możliwość obejrzenia

faksymile zeszytów szkolnych Janka Sobieskiego 
czy reprintów XVII-wiecznych książek, w tym 
pierwszego polskiego podręcznika do nauki 
kaligrafii autorstwa St. S. Jagodyńskiego z 1695 r.

Zmiana w podejściu uczestników warsztatów 
do kwestii nauczania pisma odręcznego –  pisanie 
to doskonały trening dla umysłu, którego nie 
zastąpi żadne inne ćwiczenie, to czynność, 
w czasie której aktywizujemy jednocześnie ośrodki 
mózgu odpowiedzialne za analizę, percepcję 
wzrokową, myślenie abstrakcyjne, zdolności 
motoryczne, koordynację, orientację przestrzenną. 
Redefinicja pojęcia: „kaligrafia” – to nie tylko 
ars scribendi, ale także sztuka cierpliwości, 
pomysłowości, oryginalności, „przyjemne 
trwonienie czasu”, chwile radości, podróż 
w czasie, jak i wysiłek. 
Aktywizacja różnych grup wiekowych, o różnych 
potrzebach edukacyjnych – nabycie przez 
uczestników umiejętności pisania piórem 
dwuelementowym, kreślenia liter w stylistyce 
XVII-wiecznej i nie tylko, analiza źródeł 
historycznych pod kątem użytych narzędzi 
i podkładów piśmienniczych. 
Zdobycie przez uczestników warsztatów wiedzy 
historycznej (epoka króla Jana III), z zakresu 
paleografii (dawne przybory i podkłady 
piśmiennicze, historia pisma, dzieje książki pisanej 
i drukowanej) oraz sztuki (architektura pałacowa, 
dekoracje malarskie).

To jedyne w swoim rodzaju plenerowe scriptorium, 
zlokalizowane w przestrzeni miejskiej o niezwykle 
bogatej historii. Na mapie Polski nie znajdziemy 
podobnego miejsca, w którym odbywają się z tak 
dużą częstotliwością warsztaty z pisania XVII-
wiecznym krojem pisma, w tak wyjątkowej

miejsce: 
Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie 
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                  S Z T U K I  P L A S T Y C Z N E

termin: 
12 stycznia 2015 – 3 maja 2016 

adresaci:
dzieci, młodzież, 
dorośli, seniorzy

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej 
zadawane pytanie: czy nauka pisma 

odręcznego ma jeszcze rację bytu? Do czego 
dzisiaj służy nam pismo, skoro w obecnych 
czasach własnoręczny podpis zastępuje się 

elektronicznym zapisem, a kombinacja 
czterech cyfr umożliwia nam dokonywanie 

operacji finansowych? Impulsem do zabrania 
głosu w dyskusji stała się lektura 
wyjątkowych rękopisów: dwóch 

kilkudziesięciostronicowych zeszytów 
szkolnych Jana Sobieskiego – ucznia 

krakowskiego kolegium, późniejszego 
monarchy, a także jego twórczość 

epistolograficzna do ukochanej Marysieńki. 
Kolejnym krokiem było stworzenie miejsca – 

skryptorium, w którym na przykładzie 
faksymile podpisów pary królewskiej 

będziemy analizować obowiązujący 
wówczas krój pisma, uczyć go krok po kroku, 
a także pokazywać źródła pisane z minionej 

epoki, narzędzia pisarskie. Bo w pisaniu – 
wbrew pozorom – nie chodzi tylko o pisanie.

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

SCRIPTORIUM 
VILLA NOVA

Katarzyna Pietrzak
   

Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie 

Wilanów
3

realizatorzy:

Barbara Galińska – kaligraf, grafik, ilustrator, Ewelina Pabisiak – historyk sztuki, politolog,
Ewelina Jarnutowska – animator, pedagog, Katarzyna Krzywicka – historyk sztuki

Janusz Korzeniowski – rekonstruktor, kaligraf, typograf, 



pisanie przestaje być przykrym obowiązkiem, 
a staje się sposobem na wspólne spędzanie 
wolnego czasu. Radujemy się, kiedy w trakcie 
warsztatów nikt nie wychodzi na przerwę. Radość 
sprawiają nam słowa uznania dla naszej „misji”, 
jaką jest ocalenie kaligrafii od zapomnienia.

scenerii, pod okiem doświadczonych specjalistów, 
z wykorzystaniem różnorodnych kart pracy, 
począwszy od rysunków do obrysu tuszem, 
po profesjonalne wzorniki pisma. Tu można 
wszystko dotknąć: narzędzia pisarskie, podkłady 
piśmiennicze, przejrzeć reprinty dawnych 
podręczników do kaligrafii czy faksymile 
XVII i XVIII-wiecznych dokumentów. Oryginalna 
jest również formuła prowadzenia warsztatów 
– otwarta, a każdy uczestnik sam decyduje, ile 
czasu poświęci na udział w warsztatach. Każdy też 
może liczyć na indywidualny tok nauki.

Najtrudniejsze były i są sytuacje, kiedy nie możemy 
zapewnić wszystkim naszym gościom miejsca przy 
pulpicie, z uwagi na ich ograniczoną liczbę 
w scriptorium, co podyktowane jest koniecznością 
zapewnienie optymalnych warunków do pisania 
każdemu uczestnikowi warsztatów. Czasem 
zmagamy się z ulewnym deszczem, porywistym 
wiatrem czy uciążliwym upałem…

Nie spodziewaliśmy się, że w scriptorium będą 
spotykać się tak różni ludzie, w każdym wieku, 
o różnej profesji, narodowości, pasjonaci i adepci 
ars scribendi, niezwykle cierpliwi i ci trochę mniej, 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, 
niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch), 
leworęczni i praworęczni…

Cieszy nas to, że zwłaszcza dzieci tak chętnie 
uczestniczą w warsztatach. Dla nich i ich rodziców

liczba uczestników:
bezpośrednich – 25000 pośrednich – 42000

finansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nagroda:
II Nagroda – instytucje artystyczne i muzea – 2016
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foto: K. Pietrzak



Pomysł narodził się w Warszawskiej Galerii 
Ekslibrisu, gdzie obejrzałam ostatnio kilka 
wystaw. Podczas jednego z takich spotkań 

okazało się, że polski ekslibris obchodzi
 w 2016 roku jubileusz 500-lecia. 

Pomyślałam, że jest to dobra okazja, aby 
zaproponować młodzieży konkurs 

na wykonanie ekslibrisu w dowolnej 
technice dla księgozbioru własnego lub 

swoich bliskich. To był eksperyment, 
poprosiłam o pomoc Małgorzatę Widomską 

– nauczycielkę plastyki w naszej szkole 
i Michała Witaka – kierownika Warszawskiej 
Galerii Ekslibrisu. Te dwie osoby okazały się 

niezastąpione: pierwsza przeprowadziła 
z młodzieżą zajęcia praktyczne – warsztaty 

oraz zachęcała do wzięcia udziału 
w konkursie, a druga wspierała pod 

względem merytorycznym.

