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Warszawa to „miasto twórczego napędu”, miejsce, w którego DNA „gen kreatywności” jest silnie 
obecny. Od wieków było to miejsce gromadzące i ściągające w kraju i świata – twórców, artystów, innowa-
torów, eksperymentatorów, inspiratorów, duchowych buntowników. Kultura w rozwoju miasta od dawna 
była jednym z kluczowych czynników rozwoju, ważną publiczną usługą, istotną częścią rynku pracy. Pełniła 
i pełni także funkcje symboliczne, wynikające ze stołeczności, skomplikowanej historii, roli okna na świat. 
Obecnie jest też ważnym elementem decydującym o konkurencyjności aglomeracji warszawskiej w Euro-
pie i świecie. Nie mamy w Warszawie przemysłu w dawnym tego znaczeniu, ale mamy „przemysły i usługi 
kreatywne”; coraz liczniejsza staje się „klasa kreatywna”, ciągle powstają nowe i inne miejsca kultury. 
Dzięki kulturze warszawiacy mają bogata ofertę rozwoju pasji i zainteresowań, wartościowego spędzenia 
czasu wolnego, uczestniczenia w wydarzeniach kultury wysokiej. Kultura to silny wyznacznik marki miasta 
Warszawa.  

Fundamenty dla kultury i tego, co powyżej opisane, stwarza edukacja kulturalna mieszkańców. 
Wszystkich mieszkańców, ale szczególnie ważna w przypadku tych młodych. Kultura bowiem w dużym 
stopniu współtworzy „miasto z klimatem dla młodych”, a gdy niektórzy z nich postanowią powiązać swój 
rozwój zawodowy z kulturą, to również - „miasto dobrego startu młodych”. Niniejsza publikacja koncen-
truje się właśnie na tej grupie wiekowej. Blisko ćwierć miliona uczniów i wychowanków ze szkół i przed-

szkoli, którzy już wkrótce będą decydowali o przyszłości miasta. 
Teraz mamy na nią wpływ, uczy się bowiem w szkołach, może-
my więc w procesie wychowania kształtować jej postawy, gu-
sta, nawyki, dostarczać wiedzę, kształcić umiejętności, potrzeb-
ne w uczestniczeniu w kulturze i jej tworzeniu. Pomagają w tym 
nauczyciele (ponad 27 tysięcy), animatorzy z placówek edukacji 
kulturalnej, pasjonaci z organizacji pozarządowych, profesjona-
liści z instytucji kultury. Aby działać w sposób skuteczny i skoor-
dynowany stworzyliśmy Warszawski Program Edukacji Kultural-
nej (WPEK). Program określa działania w zakresie edukacji kul-
turalnej w Warszawie na lata 2015-2020. WPEK funkcjonuje od 
2009 roku, jest też kontynuacją wielu wcześniejszych rozwią-
zań, rozwinięciem wielu doświadczeń, jednocześnie tworzy cią-
gle wartość dodaną. Program powstał w wyniku współpracy 
dwóch biur Urzędu m.st. Warszawy – Biura Edukacji i Biura Kul-
tury; stanowi on program operacyjny dwóch programów – Pro-
gramu rozwoju edukacji i Programu rozwoju kultury, których 
horyzonty realizacji sięgają roku 2020. 
 
Misją WPEK jest rozwijanie potrzeb świadomego i aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz zwiększanie kompetencji kulturo-

 

WPEK 

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 
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wych mieszkańców Warszawy, zaś jego cel długoterminowy to 
osiągnięcie powszechnego, świadomego, regularnego i aktyw-
nego udziału mieszkańców Warszawy w różnorodnych działa-
niach z zakresu edukacji kulturalnej, bez względu na wiek, status 
majątkowy, kompetencje kulturowe, wykształcenie. Adresatami 
pierwszej wersji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 
z lat 2009-2014 byli głównie uczniowie i nauczyciele, w roku 
2015 został on rozszerzony o pozostałe grupy społeczne i wieko-
we (w tym także seniorów, obcokrajowców, osoby niepełno-
sprawne oraz zagrożone marginalizacją) - zgodnie z kluczowym 
założeniem uczenia się przez całe życie i w duchu zmian zacho-
dzących we współczesnym społeczeństwie. Dlatego też podkre-
śla on wagę kierunkowych projektów familijnych, międzypoko-
leniowych i międzykulturowych. Program obejmuje swoim za-
sięgiem Warszawę, uwzględniane w nim jednak będą również 
działania o zasięgu metropolitalnym, wojewódzkim, krajowym 
i europejskim. 

 
W Programie przyjęliśmy następującą definicję edukacji 

kulturalnej: 
Edukacja kulturalna to suma działań kierowanych do mieszkańców Warszawy, które kształtują 

kapitał ludzki, przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze, rozbudzają wrażliwość estetyczną, 
a także inspirują do aktywności – zarówno kulturalnej, jak i obywatelskiej. Edukacja kulturalna obejmuje 
kształcenie artystyczne i estetyczne, pogłębia wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, pogłębia umiejęt-
ność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej, kształtuje wrażliwość na wielokulturowość oraz sprzyja 
angażowaniu się warszawiaków w proces upowszechniania kultury. 

 
W wielkomiejskim środowisku stolicy, w którym codziennie kilkaset instytucji kultury, placówek 

oświatowo-wychowawczych i organizacji pozarządowych proponuje udział w zajęciach, wykładach, spo-
tkaniach, dyskusjach, grach miejskich i innych formach edukacji kulturalnej, bardzo ważna jest funkcja in-
formacyjna programu. Wyzwaniem staje się bowiem zgromadzenie i udostępnienie w uporządkowanej 
formie tej bogatej oferty. W tym również celu zbudowany został Warszawski Program Edukacji Kultural-
nej, będący w swej istocie pierwszym w Polsce samorządowym, wspólnym środowiskowym programem 
sfer kultury i edukacji. Integruje on środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświa-
towe, pozarządowe i nieformalne; łączy zasoby, które posiadają muzea, teatry, galerie, domy kultury, bi-
blioteki, stowarzyszenia i fundacje oraz placówki oświatowe z  potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców 
Warszawy. Staje się to możliwe dzięki stanowiącej systemowe rozwiązanie WPEK sieci koordynatorów 
i realizatorów oraz systemowi komunikatorów internetowych, takich jak portal www.wpek.pl, newsletter 
czy sieć list dystrybucyjnych. 

Zgodnie z przyjętym modelem partycypacyjnym prace nad Warszawskim Programem Edukacji Kul-
turalnej 2015-2020 prowadzili wspólnie przedstawiciele środowisk edukacyjnych i kulturalnych: reprezen-
tanci instytucji artystycznych, instytucji animacji kultury, organizacji pozarządowych, animatorzy, nauczy-
ciele oraz urzędnicy. Przed rozpoczęciem pracy nad Programem przyjęto założenie, że ma on być prak-
tyczny i otwarty, co oznacza, że może i powinien być uzupełniany w miarę realizacji kolejnych etapów 
o konkretne, empirycznie wypracowane rozwiązania i programy działań w poszczególnych obszarach, 
a zapisy zawarte w dokumencie mają być wynikiem otwartej, rzeczowej i konstruktywnej dyskusji. Można 
zatem powiedzieć, że WPEK jest stale in statu nascendi, że i obecna, i każda kolejna jego wersja zawiera 
uporządkowany zakres działań na czas najbliższy, a na każdym etapie dalszej pracy wykorzystywane będą 
dotychczasowe doświadczenia i wynikająca z nich praktyczna wiedza i refleksje. 

Obecny rok 2015 to zgodnie z założeniami programu czas ewaluacji istniejących programów oraz 
analizy wyników badań jakości usług edukacji kulturalnej, przeprowadzonych w roku 2014 w ramach 
WPEK, a także początek realizacji nowych działań zapisanych w aktualnym dokumencie, przy jednoczesnej 

http://WWW.wpek.pl
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kontynuacji działań, zaplanowanych i realizowanych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kultural-
nej w latach 2009-2014. 

Jest to zatem odpowiedni czas także na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i sformuło-
wanie refleksji z nich płynących. Temu właśnie służyć ma niniejsza publikacja, trzecia już z serii dotyczą-
cych warszawskiej edukacji kulturalnej. Dwie poprzednie, wydane w kilkumiesięcznym odstępie w roku 
2008, stanowiły próbę skodyfikowania ówczesnego stanu wiedzy, doświadczenia i intencji, stanowiących 
punkt wyjścia do stworzenia rodzącego się w tym czasie pionierskiego, pierwszego Warszawskiego Progra-
mu Edukacji Kulturalnej. Przedstawiały kolejne etapy debaty wokół edukacji kulturalnej oraz zasługujące 
na uwagę wybrane inicjatywy i programy edukacji kulturalnej, będące jednocześnie formą animacji spo-
łeczno-wychowawczej. Publikacje te były zarazem swojego rodzaju dziennikiem podróży, towarzyszącym 
twórczym poszukiwaniom rozwiązań systemowych, prowadzonych przez autorów WPEK. Stawiały istotne 
pytania, wytyczające drogę do tych rozwiązań, z których część warto teraz, po latach, przypomnieć: 

Czy efekty edukacji kulturalnej ograniczają się do wychowania estetycznego i artystycznego? Jakie 
znaczenie ma edukacja kulturalna dla młodzieży, która chętniej realizuje swoje zainteresowania poza szko-
łą? Kto powinien inicjować i wspierać twórcze postawy młodzieży? 

Z drugiej strony – czym w istocie jest edukacja kulturalna, czym w dzisiejszych czasach być powin-
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na? Czy pomiędzy artystowskim tworzeniem sztuki dla sztuki a utylitarnym, instrumentalnym wykorzysta-
niem działań artystycznych i dóbr kultury dla innych celów (właśnie, jakich celów? dydaktyki, wychowania, 
pedagogiki społecznej, terapii, a może nawet polityki?) możemy znaleźć jeszcze inną przestrzeń, w której 
edukacja kulturalna zaistnieje jako byt odrębny, łączący wiele celów, metodyk i narzędzi? 

Czy sama nazwa „edukacja” dla zjawiska łączącego tak wiele różnych funkcji, nie jest mylącym 
uproszczeniem? Czy nie jest podobnym upraszczającym skrótem termin „placówki wychowania pozaszkol-
nego”? Czy da się (i czy warto próbować?) przerzucić most nad przepaścią dzielącą kulturę wysoką i pop-
kulturę? Do jakiego adresata kierować ofertę edukacji kulturalnej i jakim językiem do niego przemawiać? 
Gdzie wreszcie w tym wszystkim jest miejsce szkoły, placówki, nauczyciela, instruktora, twórcy? 

W niniejszej publikacji znaleźć można odpowiedzi na część z tych pytań. Nadal jednak praktyczna 
codzienna realizacja Programu otwiera przestrzeń dla następnych pytań i dalszych poszukiwań. 

Przeprowadzona na przełomie roku 2013 i 2014 wewnętrzna ewaluacja dotychczasowych działań 
podejmowanych w ramach WPEK, w której wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk z obszaru edu-
kacji kulturalnej, pokazała, że najistotniejsze znaczenie w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej 
jako jedynym w Polsce systemowym rozwiązaniu w tym zakresie, miało zbudowanie działającej w ramach 
programu sieci koordynatorów dzielnicowych i szkolnych, wspieranej przez internetowy system zarządza-
nia informacją o edukacji kulturalnej. 

Istotę tego systemu i jego narzędzi, które zostały zaprezentowane w dalszej części publikacji, 
w dość dużym uproszczeniu pokazuje zamieszczony obok schemat. Forma piramidy nie oznacza bynajm-
niej jakiejkolwiek formy „podległości”, a jedynie rozszerzanie zasięgu działań w ramach WPEK na każdym 
jej „piętrze”. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 koordynowany jest przez Pełnomocnika 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, z którym współpracują koordynatorzy Programu 
w Biurze Edukacji i Biurze Kultury oraz osoby kontaktowe w innych współpracujących biurach Urzędu m.st. 
Warszawy oraz powoływani przez burmistrzów koordynatorzy dzielnicowi (KoD) w osiemnastu dzielnicach 
miasta. Ci z kolei są w stałym kontakcie ze wszystkimi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, 
w tym z pracującymi w około tysiącu szkół nauczycielami, którym powierzono zadania szkolnych koordyna-
torów edukacji kulturalnej (KEKS). U podstaw piramidy znajdują się więc szkoły, realizujące swoje szkolne 
programy edukacji kulturalnej (SzPEK) we współpracy z koordynatorami dzielnicowymi, w której pośredni-
czą koordynatorzy szkolni. W bezpośrednim kontakcie z odbiorcami organizowane są też zajęcia międzysz-
kolne edukacji kulturalnej (ZaMEK). Wykraczające poza obręb szkoły cykliczne działania w ramach SzPEK-
ów stanowią szkolną mapę aktywności kulturalnej (SMAK), dopełnianą obficie przez różnorodną ofertę 
placówek edukacji pozaszkolnej, tworzącą pozaszkolną mapę aktywności kulturalnej (PoSMAK). Edukacja 
kulturalna stanowi też ważny element corocznych akcji Lato i Zima w Mieście. 

W ramach działań Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej realizowanych w latach 2009-
2014 stworzony został system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kultural-
nej w Warszawie, a najlepsze projekty edukacji kulturalnej od 2010 roku wyróżniane są Nagrodą m.st. 
Warszawy i promowane podczas Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej oraz Festiwalu Edukacji Kultural-
nej. Biuro Edukacji certyfikuje i wyróżnia szkoły i przedszkola aktywnie realizujące edukację kulturalną 
(program Szkoła z Pomysłem) oraz wspiera dotacjami projekty szkolne (program Warszawskie Inicjatywy 
Edukacyjne - WIE). Organizacje pozarządowe wspierane są poprzez przyznawanie dotacji celowych w kon-
kursach grantowych oraz poprzez tzw. „małe granty”. W ramach Programu organizowane są szkolenia dla 
animatorów i nauczycieli, stanowiące swoiste Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK). Program Arkadyjski 
realizowany jest we współpracy z warszawską pozaszkolną placówką oświatową – ośrodkiem „Arkadia” w 
Kazimierzu Dolnym, służącym edukacji warszawskiej młodzieży i doskonaleniu kadr nauczycielskich od lat 
30. XX wieku. 

W sferze planów – aczkolwiek krystalizujących się coraz wyraźniej – znajduje się Indeks Kulturalny 
(IQ) dla ucznia warszawskiej szkoły, stanowiący z założenia swojego rodzaju legitymizację edukacji poza-
formalnej i walidację pozaszkolnych osiągnięć uczniów. 

Od 2009 r. w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej stworzono system współpra-
cy miejskich instytucji kultury, szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych, m. in. dzięki kon-
kursom ofert na projekty partnerskie, których efektem jest zwiększająca się liczba projektów edukacyjnych 
prowadzonych wspólnie przez szkoły, domy kultury i organizacje pozarządowe. 
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Miejskie instytucje kultury mają w swojej ofercie propozycje działań edukacyjnych: przygotowują 
warsztaty, spektakle i różnorodne projekty służące edukacji dzieci i młodzieży w zakresie sztuk teatralnych, 
muzyki, prac plastycznych, tańca, literatury, filmu etc. Powstają projekty edukacji kulturalnej adresowane 
do różnych grup wiekowych, dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań, realizowane przez organizacje 
pozarządowe. Zarówno przedstawiony schemat, jak i cała niniejsza publikacja prezentuje jednak spojrze-
nie na edukację kulturalną z punktu widzenia oświaty, toteż w centrum zainteresowania jest tutaj uloko-
wanie w systemie WPEK szkoły, uczniów i nauczycieli jako adresatów oraz wszelkich działań zrodzonych 
w środowisku szkolnym i ukierunkowanych na nie. Ta perspektywa każe traktować edukację kulturalną nie 
jako cel sam w sobie, ale jako atrakcyjne i skuteczne narzędzie kształtowania umysłowości, osobowości 
i postaw ludzi, zwłaszcza młodych: 

Podstawowym założeniem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 jest kształto-
wanie w uczniach umiejętności wykorzystania potencjału kulturotwórczego, który umożliwia upowszech-
nianie sztuki oraz animację kultury. Proces ten może zostać zrealizowany poprzez zbudowanie systemu 
zintegrowanej współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, pla-
cówkami wychowania pozaszkolnego i wyższymi uczelniami w celu podniesienia jakości edukacji kultural-
nej dzieci i młodzieży. Działania w sferze edukacji kulturalnej realizowane przez szkołę/przedszkole pozwa-
lają na wczesne kształtowanie nawyków uczestnictwa w kulturze. Edukacji kulturalnej nie należy ograni-
czyć jednakże do rozwijania zainteresowań kulturalnych, kształtowania umiejętności artystycznych, rozbu-
dzania twórczej aktywności, przekazywania wiedzy o kulturze i sztuce, lecz potraktować wielowymiarowo 
jako rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w kontekście przygotowania ludzi do określonych 
zadań w życiu dorosłym w wymiarze zawodowym, społecznym i obywatelskim. Edukacja kulturalna dzieci 
i młodzieży, w odniesieniu do jej rzeczywistych efektów widocznych w życiu dorosłym, jest także swoistym 
instrumentem wychowawczym. Edukacja kulturalna w szeroko pojętym systemie szkolnym obejmuje za-
równo edukację artystyczną i estetyczną, jak i wprowadzenie do wiedzy o dziedzictwie kulturowym i jego 
oceny oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym; zaangażowanie w procesy upowszechnia-
nia kultury; uwrażliwianie na równoważną godność kultur oraz na podstawową więź łączącą dziedzictwo 
ze współczesnością; kształcenie w duchu wartości obywatelskich; przygotowanie do krytycznego korzysta-
nia z masowych środków przekazu. 

Ta oświatowa optyka, widoczna w cytowanych fragmentach WPEK, współgra z optyką właściwą 
dla instytucji kultury. Obie te perspektywy wzajemnie się dopełniają, co sprawia, że ich spotkanie i połą-
czenie w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej czyni go pełnym i wszechstronnym, i dla-
tego ważnym dla mieszkańców Warszawy. 

 
Niniejsza publikacja pełni rolę praktycznego poradnika po narzędziach realizacji WPEK w odniesie-

niu do sfery młodzieżowej i oświatowej. Koresponduje ona z innymi publikacjami w ramach serii publikacji 
o WPEK. Jak widać z zawartości wydawnictwa, większość tych narzędzi dobrze już funkcjonuje i zakorzeni-
ło się warszawskiej rzeczywistości szkolnej. Inne są właśnie testowane lub uruchamiane. Poza opisem ide-
owym konkretnego rozwiązania, ważną częścią każdego rozdziału są przykłady dobrej praktyki z różnych 
placówek oświatowych. Uważamy, że to najlepszy sposób na zachęcenie tych, którzy jeszcze nie wiedzą, 
jak dobrze realizować projekty z zakresu edukacji kulturalnej.  
  
 

Anna Szwed, Mirosław Sielatycki 
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Rozdział 2  

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ (SZPEK) 
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Szkolny Program Edukacji Kulturalnej jest jedną z podstawowych „cegiełek”, budujących Warszawski 
Program Edukacji Kulturalnej. SzPEK jest dokumentem wewnątrzszkolnym, formułowanym corocznie na 
dany rok szkolny. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o jego wprowadzeniu, to SzPEK będzie uzupełniał obligato-
ryjnie wymagane w szkole zgodnie z prawem oświatowych – zestaw szkolnych programów nauczania, 
szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyczny. Skorelowany zestaw dokumentów powi-
nien uwzględniać realizację podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym i uwzględniać wszyst-
kie opisane w niej wymagania. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każde-
go nauczyciela. SzPEK nie może być formalnym biurokratycznym programem, musi przynosić szkole kon-
kretne korzyści, dzięki systemowemu, przemyślanemu planowi działań, dążeniu do ustalonych celów i re-
zultatów. Dzięki programowi szkoła będzie mogła w lepszym stopniu korzystać z zasobów kulturalnych War-
szawy. 

Prace nad tworzeniem SzPEK koordynuje Koordynator Edukacji Kulturalnej w Szkole (KEKS), zaanga-
żowani są w nie nauczyciele wytypowani przez dyrektora szkoły, w szczególności wchodzący w skład zespo-
łu bloku przedmiotów humanistycznych. Warto, aby w procesie tworzenia SzPEK uczestniczyła również Ra-
da Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Zatwierdzony przez dyrektora projekt programu akceptuje Rada 
Pedagogiczna. 

Edukacja artystyczna stanowi ważny obszar kształcenia, począwszy od edukacji przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej. Dlatego na wszystkich etapach kształcenia prowadzenie edukacji muzycznej i plastycznej mo-
że i powinno być w miarę możliwości powierzane specjalistom, a szkoła powinna stwarzać możliwość czyn-
nego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział w wydarzeniach artystycznych i zajęciach organi-
zowanych w szkole i poza szkołą – przez instytucje kultury i placówki oświatowo-wychowawcze – oraz 
stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości. 

Jak określają stanowiące załącznik do WPEK Rekomendacje do tworzenia Szkolnego Programu Eduka-
cji Kulturalnej w placówkach oświatowych Warszawy, „SZPEK powinien być realizowany podczas obowiąz-
kowych zajęć dydaktycznych, a także podczas zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 
w formie projektów edukacyjnych, poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych. Istotne jest, aby nie 
ograniczać realizacji SZPEK do terenu szkoły, natomiast jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie dają kul-
turalne zasoby całej Warszawy. W SZPEK powinny być uwzględnione przedsięwzięcia dzielnicowe i war-
szawskie realizowane w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Istotny jest udział w propo-
zycjach instytucji kultury i placówek wychowania pozaszkolnego. 

W ramach SZPEK można ubiegać się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła 
z pomysłem na kulturę”, Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, brać udział w Konkursie 
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej w ramach Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej. 

W ramach SZPEK można korzystać z systemowej oferty edukacyjnej realizowanej przez Biuro Eduka-
cji i podmioty współpracujące (przykładowo cykle edukacji filmowej, teatralnej, plastycznej i muzealnej). 

W ramach SZPEK nauczyciele mogą korzystać ze specjalnych form doskonalenia z obszaru edukacji 
kulturalnej przygotowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń 
(WCIES) i podmioty współpracujące oraz wsparcia doradcy metodycznego z zakresu edukacji kulturalnej. 
Miejscem takiego wsparcia w zakresie edukacji artystycznej jest również Stołeczne Centrum Edukacji Kul-
turalnej (SCEK) poprzez Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK).” 

 

SZPEK 

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 
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Budowanie tożsamości szkoły na podstawie projek-
towanych działań z zakresu edukacji kulturalnej: 
- kreowanie marki szkoły poprzez rozpoznawalne działa-
nia w zakresie kultury i kultywowanie tradycji szkoły; 
- tworzenie autorskich, innowacyjnych programów 
w zakresie edukacji kulturalnej w korelacji z podsta-
wą programową; 
- korelacja szkolnego kalendarza imprez kulturalnych 
z kalendarium imprez dzielnicowych i miejskich; 
- promocja szkoły poprzez rozpowszechnianie efek-
tów edukacji kulturalnej, w tym poprzez udział 
w konkursie Szkoła z pomysłem na kulturę; 

Kształtowanie ucznia jako świadomego uczestnika 
kultury oraz samodzielnego twórcy: 
- proponowanie alternatywnych form spędzania cza-
su wolnego; 
- kształtowanie postaw społecznych poprzez udział 
w kulturze; 
- uczestnictwo w ofercie edukacji kulturalnej poza szkołą; 
- wprowadzanie uczniów do samodzielnej realizacji 
projektów z zakresu edukacji kulturalnej; 
- organizowanie współpracy i pomocy rówieśniczej 
w obszarze kultury oraz budowanie pozycji lidera 
edukacji kulturalnej; 
- odkrywanie pasji i uzdolnień uczniów; 
- wykorzystywanie potencjału uczniów do tworzenia 
i wzbogacania oferty edukacji kulturalnej szkoły. 

Rola nauczycieli w Szkolnym Programie Edukacji 
Kulturalnej: 
- wprowadzanie w świat kultury i sztuki, 
- wspieranie inicjatyw uczniowskich, 
- animowanie życia kulturalnego w szkole, 
- koordynowanie projektów kulturowych, 
- udzielanie ukierunkowanej informacji, 
- ewaluacja podejmowanych działań, 
- tworzenie szkolnych zespołów odpowiedzialnych za 
realizację edukacji kulturalnej, 
- wymiana doświadczeń z innymi placówkami oświa-
towymi i instytucjami kultury, 
- realizacja przedsięwzięć międzyszkolnych i między-
instytucjonalnych, 
- budowanie pozycji lidera edukacji kulturalnej w szkole, 
- własne doskonalenie zawodowe. 

Realizacja SZPEK służy integracji środowiska szkolne-
go poprzez animację kulturalną i lepszej orientacji 
w jego potrzebach oraz umożliwia wykorzystywanie 
potencjału kulturowego spoza szkoły, budowanie 
partnerstwa instytucji publicznych i pozarządowych, 
prezentację uczniów w profesjonalnych przestrze-
niach kultury, sprzyja też zaangażowaniu potencjału 

osobistego i zawodowego rodzi-
ców. 
Warszawski Program Edukacji Kultu-
ralnej określa propozycje pozyski-
wania środków na realizację SZPEK: 
- wnioskowanie o dofinansowanie projektów w ra-
mach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych; 
- wnioskowanie o dofinansowanie zajęć międzyszkolnych; 
- wnioskowanie o finansowanie zajęć dodatkowych, 
innowacji pedagogicznych, konkursów i przeglądów 
międzyszkolnych; 
- aplikowanie o środki zewnętrzne (m.in. ministerial-
ne, unijne, pozarządowe); 
- poszukiwanie sponsorów i patronów. 

W ramach SZPEK realizowana jest – za pośrednictwem 
koordynatora edukacji kulturalnej w szkole (KEKS-a) – 
współpraca z dzielnicowym koordynatorem edukacji 
kulturalnej. Polega ona przede wszystkim na: 
- pozyskiwaniu informacji na temat aktualnych ofert edu-
kacji kulturalnej i warszawskich wydarzeń artystycznych, 
- uczestnictwie koordynatora szkolnego w stałym 
dzielnicowym forum wymiany informacji o progra-
mach edukacji kulturalnej, 
- organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, orga-
nizowanych przez instytucje kultury, placówki wy-
chowania pozaszkolnego, organizacje pozarządowe, 
koordynacji kalendarza imprez edukacyjnych i arty-
stycznych dzielnicowych i miejskich, 
- udziale nauczycieli w szkoleniach i kursach w ra-
mach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, 
- organizacji spotkań z twórcami i przedstawicielami in-
stytucji kultury, które prowadzą działalność edukacyjną. 

Struktura Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej 
– podpowiedź do praktycznego wykorzystania przy 
budowaniu programu w szkole: 

1. Podstawy prawne 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – t.j.); 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 977); 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia 
do użytku w szkole programów wychowania przed-
szkolnego i programów nauczania oraz dopuszcze-
nia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 20-
12 r., poz. 752); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKOLNEGO PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ:ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKOLNEGO PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ:   JAK 

TO DZIAŁA 

? 
? 
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7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204); 
- Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020; 
- Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia; 
- Statut Szkoły; 
- Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw progra-
mów nauczania). 

2. Diagnoza 
- Analiza potrzeb środowiska szkoły i posiadanych zasobów oraz problemów; 
- Określenie uwarunkowań, specyfiki i obszarów działalności szkoły; 

3. Ramowe cele 
- Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych; 
- Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów; 
- Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
 - Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów; 
- Wzmacnianie tożsamości warszawskiej. 

4. Główne zadania 
- Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym; 
- Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych; 
- Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej; 
- Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego; 
- Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i między-
narodowym; 
- Upowszechnianie własnych dobrych praktyk poprzez udział w konkursie Warszawska Nagroda Edukacji 
Kulturalnej, w programach „WARS i SAWA” oraz „Szkoła z pomysłem na kulturę”; 
- Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji poza-
rządowych; 
- Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Koordynatorów Edukacji Kulturalnej w Szkole. 

5. Odbiorcy programu 
6. Realizatorzy 
7. Spodziewane efekty programu 
8. Ewaluacja  
9. Podmioty współpracujące 
10. Finansowanie 

  

  

WYBRANE PRZYKŁADY SZWYBRANE PRZYKŁADY SZKOLNYCH PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ:KOLNYCH PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ:  
  

  
  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 274 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 274 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”  
SZKOLNY PROGRAM EDUKSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/20ACJI KULTURALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/201515  
 

1. Podstawy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572-j.t.); 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r., poz. 977); 
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia 

do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do 
użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r., poz. 752); 

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szkołach publicznych(Dz. U. z 2012r., poz. 204); 
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5) Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020; 
6) Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia; 
7) Statut szkoły; 
8) Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny ze-

staw programów nauczania). 
 

2. Diagnoza 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 274 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” mie-

ści się przy ul. Wrzeciono 9 w Warszawie. Uczęszcza do niej ok. 400 uczniów. Posiadamy klasy tradycyjne 
oraz oddziały integracyjne.  Warto zaznaczyć, iż posiadamy certyfikat szkoły z dysleksją. 

Do naszej placówki zapisanych jest wielu uczniów z różnymi dysfunkcjami – dysleksją rozwojową, 
autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim i średnim, poważnymi problemami wychowawczymi. Ma to ogromne znaczenie w doborze dzia-
łań w obszarze kulturowym i artystycznym. Musimy położyć nacisk na wprowadzenie dzieci w życie spo-
łeczne, doskonalenie komunikacji międzyludzkiej na poziomie dorosły – dziecko, a także dziecko – dziecko. 
Do naszej placówki uczęszcza też wielu uczniów pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych między inny-
mi alkoholizmem, w których kultura wysoka nie jest dostrzegana i doceniana, a na jej poznawanie brakuje 
środków finansowych. Powinniśmy więc  dołożyć wszelkich starań, aby rozbudzić w dzieciach chęć do-
strzeżenia i poznawania bogactwa kultury wysokiej. 

Ważnym ogniwem w pracy uczniów i nauczycieli jest odwołanie się do idei głoszonych przez patro-
na naszej szkoły Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”- człowieka związanego, jak my, z Warszawą i dziećmi. 
Poznawanie dokonań patrona jest dla nas niebywałą okazją do pogłębiania wiedzy o historii i topografii 
Warszawy, tworzenia tożsamości warszawskiej. 

Posiadamy pokaźny zbiór biblioteczny. Biblioteka szkolna wyposażona jest w 1125 woluminów tradycyj-
nych, co dla potrzeb placówki jest wystarczające. Zapewniamy stały dostęp do czytelni  oraz Internetowego Cen-
trum Informacji Multimedialnej, udostępniamy czasopisma naukowe i edukacyjne programy multimedialne. Nie 
posiadamy jednak audiobooków i ebooków, co prawdopodobnie uatrakcyjniłoby sposób zdobywania wiedzy. 
Posiadamy dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz salę językową wyposażoną w tablicę 
multimedialną, w której dzieci zdobywają wiedzę z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy naukowych. 

Ważnym ośrodkiem scalającym uczniów z różnych klas jest świetlica szkolna, która zapewnia 
wszechstronną opiekę, ale daje też uczniom możliwość udziału w zajęciach teatralnych, tanecznych i mu-
zycznych. Uczniowie klas starszych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach chóru szkolnego. W naszych 
zasobach posiadamy pianino, a gra na instrumencie  podnosi znacznie atrakcyjność i piękno słuchanej mu-
zyki. Uważamy bowiem, iż powinniśmy dołożyć starań, aby rozbudzić w uczniach wrażliwość muzyczną, 
umiejętność odbierania nie tylko muzyki rozrywkowej, ale i klasycznej.  W pracowni muzycznej znajduje 
się też wiele prostszych instrumentów muzycznych przeznaczonych do odgrywania przez uczniów krótkich 
utworów akustycznych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zajęcia edukacji plastycznej i muzycznej prowa-
dzone są przez wysoko wyszkolonych profesjonalistów. 

Niezwykle cenna jest praca zespołu nauczycieli i uczniów redagujących gazetkę szkolną. Uczniowie 
mają możliwość poznania zasad powstawania czasopisma, uczą się redagować różne formy wypowiedzi 
pisemnych, uczestniczą też w pracach nad techniczną stroną przygotowania gazetki. Uważamy, iż będzie 
to wspaniałe medium do przekazywania informacji o ciekawych wydarzenia kulturalnych odbywających się 
na terenie naszej dzielnicy, ale i całego miasta stołecznego. 

Budynek szkoły znajduje się blisko Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, uczniowie na pozio-
mie wszystkich klas mogą uczestniczyć w wielu zajęciach podnoszących ich kompetencje kulturowe. Ściśle 
współpracujemy ze znajdującą się nieopodal nas Mediateką, gdzie również uczestniczymy w zajęciach roz-
wijających aktywność twórczą np. z zakresu komponowania prostych utworów muzycznych. 

Bardzo cenna jest dla nas zacieśniająca się współpraca z Rodzicami. Rada rodziców jest dla nas wiel-
kim wsparciem. Pomagają nam w kwestiach wychowawczych, ale też sami wychodzą z propozycją zorganizo-
wania wielu spotkań dla dzieci i ich opiekunów. Za sprawą Rodziców cykliczną imprezą w naszej szkole stały 
się festyny rodzinne, w trakcie których możemy podziwiać popisy taneczne, wzbogacić umiejętności manual-
ne, udoskonalać wiedzę naukową. Rada rodziców sfinansowała nagrody dla zwycięzców konkursu „Najbardziej 
koleżeński uczeń w klasie”, zakupiła stoły do ping- ponga, które są wykorzystywane przez uczniów niemal na 
każdej przerwie między lekcjami, dofinansowała uroczyste bale dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas VI. 
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Nasza szkoła jest niezwykle dumna, iż do jej grona należy wiele zdolnych dzieci, które wzięły udział 
w pracach nad przygotowaniem i powstaniem wspaniałego, monumentalnego przedstawienia z okazji ob-
chodzenia 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w ramach realizacji projektu Powstanie Warszawskie. 
Popisy naszych młodych aktorów oklaskiwane były na profesjonalnej scenie Bielańskiego Centrum Eduka-
cji Kulturalnej. Trzech uczniów naszej szkoły: Jakub Zawadka, Filip Kalwat i Radek John zostało laureatami 
I stopnia konkursu zorganizowanego przez SP nr 53 o Powstaniu Warszawskim. Nie możemy więc zmarno-
wać ich zapału i talentu. Powinniśmy starać się o rozwijanie ich zdolności, następną taką okazją będą prace 
nad powstaniem przedstawienia w ramach programu edukacyjnego „Wiem, co jem”. 

Nie możemy zapominać o roli wycieczek do muzeów warszawskich, gdyż najpełniej zdobywamy 
wiedzę przez bezpośrednie obcowanie z kulturą. Wychowawcy klas organizują więc wiele wycieczek, dając 
możliwość uczestniczenia dzieciom w lekcjach muzealnych, spacerach po Warszawie, by zaszczepić w nich 
chęć poznawania Naszej Małej Ojczyzny, ale i świata. Należy podkreślić, iż nauczyciele mają pełne poparcie 
ze strony dyrekcji szkoły, która docenia wagę bezpośredniego obcowania dzieci z szeroko pojętą sztuką. 

Bardzo ważnym ogniwem naszej szkoły jest działalność Samorządu Uczniowskiego. Dzieci mają 
okazję nie tylko uczyć się samorządności, ale biorą udział w przygotowaniu wielu uroczystości szkolnych, 
same wnoszą wiele pomysłów łączących zabawę z kulturą. Taką właśnie inicjatywą uczniowską będzie 
przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Należy też podkreślić, iż uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sza-
chowych w ramach realizacji programu „Wars i Sawa grają w szachy”. Jest to dla nich niebywała okazja do 
podnoszenia umiejętności logicznego myślenia oraz wymiany doświadczeń z uczniami innych szkół. 

Rokrocznie dla potencjalnych uczniów naszej szkoły organizujemy Dzień Przedszkolaka, zaprasza-
my dzieci z okolicznych przedszkoli oraz ich Rodziców, aby mogli poznać bogatą ofertę naszej placówki.  

Staramy się też dzielić posiadanymi przez nas zasobami, dlatego udostępniamy pomieszczenia 
szkolne na zajęcia, w czasie których prowadzone są zajęcia taneczne, akrobatyczne, sztuki walki, zbiórki 
harcerskie. Działalność harcerzy stanowi w naszej szkole ważne ogniwo w pracy wychowawczej. 

Nie zapominamy o wadze wolontariatu. Od kilkunastu lat uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
włączają się do akcji Jerzego Owsiaka i prowadzą akcje charytatywne na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, mamy też duże osiągnięcia w działaniach Ośmiu Wspaniałych. 

Nieocenionym wsparciem dla uczniów naszej szkoły jest możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych 
pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. Uczniowie otrzymują tam wszechstronną opiekę, 
wsparcie rodziny, pomoc psychologiczną. Mają czas na zabawę, naukę, uczą się kształtowania więzi międzyludzkich. 

W celu podnoszenia oferty edukacji kulturalnej powołano w naszej szkole, na poziomie klas 0-3 i 4-
6, dwóch Koordynatorów Edukacji Kulturalnej, których celem będzie sprawowanie pieczy nad działaniami 
placówki z zakresu kultury.  

Biorąc pod uwagę zasoby naszej placówki oraz specyfikę naszej pracy uważamy, iż powinniśmy 
skupić się przede wszystkim na rozbudzeniu wśród uczniów chęci poznawania kultury wysokiej, historii 
Warszawy i atrakcyjnych kulturowo miejsc stolicy.  

 

3. Cele ramowe 
1) Kształcenie i rozwijanie postaw prokulturowych. 
2) Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów. 
3) Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
4) Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów. 
5) Wzmocnienie tożsamości warszawskiej. 
 

4. Cele i zadania główne 
Z zakresu zadań głównych wybraliśmy te, które w sposób szczególny łączą się z działaniami naszej szkoły. 

1) Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym. 
- udział w konkursie ortograficznym „O pióro Burmistrza i długopis gżegżółki” 
- konkurs plastyczny „Magiczne drzewo” 
- konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ilustracja do treści bajek Oskara Kolberga” 
- konkurs oratorski „Najpiękniej odczytana bajka Oskara Kolberga” 
- konkurs międzyklasowy na najładniejszy zeszyt do języka polskiego „Mój zeszyt – moja wizytówka” 
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- świąteczne kolędowanie 
- kartka świąteczna wykonana dowolna techniką 
- jasełka 
- konkurs na kartę bożonarodzeniową z życzeniami w języku angielskim 
- konkurs plastyczny „Fryderyk Chopin oczami dziecka” 
- konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina 
- konkurs ortograficzny „Ortografia na wesoło” 
- szkolny konkurs recytatorski „Wędrówki po rymach” 
- konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w języku angielskim 
- „Święto wiosny”- festiwal piosenki  
- zorganizowanie Tygodnia języków obcych 
- konkurs czytelniczy dla uczniów klas III 
- wielkanocne zwyczaje- apel 
- apel z okazji Dnia Ziemi 
- wielkanocne pisanki- konkurs plastyczny 
- konkurs literacki na najpiękniejsze opowiadanie pod tytułem „Psie troski” 
- konkurs z języka angielskiego – 1000 słówek 
- konkurs „I ty możesz zostać mistrzem ortografii” 
- przygotowanie oferty kółek zainteresowań z zakresu edukacji kulturalnej - zajęcia chóru, kółko plastyczne 
- udział w lekcjach muzealnych organizowanych w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum Techniki, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Etnograficznym 
- zajęcia pogłębiające wiedzę o kulturze prowadzone w Bielańskim Centrum Kultury np. edukacja filmowa 
- udział w  wybranych przedstawieniach teatralnych organizowanych przez teatry warszawskie 
- udział w wybranych projekcjach filmowych 
- udział w zajęciach prowadzonych w Mediatece 
- spacery po Warszawie – Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Wilanów, Park Saski, Grób Nieznanego Żołnie-
rza, Miejsca pamięci narodowej. 

 

2) Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych 
- zaproszenie rodziców uczniów i projekcja filmu z przedstawienia przygotowanego przez naszych uczniów 
- Powstanie Warszawskie 
- uroczystość upamiętniająca rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
- przygotowanie uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych 
- piknik zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców „Dzień pieczonego ziemniaka” 
- przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
- udział w konkursie humanistycznym „Moja mała Ojczyzna” 
- uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości – Dzień na galowo 
- uroczystość zorganizowana przez Samorząd uczniów klas I-III - Urodziny Kubusia Puchatka 
- Szkolny Dzień Zdrowia 
- uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia- Najpiękniej zaśpiewana kolęda 
- uroczyste obchody imienin patrona szkoły „Dziadka”  
- uroczysty apel poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 maja 
- uroczystości związane z obchodami Dnia Dziecka 
- uroczystości związane z obchodami Dnia Rodziny  

 

3) Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej 
- redagowanie gazetki szkolnej 
- realizacja programu „Wars i Sawa grają w szachy”  
- realizacja projektu „Na Bielanach jem zdrowo i kolorowo”  

 

4) Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopol-
skim, międzynarodowym 
- udział w działaniach międzynarodowego projektu „Globe” 
- realizacja zadań w ramach projektu „Wiem, co jem” 
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- udział w konkursie międzyprzedmiotowym  „Olimpus” 
- udział w konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka” 
- udział w akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- udział w projekcie „Ośmiu wspaniałych” 
 

5) Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i or-
ganizacji pozarządowych 
- współpraca z Bielańskim Centrum Kultury, Mediateką, udział w pracach Sieci Szkolnych Koordynatorów 
Edukacji Kulturalnej 

 

6) Doskonalenie kadry nauczycielskiej 
- udział nauczycieli w szkoleniu zorganizowanym w WCIES dotyczącym tworzenia Szkolnego Programu 
Edukacyjnego 
- szkolenia związane z charakterem pracy naszej szkoły, szkoleniowe rady pedagogicznej, warsztaty szkoleniowe : 
„ Wsparcie dziecka na pierwszym i następnych etapach edukacyjnych”, „Trudne rozmowy z rodzicami”, „Praca z 
uczniem autystycznym i  z Zespołem Aspergera”, „Tworzenie Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej”, „Od ka-
lectwa do niepełnosprawności. Jak nauczyciel WF może wspomóc ucznia niepełnosprawnego na lekcjach WF” 

 

5. Odbiorcy projektu 
- uczniowie naszej szkoły, Rodzice uczniów, środowisko lokalne, nauczyciele, potencjalni uczniowie naszej 
szkoły, dzieci z okolicznych przedszkoli. 