Wokół biblioteki jako miejsca – centrum 
kulturalnego w szkole, udało się utworzyć 
społeczność wspierającą młodych twórców: 
współpraca między instytucjami, wykorzystanie 
doświadczenia absolwentów szkoły, jednocześnie 
będących studentami wzornictwa ASP i architektury 
PW, zaangażowanie nauczycieli.
Młodzież samodzielnie zmierzyła się z trudną 
techniką linorytu, tworząc wspaniałe ekslibrisy. 
Powstały prace, które świadczą o tym, 
iż stworzenie małego ekslibrisu może wyzwolić 
drzemiące w młodych ludziach talenty, dać im 
radość i satysfakcję. 

Najtrudniejsze było zaplanowanie działań i ich 
realizacja, równolegle z obowiązkami dnia 
codziennego, a często po godzinach pracy. Trudne 
było pokonanie własnego strachu, że może się nie 
udać. I jeszcze pozyskanie przychylności 
darczyńców, przy braku jakichkolwiek funduszy 
na ten cel, było to nie lada wyzwanie. 

Uczniowie entuzjastycznie podjęli temat. 
Przed ogłoszeniem konkursu zorganizowałam 
w bibliotece szkolnej wystawę ekslibrisów 
Konstantego Sopoćki. Wcześniej, przy okazji 
wystawy Woldenberczycy, młodzież mogła 
zobaczyć m. in. ekslibrisy wykonane przez 
plastyków – oficerów w obozie jenieckim 
Woldenberg (kilku - to Batoracy). Prace uczniów 
zostały zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej. Przygotowałam dla nich 
pamiątkowy katalog prac konkursowych. Galę 
wręczenia nagród zorganizowałam podczas II Nocy 
Bibliotek. Uroczystość uświetnił koncert poezji 
śpiewanej absolwenta szkoły. Działania, które 
podejmuję w bibliotece szkolnej ukierunkowanie 
są na promocję czytelnictwa, książki i biblioteki. 
Jednym z wielu, był konkurs na ekslibris. Cały rok 
trwały przygotowania do niego. Celem konkursu 
było rozbudzenie wrażliwości młodzieży na piękno 
małej sztuki graficznej, od lat towarzyszącej 
książce. Wartością zaś tego konkursu było 
przybliżenie młodzieży zasad tworzenia znaku 
książkowego i technik graficznych. Dla uczestników 
było to niełatwe zadanie, zwłaszcza, 
że wykonywali je po raz pierwszy. Trudne było 
rytowanie w lustrzanym odbiciu, szczególnie liter. 
Jednak powstały prace, które świadczą o tym, 
iż stworzenie małego ekslibrisu może wyzwolić 
drzemiące w młodych ludziach talenty, dać 
im radość i satysfakcję. 

- wystawa pokonkursowa ekslibrisów wykonanych 
przez młodzież,
- katalog prac konkursowych, który otrzymał każdy 
z uczestników konkursu,
- rozwijanie kreatywności i zdrowego 
współzawodnictwa,
- motywowanie do dbałości o księgozbiór,
- rozbudzanie aktywności i kultury czytelniczej

miejsce: 
Zespół Szkół Nr 66
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Halina Stompierz       

Zespół Szkół Nr 66   

Śródmieście

3

3

                  S Z T U K I  P L A S T Y C Z N E

termin: 
1 lutego – 4 czerwca 2016 

adresaci:
młodzież

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcjiMÓJ EKSLIBRIS 

– KONKURS 
SZKOLNY

co było
najtrudniejsze?

realizatorzy:
Małgorzata Widomska – nauczycielka plastyki 

Michał Witak – kierownik Warszawskiej Galerii Ekslibrisu  



Dużego zainteresowania konkursem w szkole, 
w której nacisk jest położony na sukcesy w 
olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w tym 
międzynarodowych (nauki ścisłe i humanistyczne). 
Pięknych prac jakie młodzież wykonała oraz tak 
dużego rozgłosu w środowisku specjalistów, 
bibliofilów. Efektu w postaci specjalnie 
wykonanego dla biblioteki szkolnej ekslibrisu, 
autorstwa Ryszarda Bandosza.

Zaangażowanie młodzieży, chęć kontynuowania 
zabawy z ekslibrisem, zdobycie doświadczenia w 
nowych technikach plastycznych, profesjonalnie 
zrobiony konkurs – wysoka ocena konkursu przez 
jego uczestników oraz środowisko specjalistów. 
Książka z własnym ekslibrisem jest zawsze 
wyrazem indywidualności i wysokiej kultury 
właściciela oraz wyrazem jego dbałości o własny 
księgozbiór.

realizatorzy:
Warszawska Galeria Ekslibrisu  

liczba uczestników:
bezpośrednich – 35

pośrednich – 60  

finansowanie:
 Wydawnictwo Arkady, miesięcznik Stolica

Rada Rodziców
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nagroda:
III Nagroda – szkoły ponadgimnazjalne - 2016

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



Interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny 
zrealizowany na terenie Warszawy w myśl hasła 
„więcej odbiorców sztuki nowoczesnej” miał 
na celu upowszechnianie sztuki najnowszej. 
Zwłaszcza tam, gdzie jej obecność nie jest 
oczywista. Skierowany był głównie do 
utalentowanej młodzieży gimnazjalnej i licealnej, 
dla której oferta rynkowa jest najskromniejsza. 
Zrealizowane zostały wydarzenia kulturalno-
edukacyjne według scenariuszy skrojonych 
dokładnie na miarę uczestników. Młodzież 
poznawała ważne instytucje kultury, ich wystawy 
czasowe i konkretne dzieła sztuki. Opierając się 
na konfucjańskiej maksymie „powiedz a zapomnę, 
pokaż a zapamiętam, pozwól zrobić a zrozumiem" 
zrealizowałam warsztaty wykorzystujące znane już 
umiejętności poszerzone o nowe sposoby 
działania. Ważnym założeniem projektu jest 
synergia różnych środowisk – sztuka stawała się 
czynnikiem łączącym dziedziny nauki i kultury, 
środowiska i pokolenia. Do współpracy zostały 
włączone instytucje kultury, które udostępniły 
swoje zbiory i sale edukacyjne z wyposażeniem. 
Praca z młodzieżą przebiegała na trzech 
płaszczyznach: poznawczej, aktywnie 
doświadczalnej i emocjonalnej. Pierwszoplanowo 
traktowano sam proces poznawczy, a nie efekt 
finalny. To wymagało podążania za potrzebami 
uczestników. Z zawodnikami Piłkarskiej Akademii 
Legii biegaliśmy alejkami Łazienek Królewskich i 
zgłębialiśmy ideę igrzysk olimpijskich. Z grupą 
stepowania szukaliśmy rytmu w galerii XX wieku 
w Muzeum Narodowym, a z grupą teatralną 
odtwarzaliśmy emocje obrazów A. Wróblewskiego. 
Ze studentami Akademii Medycznej rozprawialiśmy 
o ciele w obliczu dzieł zgromadzonych na 
wystawie „Prawda, piękno, dobro” w Zachęcie. 
Z dziećmi z Ośrodka Pomocy Rodzinie marzyliśmy 
o dalekich podróżach w Miejscu Projektów Zachęty 
i wzbogacaliśmy działaniami plastycznymi 
przestrzeń publiczną. Gimnazjaliści z Wesołej uczyli 
się „czytać” przestrzeń miejską wszystkimi