 

6. Realizatorzy  
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, Rada Rodziców, Bielańskie Centrum Kultury, Mediateka. 

 

7. Spodziewane efekty programu 
Mamy nadzieję, iż Szkolny Program Edukacji Kulturalnej pomoże nam w skorelowaniu działań po-

dejmowanych przez poszczególnych nauczycieli. Naszym celem jest stworzenie dzieciom warunków do 
podjęcia wysiłku, a przede wszystkim zachęcenia ich do poznawania bogactwa i piękna kultury wysokiej. 
Zależy nam na uwrażliwieniu uczniów, rozbudzeniu ciekawości poznawczej. Zaszczepieniu ciekawości, aby 
w przyszłości samodzielnie dokonywali trafnych wyborów, umieli oddzielić kulturę popularną od projek-
tów elitarnych, aby świadomie podejmowali wyzwanie i  odważnie uczestniczyli w świecie kultury wyso-
kiej. Zależy nam na kształtowaniu postaw kreatywnych, innowacyjnych, lecz także wzmocnieniu postawy 
tożsamości warszawskiej. Dostrzeżeniu bogactwa możliwości twórczych, jakie niesie ze sobą życie w stoli-
cy. Mamy nadzieje na poprawienie efektów wprowadzania naszych podopiecznych w świat kultury i sztuki, 
ale także pogłębianie naszych umiejętności w animowaniu życia kulturalnego w szkole. Pragniemy stwo-
rzyć optymalne warunki do zdobywania wiedzy o kulturze także dla kadry pedagogicznej, ponieważ jedy-
nie dobrze przygotowany nauczyciel może być przewodnikiem młodego człowieka po świecie sztuki. 

 

8. Ewaluacja 
Celem ewaluacji będzie określenie skuteczności i stopnia wykorzystania Szkolnego Programu Edu-

kacji Kulturalnej przez nauczycieli pracujących w naszej szkole, inspirowanie do podejmowania decyzji słu-
żących efektywności programu. Metody pracy ewaluacyjnej to ankieta, wywiad i obserwacja. Zespół ewa-
luacyjny zostanie wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 

9. Podmioty współpracujące 
Bielańskie Centrum Kultury, Mediateka, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Techniki, 

Muzeum Archeologiczne, Muzeum Ewolucji, Centrum Nauki Kopernik, Kino Wisła, Warszawskie Centrum 
Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń,  fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gniazdo. 

 

10. Finansowanie 
Wszelkie działania z zakresu edukacji kulturalnej odbywające się na terenie naszej szkoły finanso-

wane są ze środków własnych szkoły, dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz Rodziców poszczególnych 
uczniów. 



 19  

 

„Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez Życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają 
po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle żeby wszystko na czas mogło 
kwitnąć i owocować. I po nich zostaje piękno naszego świata.” (Krystyna Siesicka) 

 

Edukacja kulturalna obejmuje zarówno edukację artystyczną i estetyczną, jak i wprowadzenie do 
wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestniczenia we współczesnym życiu kulturalnym; za-
angażowanie w procesie upowszechniania kultury; uwrażliwienie na równoważną godność kultur oraz na 
podstawową więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością; kształcenie do wartości moralnych i obywatel-
skich; przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu; kształcenie interkulturo-
we i wielokulturowe (Warszawski Program Edukacji Kulturalnej). 

I. Podstawy prawne: 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572- j.t.). 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 
2012 r., poz. 977). 

- Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszcza-
nia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.752). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). 

- Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013- 2020. 
- Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. 
- Statut Szkoły. 
- Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw 

programów nauczania). 

II. Cele programu 
- Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych. 
- Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów. 
- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów. 
- Wzmacnianie tożsamości warszawskiej. 
- Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej. 
- Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich. 
- Przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. 
- Kształcenie interkulturowe i wielokulturowe. 
- Zapoznanie z ważnymi dla kultury polskiej tradycjami i obyczajami. 
- Przedstawienie sylwetki Oskara Kolberga- polskiego etnografa, kompozytora i folklorysty. 
- Zainteresowanie uczniów odmiennością kulturową, etniczna. 
- Przygotowanie Szkolnego Festiwalu Spotkania ze Sztuką. 

III. Diagnoza 

Lp. Zadania Tematyka Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Uwagi 

1.  Analiza potrzeb śro-
dowiska szkoły i po-
siadanych zasobów 
oraz problemów 

Diagnoza dotycząca po-
trzeb i propozycji uczniów 
w zakresie działań kultural-
nych. 

Październik 

2014 

E. Filipowska 

M. Górska 

L. Nowak 

Ankieta przeprowa-
dzona wśród ucz-
niów klasy pierwszej 
i klas drugich. 

2.  Określenie uwarunko-
wań, specyfiki i obsza-
rów działalności szko-
ły. 

Opracowanie planu pracy 
Szkolnego Programu Edu-
kacji Kulturalnej na rok 
szkolny 2014/2015. 

Wrzesień 

2014 

E. Filipowska 

M. Górska 

L. Nowak 

Przedstawienie 
planu pracy zespołu 
na radzie 

pedagogicznej 

Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie   
SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ na rok szkolny 2014/2015SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ na rok szkolny 2014/2015  
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IV. Główne zadania 

Lp. Zadania Tematyka Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Uwagi 

1. Kształcenie 
w obszarze 
kulturowym 

i artystycz-
nym. 

Uczestnictwo w Akademii Filmo-
wej 

Według ofer-
ty kina 

Wychowaw-
cy 

Cykl zajęć filmowych 
o charakterze dydaktycz-
nym proponowanych 

przez kina warszawskie 

Udział w zajęciach plastycznych 

organizowanych w Galerii Abakus, 
w Starej Prochowni w Warszawie 

Według ofer-
ty zajęć 

w galerii 

L. Nowak Prezentacja prac 
uczniów na terenie 
szkoły 

Udział uczniów w konkursach lite-
rackich, plastycznych, muzycz-
nych, przedmiotowych na terenie 
szkoły oraz poza nią, m.in.: 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Według harmonogra-
mu konkursów szkol-
nych i pozaszkolnych 

- konkurs interdyscyplinarny 
„Wielokulturowość w mojej szko-
le”  
- konkurs interdyscyplinarny 
„Słowo a obraz”  

 

- konkurs czytelniczy  

 

- konkurs recytatorski „ Różewicz 
bliski sercu” 
 

- konkurs ortograficzny 

„ Mistrz ortografii” 

marzec- maj 
2015  
marzec- 
czerwiec 
2015  

Wg planu 
pracy biblio-
teki szkolnej 
Październik 

2014 
Wg planu 
pracy zespołu 
humanistycz-
nego 

E. Filipowska  
 
 
W. Łakoma- 
Sabat  
 

E. Turowicz  

Nauczyciele 

języka 

polskiego 
 
jw. 

Konkurs przeznaczony 
dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów  

2. Inspirowanie młodzieży do twór-
czości własnej, umożliwienie 
prezentowania jej efektów po-
przez organizowanie wystaw, 
pokazów, zawodów. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

  Organizacja 
i udział w 
wydarze-
niach szkol-
nych 

i międzysz-
kolnych 

Udział w kołach zainteresowań 
m.in.: dziennikarskim, humani-
stycznym, historycznym, arty-
stycznym 

Cały rok Nauczyciele 

przedmiotu 

Według 

harmonogramu 

zajęć 

pozalekcyjnych 

Dbanie o kulturę słowa, języka, 
tradycji narodowych. 

Grudzień 

2014 

Wychowaw-
cy E. Filipo-
wska 

Lekcja wychowawcza 

według jednolitego 

scenariusza zajęć 

Udział w Festiwalu Nauki. Wg harmo-
nogramu 
pracy szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 

Udział: uczniowie ze 
szkół podstawowych 
dzielnicy Warszawa-
Włochy 

Organizacja uroczystości szkol-
nych i zajęć lekcyjnych z udziałem 
utalentowanych uczniów oraz z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technik multimedialnych. 

Cały rok 

wg harmo-
nogramu 
pracy szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele 
  

Zwiedzamy Warszawę 

- zajęcia z przewodnikiem 

Wg potrzeb 

szkoły 

D. Mencel Zajęcia dostosowane 
do potrzeb edukacji 
kulturalnej uczniów 

Uczestniczenie w zajęciach ta-
necznych i teatralno- muzycznych. 

Cały rok Nauczyciele Zajęcia będą prowa-
dzone przez wolonta-
riuszy z VII LO im. J. 
Słowackiego w War-
szawie. 
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2.  Organizacja 
i  dział w wy-
darzeniach 
szkolnych 

i międzysz-
kolnych  

Lekcja literacka - współcześni 
pisarze widziani oczami biogra-
fistki, pani Marioli Pryzwan. 

Kwiecień 
2015 

E. Filipowska E. 
Turowicz 

Lekcja zorganizowa-
na w bibliotece 
szkolnej dla klas 
trzecich 

Zaprezentowanie wystawy 
„Oskar Kolberg - strażnik trady-
cji” 

Październik 
2014 

E. Filipowska Wystawka będzie 
zaprezentowana na 
szkolnej tablicy 
„Kultura” 

Zwiedzanie Państwowego Mu-
zeum Etnograficznego w Warsza-
wie. Udział w wystawie „Stroje 
ludowe w Polsce” 

Listopad 
2014 

E. Filipowska 
wychowawcy 

Uczestniczenie 
w lekcji muzealnej, 
zrobienie przez 
uczniów notatki 
z zajęć 

Omówienie terminów: tradycja, 
region, etnografia. Debata na 
temat czy tradycja jest ważna, do 
czego jest potrzebna i czy to co 
stare nam się przydaje.  

Grudzień 
2014 

Nauczyciele 
języka 
polskiego 

Przeprowadzenie 
zajęć, nawiązanie do 
przykładów literac-
kich 

„Polskie obrzędy doroczne”- wy-
stawka dla społeczności szkolnej. 

Grudzień 
2014  
- kwiecień 
2015 

E. Filipowska  
M. Górska  
L. Nowak 

Wystawka w gablo-
tach na parterze 
szkoły (Boże Naro-
dzenie, Wielkanoc) 

3. Realizacja 
projektów 
z zakresu 
edukacji 
kulturalnej. 

„Usłyszeć tradycję” - Szkolny Fe-
stiwal Spotkania ze Sztuką 
- warsztaty taneczne (zaprezen-
towanie tańca ludowego) 
- warsztaty kulinarne 
- pokazy filmowe 
- warsztaty plastyczne (przywró-
cenie ludowym wytworom „dru-
giego życia” poprzez opracowa-
nie współczesnych wzorów. 
- Co kryła szafa prababci?, z cze-
go szyto ubrania, z ilu elementów 
składał się strój kobiecy, z ilu mę-
ski; czym jest kamerka, a czym 
rogatywka? 
- przygotowanie kampanii dla 
celów szkolnych „Dbałość o kul-
turę bycia i słowa” 
- Zwiedzanie Muzeum Wsi Ra-
domskiej w Radomiu. 

Marzec 
2015 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Czerwiec 
2015 

E. Filipowska 
M. Górska 
L. Nowak 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
E. Filipowska 
wychowawcy 

Festiwal  
będzie miał  
charakter  
warsztatów 

4. Odwoływanie 
się do kalenda-
rium dzielnico-
wego. 

Udział w konkursach i wydarze-
niach kulturalnych organizowa-
nych na terenie dzielnicy. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

 

5. Udział w przed-
sięwzięciach na 
szczeblu dziel-
nicowym, miej-
skim, woje-
wódzkim, ogól-
nopolskim 
i międzynarodo
wym 

Udział w konkursach, festiwalach, 
np. 
-„Asteriada” 

- Festiwal Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Twórczości Artystycznej 
(kategoria wokalna, plastyczna, 
taneczna) 
- konkurs „Warszawa da się lubić”. 

Zgodnie 

z termina-
rzem 

konkursów 

Wszyscy 

nauczyciele 

Festiwal i konkurs 
organizowany jest 
przez Dom Kultury 
„Włochy”. 
(festiwal ma zasięg 
warszawski, konkurs 
piosenki ma charak-
ter ogólnopolski). 

6.  Upowszech-
nianie wła-
snych do-
brych prak-
tyk  

Udział w konkursie na najlepszy 
projekt z zakresu edukacji kultu-
ralnej, w programach „WARS 
i SAWA” i „Szkoła z pomysłem na 
kulturę”. 

Wg terminów 
wyznaczo-
nych przez 
Biuro Edukacji 
m.st. Warsza-
wy. 

E. Filipowska  
M. Górska 
L. Nowak  

Upowszechnianie 
własnych dobrych 
praktyk poprzez udział 
w konkursie na najlep-
szy projekt z zakresu 
edukacji kulturalnej,  



 22  

 

V. Odbiorcy projektu. 
Odbiorcami Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej w szkole są uczniowie klas I-III. Program powinien 
wspomagać rodzinę i szkołę w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. 
Realizatorami programu są nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Warszawie. 

VI. Spodziewane efekty programu 
- Aktywny udział mieszkańców Warszawy w życiu kulturalnym stolicy. 
- Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 
- Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów szkół warszawskich. 
- Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej. 
- Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie. 
- Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej. 

VII. Ewaluacja 

6. 
c.d. 

Upowszech-
nianie wła-
snych do-
brych prak-
tyk (c.d.) 

Zgłoszenie wniosku Szkolnego 
Programu Edukacji Kulturalnej 
„Usłyszeć tradycję” do programu 
Warszawskich Inicjatyw Edukacyj-
nych oraz konkursu „Szkoła z po-
mysłem na kulturę”  

Według ter-
minów wy-
znaczonych 
przez Biuro 
Edukacji m.st. 
Warszawy. 

E. Filipowska 

M. Górska 

L. Nowak 

w programach 
„WARS i SAWA” 
i „Szkoła z pomysłem 
na kulturę”  

7.  Udział 
w sieci 
współpracy 
szkół, insty-
tucji kultury, 
placówek 
wychowania 
pozaszkol-
nego i orga-
nizacji poza-
rządowych  

Współpraca z Domem Kultury 
„Włochy” w tym z Okęcką Salą 
Widowiskową 

Cały rok Dyrektor 
Wszyscy 
nauczyciele 

 

Współpraca z Zespołem Ognisk 
Wychowawczych im. K. Lisieckie-
go „Dziadka” 

Cały rok Dyrektor 
Nauczyciele 

 

Współpraca z Galerią Abakus. Cały rok L. Nowak  

Współpraca ze szkołami podsta-
wowymi i gimnazjami na terenie 
dzielnicy i poza nią. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Organizowanie konkur-
sów międzyszkolnych, 
zapraszanie uczniów 
szkół podstawowych na 
Festiwal Nauki 

8. Współpraca z Dzielnicowym Koor-
dynatorem Edukacji Kulturalnej- 
panią Katarzyną Świtalską. 

Cały rok Szkolny 

Koordynator 
Edukacji 
Kulturalnej 

 Doskonale-
nie kadry 
nauczyciel-
skiej w tym 
Koordynato-
rów Eduka-
cji Kultural-
nej w Szko-
le.  

Udział w szkoleniach, konferen-
cjach m.in.: organizowanych na 
terenie dzielnicy, organizowanych 
przez Biuro Edukacji m.st. War-
szawy, Warszawskie Centrum 
Innowacji Edukacyjno- Społecz-
nych i Szkoleń, Muzeum Narodo-
we, Zachętę, Stołeczne Centrum 
Edukacji Kulturalnej. 

Cały rok Szkolny 

Koordynator 
Edukacji 
Kulturalnej 
nauczyciele 

 

Udział w edukacji filmowej i te-
atralnej organizowanej dla na-
uczycieli przez warszawskie kina 
i teatry, m.in. premiery filmów 
z prelekcją. 

Cały rok Wszyscy 

nauczyciele 

Prelekcje odbywają 
się na terenie kina 
Atlantic, Multikino w 
Złotych Tarasach. 

Zadanie Tematyka Termin Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

Przeprowadzenie 
ewaluacji z realizacji 
Szkolnego Programu 
Edukacji Kulturalnej 

- ankieta 

- wystawa prac uczniów 

- publikacja materiałów na 
stronie internetowej szkoły 
i w lokalnej prasie. 

Czerwiec 2015 E. Filipowska 
M. Górska 
L. Nowak 
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VIII. Podmioty współpracujące 

- Współpraca z Dzielnicowym Koordynatorem Edukacji Kulturalnej, panią Katarzyną Świtalską. 
- Współpraca z Domem Kultury „Włochy”, w tym Okęcką Salą Widowiskową. 
- Nawiązanie współpracy z XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie. 
- Kontynuacja współpracy z XXXIV LO im. J. Słowackiego w Warszawie. 
- Współpraca z Galerią Abakus w Starej Prochowni. 

IX. Finansowanie programu 

- Wnioskowanie o dofinansowanie projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 
- Wnioskowanie o dofinansowanie konkursów z ramienia rady pedagogicznej. 

1. Podstawy prawne 
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – j.t.); 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 977); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania 
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do 
użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r., poz. 752); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz 204); 

- Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020; 
- Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia; 
- Statut Szkoły. 
- Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw 

programów nauczania). 
 

2. Diagnoza 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej znajduje się 

w dzielnicy Ursynów. W szkole uczy się ok. 650 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi 60 wysoko wykwali-
fikowanych nauczycieli. Pedagodzy mają różne doświadczenie zawodowe. Zróżnicowany zespół pozwala 
na wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, co owocuje podejmowaniem wspólnych, często bardzo 
ambitnych przedsięwzięć.  

Środowisko uczniów jest bardzo zróżnicowane: od uczniów o dużym potencjale intelektualnym, 
kończących naukę w szkole z wyróżnieniem, poprzez dużą grupę aktywnych na różnych płaszczyznach ży-
cia szkoły (nie tylko w nauce), do pochodzących z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, z niezadowalającymi wynikami w nauce i niewłaściwym zachowaniem oraz niską samooceną. 

W szkole ok. 30% uczniów posiada opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, którym nauczyciele zapewniają odpowiednie warunki do nauki, w tym zajęcia terapii pedagogicznej. 

Szkoła jest dobrze wyposażona. Posiada 22 sale lekcyjne, w tym pracownie przedmiotowe i języko-
we, 2 pracownie informatyczne, bibliotekę - również multimedialną, gabinet pedagoga i terapii pedago-
gicznej. Posiada zaplecze sportowe, chociaż nie spełnia ono oczekiwań uczniów i nauczycieli – mała sala 
gimnastyczna, nieduża, ale dobrze wyposażona siłownia. 

W pracowniach znajdują się komputery i rzutniki multimedialne. Nauczyciele korzystają z 5 tablic 
interaktywnych, do wszystkich sal lekcyjnych doprowadzony jest Internet. Nauczyciele pracują wyłącznie 
z dziennikiem elektronicznym i platformą edukacyjną. 

Współpraca z rodzicami układa się dobrze. 
 

3. Ramowe cele 
- Zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej i kul-

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ  

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93   

IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ   
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turalnej uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwuję-
zycznymi nr 93. 

- Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.  
- Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów. 
- Wspieranie i przygotowanie uczniów do aktyw-

nego uczestnictwa w kulturze. 
- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności 

twórczej młodzieży. 
- Wzmacnianie tożsamości warszawskiej z po-

szanowaniem tradycji i wielokulturowości. 
- Upowszechnianie kultury i sztuki wśród spo-

łeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. 
 

4. Główne zadania 
- Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym. 
- Organizowanie i uczestniczenie w wydarze-

niach kulturalnych szkolnych i międzyszkolnych. 
- Realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej. 
- Uczestniczenie w przedsięwzięciach na szcze-

blu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólno-
polskim, międzynarodowym. 

- Upowszechnianie własnych dobrych praktyk po-
przez udział w Konkursie na najlepszy projekt z zakresu 
edukacji kulturalnej, w programach „WARS i SAWA” i 
„Szkoła z pomysłem na kulturę”. 

- Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kul-
tury, placówek wychowania pozaszkolnego i organi-
zacji pozarządowych. 

-Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Ko-
ordynatorów Edukacji Kulturalnej w Szkole. 

 

5. Odbiorcy projektu 
Odbiorcami Szkolnego Programu Edukacji Kultu-

ralnej w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 
93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej są uczniowie 
klas 1-3 gimnazjum a także ich rodzice oraz ucznio-
wie i mieszkańcy Ursynowa i Warszawy.  

 

6. Realizatorzy 
- Uczniowie, rodzice i nauczyciele Gimnazjum 93. 
- Instytucje kultury. 
- Organizacje pozarządowe. 
- Doradcy metodyczni. 
- Instruktorzy. 
- Twórcy. 

 

7. Spodziewane efekty programu: 
- Aktywne uczestnictwo uczniów  i ich rodziców 

w życiu kulturalnym stolicy. 
- Współpraca szkoły z organizacjami i instytucja-

mi kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej. 
- Wychowanie kulturalnych, otwartych, toleran-

cyjnych ludzi. 
- Przygotowanie do życia w społeczeństwie – kre-

owanie właściwych postaw społecznych, umiejętności 
podejmowania decyzji, współpraca w grupie. 

 - Rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień arty-
stycznych uczniów. 

- Wzmocnienie wśród uczniów gimnazjum - 
mieszkańców Ursynowa, tożsamości warszawskiej 
z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości. 

 

8. Ewaluacja:  
- Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczyciela-

mi po zrealizowaniu przedsięwzięć. 
- Obserwacje działań. 
- Analiza dokonanych przedsięwzięć i wdrażanie 

wniosków do dalszej pracy. 
 

9. Podmioty współpracujące : 
- Biuro Edukacji m. st. Warszawy 
- Urząd Dzielnicy Ursynów m. st Warszawy 
- Ośrodki kultury: Natoliński Ośrodek Kultury, 

Dom Kultury „Stokłosy”. 
- Warszawskie Teatry. 
- Multikino Ursynów. 
- Dom Spotkań z Historią. 
- Muzeum Archeologiczne. 
- Żydowski Instytut Historyczny 
- Organizacje pozarządowe. 
- Szkoły i przedszkola z dzielnicy Ursynów. 
- Uczelnie wyższe. 

 

10. Finansowanie: 
1. Budżet szkoły. 
2. Rada Rodziców. 
3. Parafia św. Tomasza. 
4. Dzielnica Ursynów. 
5. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 
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Podstawy prawne 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. z 2012r. Nr 977) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszcza-
nia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. Nr 752)  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 204) 

5. Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 
6. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia 
7. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 
8. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 
9. Program Wychowawczy VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 
10. Program Profilaktyczny VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 

Wprowadzenie 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie to placówka z ponad 90-letnią tradycją 
nauczania i wychowania. Szkoła znajduje się na Ochocie. Uczęszczają do niej absolwenci gimnazjów war-
szawskich i podwarszawskich, którzy w wyniku rekrutacji osiągnęli wynik minimum 130 pkt. Dużą grupę 
naszych uczniów stanowią również najzdolniejsi absolwenci gimnazjów z najbiedniejszych środowisk wiej-
skich i małych miast, uczący się w naszej szkole w ramach projektu BGŻ.  
Nasza Szkoła oferuje nauczanie w sześciu profilach: prawno-politologicznym, wiedzy o finansach 
i bankowości, matematyczno-informatycznym, humanistycznym, wiedzy o mediach oraz biologiczno-
chemicznym. 
W 2013 r. Szkoła uzyskała bezterminowy Certyfikat Wars i Sawa dla szkół wspierających uczniów uzdolnio-
nych oraz Honorowe Wyróżnienie Szkoła z Pomysłem za 10 lat realizacji programu Klasa BGŻ.  Jest również 
w gronie najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimna-
zjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje jej tytuł „Złotej Szkoły 2014”. 
 

Ramowe cele 
1. Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów Liceum 
2. Zwiększanie roli kultury w procesie edukacyjnym  
3. Podniesienie jakości kształcenia międzykulturowego 
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
5. Tworzenie warunków do rozwijania własnej aktywności twórczej 
6. Tworzenie programów w zakresie edukacji kulturowej w korelacji z podstawą programową 
7. Kształcenie i wzmacnianie tożsamości warszawskiej uczniów Liceum 
 

Główne zadania oraz metody realizacji 
 

1. Stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy o kulturze, do rozumienia kultury, korzystania z niej i jej 
współtworzenia: 

 

a. Realizacja autorskich programów nauczania w zakresie edukacji kulturowej w klasach huma-
nistycznych o rozszerzonym programie wychowania estetycznego oraz w klasach z rozszerzonym naucza-
niem wiedzy o mediach; 

b. Udział uczniów w obozach naukowych klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycz-
nego – 2 razy w roku; 

c. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych w zakresie edukacji kulturowej organizowanych 
i realizowanych na terenie Szkoły: 

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ  

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIEVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE  
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- warsztaty teatralne; 
- warsztaty filmowe; 
- warsztaty fotograficzne; 
- warsztaty dziennikarskie; 
- koło języka łacińskiego; 
- zajęcia rozwijające umiejętność krytycznego 
odbioru kultury; 
- formy i planowanie czasu wolnego; 
- gry planszowe i edukacyjne; 
- sztuka autoprezentacji; 
- zajęcia taneczne. 
d. Udział uczniów w warsztatach organizowa-
nych poza szkołą: 
- operatorsko-montażowych organizowanych przez 

Warszawską Szkołę Filmową; 
- dziennikarskich oraz zwiedzanie redakcji pism "Focus", "Claudia" i "National Geographic"; 
- „Okiem etnologa” organizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna; 
- poświęconych kulturze Romów w "Zachęcie". 

e. Organizowanie klasowych wycieczek edukacyjnych - do Krakowa, Wrocławia, Łodzi oraz wy-
cieczek międzyklasowych do Paryża, Berlina; 

f. Organizowanie wycieczek edukacyjnych po Warszawie np.: 
- Zamek Królewski,  
- Stare Miasto,  
- Centrum Nauki Kopernik,  
- Pałac Kultury i Nauki,  
- Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
- Nieistniejące miasto (getto warszawskie). 

g. Udział uczniów w spotkaniach w ludźmi kultury i sztuki w Szkole oraz instytucjach kultury; 
h. Udział uczniów w tworzeniu i realizacji projektu Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny 

(wykłady, gra uliczna wykorzystująca różne miejsca Warszawy związane z bankowością). 
 

2. Kształcenie potrzeb i nawyków uczestniczenia w kulturze: 
a. Udział uczniów klas pierwszych w comiesięcznych koncertach organizowanych w naszej Szko-

le we współpracy z Filharmonią Narodową; 
b. Udział uczniów w nagraniach programu Polskiego Radia „Te wstrętne lektury” – cały rok; 
c. Zajęcia Akademii Filmowej – cały rok; 
d. Udział uczniów i nauczycieli w działaniach Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego  

- udział w konkursach literackich i artystycznych organizowanych przez szkoły, 
- udział w Zjazdach Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego i związanych z nimi 

wydarzeniach promujących twórczość Patrona Liceum, 
- wymiana doświadczeń w promowaniu i popularyzacji dorobku Juliusza Słowackiego; 

e. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Entropia Słowa” - udział uczniów i nauczycieli w wydarze-
niach organizowanych przez stowarzyszenie; 

f. Organizacja kolejnej edycji festiwalu „Słowacki FestFilm”; 
g. Udział uczniów w uroczystej gali wręczenia nagród i pokazie niezależnych filmów ze świata 

podczas festiwalu kina niezależnego - 7. Grand OFF; 
h. Udział uczniów w konkursach organizowanych poza szkołą: 

- Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej; 
- Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim; 
- Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim XX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej; 
- Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej; 
- Mistrzostwach Formacji Tanecznych w Radomiu; 

i. Organizacja wyjść do teatrów warszawskich; 
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j. Organizacja wystaw prezentujących twórczość plastyczną uczniów szkoły; 
k. Organizacja koncertów dla szkolnych wykonawców muzycznych (wokalnych i instrumental-

nych); 
l. Wydawanie gazetki uczniowskiej Lustro; 
m. Organizacja konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości Juliusza Słowackiego dla 

uczniów gimnazjów; 
n. Organizacja Święta Szkoły (15 grudnia); 
o. Współpraca z czasopismem „Charaktery” w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psy-

chologicznej; 
p. Współpraca z fundacją „Synapsis”; 
q. Udział uczniów w imprezie „Imieniny Jana Kochanowskiego” organizowanej przez Bibliotekę 

Narodową we współpracy z Biurem Edukacji; 
r. Udział uczniów w imprezie „Piknik sąsiedzki” w parku Wielkopolskim organizowanej przez Te-

atr Ochoty oraz Stowarzyszenie Miłośników Ochoty Ochocianie. 
 

3. Kształcenie tożsamości kulturowej oraz szacunku i postawy dialogowej wobec innych kultur: 
a. Organizacja sesji naukowych:  

- antycznej,  
- judaistycznej,  
- islamistycznej, 
- prawniczej; 

b. Realizacja projektu edukacyjnego „Ochota na wielokulturowość”; 
c. Realizacja projektu edukacyjnego "Kwiecień z Ameryką Łacińską"; 
d. Udział uczniów w Światowym Szczycie Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla; 
e. Udział uczniów i nauczycieli w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Comeniusa 

„C Code to Common Future”; 
Odbiorcy 
Program wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień. Każdy uczeń naszej Szkoły ma możli-
wość uczestnictwa w programie edukacji kulturalnej przez cały okres nauki w placówce oraz po jej ukoń-
czeniu. Odbiorcami Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej są również  rodzice i rodziny uczniów, na-
uczyciele i pracownicy Szkoły oraz społeczność lokalna.  
 

Realizatorzy 
Do realizacji Programu został powołany w Szkole koordynator edukacji kulturalnej. Jego zadania zostały 
określone i opisane w dokumencie nadrzędnym jakim jest Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Koor-
dynator tworzy i realizuje autorski program edukacji kulturalnej, jest autorem lub współautorem lub koor-
dynatorem szkolnych projektów i programów (np. przeglądów, festiwali, spotkań artystycznych), animuje 
w szkole działania artystyczne oraz  zarządza informacją, czyli przekazuje wiedzę o konkretnym projekcie, 
konkursie, wydarzeniu, odpowiedniemu nauczycielowi lub uczniowi. W realizację Programu w szkole są 
włączeni wszyscy nauczyciele i wychowawcy pracujący w placówce.  

 

Spodziewane efekty 
1. Aktywny udział uczniów 

szkoły w życiu kulturalnym War-
szawy: 

- Zwiększenie liczby uczniów 
chodzących do teatru, na wysta-
wy, czytających dla przyjemności 

- Zwiększenie aktywności 
artystycznej i społecznej uczniów 

- Wykształcenie nawyków 
alternatywnego spędzania czasu 

2. Zwiększenie liczby oraz jako-
ści tworzonych w placówce projek-
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tów edukacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej 
- Zgłaszanie projektów na konkurs Warszawska Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej 
- Otrzymanie dofinansowania w ramach WIE na projekty w zakresie edukacji kulturalnej na nowe działania 
- Zdobycie wyróżnienia „Szkoła z pomysłem na kulturę” 
3. Stworzenie skutecznego systemu przekazywania informacji o programach edukacji kulturalnej 
4. Zwiększenie kompetencji kadry nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej: 
- Zwiększenie liczby nauczycieli podejmujących doskonalenie w zakresie edukacji kulturalnej 
- Zwiększenie liczby nauczycieli podejmujących działania w zakresie edukacji kulturalnej 
5. Współpraca Szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej: 
- Podjęcie współpracy z różnymi podmiotami 
- Tworzenie wspólnych projektów edukacyjnych z instytucjami kultury 

 

Monitoring i ewaluacja 
Monitoring, jako proces przebiegający równolegle do wdrażania programu, będzie polegał na systematycz-
nym zbieraniu i rejestrowaniu danych wynikających z realizacji Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej. 
Umożliwi bieżącą weryfikację tempa i korygowanie podejmowanych działań, znacznie zwiększając ela-
styczność projektu oraz jego efektywność. Zebrane dane stanowić będą punkt wyjścia do corocznej ewalu-
acji bieżącej i ex-post. 
Rejestrowanie danych polegać będzie na: 

- Dokumentowaniu realizacji zajęć 
- Sporządzaniu zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich działań organizowanych przez uczniów 
- Gromadzeniu informacji dotyczących pozostałych działań podejmowanych przez Szkołę  
- Sporządzeniu listy szkoleń i warsztatów, w których wzięli udział nauczyciele 

Cele ewaluacji: 
- Określenie skuteczności programu oraz stopnia i sposobu jego realizacji 
- Inspirowanie do podejmowania decyzji służących poprawie efektywności programu 
- Systematyczna diagnoza potrzeb odbiorców programu 

Przedmiot ewaluacji 
- Jakość osiągniętych zmian przez uczestników programu (uczniów, nauczycieli). 
- Skuteczność funkcjonowania programu 

Sposoby zbierania informacji: 
- ankieta, 
- wywiad, 
- obserwacja, 
- analiza dokumentów. 
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Rozdział 3 

KOORDYNATOR EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE (KEKS) 
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Koordynatorzy edukacji kulturalnej w szkołach (KEKS) stanowią jedno z podstawowych ogniw reali-
zacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Dzięki KEKS-om udało się zbudować systemowe rozwią-
zanie realizowania edukacji kulturalnej w warszawskich placówkach oświatowych. Szkolni koordynatorzy 
edukacji kulturalnej budują realnie działającą sieć współpracy szkół z miejskimi instytucjami kultury i organi-
zacjami pozarządowymi. Warszawskie szkoły i przedszkola to łącznie blisko tysiąc placówek, stąd nieocenio-
na rola KEKS-ów w tworzeniu efektywnego obiegu informacji, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk mie-
dzy placówkami oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami – wszystkich działaniach, niezbędnych w budo-
waniu własnej, adekwatnej do potrzeb i możliwości oferty placówki w zakresie edukacji kulturalnej. 

KEKS – nauczyciel pracujący w danej szkole (przedszkolu), powoływany jest przez dyrektora w po-
rozumieniu z radą pedagogiczną oraz w kontakcie z koordynatorem dzielnicowym. KEKS jest członkiem ra-
dy pedagogicznej, który współpracuje z dzielnicowym koordynatorem edukacji kulturalnej, z instytucjami 
kultury, placówkami wychowania pozaszkolnego i organizacjami pozarządowymi w realizacji Warszawskie-
go Programu Edukacji Kulturalnej. Inicjuje on w szkole i realizuje WPEK poprzez współpracę z nauczyciela-
mi, uczniami i rodzicami w tym zakresie. Ważnym zadaniem koordynatora szkolnego jest wspieranie 
uczniowskich inicjatyw kulturalnych. W porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrekcją placówki KEKS opra-
cowuje Szkolny Program Edukacji Kulturalnej i monitoruje jego realizację. Koordynator szkolny uczestniczy 
również w uwzględnianiu edukacji kulturalnej w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz realizacji 
kompleksowego rozwoju szkoły opartego na wewnętrznej diagnozie i analizie potrzeb danej placówki. 

KEKS wspólnie z koordynatorem dzielnicowym (KOD-em) analizuje wnioski z realizacji Warszawskie-
go Programu Edukacji Kulturalnej w szkole. Zarówno koordynatorzy szkolni, jak i dzielnicowi, tworzą pozio-
mą strukturę programu – relacje KEKS-a i KOD-a są zatem partnerskie, nie występuje w tym przypadku żad-
nego typu podległość, istotą ich kontaktu jest współpraca, prowadząca do obopólnych korzyści. Szkoły i pla-
cówki dzięki tej współpracy mają możliwość otrzymywania aktualnych, rzetelnych i terminowych informacji 
na temat różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, mogących z jednej strony wzbogacić ofertę placówki, 
z drugiej zaś – umożliwić prezentację jej własnych działań w środowisku dzielnicy i Warszawy. Koordynatorzy 
dzielnicowi mają natomiast dzięki stałym kontaktom z KEKS-ami bieżącą wiedzę na temat inicjatyw w pla-
cówkach i szybki dostęp do potencjalnych odbiorców i współtwórców działań o szerszym zasięgu. 

Na funkcję KEKS-a należy spojrzeć także jako na „poziomą funkcję” w szkole. Oznacza to, że na-
uczyciel poza własnym przedmiotem uzyskuje dodatkowe zadanie koordynowania dzia-
łań szkoły w zakresie edukacji kulturalnej. Te dodatkowe obowiązki i związane z nimi 
obciążenia powinny przekładać się na dodatkowe premiowanie jego pracy poprzez na-

rzędzia będące w dyspozycji dyrektora danej szkoły. Koordynatorzy edukacji kultural-
nej w szkołach objęci będą też wspieraniem własnego rozwoju zawodowego 
w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK), w tym programem szkoleniowym 
WCIES i wsparciem doradców metodycznych ds. edukacji kulturalnej. 

 

KEKS 

KOORDYNATOR EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE 

JAK 

TO DZIAŁA 

? 
? 
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Ważne jest aby KEKS uczestniczył w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w ramach WPEK, 
szczególnie na poziomie dzielnicowym, ale też na poziomie całego miasta. Sieciowanie pracy KEKS-ów po-
zwala na wymianę doświadczeń i pomysłów oraz wsparcie własnego rozwoju zawodowego. 

Praktyczna realizacja opisanych powyżej założeń systemowych nie zawsze jednak jest łatwa w za-
bieganej i przepełnionej wszelakimi obowiązkami nauczycielskiej codzienności. Nadal jeszcze w wielu szko-
łach funkcja koordynatora edukacji kulturalnej sprowadza się co najwyżej do mechanicznego przekazywa-
nia informacji otrzymywanych od koordynatora dzielnicowego - co oczywiście już samo w sobie ma nieba-
gatelne znaczenie, ale nie wyczerpuje nawet w przybliżeniu możliwości i zakładanej roli KEKS-a w syste-
mie. Należałoby zapewne wypracować takie usytuowanie koordynatora szkolnego w placówce, aby przy-
dział obowiązków dawał mu możliwość rozwijania aktywności KEKS-a, a tym samym stwarzał realną pod-
stawę do egzekwowania realizacji zadań koordynatora. Ważne jest także, aby osoba desygnowana do tej 
funkcji posiadała odpowiednie predyspozycje i zainteresowania własne związane z obszarem szeroko poję-
tej edukacji kulturalnej, co jest warunkiem sine qua non osobistego zaangażowania w działalność koordy-
natorską i kreowania szkolnego programu edukacji kulturalnej w kontekście całego WPEK.  

Mimo wszystkich trudności wielu pasjonatów edukacji kulturalnej działa już w warszawskich szko-
łach, poniżej zamieszczamy kilka dobrych przykładów. Warto też podkreślić ogromną rolę całej rzeszy ak-
tywnych i twórczych nauczycieli, którzy z różnych powodów nie pełnią formalnie funkcji koordynatorów 
szkolnych, ale faktycznie to właśnie oni są spiritus movens i motorem napędowym licznych inicjatyw eduka-
cyjno-kulturalnych w środowisku szkolnym, lokalnym i ponadlokalnym. Ludzie ci pozostają w naszej publika-
cji anonimowi, warto jednak, aby w przyszłości dostali oni wsparcie w postaci narzędzi jakimi dysponuje 
KEKS, a tym samym możliwość pełnego rozwijania swoich naturalnych predyspozycji i osobistych pasji. 

Ja jako nauczyciel filmu 

Od wielu lat zajmuję się w mojej szkole szeroko pojętą edukacją kulturalną, a konkretnie eduka-
cją filmową. Podążając za moim pomysłem Gimnazjum Integracyjne nr 52 w Warszawie przyjęło koncep-
cję Szkoły z pomysłem na kulturę. Po otrzymaniu nagrody Prezydenta w tej kategorii zrozumiałam, że 
zmierzamy w dobrym kierunku. Wprowadziłam edukację filmową jako przedmiot dodatkowy, opracowa-
łam autorski program nauczania i nawiązałam współpracę w środowisku lokalnym z wieloma partnerami 
z dziedziny kultury. W bardzo szybkim czasie  przerodziło się to w wieloletnią współpracę ze Stowarzysze-
niem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, z Warszawską Szkołą Filmową, z WCIES, a przede wszystkim 
przyniosło pomoc takich instytucji rządowych jak Wydział Oświaty Dzielnicy Wola czy Biuro Edukacji m.st 
Warszawy. Zaczęłam wychodzić poza szkołę. Tradycją utrwalił się na Woli Międzyszkolny Konkurs Filmowy 
Moje spotkanie z filmem, cyklicznie organizowane Filmowe Gry Miejskie. Zaczęłam docierać do innych 
szkół i nawiązywać z nimi współpracę. Pojawiła się wtedy Pani Agnieszka Proszowska- koordynator SZPEK 
dzielnicy Wola i zaprosiła mnie do ścisłej współpracy. 