Sztuka współczesna wydaje się być coraz 
bardziej elitarna. Jako twórca, również 

w swoim interesie, podejmuję próby 
działania mające na celu upowszechnianie 

sztuki nowoczesnej. Mentalne 
i konceptualne bariery oraz strach przed 

„niezrozumiałą” sztuką współczesną 
utrudniają dostęp do kultury nawet tym, 

którzy posiadają świadomość o roli edukacji 
i własnego rozwoju. Wychowanie 

świadomych odbiorców kultury to pasja, 
którą od lat rozwijam. Szczególnie jest 

mi bliskie sportowe środowisko. Pomysł 
projektu „Połączeni sztuką” powstał w 2009 

roku. Zrealizowałam wówczas działanie 
z praską młodzieżą z Klubu Sportowego 

Drukarz. Cała drużyna w strojach 
treningowych biegła ulicami Warszawy 

do Galerii Zachęta, aby tam spotkać dzieła 
sztuki współczesnej traktujące o footballu. 

zmysłami na spacerach sensorycznych, aby potem 
fotografować ją inspirując się twórczością Zofii 
Rydet. Przeprowadzone działania partycypacyjne 
otwierały naszą percepcję i wrażliwość na 
otaczający świat. Nabrały szczególnego sensu 
zwłaszcza teraz, gdy mieszają się wpływy, gdy 
poszukuje się nowych inspiracji, a świat staje się 
powszechnie dostępny.

Pomysł wyjścia z działaniami edukacyjno-
animacyjnymi w zakresie sztuki do grup 
społecznych, które nie są z plastyką bezpośrednio 
powiązane wzbudził zainteresowanie środowiska 
edukacyjnego. Bezpośredni kontakt ze sztuką 
pozwolił młodym ludziom, którzy rozwijają swoje 
pasje w przeróżnych kołach zainteresowań, 
poszerzyć własne horyzonty i skorelować swoje 
pasje z działaniami artystycznymi. Projekt dotarł do 
młodzieży, która jako utalentowana jest często 
pozostawiona sama sobie. Wykorzystywano 
rodzaje aktywności, które łączyły się z ich 
wrodzonymi talentami. Uwzględnianie naturalnej 
dynamiki i energii grupy w działaniach przyczyniło 
się do płynnego przebiegu procesu edukacyjnego. 
Twórcze przedsięwzięcia włączały w proces 
edukacyjny własne nieskrępowane działania 
uczestników, a efekty poznawcze pogłębione 
zostały przez emocjonalny kontakt ze sztuką. 
Połączenie różnych środowisk na polu tworzenia i 
odbioru sztuki wzbogaciło, tak twórców jak i 
odbiorców projektu. W ciągu półrocznego trwania 
stypendium odbyło się 25 wydarzeń artystyczno-
edukacyjnych w najważniejszych instytucjach 
kultury Warszawy.
Dzięki współpracy z różnymi podmiotami projekt 
poszerzył swój zasięg o pracowników instytucji 
kultury i oświaty.

odbiorcy:
dzieci, młodzież, studenci

realizator:
Małgorzata Munchberg – artystka rzeźbiarka, nauczycielka, edukatorka rysunku i ceramiki

miejsce: 
Warszawa 
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Małgorzata Minchberg  
  

Wesoła

3
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termin: 
2015
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Nowatorstwo projektu polega na sposobie 
bezpośredniego dotarcia do odbiorców 
i stworzeniu specjalnie dedykowanej oferty dla 
konkretnych grup kluczem ich pasji. Projekt wspiera 
wybitne jednostki. Organizowane wydarzenia 
edukacyjno-artystyczne odbywały się w wybranych 
miejscach kultury według potrzeb i scenariusza, 
który powstał przy współpracy z opiekunem grupy 
i był skrojony dokładnie na miarę uczestników. 
Ważnym założeniem działań jest synergia 
różnorakich środowisk, sztuka staje się czynnikiem 
łączącym różne dziedziny, środowiska i pokolenia. 
Sztuka zrozumiana i odbierana nawet tam, gdzie 
nieoczywiste jest ją spotkać – na boisku, na 
parkiecie czy w laboratorium fizycznym - to cel tego 
integracyjnego działania! Praca z grupami 
nakierowana jest na proces wynikający z potrzeb 
i energii jej członków, a nie na efekt końcowy.

Mając za sobą wiele lat praktyki w edukacji byłam 
przekonana, że wiem wszystko na temat pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Jednak praca z tak 
różnorodnymi grupami, np. z Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, przyniosła inną jakość i dostarczyła 
nowych doświadczeń. Podstawowe metody pracy 
twórczej należało całkowicie przebudować 
i pogłębić o zwykłe ludzkie bycie „tu i teraz”.

Radością jest dla mnie tak pozytywny odbiór i chęć 
współpracy ze strony trenerów, nauczycieli i 
edukatorów. Nasze środowisko edukacyjne jest 
naprawdę otwarte na kreatywne działania! 
Wszelkie spotkania są wartością dodaną a 
współpraca edukatorów różnych specjalności 
szalenie wzbogaca. Efekty końcowe wydarzeń były 
czasem zaskakujące, bo wszyscy mieli swój wkład 
w przebieg działań.

Nie ma młodzieży niezainteresowanej sztuką! 
Dobór języka, sposób kontaktu z uczestnikami 
i uwzględnienie ich sposobu patrzenia na świat 
decyduje o pozytywnym odbiorze spotkania, 
a przez to w przyszłości o chętnym odbiorze sztuki. 
„To było najfajniejsze spotkanie, to w muzeum, 
psze Pani!”- skwitował żywiołowo jeden 
z chłopaków z OPR-u po działaniach artystycznych 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

liczba uczestników:

pośrednio – pracownicy instytucji kultury i oświaty
bezpośrednio – 19 grup młodzieży z opiekunami – 500 osób

partnerzy:
Muzeum Narodowe, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

nagroda:
I Nagroda – inne – 2016. 
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Czy tego można nauczyć się w szkole? 
Sami nauczyciele przyznawali, 
że AUTOBUS CZERWONY jest wyjątkowy! Wydaje 
się nam, że znaleźliśmy sposób na typowo 
warszawski projekt edukacji kulturalnej - z jednej 
strony dający ważne uniwersalne kompetencje 
w dziedzinie sztuki i historii, z drugiej strony - 
mający znaczący walor tożsamościowy, 
integracyjny, warszawski właśnie!

1. Wiedza. Konkretne wiadomości dotyczące 
historii i kultury warszawskiej Białołęki. 
Powszechnie nieznane i dlatego uchodzącego 
za coś wyjątkowego. Dla dzieciaków niezwykle 
cenna praktyczna orientacja w dziedzinie historii 
sztuki, umiejętność rozpoznawania stylów 
architektonicznych, detali, rozumienia procesów 
historycznych, praktycznego poczucia, że to co było 
jest ważne! 
2. Pobudzenie obywatelskie dzięki kulturze 
i historii. Innymi słowy - ukazanie społecznego 
wymiaru kultury i historii. Jak to? Np. na początku 
XX wieku bardzo głośno o problemach z brakiem 
wszystkiego na Białołęce mówili nowi młodzi 
mieszkańcy. Aby przeciwdziałać atomizacji 
podejmowali liczne inicjatywy społeczne, 
kulturalne: założyli gazetę, sami doprowadzili 
do elektryfikacji osiedli, zorganizowali bibliotekę 
plenerową… Nie czekali aż załatwi to „władza”, 
aż spadnie im to z nieba. Jeden z nastolatków 
uczestniczących w naszej wycieczce wykrzyknął: 
„trzeba im pomnik postawić!” Miał rację! 
Jeśli ma się taką świadomość przeszłości MIEJSCA, 
w którym się żyje i LUDZI, którzy kiedyś tworzyli 
Białołękę, zupełnie inaczej podchodzi się 
do wyzwań rzeczywistości. 
3. Zbudowanie poczucia tożsamości i integracji 
lokalnej. Zwłaszcza po wycieczkach szkolnych. 
Jeśli od rodziców przychodzą takie maile: „Mój syn 
był pod ogromnym wrażeniem”. 

Satelitarna dzielnica Białołęka wcale nie musi 
kojarzyć się wyłącznie ze smutnymi zamkniętymi 
blokowiskami, albo więzieniem! Chociaż zabytków 
tu jak na lekarstwo, udowodniliśmy, że historia tej 
części miasta jest fascynująca i unikatowa. 
Czy gdzie indziej w Warszawie Czesław Miłosz 
doświadczył ESENCJI TEATRU, a dzieciaki 90 lat 
temu wydawały własną gazetę lokalną, pisaną 
ręcznie w 22 egzemplarzach? 
W ramach projektu mieszkańcy Warszawy 
oraz uczniowie białołęckich szkół i przedszkoli 
mogli poznać historię Białołęki podczas 
dwugodzinnych wycieczek zabytkowymi 
autobusami - ogórkami, chaussonami, 
londyńczykami i ikarusami, organizowanych 
w wybrane weekendy i dni powszednie. 
Prowadzone z wielką swadą przez Bartka 
Włodkowskiego, kustosza Wirtualnego Muzeum 
Białołęki, z animacjami i konkursami, przyciągnęły 
rzesze uczestników – od dzieci po seniorów! 
W 66 wyprawach wzięło udział 3900 osób 
(chętnych było ponad dwukrotnie więcej!). 
No, dobrze, ale gdzie tutaj edukacja kulturalna? - 
zapytacie Państwo. Otóż, nie była to tylko zwykła 
wycieczka czy lekcja historii. Świadczy o tym 
wypowiedź 9-letniego Amadeusza: „Dzięki tej 
wycieczce poczułem miłość do mojej Białołęki!” 
Wymowne, prawda? Ale po wycieczkach każde 
dziecko potrafi również jednym tchem wymienić 
cechy gotyku, rozpoznać kwiatony, wyjaśnić, 
czemu Stasiuk wielkim pisarzem jest albo dlaczego 
warto chronić fisharmonie! Dziwne? Owszem, 
zwłaszcza, że nie jest to efekt nocnego kucia 
w pocie czoła, ale innowacyjnych metod - gier, 
zagadek, wciągających nawet największego 
młodzieżowego sceptyka. Każda wyprawa była 
bowiem pełna rozmaitych kulturalnych odniesień 
i nie polegała wyłącznie na objechaniu części 
miasta. Istota - to 3 lub 4 przystanki, w trakcie 
których dzieciaki mogły z bliska dotknąć zabytków, 
tropić zagadki na starych zdjęciach, brać udział 
w teatralnej inscenizacji legendy o... diable, albo 
rozwiązać zagadkę filharmonii i w nagrodę 
wykonać koncert na ponad 100-letniej fisharmonii!

Zaczęło się od OBSERWACJI, że Białołęka 
to kulturalnie, historycznie i tożsamościowo 

terra incognita. Miejsce bez korzeni. 
Sypialnia wielkiej stolicy. Zwłaszcza dla 

nowych mieszkańców, którzy sprowadzają 
się tutaj z całej Polski i żyją w zamkniętych 

osiedlach - gettach. Najgorzej jest 
dzieciakom, nie mają zbyt wielu miejsc 

aktywności, a nawet przestrzeni 
do spędzania wolnego czasu. Jeden ośrodek 

kultury na ponad 130-tysięczne miasto 
to niewiele! 

Od NARZEKANIA nauczycieli: że nie ma 
pomysłów i materiałów do edukacji 

o lokalnej kulturze, historii i tradycjach. Bo 
co można zrobić w miejscu, gdzie nie ma 
niczego na miarę wilanowskiego pałacu? 

Od POMYSŁU Małgosi Kozieł, szefowej 
białołęckiego Wydziału Kultury, żeby na Dni 

Białołęki 2014 zrobić wycieczki starym 
autobusem. Zgodziliśmy się w AVE 

i... okazało się, że to HIT. Na 300 miejsc 
chętnych było wówczas... 1,5 tys. osób! 

Dlatego w 2015 roku zrobiliśmy nasz 
projekt.

adresaci:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

Bartłomiej Włodkowski

Fundacja AVE

Białołęka 

3

3
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termin:

 1 kwietnia – 15 grudnia 2015
miejsce: 

Warszawa

AUTOBUS
CZERWONY
HISTORIA LOKALNA

opis

rezultaty
projektu

pierwszy krok

                  H I S T O R I A  L O K A L N A

realizatorzy:

dyrygent chóru AVETKI, autor interdyscyplinarnych programów edukacyjnych, 
łączących sztukę i kajaki, autor publikacji o dziejach Warszawy.