WIOLETTA MROZEK, GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 52, UL. DEOTYMY 37WIOLETTA MROZEK, GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 52, UL. DEOTYMY 37  
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Ja jako koordynator kultury  

Otrzymałam propozycję bycia koordynatorem SZPEK w mojej szkole. Od początku byłam entuzja-
stycznie nastawiona do tej funkcji, ponieważ pracowałam nad rekomendacjami do tworzenia programu 
SZPEK z innymi nauczycielami w Kazimierzu Dolnym i dużo wiedziałam o tym programie. Byłam też nauczy-
cielem, którego frustrował fakt, że pomimo wielu organizowanych imprez i podejmowanych inicjatyw, nie 
docieram skutecznie do szkół i ich przedstawicieli. Moment, kiedy zostałam koordynatorem, wiele zmienił. 
Przede wszystkim poczułam, że jestem otoczona ludźmi, którzy o mnie dbają, interesują się moją działal-
nością i realnie zamierzają ją wspierać. 

Pani Agnieszka, koordynator dzielnicowy, regularnie wysyłała mi oferty z zakresu edukacji kultural-
nej kierowane do mojej szkoły. Ja mogłam szybko je selekcjonować i przekazywać innym nauczycielom. 
Okazało się, że bogactwo ofert, zarówno szkoleń dla nauczycieli, jak i inicjatyw wartościowych dla 
uczniów, dawało nam możliwości wybrania tych najbardziej potrzebnych, wkomponowujących się w kon-
cepcję naszej placówki. Przystąpiliśmy do organizowania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Up to 
21 dla Biblioteki Publicznej Bielany. Dostaliśmy zadanie koordynowania tej imprezy na Woli. Wydarzenie 
o olbrzymim zasięgu i niepowtarzalnej formie umożliwiło rozwinąć skrzydła edukacji filmowej w naszym 
gimnazjum. Uczniowie od lat uczeni filmu, twórcy i krytycy filmowi mogli zmierzyć się z nową sprawnością 
- animacją kultury dla Dzielnicy Wola. Przygotowaliśmy już dwie edycje festiwalu. Zawsze były to dwa dni 
festiwalowe, gdy otwieraliśmy szkołę dla widzów z okolicy. Dysponowaliśmy salami kinowymi, szczegóło-
wym programem i ofertą festiwalową. Przyciągaliśmy do naszej szkoły festiwalową publiczność, nawet 
publiczność ze szkół podstawowych. Uczniowie sprawdzali się w roli jurorów i krytyków filmowych, ale 
przede wszystkim koordynatorów imprezy. 

 

Ważne osoby w działalności KEKS-a 

W każdej sytuacji, kiedy napotykałam trudności lub pojawiał się pomysł na dużą skalę, który wy-
magał wielkiej pracy i zaangażowania, pojawiała się moja koordynatorka, Pani Agnieszka Proszowska, by 
dać mi realną pomoc. Promowała moje inicjatywy na stronie dzielnicy, była łącznikiem z instytucjami zaan-
gażowanymi w projekt. Zawsze mnie wspierała i dawała dużo sił do działań. Wiele z inicjatyw, które podję-
łam jako koordynator, były wspólnym sukcesem moim i Pani Agnieszki. Wielokrotnie zabierała mnie do 
gabinetu Pana Burmistrza, by pokazać osiągnięcia szkoły i przekonać go do dalszego finansowania projek-
tu. Dbała, by uczniowie mogli poczuć się docenieni za swoją pracę. Dbała o moje morale i zapewniała, że 
to, co robię ma sens. 

Kolejną osobą, bez której moja praca nie przyniosłaby takich owoców, jest Pani Magdalena Poli-
tańska, Dyrektorka Gimnazjum Integracyjnego nr 52. To Dyrektor, który wierzy, że kultura jest priorytetem 
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w wychowywaniu i kształceniu młodzieży. 
Zawsze mam jej poparcie dla inicjatyw 
kulturalnych w szkole. Realnie wspiera 
moją pracę, przede wszystkim traktuje 
edukację kulturalną jako priorytetowe 
narzędzie pracy. Edukacja filmowa jest 
dla niej filarem promocji szkoły, chwali 
się nią i umie wykorzystać cały poten-
cjał, który ona daje. Należy więc pamię-
tać, że w szkole sprawne działanie i re-
alizowanie SZPEK nie uda się, jeśli Dyrek-
tor nie będzie tego popierał i wierzył 
w jego wartość. 

 

Korzyści z pracy KEKS-a 

Festiwal Filmowy Up to 21 zbli-
żył nas do innych instytucji. Zaczęli zgłaszać się do nas ludzie filmu, inicjatorzy, animatorzy kultury propo-
nując współpracę. Nawiązaliśmy współpracę z ORE, udostępniliśmy szkołę uczniów, nauczycieli i rodziców 
do projektu Bezpieczeństwo  w szkole. Powstał film instruktażowy dla innych placówek. Fundacja Filmo-
wiec zaprosiła naszych uczniów do Berlina na Międzynarodowy Festiwal Rec Berlin Festiwal. Uruchomiła 
w naszej szkole projekt medialny - 123 start. Ponadto odbyły się w naszej szkole liczne warsztaty filmowe 
dla uczniów prowadzone przez dziennikarzy i ludzi filmu. Produkcje, które powstawały w ramach warszta-
tów stały się narzędziem promocyjnym dla naszej placówki. 

Inicjatywy, które cieszą się tradycją w mojej szkole od lat, teraz, od kiedy bywam na zebraniach 
koordynatorów SzPEK nabrały większej siły i szerszego zasięgu. Mam większą frekwencję na konkursach 
i festiwalach. 

Odczułam, że praca, którą wkładam w rozwijanie koncepcji edukacji filmowej mojej szkoły przyno-
si sens i daje satysfakcję. W szkole jestem jedną z nielicznych osób, dla których film ma duże znaczenie. 
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Będąc w środowisku koordynatorów z innych szkół czuję, że wreszcie nie jestem sama. Jest wielu nauczy-
cieli zafiksowanych na własnym szaleństwie, którzy wydeptują w swoich szkołach kulturalne ścieżki. Oka-
zuje się, że borykają się z podobnymi problemami jak ja, że muszą poszukiwać sposobów na promocję wła-
snej pracy. 

Dlaczego SzPEK? 

Dzięki systemowi Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej nauczyciel może rozwinąć skrzydła, 
upewnić się, że jego ideały zmierzają do realizacji. Nauczyciel dostanie ofertę możliwości, która da mu wie-
le koncepcji i wyborów. Wreszcie pozwoli odnaleźć się w towarzystwie prawdziwych animatorów kultury, 
społeczników i pedagogów, którzy podążają tą samą  drogą, rozumieją podobnie nauczycielstwo i potrafią 
połączyć siły w dobrej inicjatywie. 
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Rozdział 4 

DZIELNICOWY KOORDYNATOR EDUKACJI KULTURALNEJ (KoD) 
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Ważnym ogniwem w realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej są koordy-
natorzy dzielnicowi, będący łącznikami między placówkami oświaty, instytucjami kultury, 
organizacjami pozarządowymi i innymi środowiskami na terenie dzielnicy. Pełnią oni fun-
damentalne dla realizacji WPEK zadanie: tworzenie zintegrowanego systemu współpracy 
poprzez gromadzenie informacji o inicjatywach edukacyjno-artystycznych na terenie 
dzielnicy oraz promowanie tych wydarzeń w całej Warszawie. Przekazywanie zbieranych 

informacji odbywa się wielokierunkowo: z „góry” na „dół” (informacje o przedsięwzięciach ogólnowarszaw-
skich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych) i w odwrotną stronę (nagłaśnianie inicjatyw lokal-
nych, realizowanych przez szkoły, placówki, instytucje kultury i organizacje pozarządowe) oraz „poziomo” na 
terenie dzielnicy - dzięki temu możliwa jest aktualna i szybka orientacja w bieżących wydarzeniach kultural-
nych, artystycznych i edukacyjnych, zapewniająca np. sprawniejszy nabór uczestników poszczególnych dzia-
łań, a także ich promocję w potencjalnych grupach docelowych odbiorców. 

Koordynator dzielnicowy jest powoływany przez Burmistrza Dzielnicy w porozumieniu z Pełnomocni-
kiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej spośród etatowych pracowników: Urzędu m.st. War-
szawy, instytucji artystycznych, instytucji animacji kultury, przedszkoli lub szkół. KOD współpracuje ściśle z dziel-
nicowymi wydziałami, zespołami i referatami do spraw oświaty lub kultury, które zapewniają mu pomoc mery-
toryczną oraz obsługę administracyjno-techniczną. Realizuje on Warszawski Program Edukacji Kulturalnej we 
współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, koordynatorami WPEK 
w biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w innych dzielnicach, koordynatorami edukacji kulturalnej w swojej 
dzielnicy: w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, instytucjach animacji kultury oraz realizatorami 
w instytucjach artystycznych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach, jednostkach pomocy społecz-
nej i grupach nieformalnych. Rozpowszechnia on informacje o działaniach dotyczących edukacji kulturalnej na 
terenie swojej dzielnicy i Warszawy, inicjuje, animuje i monitoruje realizację Programu w dzielnicy. 

KOD uczestniczy w spotkaniach Zespołu Koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kultu-
ralnej, którego jest członkiem. Wspiera koordynatorów w poszczególnych placówkach i instytucjach na te-
renie dzielnicy w realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, współtworząc obieg informacji 
i organizując z nimi spotkania robocze. 

Do zadań dzielnicowego koordynatora edukacji kulturalnej należy także udział w pracy Kapituły 
Koordynatorów Konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej (por. rozdział 21). 

 

Jest animatorem kultury, od zawsze związanym z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota, gdzie 
prowadzi Warszawską Galerię Ekslibrisu. Organizator kilkudziesięciu wystaw małych form graficznych. Od 

2010 roku pełni również funkcję Koordynatora Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Ochota. Z wykształcenia 
menedżer, bibliotekarz, z pasji sędzia piłki nożnej. 

Funkcję koordynatora edukacji kulturalnej w dzielnicy Ochota pełnię od 2010 roku, czyli od począt-
ku działania Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Najprościej rzecz ujmując jest to funkcja łącz-

 

KoD 

DZIELNICOWY KOORDYNATOR EDUKACJI KULTURALNEJ 
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TO DZIAŁA 

? 
? 
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nika między kulturą a oświatą. Podstawowym zadaniem każdego koordynatora jest stworzenie sieci współ-
pracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, szkołami i pozostałymi podmiotami zaj-
mującymi się edukacją kulturalną. W każdej placówce powołana jest osoba zwana KEKS (koordynator edu-
kacji kulturalnej w szkole), która na bieżąco przekazuje informacje o konkursach, warsztatach czy wydarze-
niach z zakresu edukacji kulturalnej. Dzięki temu dzielnicowy koordynator posiada aktualne informacje 
o zasobach dzielnicy, które może w odpowiedni sposób wykorzystać.  

Do działań koordynatora należy także wyszukiwanie najlepszych projektów z zakresu edukacji kultu-
ralnej realizowanych w dzielnicy. Przydaje się to przy realizacji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, 
której zadaniem jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań. Projekt do Konkursu może zgłosić każdy 
podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, która działa na terenie 
m.st. Warszawy. Wszystko oczywiście monitorują koordynatorzy.  

Kolejne zadanie polega na organizacji Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej. Jest to pro-
mocja osiągnięć, konfrontacja dorobku artystycznego utalentowanych uczniów w wielu dziedzinach sztuki. 
Festiwal ma charakter przeglądowy. Rolą koordynatora jest odpowiednie wyselekcjonowanie uczestników 
z zasobów dzielnicy.  

Wszystkie wymienione wyżej działania służą realizacji podstawowego celu Warszawskiego Progra-
mu Edukacji Kulturalnej, jakim jest podniesienie roli edukacji kulturalnej w tworzeniu kapitału ludzkiego 
i społecznego m.st. Warszawy.  

Dla mnie Warszawski Program Edukacji Kulturalnej to przede wszystkim mnóstwo nowych możliwości. 
Zacznę od rzeczy najważniejszej, czyli kontaktów. Dzięki programowi poznałem sporo osób zajmujących się eduka-
cją kulturalną. Pomijam fakt, że z niektórymi osobami po prostu się zaprzyjaźniłem, kontakty dają ogromne możli-
wości wymiany doświadczeń, podpatrywania najlepszych rozwiązań problemów, które po drodze możemy napo-
tkać. Druga sprawa, że ze znajomymi łatwiej jest realizować wspólne projekty czy zawierać partnerstwa. I tak 
udało mi się zrealizować pomysł, który zawsze gdzieś leżał w szufladzie i nabierał mocy urzędowej. 

Razem z koordynatorem z dzielnicy Wola zrealizowaliśmy podczas ferii zimowych wspólny projekt 
„Mała grafika – wielka sprawa”, który popularyzował czytelnictwo i trochę zapomnianą tradycyjną grafikę. 
To dało mi dużo pozytywnej energii i przetarło szlaki na przyszłość. 

Kolejnym plusem mojego uczestnictwa w programie jest to, że lepiej poznałem dzielnicę Ochota. Znam 
miejsca i przede wszystkim ludzi, którym praca sprawia frajdę. Mam tu na myśli zarówno nauczycieli, któ-
rzy często nawet nie są szkolnymi koordynatorami, a świetnie czują, o co w programie chodzi, jak i przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, kawiarni, czy szkół wyższych. Na ogół są to pasjonaci, którym warto 
pomóc w promocji czy realizacji ich przedsięwzięć, bo potem to wraca z podwójną siłą. 

Program to również cała masa inspiracji. Przez ręce koordynatorów przechodzą wnioski projektów z za-
kresu edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie. Wystarczy podpatrywać jak to robią ci najlepsi edukatorzy 
i próbować przenosić takie rozwiązania na swój grunt. Nie chodzi mi o bezmyślne kopiowanie, ale o przenoszenie 
dobrych praktyk na swoje podwórko. To uczy, otwiera głowę na nowe pomysły i bardzo motywuje. 

Podsumowując, Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej to dla mnie rozwój nie tyl-
ko osobisty, ale także instytucji, w której pracu-
ję. Wydaje mi się, że obecnie inaczej patrzy się 
na biblioteki. Już nikt nie traktuje ich jak zwykłe 
wypożyczalnie książek i multimediów, tylko 
jako serca lokalnej społeczności, gdzie realizo-
wana jest edukacja kulturalna na wszystkich 
poziomach. 

Michał Witak 
Koordynator Edukacji Kulturalnej  

w Dzielnicy Ochota 
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Kiedy w 2009/2010 „tworzył się” Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, byłem wśród pierw-
szych, nielicznych wówczas osób, którym zaproponowano udział w opracowaniu teoretycznych podstaw 

programu. Pamiętam ogromny wysiłek grupy założycielskiej, włożony wtedy w Kazimierzu, aby „Kamień 
Węgielny”, złożony z doświadczeń, pomysłów i przepisów, był zrozumiały dla środowiska oświaty i kultury. 

Wierzyłem również, że dobra konstrukcja i spójność programu pozwolą na osiągnięcie zamierzonych ce-
lów – stworzenia systemu współdziałania edukacji i kultury w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 

Wierzyłem… pomimo trudności jakie pojawiały się nawet w piątym roku działania programu. 
Wierzyłem… budując, krok po kroku, zaufanie do Programu, ludzi i siebie samego jako Koordynato-

ra Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Mokotów. 
Wierzyłem… nawet wtedy, kiedy pojawiało się pytanie (często zadawane) - po co to wszystko!?  
System współdziałania działa, wymiana informacji i doświadczeń następuje, organizacja konkur-

sów artystycznych ma co raz większą „publiczność”. KEKS (koordynator edukacji kulturalnej w szkole/
placówce) ma możliwość otrzymania wsparcia w ramach swojej działalności wśród uczniów i wychowan-
ków. Ale NAJWAŻNIEJSI w całym WPEK-u są ludzie. Ci, którzy zaczynali Program, są dzisiaj między sobą 
w artystycznej przyjaźni, a to z kolei powoduje szersze otwarcie się na szkołę, a zwłaszcza na ucznia. Bo to 
UCZEŃ jest głównym beneficjentem wartości jakie niesie WPEK. To dla NIEGO sieć koordynatorów w 18 
dzielnicach (19 „dzielnica” to szkoły i placówki specjalne) organizuje i przekazuje informacje o spotkaniach, 
konkursach, imprezach, możliwościach dofinansowania działań. Koordynatorzy współorganizują najwięk-
sze przedsięwzięcie edukacji kulturalnej jakim jest Gala WPEK-u i Festiwal Edukacji Kulturalnej, które to 
inicjatywy na trwale związały się z kalendarzem imprez m.st. Warszawy. 

Koordynatorzy w poszczególnych dzielnicach przestali być postaciami anonimowymi. Poprzez 
współpracę i współdziałanie z placówkami kultury i oświaty są „wizytówką” Programu i jego możliwości. 
Łączą świat artystyczny z działaniami edukacyjnymi, od przedszkolaka po studenta, a także środowiska 
Uniwersytetu III Wieku. 

Po co TO WSZYSTKO!?  
Odpowiedzią niech będą słowa pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz zawarte w I Biuletynie 

WPEK-u z 16 lipca 2010r.: „…kultura to sposób na życie, to szukanie nowych, nieodkrytych dróg, odnajdo-
wanie ukrytych sensów znanej wydawałoby się rzeczywistości. A przede wszystkim wielka, porywająca 
przygoda…” 

Marek Masłowski 
Dyrektor MDK „Mokotów”  
Koordynator Edukacji Kulturalnej 
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

MAREK MASŁOWSKI, MOKOTÓWMAREK MASŁOWSKI, MOKOTÓW  
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Funkcję Dzielnicowego Koordynatora na Woli pełnię 
od początku, czyli od 2010 roku. Po powołaniach i pierwszym zebraniu 
z panią Pełnomocnik Wandą Górską wywieźli nas do Kazimierza Dol-
nego, w celu integracji i omówienia założeń programu. Ja miałam to 
szczęście, że z Ewą Korulczyk, koordynatorką z Pragi-Południe znałyśmy 
się dużo wcześniej. Obie w tym czasie pracowałyśmy w bibliotece i na-
sze drogi dość często krzyżowały się na różnych branżowych konferen-
cjach, konkursach, spotkaniach. Dzięki temu było nam łatwiej. 

Na to spotkanie musieliśmy przygotować prezentacje dotyczące eduka-
cji kulturalnej w swojej dzielnicy. Dzięki temu mogliśmy poznać specyfi-
kę dzielnicy, poznać się bliżej i oczywiście większość z nas była nieco ze-
stresowana – przecież każdy chciał wypaść jak najlepiej. Pani Pełnomoc-
nik, osoba niezwykle taktowna, zrównoważona, dystyngowana i z og-
romnym sercem do ludzi, podjęła się tego niezwykle ciężkiego zadania – 
stworzenia zespołu z ludzi o przeróżnym charakterze, z innymi doświad-
czeniami zawodowymi oraz pracujących w różnych instytucjach. Ale 
dzięki swojej konsekwencji i niezwykłych zdolnościach interpersonalnych 
udało się jej. Oczywiście nikt z nas nie miał pojęcia, jak wiele pracy nas czeka.  

Od początku wdrażania programu nie zmienili się koordynatorzy z ośmiu dzielnic (Woli, Ochoty, 
Pragi-Południe, Mokotowa, Włoch, Ursusa, Wawra, Ursynowa) czyli prawie połowa wszystkich koordyna-
torów dzielnicowych. To ważne ze względu na trwałość przedsięwzięcia i możliwość rozwoju, a także wdra-
żania nowych rozwiązań. Dzielnicowych koordynatorów łączą wielogodzinne dyskusje nad programem, 
nad kształtem edukacji kulturalnej, nad przygotowaniem kolejnego Festiwalu, Przeglądu, Konferencji czy 
innego przedsięwzięcia, do którego zaproszono WPEK. Praca zbliża. Pozwala się lepiej poznać. Łączy. 
Wśród tych ośmiu koordynatorów jest też dwóch bibliotekarzy – wspomniana wcześniej Ewa Korulczyk 
oraz Michał Witak z Ochoty. Bibliotekarskie trio, które wypromowało bibliotekarzy-animatorów. Lobbowa-
ło na rzecz edukacji kulturalnej realizowanej w warszawskich bibliotekach publicznych i szkolnych. 