Bartłomiej Włodkowski – historyk, zawodowo związany z III sektorem, 



Wycieczki starymi autobusami z gawędą 
historyczną - co w tym innowacyjnego? 
Ba, w Warszawie na pęczki spacerów 
i spacerowników. Zabytkowe auta 
są gadżeciarskie, ale to jednak za mało, żeby 
mówić poważnie o edukacji kulturalnej. Otóż u nas 
jest wszystko na odwrót. Stary autobus to jedynie 
forma, metoda, wabik. Przyciągający, 
niezobowiązujący, niewymagający. Uczestnik czuje 
się bezpiecznie: jest nastawiony na odbiór. 
A tymczasem... Taki mail: „Pan Bartek jest BOSKI!!! 
Oby więcej ludzi, którzy w tak magiczny sposób 
potrafią przenosić w miejsca i czasy i w ogóle 
angażować i pobudzać wszystkich niezależnie 
od wieku. Kasia”. Tak, to brzmi jak laurka. Ale to 
ważna metoda w edukacji kulturalnej: charyzma! 
Zresztą trudno to opisać, to trzeba zobaczyć. Jeśli 
Państwo zdecydujecie, że nasz projekt warty jest 
uwagi, chętnie pokażemy w realu, czym jest nasza 
oryginalność.

Znalezienie wspólnego języka dla osób w różnym 
wieku. Stąd elementy inscenizacji, konkursów, 
detektywistycznych poszukiwań, koncertu. Na tyle 
różnorodnych bodźców nikt nie może pozostać 
obojętny. Ani mały, ani duży. Albo inna sytuacja: 
70-tka 4,5-latków w autobusie. I jak im 
opowiedzieć o Zakładzie dla Upadłych Panien? Jak 
ich porwać? Jak nie stracić uwagi? Ale... udało się 
nam!!!

Tak dużego zainteresowania! Ponad 2 razy więcej 
chętnych. Ale i ciągu dalszego. A takowy dzieje 
się. Efektem wycieczek są np. odnalezione 
niepublikowane wcześniej zdjęcia i filmu 
Tarchomina z lat 80. autorstwa Wiesława Antosika, 
operatora TVP. Leżały w pewnej piwnicy... W 2016 
zrobiliśmy z nich wystawę, film i lekcje w szkołach! 
Zebraliśmy też wiele starych zdjęć dzielnicy.

liczba uczestników:
bezpośrednich – 3900

pośrednich – 8942

partnerzy:
białołęckie szkoły podstawowe i przedszkola
Białołęcki Ośrodek Kultury, białołęckie parafie

finansowanie:
Dzielnica Białołęka, 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

nagroda:
Wyróżnienie – organizacje pozarządowe – 2016 
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co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

Po jednej z wycieczek do przewodnika podchodzi 
uczestniczka i stanowczym głosem obwieszcza: 
- Proszę Pana, ja zadzwonię do Dzielnicy i o 
wszystkim powiem!
- „Taaaak....  - pyta przewodnik nieco zaskoczony. - 
A czy coś się stało...?
 - O, tak, proszę pana! Stało się! Zadzwonię do 
Dzielnicy i powiem, że to była najfajniejsza 
wycieczka na jakiej byłam. Po prostu super było!

oryginalność
koncepcji

umiejętności
uczestników

foto: archiwum projektu



poszczególnych obiektów w odniesieniu 
do dokumentacji fotograficznej. Poznały zabytki 
oraz ciekawe miejsca związane z dzielnicą. 
Zwiększyły swoją wiedzę na temat kultury, 
zabytków, przyrody. Poznały techniki 
dokumentowania interesujących je rzeczy. 
Zgromadziły zdjęcia dotyczące znanych im miejsc. 
Wykorzystują różnorodne materiały 
do tworzonych prac plastycznych. Potrafią 
naszkicować miejsce aktualnie zwiedzane. 
Opanowały umiejętność uważnego słuchania, 
obserwowania i tworzenia. Posiadły poczucie 
tożsamości z Dzielnicą Wola. Powstało: 
47 swobodnych tekstów, 124 wiersze 
i 172 piosenki o Woli.

Koncepcja realizowana była w jednym czasie przez 
26 wolskich przedszkoli, 52 nauczycieli 650 dzieci. 
Przez 5 miesięcy przedszkolaki poznawały Wolę 
w terenie lub podczas lekcji tematycznych 
w bibliotekach, przedszkolach, w muzeach, 
z nauczycielami, przewodnikiem lub z miłośnikami 
Woli: z dziadkami, rodzicami. Poznały historię 
i teraźniejszość naszej dzielnicy. Zwracały uwagę 
nie tylko na zabytki, ale również na różnice 
architektoniczne, ciekawe podwórko, intrygujące 
drzewo. 

Projekt zakładał poznanie Dzielnicy Wola przez 
5-letnie dzieci z 26 wolskich przedszkoli. Przez pięć 
miesięcy 650 wolskich dzieciaków poznawało 
swoją dzielnicę. Były wycieczki, wyjścia w teren, 
udział w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkania 
z osobami związanymi z Wolą. Dzieci poznawały 
na mapie swoją część dzielnicy, w której położone 
jest przedszkole. Zapoznawały się z terminologią 
dotyczącą historii Woli, tworzyły siatki pojęć 
o dzielnicy, poznawały literaturę i dokumentację 
fotograficzną. Poznawały najbliższą okolicę 
przedszkola, szkicowały miejsca najbardziej 
je intrygujące. Uczestniczyły w spacerach 
z przewodnikiem i nauczycielami odkrywając 
tajniki historii dzielnicy. Tworzyły opowiadania, 
analizowały zmiany w wyglądzie poszczególnych 
obiektów w odniesieniu do dokumentacji 
fotograficznej. Spotykały się i rozmawiały 
z ekspertami (miłośnikami – mieszkańcami Woli) 
na tematy związane z teraźniejszością i historią 
naszej dzielnicy. Nawiązały współpracę z muzeami 
znajdującymi się na Woli. Podjęliśmy współpracę 
na portalu społecznościowym Facebook z panem 
prowadzącym stronę „Jestem z Woli”. Wynikiem 
kończącym projekt był finał z podsumowaniem 
wszystkich podjętych przez nauczycieli 
i realizowanych przez dzieci zadań. Powstała 
puzzlomakieta imitująca dzielnicę Wola, na której 
znalazły się wykonane przez dzieci przestrzenne 
miniatury wszystkich ważniejszych budowli wraz 
z naturalnym ukształtowaniem terenu, z parkami, 
zbiornikami wodnymi, ulicami i pomnikami.

Dzieci potrafią odszukać na mapie dzielnicę Wola, 
a na mapie administracyjnej odszukać rejon 
swojego przedszkola. Znają literaturę i dawną 
i dzisiejszą dokumentację fotograficzną rejonu 
wokół swojego przedszkola. Potrafią dokonać 
analizy i dostrzec zmiany w wyglądzie

termin: 
15 lutego – 20 czerwca 2016

miejsce: 
Dzielnica Wola

adresaci:
dzieci

realizatorzy:

Anna Ławnik-Zawadzka oraz pięćdziesiąt dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego 
autorki projektu: Renata Stawczyk-Mizińska, Bożenna Wilczyńska, Anna Mazurek, 
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Anna Mazurek
Bożenna Wilczyńska

Renata Stawczyk-Mizińska
Anna Ławnik-Zawadzka  

Przedszkole nr 253 
„Akademia Pana Kleksa” 

 

Wola

3

33

Rok 2016 to rocznica 100-lecia przyłączenia 
Woli do Warszawy. Przedszkola także 

pragnęły włączyć się w te wydarzenia. Stąd 
pomysł, aby zaangażować w nie nauczycieli 

i dzieci. Tak powstał projekt opracowany 
przez dyrektorki czterech wolskich 

przedszkoli: Przedszkola nr 47, 62, 124 i 253. 
Początkiem były spotkania z nauczycielkami. 

Omawiałyśmy cele, zadania i sposoby 
realizacji oraz dokumentowania materiałów. 

Rozpoczęłyśmy zbieranie materiałów: 
książek, albumów, gazetek, pocztówek, 
bajek przedstawiających Wolę dawniej 

i dziś. Zainteresowałyśmy nimi dzieci, które 
stworzyły listę pytań badawczych oraz plan 

poszukiwania na nie odpowiedzi.

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

WOLA – NASZA 
MAŁA OJCZYZNA 
– BUDOWANIE 
TOŻSAMOŚCI 
DZIECI 
Z DZIELNICĄ

                  H I S T O R I A  L O K A L N A



Najtrudniejszym momentem było przekonanie 
nauczycieli do możliwości realizacji projektu. Do 
uświadomienia, jak wiele wartościowych budowli 
architektonicznych jest w naszej dzielnicy, z którymi 
warto zapoznać dzieci. Obawy dotyczyły też 
sposobu komunikacji pomysłodawców z 
nauczycielami realizującymi projekt.

Zaskoczeniem było duże zaangażowanie się 
społeczności lokalnej – dziadków i rodziców, ich 
chęć przekazywania dzieciom informacji o Woli. 
Spotkałyśmy się także z otwartością wielu 
instytucji: biblioteki, muzea, sale pamięci. 
Zaskoczyła nas także niezwykła staranność i 
różnorodność technik plastycznych wykorzystanych 
do wykonania prac przez dzieci – albumów, modeli 
budynków.

Największą radością było to, że dzieci miały 
możliwość kontaktu z szeroko rozumianą kulturą. 
Poznały zabytki, odwiedzały muzea, miały kontakt 
z przewodnikiem. Poznały technikę fotografii jako 
jeden z elementów dokumentacji. Poznały 
literaturę, same tworzyły swobodne teksty, 
wymyślały bajki, układały wiersze i piosenki. 
Wykorzystywały wiele technik plastycznych, 
poznawały nowe.

partnerzy:

strona „Jestem z Woli” na Facebooku
Dzielnica Wola, Biblioteki Publiczne,

liczba uczestników:
bezpośrednich – 650
pośrednich – 5500

finansowanie:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy 

nagroda:
II Nagroda – przedszkola - 2016 
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co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



Rodzinny charakter projektu prowadził do zacieśnia 
relacji miedzy dziećmi i rodzicami lub wnukami 
i dziadkami, którzy wspólnie zmierzyli się 
z przygotowanymi przez współorganizatorów 
łamigłówkami. Konieczność wykonania zadań 
w muzeach lub na terenie miasta udowodniła 
uczestnikom gry, że istnieje realna i co 
najważniejsze ciekawa alternatywa dla ciągłego 
oglądania telewizji lub grania na komputerze. 
Od rodziców, których rodziny wzięły udział 
w zabawie wiemy, że dzięki tej akcji dzieci zaczęły 
dużo chętniej odwiedzać muzea.
Dzięki bardzo dużemu sukcesowi gry udało się 
przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców historię 
Warszawy oraz losy związanych z nią wybitnych 
osobistości. Uczestnicy akcji zdobyli umiejętność 
wyszukiwania w przestrzeni muzealnej i miejskiej 
odpowiedzi na zadane im pytania.

W 2011 roku, kiedy rozpoczynaliśmy projekt, 
nie istniały w Polsce tego typu międzymuzealne 
działania, które byłyby skierowane do rodzin 
z dziećmi. W 2015 r. gra „Raz, dwa, trzy 
warszawiakiem jesteś Ty” była największą, 
najdłużej realizowaną i najlepiej znaną tematyczną, 
edukacyjną akcją wakacyjną instytucji kultury 
w kraju. Jej niewątpliwym fenomenem było 
wspólne zaangażowanie ponad 20 różnych 
muzeów na okres ponad dwóch miesięcy. Ważnym 
elementem wyróżniającym tą grę było 
wypracowanie składkowego systemu finansowania 
całego przedsięwzięcia. Projekt udowodnił, 
że razem możemy więcej.

Muzeum Historii Polski, Muzeum 
Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego 

oraz Zamek Królewski w Warszawie. Po 
odniesionym sukcesie projekt zyskiwał w 

kolejnych latach nowych 
współorganizatorów, a także naśladowców.

V międzymuzealna gra „Raz, dwa, trzy, 
warszawiakiem jesteś Ty” została zorganizowana 
przez Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Jej celem było przybliżenie w atrakcyjny sposób 
dziejów Warszawy oraz promowanie rodzinnego 
spędzania wolnego czasu w instytucjach kultury. 
Wątkiem przewodnim były pomysłowość 
i przedsiębiorczość mieszkańców Warszawy. Gra 
została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta 
m. st. Warszawy. Na potrzeby projektu została 
udostępniona strona

 na której 
zamieszczono darmowe karty zadań oraz 
informacje dotyczące zasad zabawy. Po rejestracji 
i wydrukowaniu kart z zadaniami, gracze udawali 
się do zaangażowanych w projekt instytucji 
i rozwiązywali przygotowane łamigłówki. W 2015 
roku w projekcie wzięły udział aż 22 instytucje, 
m. in.: Fundacja Kronenberga, Dom Spotkań 
z Historią, Korczakianum,  Muzeum Gazownictwa, 
Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Muzeum Historii 
Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 
Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa w Warszawie, Muzeum Narodowe, 
Muzeum Niepodległości, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, Muzeum Ziemi PAN, Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina, Przystanek Historia, 
Zamek Królewski w Warszawie. Na galę finałową 
w Parku Wolności przy Muzeum Powstania 
Warszawskiego przybyło blisko 1000 laureatów. 
Aż 487 dzieci z powodzeniem wykonało zadania 
w przynajmniej 8 instytucjach. 
Gra została nagrodzona Złotym Słonecznikiem 
2015.