Lubię wyzwania i chętnie włączałam się w różne zadania. Jestem dumna z tego, że mogę tę funkcję 
pełnić cały czas. Im więcej pracuję, tym więcej mam ochoty na nowe projekty, przedsięwzięcia i działania. 
W październiku 2015 roku zorganizowałam w swojej dzielnicy zebranie z wolskimi koordynatorami i oprócz 
spraw bieżących dokonałam podsumowania pięcioletniej wspólnej pracy na rzecz Warszawskiego Progra-
mu Edukacji Kulturalnej. To naprawdę imponujący dorobek. Tak naprawdę w każdej szkole i każdej instytu-
cji podejmuje się mnóstwo dzia-
łań, aby przygotować świado-
mych uczestników kultury. I wiem, 
że niezależnie od tego co się 
robi, to od GDZIE ważniejsze 
jest KTO. To tak naprawdę lu-
dzie dzięki swojej postawie, 
wiedzy, umiejętnościom inter-
personalnym i zaangażowaniu 
osiągają sukcesy. Mam na myśli 
sukcesy mierzone uśmiechami, 
relacjami i zawiązanymi przy-
jaźniami, które nie mijają po 
zakończeniu roku szkolnego, 
warsztatu czy projektu. Nie że-
bym uważała, że pieniądze nie 

AGNIESZKA PROSZOWSKA, WOLAAGNIESZKA PROSZOWSKA, WOLA  
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są potrzebne, wręcz przeciwnie, są niezbędne! Od początku realizacji programu WPEK szukamy nowych 
źródeł finansowania, uczymy się wprowadzać w życie nowe rozwiązania. Trudno te działania ujednolicić, ze 
względu na specyfikę przedsięwzięć i ze względu na przepisy. Ale pracujemy nad tym nieustannie – każdy 
na swoim poziomie. Oczywiście najwięcej w tej kwestii do zdziałania ma Pani Pełnomocnik, obecnie Anna 
Michalak-Pawłowska, która z cierpliwością słucha naszych uwag, a czasem wręcz narzekań. Bardzo dużo 
spraw wymaga rozwiązań systemowych, a jak każdy wie, te trwają najdłużej i najtrudniej się je wprowa-
dza. O zmianach na skalę miasta na pewno napisze Pani Pełnomocnik, ja chciałabym pokazać, co zmieniło 
się na Woli.  

Kiedy się tak zastanawiam, co wolscy koordynatorzy zyskali (bo strat nie odnotowałam) dzięki 
WPEK-owi – to na pierwszym miejscu widzę lepszą promocję działań. Program pozwolił nam także na więk-
sze poznanie siebie i integrację środowiska. Coraz częściej przedsięwzięcia organizowane są wspólnie przez 
różne instytucje - na zasadzie współtworzenia, a nie rywalizacji. Myślę, że wielu realizatorów (nauczycieli) 
ma jeszcze zbyt niskie poczucie wartości swojej pracy. Nowe pomysły powstają na kanwie wieloletnich do-
świadczeń nauczycieli, animatorów, instruktorów. Naprawdę na tle innych dzielnic wypadamy bardzo do-
brze. Mamy się czym chwalić.  

To co przeszkadza, myślę, wszystkim, niezależnie od tego czy jest to placówka oświatowa, instytucja 
kultury, urząd czy NGO, to pośpiech. Czas, który niejednokrotnie wymusza na nas działania w pośpiechu. 
Mam wrażenie, że ważniejsze jest aby szybciej, aby więcej, a nie lepiej, dokładniej - z nastawieniem na dłu-
gotrwały efekt. I nie bardzo wiem, czy jest to znak czasu, znak Stolicy, mediów? I czuję, że ja sama dałam się 
wkręcić w tę machinę. Ten pośpiech na dłuższą metę jest męczący. Cały czas podkreślam, że ważniejsza jest 
jakość, szczególnie w edukacji kulturalnej. To działanie długofalowe, które przyniesie efekty za parę lat i na-
leży do tego zagadnienia podejść z ogromną starannością. Powinno zachować się proporcje między dużymi 
iwentami, które pochłaniają więcej pieniędzy, a cyklicznymi warsztatami dla mniejszej grupy. 

Za każdym razem kiedy prezentuję wolskie projekty do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, 
jestem bardzo dumna. Wiem jak dużo wysiłku i pracy włożono w ich realizację. Staram się rozmawiać z każ-
dym autorem projektu. Muszę poczuć, jak dużo serca zostało włożone w projekt. Jest mi wtedy łatwiej za-
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prezentować go podczas naszych obrad. Bardzo miło wspominam Strefę Kibica podczas EURO 2012. Pamię-
tam, że już wszystko było dograne, a na dwa dni przed występem trzeba było zebrać zdjęcia od wszystkich 
uczestników i wprowadzić je do systemu. Nie muszę mówić, że było to „hardcorowe” przedsięwzięcie. Jed-
nak warto było. Ktokolwiek stanął na scenie – miał możliwość poczucia się jak prawdziwa gwiazda. Całość 
przedsięwzięcia to pełen profesjonalizm - dograny w każdej sekundzie.  

Co mi dał WPEK? Dał mi siłę i wiarę w to, że WARTO. 
Pozwolił rozwinąć skrzydła. Rozwinął intelektualnie. 
Na przestrzeni tych lat organizowałam lub współre-
alizowałam wiele przedsięwzięć, wśród nich były: 
festiwale, konferencje, przeglądy, konkursy, gale 
etc. Jestem także autorką lub współautorką kilku 
projektów. Lubię działać, organizować, inspirować. 
Realizuję się. Ciągle mam nowe pomysły. Uwielbiam 
pracę z ludźmi i dla ludzi. Mam to szczęście, że na 
swojej drodze zawodowej spotykam wielu ludzi tak 
samo pozytywnie zakręconych jak ja. Cieszę się, kie-
dy rodzi się nowy pomysł. Wkurzam się, kiedy nie 
mogę znaleźć pieniędzy na jego realizację. Czasami 
się nie udaje. Ale nawet wtedy nie poddaję się. Zaw-
sze staram się znaleźć alternatywne rozwiązanie. 
Niejednokrotnie z pomocą przychodzą przyjaciele. 
To jest ta wartość nadrzędna, nie tylko w pracy za-
wodowej, ale i w życiu osobistym, że masz na kogo 
liczyć. 

Agnieszka Proszowska, 
niepoprawna optymistka 
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Zostałam powołana na dzielnicowego koordynatora edukacji kulturalnej zarządzeniem 
nr 86/2010 Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 18.10.2010 r. Jestem więc w programie od 
początku. Kiedy po raz pierwszy trafił do moich rąk dokument Warszawskiego Programu Edukacji Kultu-

ralnej wiedziałam, że jest on ważny i oczekiwany przez dwa środowiska – edukacji i kultury – od dawna. 
Wiedzieliśmy, że powinna powstać platforma dla wspólnego działania tych dwóch sfer. 

Jest mi łatwo być koordynatorem, bo od zawsze byłam związana z kulturą i z animacją – bądź to 
jako dyrektor instytucji kultury, nauczyciel teatru w Pałacu Młodzieży, instruktor teatralny i animacji kultu-
ralno-społecznej. Z zawodu i zamiłowania naturalnie łączyłam te dwie dziedziny, które się przenikają 
i w wielu aspektach mają wspólny mianownik. WPEK stał się więc dla mnie naturalnym polem działania. 

Ponadto praca w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy uchyla i otwiera wiele drzwi, mam 
zatem ułatwiony kontakt z środowiskiem poprzez kanały informacyjne urzędu ze swoimi instytucjami. 

Koordynację ułatwia też wielkość dzielnicy (50 tysięcy mieszkańców), w której jest kilkanaście pal-
cówek edukacyjnych i dwie instytucje kultury. Mogę mieć bezpośrednie kontakty z koordynatorami szkol-
nymi i instytucji kultury. Właśnie na takie kontakty stawiam. Jestem do dyspozycji z radą i obecnością na 
wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych. 

Wspólnie z Keksami stworzyliśmy Dzielnicowy Program Edukacji Kulturalnej, w którym zawarliśmy 
najważniejsze cele, zadania oraz metody realizacji. Przede wszystkim ustaliliśmy kalendarz imprez i wyda-
rzeń, tak aby umożliwiał zainteresowanym pełny udział w ofercie placówek dla środowiska. Pozwoliło to 
też na wzajemne poznanie swoich inicjatyw i uczestniczenie w nich. Od trzech lat pod koniec czerwca na 
terenie Parku Czechowickiego organizujemy razem z Ośrodkiem Kultury Dzielnicowy Festiwal Edukacji Kul-
turalnej, na którym wszystkie placówki mogą prezentować swoje osiągnięcia artystyczne. 

Od 9 kwietnia 2015 r. mamy nowy dokument, rozszerzający pole działania, np. na seniorów, nie-
pełnosprawnych, cudzoziemców. Pełnienie funkcji koordynatora edukacji kulturalnej nie wyczerpuje listy 
moich obowiązków zawodowych, jest to jedno z wielu zadań, jakie wykonuję na co dzień, toteż obawiam 
się, że poszerzenie grupy docelowej może skutkować tym, że z braku czasu nie dotrę do wszystkich grup 
wymienionych w dokumencie. 

Ważnym aspektem koordynacji jest niezwykle satysfakcjonująca współpraca  i kontakty z dzielni-
cowymi koordynatorami  innych dzielnic Warszawy. Nasze spotkania, dyskusje, wymiana doświadczeń jest 
niezwykle pomocna w codziennej pracy. Wzajemne przyjacielskie relacje wielokrotnie też miały wpływ na 
rozwój programu, bo w dobrym, kreatywnym towarzystwie chce się więcej i pracuje lepiej. 

ALEKSANDRA MAGIERECKA, URSUSALEKSANDRA MAGIERECKA, URSUS    
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Rozdział 5 

SZKOLNA MAPA AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ (SMAK) 
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Ideą przewodnią Szkolnej Mapy Aktywności Kulturalnej jest upowszechnienie w śro-
dowisku lokalnym informacji na temat przedsięwzięć o różnym zasięgu, realizowa-
nych cyklicznie przez warszawskie szkoły. Obejmują one różne formy aktywności: 
warsztaty, festiwale, przeglądy artystyczne, konkursy tematyczne, happeningi, pro-
jekty, akcje i wiele innych.  

W zaprezentowanych poniżej wybranych przedsięwzięciach wykorzystano nowator-
skie metody i techniki pracy, sprzyjające pogłębieniu wiedzy, rozwijaniu uzdolnień, kształtowa-

niu postaw twórczości i aktywności. Ponadto są one okazją do wzajemnego poznania się, integracji, wy-
miany myśli w środowisku twórczej młodzieży i otwartych na pomysły młodzieży pedagogów. Warto pa-
miętać, że działania uczniów w sferze kultury, wykraczające poza granice ławki szkolnej i programów na-
uczania, dają nauczycielom możliwość lepszego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań i pre-
dyspozycji, a co za tym idzie, doboru skuteczniejszych, bardziej atrakcyjnych dla uczniów, a więc także bar-
dziej efektywnych metod pracy, zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i wychowawczym. Tym samym 
edukacja kulturalna staje się nie tylko drogą rozwoju talentów, osobowości czy wrażliwości artystycznej, 
ale także ważnym narzędziem pracy pedagogicznej i budowania relacji nauczyciel-uczeń. 

Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej opisy innowacyjnych przedsięwzięć zainspirują Państwa 
do poszukiwania własnych pomysłów lub umożliwią wszystkim zainteresowanym włączenie się w obecnie 
realizowane działania, w charakterze uczestników. 

 

Opis przykładowych cyklicznych działań i wydarzeń kulturalnych w szkołach warszawskich. 
 

 

 

W listopadzie w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie odbywa 
się corocznie interdyscyplinarny cykl ogólnopolskich konkursów Bliżej Norwida, inspirowanych twórczością 

patrona szkoły. Ich adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy mogą próbować 
swoich sił oraz wymieniać doświadczenia z poszukiwań artystycznych z innymi rówieśnikami. 

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie istnieje od 
1946 r., a imię Cypriana Norwida nosi od 1972 roku.  

Jest szkołą z pomysłem na wielokierunkowe działania 
edukacyjne i kulturalne wokół patrona. 

Uroczystości inspirowane twórczością poety organizowa-
ne są każdego roku pod hasłem Bliżej Norwida. W ra-
mach tego przedsięwzięcia proponowane są różne impre-
zy przybliżające młodym ludziom poezję patrona: sesje 

 

SMAK 

SZKOLNA MAPA AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ 

BLIŻEJ NORWIDABLIŻEJ NORWIDA  

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie   

JAK 

TO DZIAŁA 

? 
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naukowe, spotkania z uczonymi, twórcami 
kultury, wieczory poezji, widowiska teatral-
ne i spektakle poetyckie, Czytanie Norwida, 
warsztaty interdyscyplinarne – Korespon-
dencja Sztuk i przede wszystkim od 19 lat 
ogólnopolskie konkursy recytacji, śpiewa-
nia, interpretacji literackiej, plastycznej 
i fotograficznej twórczości Norwida. Pierw-
szy był konkurs recytatorski skierowany do 
młodzieży liceów warszawskich. W następ-
nym roku dwa konkursy - recytatorski i śpie-
wany dla uczniów szkół Mazowsza. W kolej-
nych latach wprowadzona została kategoria 
plastyczna i fotograficzna. Od 2001 roku 
konkursy mają zasięg ogólnopolski. Uczestniczyło w nich do tej pory 190 szkół z całej Polski. W konkursie 
recytatorskim wzięło udział 929 osób, 410 w śpiewanym, 715 w plastycznym i 235 w fotograficznym i 82 
w literackim, czyli razem 2289 osób. 261 osób zdobyło nagrody a 301 wyróżnienia.  

Nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne tworzą liczącą ponad 120 prac galerię szkolną pod 
hasłem ...Piękne wchodzi, nie pytając...  

Opublikowano antologię Bliżej Norwida – zawierającą wiersze najczęściej wybierane do recytacji, 
dwa wydawnictwa z pracami literackimi i plastycznymi, kilka folderów informacyjnych, nagrano kilkanaście 
płyt z recytacją i śpiewaniem poezji Norwida oraz prezentacjami prac plastycznych i fotograficznych. 

W roku 2016, w 195 rocznicę urodzin Norwida, przypadnie jubileuszowy dwudziesty konkurs 
„Bliżej Norwida”. 

Od 14 lat konkursy poprzedzane są warsztatami interdyscyplinarnymi Korespondencja sztuk – lite-
ratura, teatr, plastyka, muzyka, fotografia. Zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów pozwoliło 
na zastosowanie niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami. Warsztaty przyczyniły się do 
rozwijania postaw twórczości i innowacyjności uczestników. 

Czytanie Norwida - to spotkania odbywające się od 7 lat. Zapraszani są na nie przedstawiciele elit 
intelektualnych należący do różnych środowisk: kultury, nauki, polityki, aby czytanie utworów Norwida 
przez znane osoby zachęcało młodzież do głębszego przeżycia i czerpania z uniwersalnej myśli poety. Spo-
tkania są okazją do wymiany poglądów pokoleń. Uczestniczy w nich cała szkoła, a wraz z nią czytali m.in.: 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Andrzej Blumenfeld, Patryk Pawlak, Janusz R. Nowicki - aktorzy, Grzegorz 
Mrówczyński – reżyser, ks. Jan Sikorski, dr hab. Anna Kozłowska - UKSW, dr Tomasz Korpysz – UKSW i UW, 
prof. Wiesław Rzońca - UW, prof. Jan Żaryn – IPN, dr Włodzimierz Pessel – kulturoznawca UW, Zdzisława 
Guca, Jacek Żakowski – dziennikarze, Włodzimierz Paszyński-Wiceprezydent Warszawy, Barbara Wacho-
wicz, Andrzej Matul – Mistrzowie Mowy Polskiej. Każdej edycji Czytania towarzyszy myśl przewodnia, cy-
tat z Norwida. W drugim roku tego przedsięwzięcia 
szkoła zaprosiła do współpracy licea imienia Norwida 
z całej Polski. 

Projekt Bliżej Norwida służy budowie szkoły 
twórczej, żywiołowej, wielobarwnej, niepowtarzalnej, 
kreatywnej, w której nikt nie zagubi swoich możliwo-
ści. Odnajdzie te przestrzenie, które dają nie tylko 
radość indywidualną, ale także radość współuczest-
nictwa w czymś ważnym dla wszystkich. Popularyzuje 
poezję Norwida, upowszechnia wartości zapisane 
przez Poetę: pracę, piękno, dobro, szacunek dla dru-
giego człowieka, narodu i ojczyzny, wychowuje świa-
domego uczestnika kultury. 
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W grudniu przez cały tydzień trwa Festiwal Teatralny w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tade-
usza Czackiego. Przygotowywany od 1989 roku przez samych uczniów (oczywiście przy pomocy grona pe-
dagogicznego) festiwal jednoczy we wspólnych poszukiwaniach artystycznych wszystkich uczniów szkoły 
i przemienia ją w magiczny teatr. 

W lutym II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego 
w Warszawie staje się od 2005 roku sceną UFO – Unikatowego Festiwalu Offowego. 

Czym jest UFO Open Stage? 
Unikatowy Festiwal Offowy (UFO) jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Idea przedsię-

wzięcia narodziła się 10 lat temu w głowach licealistów Batorego. Minęła dekada i festiwal stał się imprezą 
profesjonalną i coraz bardziej popularną. Obecnie niemal każde warszawskie liceum ma swój festiwal 
uczniowski, choć pierwszy i jak dotąd największy powstał  w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Ba-
torego. 

Od początku głównym założeniem festiwalu była chęć udostępnienia młodym amatorskim grupom 
artystycznym profesjonalnej sceny. Pomysł jest prosty – przez dwa dni budynek liceum staje się przestrze-
nią koncertową, wystawową, a także, co nie mniej ważne – gastronomiczną. Co to oznacza? Dwie sceny 
dla fanów różnych brzmień, wystawy dla zmęczonych skakaniem pod nimi i kawiarenki dla spragnionych. 

Każdy uczestnik dostaje możliwość poddania się pod osąd prawdziwej publice. Nie bez powodu 

FESTIWAL TEATRALNY FESTIWAL TEATRALNY   

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza CzackiegoXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego.  

UNIKATOWY FESTIWAL OUNIKATOWY FESTIWAL OFFOWY FFOWY --  UFOUFO  

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana BatoregoII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego  
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UFO określone jest przez jego młodych twórców mianem festiwalu „Open stage" (otwarta scena) – wszy-
scy mogą się zgłosić, z dowolną formą artystyczną. Żeby jednak wybrać tych najzdolniejszych i wskazać 
tych, którzy muszą jeszcze nad sobą pracować, ze wszystkimi zgłoszonymi organizatorzy odbywają indywi-
dualne przesłuchania wstępne. Tak wybrani uczestnicy mają zapewnione wszystko co potrzebne, by mogli 
zagrać koncert, wystawić swoją sztukę teatralną, zaprezentować kabaret lub pokaz taneczny oraz ujawnić 
wszystkim swoje skrywane dotąd talenty. Etap przesłuchań zapewnia najwyższą jakość późniejszych kon-
certów. Specjalnie wypożyczony na tę okazję sprzęt akustyczno-oświetleniowy przez dwa dni jest do dys-
pozycji artystów w przepięknie udekorowanej i odpowiednio przygotowanej Auli Szkoły. Dzięki różnorod-
ności muzyki każdy znajdzie coś dla siebie, od refleksyjnego słuchania poezji śpiewanej po pogo w auli. 

Oprócz takich klasycznych form sztuki, w trakcie festiwalu promowana jest również kultura alter-
natywna i „offowa". Na UFO można obejrzeć m.in.: filmy nakręcone przez uczniów warszawskich szkół, 
zarówno te pierwsze, amatorskie, jak i te, po których widać, że są jedną z kolejnych udanych produkcji.  

UFO to nie tylko to, co dzieje się na scenie lub jest wyświetlane na ekranie – korytarze szkoły prze-
pełnione są w trakcie festiwalu wszelkiego rodzaju wystawami zdjęć, rysunków i grafik, rzeźb czy też in-
nych tego typu projektów. Nikomu nie narzuca się konwencji, nie zmusza do tworzenia czegoś w określo-
nych „kategoriami” czy jakimikolwiek warunkami ramach – tutaj liczy się pomysł. A dobre pomysły zawsze 
są doceniane, nawet, jeśli brakuje już miejsca na ścianach, żeby powiesić obrazy.  

Wszystko to tworzy niesamowity i niepowtarzalny klimat tej wielkiej imprezy kulturalnej, organi-
zowanej w całości przez uczniów szkoły. Każdy miłośnik kultury i sztuki, dobrej muzyki, oddany fan jakie-
goś zespołu, znawca teatru lub kina, wielbiciel fotografii na pewno znajdzie tu coś dla siebie, pozna no-
wych znajomych i wypije z nimi herbatę w festiwalowej kawiarence komentując właśnie zakończone 
przedstawienie teatralne.  

Festiwal ma charakter otwarty, każdy może się do niego zgłosić. Atmosfera jest absolutnie niepo-
wtarzalna, wręcz kosmiczna. Duży wpływ na to mają dekoracje. Ale i tak najważniejszym elementem są 
kryształowe żyrandole, pod którymi można naprawdę zaszaleć. 
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Marzec przynosi corocznie Festiwal Filmowy w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Kochanowskiego w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 99. Uczestnikami festiwalu są twórcy filmowi różnych 
grup wiekowych, a impreza ma na celu propagowanie idei kultury wśród młodzieży i prezentuje szeroki 

przekrój działalności twórców polskiego kina amatorskiego. 

Impreza odbywa się od trzynastu lat. Jest to festiwal stworzony z myślą o młodych twórcach, chcą-
cych pokazać swoje talenty przed profesjonalnym jury. Ideą Festiwalu jest aby przez dwa dni licealiści 
z różnych szkół prezentowali swoje filmy przed profesjonalnym jury, składającym się ze znanych aktorów, 
reżyserów i innych osób związanych ze sztuką filmową. Publiczność stanowi warszawska młodzież licealna. 
Jest to jeden z najbardziej uznanych festiwali tego typu, wspierany przez dyrektorów i nauczycieli liceów. 
Spełnia ważną rolę edukacyjną i dydaktyczną oraz pozwala rozwijać zainteresowania i talenty młodzieży. 

W ciągu kilkunastu lat istnienia festiwalu inicjatywę poparły uznane osoby ze środowiska filmowego i nie 
tylko, m.in. Jacek Rakowiecki, Allan Starski, Andrzej Sołtysik, Michał Tarkowski, Rafał Skalski i Dariusz Kuc.  

W marcu odbywa się też SOFA – Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny w LXIV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, w którym uczestniczą uczniowie war-

FESTIWAL FILMOWY FESTIWAL FILMOWY   

w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego   

SOFA SOFA ––  SCENICZNY OTWSCENICZNY OTWARTY FESTIWAL ARTYSTYCZNY ARTY FESTIWAL ARTYSTYCZNY   

w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza   
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szawskich szkół ponadgimnazjalnych. Impreza jest organizowana i realizowana przez samych przez uczniów, 
przy pomocy nauczycieli, dyrekcji, rodziców i absolwentów. Umożliwia młodym artystom z warszawskich lice-
ów zaprezentowanie swoich talentów artystycznych w dziedzinie teatru, muzyki, tańca i sztuk wizualnych. 

W festiwalu corocznie bierze udział blisko dwustu uczniów z kilkudziesięciu warszawskich liceów. 
Uczestnicy festiwalu mogą oglądać występy teatralne, muzyczne, pokazy filmowe oraz wystawy fotografii 
i malarstwa. Zaproszeni na festiwal eksperci z różnych dziedzin profesjonalnie oceniają zmagania młodych 
twórców, ale to licznie zgromadzona publiczność decyduje o wyborze artystów, którym przyznawane są  
wyróżnienia. Widownie: teatralna, muzyczna i filmowa - przez cały czas trwania festiwalu są pełne.  

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja talentów artystycznych uczniów warszawskich szkół i pla-
cówek. Podkreślenia wymaga fakt, że festiwal powstał z inicjatywy uczniów, zaś działania festiwalowe są 
prowadzone według ich pomysłów, z ich inspiracji - i przez nich samych - począwszy od akcji promocyj-
nych, na działaniach ewaluacyjnych skończywszy. Festiwal jest wielkim świętem wszystkich dziedzin sztuki 
tworzonej przez młodzież, świętem kreatywności i prawdziwego sprawstwa młodych ludzi w obszarze edu-
kacji kulturalnej. 

 

 

Projekt OCHOTA NA WIELOKULTUROWOŚĆ 
Realizowany od 2001r. jako Dni Judaizmu, a w kolejnych latach np. Dni Islamu. Od 2008r. pro-

gram nazwano „Ochota na wielokulturowość”. Wydarzenia związane z realizacją programu odbywają się 
co roku i dotyczą wybranego kręgu kulturalnego (np. w 2008r. – judaizm, w 2009r. – islam, w 2010r. – kra-
je dalekowschodnie – Indie, Chiny, Japonia). 

SZKOLNA EDUKACJA KULTURALNASZKOLNA EDUKACJA KULTURALNA  
w  VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiegow  VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego  
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Projekt KWIECIEŃ Z… 
Realizowany od 2014r. cykliczna impreza poświęcona 

kulturze, historii, geografii różnych krajów organizowana we 
współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Oprócz 
młodzieży VII LO w projekcie uczestniczą zaproszeni uczniowie 
innych szkół. 

 
Festiwal TANIEC I RUCH 
Organizowany od 2 lat zawsze w czerwcu, konkurs ta-

neczny z udziałem uczniów różnych szkół, a nawet przedszkoli. 
Jedną z kategorii są różne formy teatru wykorzystującego ta-
niec. 

 
SŁOWACKI FILM FEST  

Słowacki Film Fest to festiwal filmów amatorskich two-
rzony przez uczniów klasy medialnej liceum. Jego celem jest 
promowanie młodych twórców w wieku licealnym, przyszłych 
twórców filmowych. Swoje dzieło może zgłaszać każdy liceali-
sta. Od 2009 roku dotychczas odbyło się siedem edycji festiwa-
lu, kolejna, ósma edycja odbędzie się w czerwcu 2016 roku. 

 

Co roku w listopadzie w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego 
w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 99 odbywa się Festiwal Teatralny, w którym uczestniczą uczniowie war-
szawskich szkół ponadgimnazjalnych. Festiwal odbywa się od 1995 roku z inicjatywy uczniów i absolwen-

tów szkoły. Jest organizowany wyłącznie przez uczniów szkoły, a spektakle konkursowe są przygotowywa-
ne przez młodzież z całej Warszawy. Festiwal wspierany jest przez dyrektorów i nauczycieli warszawskich 
liceów oraz pedagogów teatralnych. 

Podczas festiwalu warszawscy licealiści mają okazję sprawdzić swoje umiejętności aktorskie i reży-
serskie. Trwające trzy dni święto teatru to drugi najstarszy szkolny festiwal teatralny w Warszawie. Już po-
nad 20 lat na scenie w „Kochanowskim” uczniowie przedstawiają swoje interpretacje sztuk teatralnych. 
Repertuar jest bardzo różnorodny – od klasycznych „Romea i Julii” czy „Scenariusza dla trzech aktorów”, 
przez adaptacje wybitnych tekstów kultury, takich jak „Mistrz i Małgorzata”, aż po własne scenariusze, 
które czerpią inspirację z rozmaitych źródeł. Młodzi artyści są oceniani przez jury, w którego skład wcho-
dzą znani aktorzy, reżyserzy, pedagodzy teatralni i inne osoby związane  z teatrem, tacy jak np. Jarosław 
Kilian (reżyser teatralny), Mateusz Żurawski (teatrolog), Wojciech Szarowski (teatrolog, nauczyciel wiedzy 
o teatrze w „Kochanowskim”) oraz Jerzy Kunicki (dyrektor liceum). 

FESTIWAL TEATRALNY FESTIWAL TEATRALNY   

w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego   

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2762&w=teatralnych&s=5017
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2762&w=kultury&s=5017
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Przedsięwzięcie, od początku do końca tworzone przez uczniów XXVIII LO, na stałe wpisało się 
w tradycję szkoły. Co roku gromadzi wielu widzów np. w 2010 roku wzięło w nim udział ponad 2000 osób. 
Młodym adeptom aktorstwa i reżyserii pomagają również uznane osoby ze środowiska teatralnego – m.in. 
Krystyna Janda, Piotr Cieplak, Andrzej Chyra oraz aktorzy m.in. Teatru Współczesnego czy Teatru Drama-
tycznego, którzy dzielą się swoim doświadczeniem oraz udzielają cennych porad. 

Festiwal Teatralny co roku wspiera szerokie grono patronów i partnerów, m.in. Prezydent m.st. 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Burmistrz Mokotowa, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
(NASK), Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), a także znani aktorzy, wśród których znajdują się Krystyna Jan-
da, Magda Umer, Borys Szyc, Jan Englert, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Pszoniak i wielu, wielu innych. 

 

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończono-
ści” odbywa się w L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie od 2005 roku. Idea 
konkursu wynika z chęci kształcenia wrażliwości estetycznej młodzieży ponadgimnazjalnej pod patronatem 
najwybitniejszych polskich twórców.  

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz szkół średnich polo-
nijnych. Wśród patronów tej inicjatywy jest m.in. MEN, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Prezydent Warszawy i Mazowiecki Kurator Oświaty, Głos Nauczycielski. Konkursowemu jury przewodni-
czy, jak w latach poprzednich, o. Wacław Oszajca. Celem tej inicjatywy jest umożliwienie młodym ludziom 
rozwijania pasji poetyckich i wyrażenia „rytmów” swej młodzieńczej wrażliwości. Na konkurs należy prze-
słać trzy utwory poetyckie w języku polskim, które nie zostały wyróżnione wcześniej w innych konkursach 
poetyckich.  

Od początku istnienia Konkurs Poetycki im. Jacka Kaczmarskiego zachęcał do wyciągnięcia z szufla-
dy wierszy młodych poetów z całej Polski, a także, w kilku przypadkach, z zagranicy. Jury konkursu, składa-
jące się z osób związanych z Patronem Konkursu, a jednocześnie tworzących wiersze i inne teksty literac-
kie, gwarantuje rzetelność oceny. 

Corocznie plonem konkursu jest tomik wierszy laureatów, wydany przez nasze liceum, a przygoto-
wany w całości przez uczniów pod kierunkiem pomysłodawczyni i organizatorki konkursu – polonistki L LO 
Pani Katarzyny Walentynowicz. Jest to najbardziej ceniona przez uczestników nagroda.  

„RYTMY NIESKOŃCZONOŚ„RYTMY NIESKOŃCZONOŚCI”CI”  

w L Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w L Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy   

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2762&w=XXVIII&s=5017
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2762&w=szerokie&s=5017
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2762&w=Janda&s=5017
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2762&w=Janda&s=5017
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Uroczystości finałowe poprzedzone są corocznie warsztatami poetyckimi, prowadzonymi przez 
przewodniczącego jury. Corocznie też w tym dniu organizowane są spotkania z osobami, które w swym 
życiu zetknęły się z Jackiem Kaczmarskim i jego bliskimi. Te niezapomniane spotkania dają możliwość przy-
bliżenia osoby i życia Patrona Konkursu uczestnikom spotkań. Zwieńczeniem uroczystości są spektakle 
słowno-muzyczno-taneczne, nawiązujące do twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz innych autorów. Na 
szczególne uznanie zasługują przedstawienia: „Wesele wg Jacka Kaczmarskiego” oraz „U Wolanda”, poka-
zujące uniwersalność twórczości Kaczmarskiego. 
IX Edycja Przeglądu Twórczości Poetyckiej została wzbogacona o konkursy na prozę poetycką oraz na pra-
cę plastyczną, inspirowaną wierszami Jacka Kaczmarskiego, zaś X edycja, która zostanie przeprowadzona 
w roku szkolnym 2015/16 będzie uzupełniona o konkurs wokalny, oceniany przez jury pod przewodnic-
twem Zbigniewa Łapińskiego. 

 

 
Jest takie miejsce na Żoliborzu… 
Szkolne Centrum Kultury powstało w 2009 roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego I Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego oraz grupy aktywnych i kreatyw-
nych nauczycieli jako przedsięwzięcie mające na celu stworzenie miejsca, w którym możliwa byłaby reali-
zacja artystycznych i naukowych działań, podejmowanych przez społeczność uczniowską Żoliborza dla ca-
łego środowiska dzielnicy. 

Dwa lata istnienia Szkolnego Centrum Kultury to: 
- koncerty znanych zespołów i artystów, to muzyka bardzo szeroko rozumiana: od klasyki przez 

jazz, blues, folk – po hard rock i metal. Koncerty to także spotkania z “małą” Filharmonią Narodową, to 
również sposób na zaprezentowanie utalentowanych uczniów; 

- wykłady – popularyzujące naukę, rozszerzające ogólną wiedzę o świecie oraz najbliższym otocze-
niu, przybliżające problemy, z jakimi stykamy się lub będziemy stykać w niedługim czasie, podsuwające 
rozwiązania i prowokujące do znajdowania odpowiedzi na nurtujące nas pytania; 

- warsztaty, w czasie których uczestnicząca w nich młodzież może doskonalić swoje umiejętności 
w różnych dziedzinach, rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe doświadczenia; 

- wystawy – stałe i okolicznościowe, artystów znanych i jeszcze nieznanych – uczniów Żoliborskiej 
Jedynki, jak i szkół zaprzyjaźnionych ze Szkolnym Centrum Kultury; 

- konkursy – przedmiotowe i artystyczne, wewnątrzszkolne i otwarte, od poezji po ekologię; 
- niecodzienne formy edukacyjne – historia poznawana „na żywo”, epoka przybliżana „kostiu-

mowo” i „rekonstrukcyjnie”, projekty edukacyjne: historyczne, językowe, społeczne, obywatelskie, arty-
styczne; 

- otwarcie na żoliborską społeczność, działalność na rzecz seniorów i kombatantów; 
- Theatre d'Esprit – kształcenie i wychowanie przez odbiór sztuki i tworzenie teatru; 
- Festiwal Młodych Talentów Fascynacje 2010 – nie sposób nie docenić jego znaczenia, jest to bo-

wiem jedyne na Żoliborzu spotkanie, w którym udział biorą prawie wszystkie szkoły – od podstawowych 
do ponadgimnazjalnych, a młodzież może zaprezentować swoje talenty w wyjątkowo wielu dziedzinach: 

SZKOLNE CENTRUM KULTSZKOLNE CENTRUM KULTURYURY  

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego   
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od literatury poczynając, na iluzji i akrobatyce kończąc. 
Dwa lata istnienia Szkolnego Centrum Kultury to nieustanna, wytrwała, pełna zaangażowania pra-

ca wielu osób: młodzieży, nauczycieli, opiekunów artystycznych. 
Zjawisko niezwykłe: nastąpiła zmiana oblicza szkoły, która nie tylko uczy, ale rozwija, nie ogranicza 

edukacyjnymi ramami, lecz pozwala zaistnieć osobowości, nie pozwala zmarnować się ani jednemu talen-
towi. 

Szkolne Centrum Żoliborskiej Jedynki to przede wszystkim idea, pasja, działanie i wyjątkowi ludzie. 
 

Dni Czerniakowa to coroczna inicjatywa uczniów LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 
Sobieskiego i Gimnazjum nr 166, gdzie kluczową rolę gra Czerniaków. 

Święto Czerniakowa, jednej z bardziej wyrazistych dzielnic Warszawy, znajdującej się obecnie 
w obrębie Śródmieścia, to inicjatywa uczniów, którzy czują się związani ze społecznością lokalną i pragną 
współtworzyć jej oblicze w nawiązaniu do lokalnej tradycji i kultury. 

Ostatnia edycja imprezy dotyczyła tematyki znanych mieszkańców Czerniakowa. Dlaczego? Otóż 
Jeremi Przybora był z Czerniakowa, tak samo zresztą, jak wiele innych znanych postaci, m.in. Marek Kon-
drat, Olga Lipińska, Mieczysław Jastrun, Jerzy Janicki, Zofia Nałkowska, Kornel Makuszyński, gen. Włady-
sław Sikorski. Przedstawienia inspirowane Kabaretem Starszych Panów, coroczne konkursy pisania listów, 
występy Kapeli Czerniakowskiej, wykłady historyków, pokazy uczniów i wielki poczęstunek z tradycyjnymi 
warszawskimi pyzami sprawiają, że Czerniaków staje się bliższy uczniom i mieszkańcom. Bliskość tę po-
twierdza między innymi współpraca nawiązana pomiędzy grupą uczniów klas artystycznych szkoły a auto-
rem piosenek do wierszy znanych poetów warszawskich w celu zorganizowania koncertu dla mieszkańców 
Czerniakowa. 

DNI CZERNIAKOWADNI CZERNIAKOWA  

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum nr 166LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum nr 166   
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Szkoła zaangażowana jest w wiele interdyscyplinarnych, cyklicznie odbywających się projektów szkolnych 

i międzyszkolnych, promujących działalność artystyczną; organizuje różnorodne działania (przedstawienia te-
atralne, występy chóralne, warsztaty, akcje itp.) z wykorzystaniem wielu dziedzin: literatury, języków obcych, na-
uk przyrodniczych, muzyki, plastyki, technologii komputerowej oraz kształtuje umiejętności interkulturowe i ze-
społowych. Adresatami są uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.  

Szkoła współpracuje m.in. z: m. st. Warszawą (dofinansowanie z Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych), 
Dzielnicą Ursynów, Teatrem „Kamienica” (dwukrotne występy uczniów w ramach akcji „Profilaktyka a Ty”), ursy-
nowskimi ośrodkami kultury (Domem Kultury Stokłosy, Domem Sztuki Ursynów i Natolińskim Ośrodkiem Kultu-
ry), Multikinem Ursynów, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Archeologicznym, ŻIH-em, organizacjami pozarzą-
dowymi, uczelniami wyższymi, szkołami i przedszkolami z dzielnicy Ursynów. 

W ramach projektów kulturalnych organizowane są m.in. warsztaty teatralne, zajęcia artystyczne (Teatr, 
Akademia Filmowa, Chór, „Sztuka cenniejsza niż złoto”, „Szlakiem Pegaza”), pozalekcyjne koło teatralne „Teatr 
u Czartoryskiej”, spotkania z aktorami, wystawy, koncerty i festiwale, pokazy mody (np. z czasów PRL-u), spekta-
kle wielojęzyczne w ramach „Czartoryskiej Wieży Babel” (np. „Opowieść wigilijna w sześciu językach”; 
„Morderstwo w Orient Expressie”, „Balladyna w siedmiu językach”, „Korczak dzieciom” - wielojęzyczna adaptacja 
„Króla Maciusia I”, wystawiana w Starej Prochowni przed zagraniczną delegacją), przedstawienia okolicznościowe 
(np. „Baśniowe wariacje”, „capturek.com”), spektakle edukacyjne (np. „Energia jądrowa”, „Ekologia”), przedsta-
wienia profilaktyczne (np. „Ćma” i „Zwierciadło”), wieczorne wyjścia do teatrów (Roma, Kwadrat, Buffo, Żydow-
skiego), wycieczki (np. zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego, szkolne wyjścia do kina i teatru); pozaszkolne występy 
chóralne, cykliczne imprezy szkolne (np. Dzień Teatru w Gimnazjum nr 93, koncert „ Czartoryskie Talenty”), Mię-
dzyszkolny Przegląd Teatralny „Ursynowskie Spotkania z Melpomeną”. 

W ramach projektów powstały liczne scenariusze imprez i przedstawień, publikacje, filmy, pokazy multi-
medialne, artykuły prasowe i na stronie internetowej. 

Otrzymaliśmy m.in.: Wyróżnienie w konkursie na najlepszy program edukacji kulturalnej - z roku 2012, 
nagrodę European Language Label w 2011 r. dla teatru językowego, nagrodę za włączenie społeczności szkolnej 
w obchody Roku Korczaka i edukacyjne odniesienia do profilu szkoły m.in. poprzez przygotowanie wielojęzycznej 
inscenizacji „Króla Maciusia I” oraz działania na rzecz propagowania historii i kultury żydowskiej; trzykrotne 
(2011r., 2012r., 2015r.) dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

Nasze projekty angażują liczną grupę młodzieży, rodziców, absolwentów i nauczycieli. Uczniowie odnoszą 
sukcesy grupowe (wysokie miejsca w konkursach międzyszkolnych) oraz indywidualne (sukcesy w Warszawskiej 
Syrence, udział uczniów w ogniskach teatralnych: „U Machulskich” i „Dorożkarni”).  

Przedsięwzięcia kulturalne rozwijają zainteresowania uczniów, przeciwdziałają nudzie poprzez mądre 
i wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego, prowadzą do kształtowania postawy twórczej we wszystkich 
dziedzinach życia. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu edukacji kulturalnej to aktywne wyrażanie siebie, swoich 
myśli i uczuć, mające odzwierciedlenia we wszystkich wymienionych formach ekspresji. Wyzwania kulturowe 
i cywilizacyjne współczesności wiążą się z koniecznością wyznaczenia nowych celów edukacyjnych. Jednym z nich 
jest niewątpliwie wychowanie do twórczości, rozwijanie postawy twórczej, propagowanie i przygotowanie do 
twórczego stylu życia.  

Udział młodzieży w projektach kulturalnych uczy młodzież jak pracować w grupie, na czym polega syste-
matyczność i odpowiedzialność oraz jak ważny jest szacunek do pracy i ludzi.  
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W warszawskim systemie edukacji ważną rolę odgrywają placówki edukacji pozaszkolnej, które 
działają w systemie edukacji pozaformalnej. Są wsparciem dla szkół w realizacji między innymi programu 
edukacji kulturalnej, ale przede wszystkim tworzą otwartą przestrzeń wielokierunkowych działań skiero-
wanych do uczniów, którzy chcą pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz kształcić 
umiejętności w wybranych dziedzinach artystycznych. Placówki pozaszkolne cechuje niezależność od edu-
kacji formalnej (tylko programy autorskie), elastyczność programowa, strukturalna i metodyczna, szybkie 
reagowanie na potrzeby edukacyjne i zmiany społeczne, uczenie przez praktykę i doświadczenie, a także 
innowacyjność i kreatywność.  

Placówki pozaszkolne realizują program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Stwarzają możli-
wość aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania 
artystycznego. Przykładem są niżej przedstawione projekty o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim. 