 
www.razdwatrzywarszawiak.pl,

adresaci:

seniorzy, rodziny z dziećmi
dzieci, młodzież, dorośli, 

realizatorzy:

Michał Komuda – edukator
Jolanta Błażejczyk – edukatorka muzealna, nauczycielka,

miejsce: 
Warszawa 
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Jolanta Błażejczyk
Michał Komuda    

Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

Wola

3

3

                  I N T E R D Y S C Y P L I N A R N E

termin: 
20 czerwca – 6 września 2015 

Pomysł gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem 
jesteś Ty” powstał w 2011 roku w trakcie 

rozmowy Jolanty Błażejczyk i Michała 
Komudy. Jej inicjatorzy postanowili 

rozpocząć międzymuzealną akcję, która 
pokazałaby rodzicom z dziećmi, że 

współczesne muzea nie mają już nic 
wspólnego z „muzealnymi kapciami” i mogą 

stanowić scenerię do pasjonującej 
wakacyjnej przygody. Ważnym elementem 

tej inicjatywy było stworzenie oferty na lato 
dla rodzin, których nie stać na wyjazd poza
 miasto. Do tej nowatorskiej pierwszej akcji 

przyłączyły się Dom Spotkań z Historią, 

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

RAZ, DWA, 
TRZY, WAR-
SZAWIAKIEM 
JESTEŚ TY



liczba uczestników:
 bezpośrednich – 3000

pośrednich – 3000

finansowanie:
 wspólne środki 

współorganizatorów

nagroda:
Grand Prix – 2016
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partnerzy:
Fundacja Kronenberga, Dom Spotkań z Historią, Korczakianum,  Muzeum Gazownictwa, 

Muzeum Geologiczne PIG-PIB, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, 

Muzeum Narodowe, Muzeum Niepodległości, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Ziemi PAN, 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Przystanek Historia, Zamek Królewski w Warszawie

Największym powodem do satysfakcji jest radość 
setek dzieci, które w 2015 roku wzięły w niej 
udział, a także ponawiane ze strony graczy pytania 
o kontynuację projektu. Na pewno powodem do 
dumy jest również fakt, że od 2011 roku z akcji 
skorzystało łącznie ponad 10 tysięcy osób, a gale 
finałowe były organizowane m.in. na Stadionie 
Narodowym, w Filharmonii Narodowej oraz
 w Teatrze Wielkim.

Dużym i jednocześnie satysfakcjonującym 
zaskoczeniem był fakt, iż pomimo trwania projektu 
od 5 lat nieustannie rośnie grono jego 
współorganizatorów i dzieci, które zostają 
laureatami. Organizatorzy projektu nie spodziewali 
się również, że pomimo konieczności odwiedzenia
przez graczy tylko 8 wybranych, współtworzących 
grę placówek, aż 74 rodziny wykonały zadania we 
wszystkich 22 placówkach.

Najtrudniejszymi elementami projektu było 
skoordynowanie działań ponad dwudziestu, często 
bardzo różnych od siebie instytucji. 
Dużym wyzwaniem było znalezienie fundatorów 
oraz sponsorów atrakcyjnych nagród dla aż 487 
dzieci. Z tym ostatnim aspektem związana była 
również konieczność przygotowania gali finałowej, 
w której wzięło udział blisko 1000 osób.

co było
najtrudniejsze?

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



Projekt przygotowany w ramach 200-lecia 
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem była 
popularyzacja wśród najmłodszych wiedzy o 
kulturach i społeczeństwach państw Ameryki 
Łacińskiej. Formuła tradycyjnego wykładu 
akademickiego została uzupełniona o zajęcia 
warsztatowe. Wykłady były urozmaicane pokazem 
multimedialnym oraz prezentacją pomocy 
naukowych (zdjęcia, tradycyjne rękodzieło). Dzieci 
miały możliwość zadawania pytań prowadzącym. 
Po każdych zajęciach brały udział w quizie 
podsumowującym. Dodatkowo, dzięki piosenkom 
nauczyły się podstawowych zwrotów w języku 
hiszpańskim, poznały liczebniki. Dzieci, podzielone 
na mniejsze grupy, miały okazję m.in. projektować 
tradycyjne maski, robić indiańskie pióropusze czy 
też przygotowywać meksykański ołtarzyk z okazji 
Święta Zmarłych. Każdy uczestnik otrzymał Indeks 
Młodego Latynoamerykanisty/Indeks Młodej 
Latynoamerykanistki, do którego po wykonaniu 
zadań warsztatowych, otrzymywało wpis. 

Wypracowanie poczucia odpowiedzialności, 
systematyczności i obowiązkowości 
w wykonywaniu prac niezbędnych do otrzymania 
zaliczenia. Poszerzenie wiedzy o kulturach 
i społeczeństwach Ameryki Łacińskiej. Rozwinięcie 
kompetencji językowych (język hiszpański).  
Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy i studiowania 
na uczelni. Rozwinięcie minimotorki i umiejętności 
manualnych. Wypracowanie umiejętności pracy 
w grupie. Rozbudzenie ciekawości świata. 
Pokazanie dorosłym opiekunom możliwości 
i technik pracy z dziećmi. W efekcie projektu 
powstał blog prezentujący kolejne spotkania 
i pracę dzieci oraz wystawa prac plastycznych, 
wykonanych przez dzieci na zaliczenie projektu.

Pomysł na projekt zrodził się przy okazji 
przygotowywania zajęć dla dzieci w ramach 
Festiwalu Nauki. Zainteresowanie dzieci, ich 

aktywność i ciekawość, spowodowały, 
że zaczęłyśmy myśleć o spotkaniach 

cyklicznych, które pozwoliłyby młodym 
ludziom na systematyczne pogłębiane 

wiedzy o Ameryce Łacińskiej.

Projekt zaproponowany w CESLA to pierwsza tego 
typu inicjatywa poświęcona Ameryce Łacińskiej 
skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. Urozmaicenie zajęć warsztatami, 
pozwoliło dzieciom utrwalić nabytą podczas 
wykładu akademickiego wiedzę. Możliwość 
obcowania z oryginalnym rękodziełem 
i przedmiotami związanymi z regionem 
(meksykańskie kapelusze, brazylijskie pióropusze, 
ekwadorskie instrumenty muzyczne) stanowiło 
doskonałe uzupełnienie zajęć.

Przygotowanie atrakcyjnych zajęć dla dzieci 
o rozpiętości wiekowej od 3 do 11 lat oraz 
zaproponowanie różnorodnych warsztatów 
dopasowanych do wieku.

miejsce: 
Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW

realizatorzy:
Joanna Gocłowska-Bolek i Magdalena Szkwarek oraz studenci CESLA UW 
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Joanna Gocłowska-Bolek
Magdalena Szkwarek         

Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich 

Uniwersytetu Warszawskiego    

Mokotów

3

3

termin: 
2 października 2015 – czerwiec 2016

adresaci:
dzieci

pierwszy krok

opis

rezultaty
projektu

oryginalność
koncepcji

PIASKOWNICA 
UNIWERSY-
TECKA: 
Ameryka 
Łacińska dla 
Najmłodszych co było

najtrudniejsze?

                  I N T E R D Y S C Y P L I N A R N E



Nie spodziewałyśmy się, że projekt wzbudzi tak 
żywe zainteresowanie nie tylko dzieci, ale też 
rodziców i opiekunów, którzy słuchali zajęć 
z uwagą, a po skończonych spotkaniach 
przyznawali, że sami dużo się nauczyli.

Aktywność dzieci podczas zajęć, 
ich zainteresowanie, robione przez nich notatki 
(dzieci, które nie potrafiły pisać, rysowały 
to, co je najbardziej zainteresowało).

partnerzy:
Ambasada Meksyku  

finansowanie:
 Uniwersytet Warszawski

liczba uczestników:
bezpośrednich – 70, pośrednich – 60
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nagroda:
 II Nagroda – inne – 2016

czego się nie
spodziewaliśmy?

największa 
radość

foto: archiwum projektu



Drodzy animatorzy, edukatorzy i nauczyciele!
 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jest jedyny 
w swoim rodzaju, nie tylko dlatego, że tworzyło go całe 
środowisko związane z edukacją kulturalną - od instytucji, 
poprzez organizacje pozarządowe, artystów, po placówki 
oświatowe. Ten program to nasz wspólny produkt, to nasza 
pasja, nasza energia, świadomość, że naprawdę mamy 
wpływ na zmianę społeczną w Warszawie.
Edukacja kulturalna jest wyjątkowym narzędziem, ponieważ  
wychowuje poprzez sztukę, wychowuje poprzez działanie, 
poprzez aktywność.
 
Chciałabym, żebyśmy pochylili się nad tym, jak skutecznie 
realizować Program, aby stał się realnym wsparciem 
i narzędziem w podnoszeniu jakości edukacji kulturalnej 
w Warszawie.
Moim zadaniem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy, 
spotkań, warsztatów, konferencji i prezentacji dobrych 
praktyk. 

Do Waszej dyspozycji jest również portal

 www.edukacjakulturalna.pl
 
Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy.   
 

Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy 

d.s. Edukacji Kulturalnej

foto: Mateusz Ciągło



Warszawski 
Program 
Edukacji 
Kulturalnej
2015-2020
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poprzednia strona:

informator
Warszawskiego 

Programu
Edukacji 

Kulturalnej
projekt: PODPUNKT

konferencja
Kulturalna eduAkcja Warszawy

2016
projekt: Grzegorz Pohl
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W a r s z a w yW a r s z a w y
e d u A K C J Ae d u A K C J A

K U L T U R A L N AK U L T U R A L N A

K o n f e r e n c j a  W a r s z a w s k i e g o  
P r o g r a m u  E d u k a c j i  K u l t u r a l n e j

  
2 0 c ze r w c a 2 016,  g o d z .10 .0 0  

S i n f o n i a Va r s o v i a , u l . G r o c h o w s k a  2 7 2

w w w . e d u k a c j a k u l t u r a l n a . p l

organizator:                                                                                                                                                                                          partnerzy:



konferencja
Muzealna eduAkcja
Warszawy
2016
projekt: Grzegorz Pohl
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e d u A K C J A 

K o n f e r e n c j a
2 6 w r z e ś n i a 2 0 1 6
w g o d z . 8 . 3 0 - 1 6 . 0 0

projekt graficzny: Grzegorz Pohl
w w w . e d u k a c j a k u l t u r a l n a . p l

M u ze a l n a

Warszawy

Muzeum Narodowe w Warszawie



3. Młodzieżowe
Spotkania Teatralne 

2016
autor: Grzegorz Pohl
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 M Ł O D Z I E Ż O W E    

     
     

T E A T R A L N E
3.
W A R S Z A W A , T E A T R  S T U D I O 

6  K W I E T N I A  2 0 1 6

S P O T K A N I A

12:00 Teatr Ani Pół SHOW 13:00 Teatr Stopa NASTĘPNA STACJA, REWOLUCJA

14:15 Koło Teatralne LO im. Królowej Jadwigi PUSTOSTAN

15:10 Teatr Paradox KRÓL EDYP 16:20 Teatr Krzesiwo GRAMY O WSZYSTKO



M U Z YC Z N A
k o n f e r e n c j a

Warszawy
E d u A K C J A 

konferencja
Muzyczna
eduAkcja
Warszawy
2016
autor: Grzegorz Pohl
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Warszawska 
Nagroda

Edukacji Kulturalnej
2016

autor: Grzegorz Pohl
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2016

13 PAŹDZIERNIKA 2016, godz. 10.00

CENTRUM KREATYWNOŚCI 
ul.  Targowa 56, Warszawa

GALA



Warszawska 
Giełda
Programów i Projektów
Edukacji Kulturalnej
2016
autor: Grzegorz Pohl
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2016

14 listopada 2016, 
godz. 10.00

Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16



e d u A K C J A 

B i b l i o t e k a
u s ł y s z e ć i z o b a c z y ć 

l i t e r a t u r ę

 d l a b i b l i o t e k a r z y
i m i ł o ś n i k ó w k s i ą ż e k

K o n f e r e n c j a

W a r s z a w s k i e T a r g i K s i ą ż k i – S t a d i o n N a r o d o w y

1 9 M A J A 2 0 1 6 – S A L A R Z Y M

w g o d z . 11 . 0 0 – 1 5 . 3 0

projekt graficzny: Grzegorz Pohl

w w w . e d u k a c j a k u l t u r a l n a . p l

z a p i s y :
d l a w a r s z a w s k i c h n a u c z y c i e l i - b i b l i o t e k a r z y p o p r ze z s t r o n ę w w w. w c i e s . e d u . p l
d l a p o z o s t a ł y c h e - m a i l o w o : m a l g o r z a t a . b y k o w s k a @ w c i e s . e d u . p l

EduAkcja
Biblioteka

2016
autor: Grzegorz Pohl
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konferencja
Medialna 
EDUakcja 
Warszawy
2015
autor: Grzegorz Pohl
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