 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest placówką oświatową działająca w systemie 
edukacji pozaszkolnej w obszarze edukacji pozaformalnej. To ośrodek, w którym młodzież mo-

że pogłębiać wiedzę humanistyczną, rozwijać swoje zainteresowania, pasje i kształcić umiejętności 
w przedmiotach artystycznych. Dla nich utworzono pracownie, w których warsztaty prowadzą mistrzowie. 

Wspólnie z młodzieżą SCEK prowadzi wiele projektów artystycznych i edukacyjnych, których 
uczestnicy nie tylko zostają studentami uczelni artystycznych, ale spełniają się także w innych zawodach. 
W placówce otrzymują wsparcie i stąd wynoszą przekonanie, że współpraca i kreatywność dają efekty 
podczas realizacji projektów, a w przyszłości to solidny fundament postawy obywatelskiej. Działania SCEK 
mają także charakter profilaktyczny i społeczny. Placówka pracuje z grupami wykluczonych, z osobami nie-
pełnosprawnymi intelektualnie. Definiuje bowiem edukację kulturalną jako swoistą aktywność społeczną, 
jako inwestycję w rozwój kultury, czyli także w kapitał społeczny. Nie każdy zostaje artystą, ale każdy bę-
dzie obywatelem. 

Poprzez wielokierunkowe działania placówka zachęca młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze współczesnej. Prowadzi różne formy działalności kulturalnej: 4 galerie, 3 sceny repertuarowe 
o określonych profilach artystycznych, organizuje koncerty. Promuje młodych artystów, uczniów i studen-
tów szkół artystycznych. Inspiruje do realizacji własnych pomysłów. Jest otwarta na współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, z którymi realizuje wiele projektów. 

FERYJNE OTWARTE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY – FOSA  

Ogólnym założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsz-
tatów artystycznych: teatralnych, choreograficznych, muzycznych, wokalnych, adresowanych do młodzie-
ży, uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pozostających w okresie ferii zimo-
wych w Warszawie. Celem projektu jest nie tylko zdobywanie wiedzy, podnoszenie własnych umiejętności 
i organizacja wolnego czasu uczestników, ale przede wszystkim praca w grupach realizujących wspólne 
zadanie: przygotowanie i udział w widowisku muzycznym. 

Warsztaty artystyczne dla uczestników realizowane są w grupach. W zakres pracy wchodzą zada-
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nia aktorskie, choreograficzne i wokalne, które dostosowane są do przygotowywanych scen widowiska. 
Każdy uczestnik projektu realizuje 60 godzin zajęć edukacyjno-artystycznych prowadzonych przez nauczy-
cieli SCEK i zaproszonych do współpracy artystów, są to: 

- warsztaty teatralne: gry, zabawy, elementy dramy, improwizacje aktorskie, warsztaty z wymowy, 
interpretacji prozy, - elementarne zadania aktorskie, 

- warsztaty muzyczne: nauka śpiewania piosenek wykorzystanych w widowisku, 
- zajęcia choreograficzne: ruch, taniec. 
Dodatkowo w projekcie realizowane są elementy pracy indywidualnej (soliści) oraz współpraca 

warsztatowa w zakresie opracowania scenografii, kostiumów i rekwizytów. 
Zajęcia odbywają się w salach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ulicy Jezuickiej 4, 

salach Starej Prochowni SCEK przy ulicy Boleść 2, Sali Kongresowej PKiN (próby, widowisko finałowe). Pro-
jekt realizowany jest podczas ferii zimowych (dwa tygodnie). 

W projekcie bierze udział 100 osób w wieku 13-19 lat, uczniowie warszawskich szkół. 
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmowani są wszyscy chętni bez względu na pre-

dyspozycje. Decydują zainteresowania, chęć pracy w grupie i wspólne, kreatywne spędzenie zimowych ferii. 
W trakcie projektu młodzież otrzymuje drugie śniadanie i obiad. 
Rezultatem jest widowisko muzyczne z udziałem 100 uczestników projektu FOSA, wystawiane 

w Sali Kongresowej PKiN dla uczestników akcji „Zima w Mieście” – łącznie ok. 2.500 widzów. Wśród gości 
w Sali Kongresowej jest Prezydent m. st. Warszawy, przedstawiciele samorządu, Biura Edukacji, Biura Kul-
tury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele placówek 
wychowania pozaszkolnego i instytucji kultury. Ponowna, dwukrotna prezentacja widowiska odbywa się 
1 czerwca (z okazji Dnia Dziecka i w ramach Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej) w Teatrze 
na Wyspie w Łazienkach Królewskich dla kolejnego 1000 dzieci. 

Projekt wzbogaca ofertę programową dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w akcji „Zimie w Mie-
ście”. Dokumentacja fotograficzna pracy warsztatowej uczestników widowiska finałowego corocznie aktu-
alizuje (po każdej kolejnej edycji) stałą wystawę zdjęć z realizacji projektu. Uczestnicy projektu poznają róż-
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norodne techniki artystyczne i integrują się poprzez pracę w grupach realizujących ten sam cel. Współpraca 
artystów i nauczycieli prowadzących warsztaty umożliwia cenną wymianę doświadczeń metodycznych. 

Przy tak dynamicznym projekcie jakim są Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne (ponad dwudzie-
stu realizatorów, współpraca z firmami zewnętrznymi, około stu uczestników, krótki czas realizacji) naj-
istotniejsze jest sprawne koordynowanie wszelkich działań. 

Jak przy każdym projekcie zespołowym, nie do przecenienia jest dobra współpraca uczestników, 
nauczycieli i organizatorów, dzięki czemu możliwe jest skuteczne rozwiązanie problemów, które pojawiają 
się w trakcie pracy warsztatowej. Nasze doświadczenia w pracy z młodzieżą podczas kolejnych edycji tego 
projektu skłaniają do refleksji i wniosków: młodzież w pełni angażuje się w projekt, który charakteryzuje się 
intensywnością pracy warsztatowej, a celem wspólnej, zespołowej pracy jest konkretny efekt, w tym przy-
padku widowisko muzyczne, które wspólnie tworzą z nauczycielami i prezentują szerokiej publiczności. Nikt 
nie rezygnuje z udziału w trakcie trwania projektu, czy to ze względu na rytm pracy, czy zmęczenie, albo 
zniechęcenie. Uczestnicy są kreatywni, twórczy, zaangażowani i znakomicie współpracują z nauczycielami. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” przy ul. Rokosowskiej 10, od ponad 50 lat trwale 
wpisany w krajobraz i przestrzeń kulturalną dzielnicy, skupia dzieci i młodzież w wieku od 

3 do 19 lat, oferując różnorodne formy zajęć stałych oraz liczne imprezy i konkursy. Od roku 2010 pla-
cówka mieści się w pięknym, nowoczesnym, specjalnie dla niej wybudowanym budynku, co pozwala 

na rozwijanie oferty i coraz bardziej atrakcyjnych form pracy. Dzięki temu w  ciągu ostatnich lat MDK 
znacznie rozszerzył zasięg i repertuar swoich działań - z malutkiego osiedlowego domu kultury, jaki miesz-
kańcy Ochoty pamiętają przy ul. Białobrzeskiej, wyrósł na placówkę znaną i liczącą się nie tylko w dzielnicy. 

Ważnym atutem MDK „Ochota” jest doskonała, stale rozwijająca swoje kompetencje i kreatyw-
na kadra; każdy z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli instruktorów jest nie tylko mistrzem w swojej 
dziedzinie, ale także - to warunek podstawowy - świetnym wychowawcą, podmiotowo i indywidualnie 
traktującym każdego uczestnika zajęć, pasjonatem swojej pracy. Wszystkie prowadzone przez nich za-
jęcia pozwalają więc nie tylko rozwijać zainteresowania i  talenty, wrażliwość artystyczną, ale także 
umiejętności psychospołeczne, postawy i osobowość. Są one także doskonałą formą zagospodarowania 
wolnego od szkoły czasu w bezpiecznym miejscu i ciepłej atmosferze. Edukacja kulturalna pojmowana 
jest w placówce dwojako: jako edukacja dla kultury i poprzez kulturę. Szeroko pojęta kultura staje się 
tym samym zarówno celem, jak i narzędziem do osiągania innych celów - kształtowania umysłów i cha-
rakterów, postaw ludzkich i obywatelskich, poczucia własnej wartości i sprawstwa młodych ludzi.  

KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE 

Jako placówka dzielnicowa Młodzieżowy Dom Kultury podejmuje działania integrujące środowisko 
lokalne, zwłaszcza szkolne i młodzieżowe, wokół szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Służy temu m.in. 
coroczny, zainaugurowany w 2002 roku, interdyscyplinarny (plastyczny, fotograficzny, recytatorski, wokal-
ny literacki) konkurs dzielnicowy „Przyszłość spełnionych marzeń” i konkurs dla przedszkoli „Co pika w ser-
cu Smyka?”, w którym najmłodsi artyści prezentują swoje talenty w kategoriach: plastycznej, małych form 
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scenicznych (tanecznych i teatralnych) oraz recytatorskiej. Oba konkursy współfinansowane są przez Wydział 
Oświaty i Wychowania, w każdym z nich corocznie bierze udział kilkuset uczestników pod kierunkiem kilku-
dziesięciu nauczycieli. Głównym założeniem i celem konkursów jest nie tylko rozwijanie uzdolnień artystycz-
nych w różnych dyscyplinach sztuki i twórczości, ale także prowokowanie refleksji o świecie i autorefleksji, 
pomoc w samodzielnym odkrywaniu i budowaniu własnego, stabilnego systemu zinternalizowanych warto-
ści, formułowanie od najmłodszych lat swojego stanowiska wobec różnorodnych zjawisk otaczającego świa-
ta. Dlatego tyleż ważna i nagradzana jest w obu konkursach artystyczna wartość formalna prac i wykonań 
scenicznych, co ich przesłanie, sens, myśl jaką niosą oraz zaangażowanie i wkład pracy autorów i wykonaw-
ców. Tym samym edukacja kulturalna staje się tu nie tylko (chociaż oczywiście także) celem, ale i środkiem, 
narzędziem wychowania, kształtowania ludzkiej wrażliwości i postaw. 

Jak bardzo atrakcyjna dla młodego człowieka jest taka forma odkrywania tego co ważne, mówi sam 
przez się fakt, że choć oba konkursy interdyscyplinarne są starsze niż większość ich uczestników („Przyszłość 
Spełnionych Marzeń” kończy właśnie 14 lat, a „Co pika w sercu Smyka” wkrótce będzie obchodzić 11 urodzi-
ny), corocznie każda kolejna edycja przynosi wciąż od nowa mnóstwo poruszających swą autentycznością 
i głęboką wymową prac plastycznych, fotograficznych i literackich oraz wiele wzruszeń scenicznymi dokona-
niami większych, mniejszych i najmniejszych artystów. 

Podobny potencjał wychowawczy posiada mający długą tradycję (w bieżącym roku szkolnym odbę-
dzie się jego jubileuszowa, 25 edycja!) konkurs „Moja Zabawka”, którego uczestnicy – dzieci i młodzież ze 
wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego, corocznie 
kilkaset osób – tworzą według własnych, autorskich projektów zabawki w różnych kategoriach. Oprócz kate-
gorii podstawowej (czyli zabawka po prostu jako zabawka) powstają w konkursie m.in. zabawki profilaktycz-
ne i terapeutyczne (których przesłaniem jest pomoc dziecku w poradzeniu sobie z chorobą lub jakimś trud-
nym problemem - w tej kategorii powstaje najwięcej ogromnie poruszających prac, świadczących o wielkiej 
empatii i wrażliwości ich twórców). Corocznie też uczestnicy mają do wyboru kategorię specjalną, związaną 
z bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi czy rocznicami (np. Król Maciuś I, bohaterowie wierszy Tuwima czy 
postacie z baśni Andersena w ostatnich, rocznicowych latach; były też na przykład zabawki rodzinne w Mię-
dzynarodowym Roku Rodziny). Ćwierć wieku temu, w realiach ruszającego z kopyta wolnego rynku, począt-
kową intencją konkursu było pobudzenie potencjału twórczego i kształtowanie zmysłu estetycznego dzieci 
w celu przeciwstawienia się zalewającej je wówczas zabawkarskiej tandecie, jednak w miarę upływu lat rodzą 
się w nim coraz to nowe wartości dodane, zabawki zaś stanowią nieodmiennie stały element wystroju MDK. 
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MUSICALE FORMACJI DREAM TEAM 

Ważną rolę w obecnym funkcjonowaniu placówki ma współpraca z organizacjami pozarządowymi 
i wykorzystanie ich potencjału dla rozszerzenia możliwości różnorakich działań na rzecz dzieci i młodzieży 
oraz całego środowiska. Od kilku lat inicjatywy edukacyjne, artystyczne i profilaktyczne MDK są wspierane 
przez organizacje pożytku publicznego, z którymi placówka stale współpracuje, a zwłaszcza przez główne-
go partnera – wspomniany już Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. 
Dzięki tej współpracy możliwe są m.in. letnie obozy artystyczno-profilaktyczne i wystawianie corocznie 
tworzonych w placówce przez Formację Musicalową Dream Team musicali. 

Każde nowe widowisko muzyczne powstaje stopniowo w ciągu roku szkolnego, podczas zajęć z różnymi 
specjalistami. Scenariusz piszą uczestnicy na zajęciach z instruktorem teatralnym, na których także rodzi się kształt 
sceniczny musicalu. Fabuła sceniczna budowana jest zazwyczaj na bazie znanych baśni, ale swobodnie przez dzie-
ci modyfikowanych, aktualizowanych i twórczo przetwarzanych, przy czym młodzi autorzy wpisują w stare – lecz 
całkiem po nowemu opowiedziane – historie swoje własne, ważne i aktualne przesłanie, związane z problemami 

i zjawiskami świata współczesnej młodzieży, uznawanymi przez nich za istotne i warte poruszenia. Na zajęciach 
z choreografami uczestnicy tworzą wspólnie układy taneczne, wizualizujące treści wypracowane na zajęciach te-
atralnych, a tańczone do piosenek, które opanowują na zajęciach wokalnych (część piosenek także powstaje lub 
podlega twórczej adaptacji na zajęciach). Dodatkowo musicalowi aktorzy uczestniczą w zajęciach ruchowo-
usprawniających z elementami baletu. Ostateczny kształt spektakl otrzymuje podczas interdyscyplinarnych warsz-
tatów artystycznych, prowadzonych na corocznym letnim obozie profilaktyczno-artystycznym, organizowanym 
we współpracy PTZN przy wsparciu władz dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy. 

Musicale prezentowane są następnie dla rodziców, kolegów i środowiska lokalnego oraz zorgani-
zowanych grup szkolnych – corocznie jest to co najmniej kilkanaście przedstawień, granych niezmiennie 
przy przepełnionej sali, co daje szacunkową liczbę minimum 2500 widzów. Do tej pory stworzonych zosta-
ło jedenaście takich spektakli i wszystkie co roku kolejno święciły sceniczne tryumfy. Jeden z nich był także 
prezentowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej podczas Euro 2012. 
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WARSZTATY DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH 

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” realizuje od wielu lat stałą ofertę zajęć z zakresu edukacji kul-
turalnej dla szkół z terenu dzielnicy. Przychodzące na zajęcia do placówki ze swoimi nauczycielami klasy 
uczestniczą m.in. w warsztatach działań twórczych i arteterapii. Dzieci i młodzież mają na nich okazję po-
znać i wypróbować w praktyce oryginalne i niekonwencjonalne techniki plastyczne (m.in. fluidacje, haft 
matematyczny), odkrywają potencjał artystyczny zwykłego sznurka, same produkują papier czerpany, kije 
deszczowe, ogromne bańki mydlane czy maski gipsowe, które następnie zdobią przy pomocy różnorakich 
materiałów. Doświadczają także swoistej synestezji na zajęciach „Mozaika emocji” i „Twórcza wizualiza-
cja”, łączących różne rodzaje sztuki (np. muzykę i malarstwo) i aktywizujących jednocześnie różne zmysły. 
Warsztaty zacieśniają współpracę placówki ze środowiskiem szkolnym, otwierają nowe perspektywy twór-
cze przed uczestnikami, inspirują nauczycieli, współtworzą też wizerunek MDK w środowisku lokalnym, 
stanowiąc zarazem dla wielu dzieciaków drogowskaz na zajęcia (plastyczne i nie tylko). 

KONCERTY 

Od kilku lat w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” organizowane są cykliczne koncerty tematycz-
ne dla wychowanków, rodziców i środowiska lokalnego. Mają one charakter kawiarni artystycznej i stanowią 
przedłużenie najlepszych polskich tradycji międzywojennych. Z roku na rok zyskują sobie coraz większe uzna-
nie coraz szerszego kręgu odbiorców. Koncerty rodzą się ze współpracy sekcji wokalnych, teatralnych i ta-
necznych MDK, powiązane są zazwyczaj z ważnymi dla kultury polskiej świętami i rocznicami (np. Kiedy my-
ślę: „Ojczyzna” w rocznicę Święta Niepodległości, Muzyczne SPA z okazji Dnia Kobiet). Największym dokona-
niem artystycznym była twórcza adaptacja kultowej Kolędy-Nocki Wojciecha Trzcińskiego i Ernesta Brylla, 
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zaprezentowana w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem twórców oratorium oraz Krystyny 
Prońko, która wykonała razem z młodymi wokalistami z MDK swój wielki przebój Psalm stojących w kolejce. 
Było to zarazem największe dotychczas wyzwanie dla placówki, nie tylko z powodu rozmachu artystycznego 
produkcji. Niezbędne były bowiem nie tylko moce odtwórcze, ale także twórcza, aktualizująca adaptacja - 
zarówno libretta, jak i scenicznej koncepcji spektaklu, tak aby dostosować go do czasów i wieku wykonaw-
ców; ich samych należało przy tym wprowadzić w zupełnie obce im realia tamtej epoki. Wyzwaniu temu uda-
ło się sprostać, o czym świadczyły wielkie emocje towarzyszące każdej prezentacji oratorium, a także uznanie 
twórców pierwowzoru i, naturalnie, wielopokoleniowej publiczności. 

 
NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK MŁODZIEŻY W KAŻDYM WIEKU „KORNISZON” 

Znaczenie dla integracji lokalnej oraz edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci i młodzieży ma również 
tworzony na warsztatach dziennikarskich MDK i wydawany regularnie od 2004 roku dzielnicowy miesięcznik 
młodzieżowy „Korniszon”, który w skali roku szkolnego współtworzy kilkadziesiąt osób z kilkunastu ochockich 
szkół i placówek. Młodzi dziennikarze sami decydują o kształcie gazetki i tematyce poruszanej w poszczególnych 
numerach, uczą się dostrzegania rzeczy ważnych, samodzielnego osądu zjawisk i odpowiedzialnego formułowa-
nia własnych poglądów przy jednoczesnym poszanowaniu zdania innych, doświadczają w praktyce wpływu na 
otaczającą rzeczywistość i autentycznego z nią kontaktu. Uczestniczą we wszystkich ważniejszych wydarzeniach 
na terenie dzielnicy i relacjonują je w miesięczniku. Tym samym edukacja kulturalna otrzymuje dwojaki wymiar 
– obejmuje nie tylko osoby skupione wokół redakcji, ale także czytelników, czyli całą populację uczniów ochoc-
kich szkół, w których kolportowany jest „Korniszon”. Miesięcznik ukazuje się w kolorze w nakładzie 2 tysięcy 
egzemplarzy dzięki realizowanemu od lat wspólnie z warszawskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobie-
gania Narkomanii programowi rówieśniczej edukacji obywatelskiej, dofinansowanemu przez Biuro Edukacji Mia-
sta Stołecznego Warszawy. Wszystkie numery – aktualne i archiwalne – dostępne są też na stronie internetowej 
MDK (i, jak widać poniżej, tworzą wystrój sali komputerowej MDK, stanowiącej też siedzibę redakcji). 
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MDK „Muranów” jest publiczną placów-

ką edukacji pozaszkolnej o ponad 60-letniej tra-
dycji (rozpoczął działalność w 1952). Prowadzi 
zajęcia specjalistyczne i interdyscyplinarne dla 
uczestników indywidualnych i zorganizowanych 
grup szkolnych (warsztaty z zakresy szeroko po-
jętej edukacji artystycznej i animacji kultury). 
Wysoki poziom nauczania, w którego centrum 
zawsze jest dziecko, kameralna atmosfera, wyso-
ko wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz atrak-
cyjna lokalizacji i piękna siedziba w samym sercu 
warszawskiego Muranowa – to atuty placówki. 

 
BIBLIOTEKA KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ MDK „MURANÓW”  
W Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” funkcjonuje (od 1999 roku) unikatowa Biblioteka 

Książki Dziecięcej, gromadząca pokłosie kolejnych edycji konkursu o zasięgu wojewódzkim „Wydajemy 
własną książkę”. Konkurs stał się pomysłem na dobrą zabawę, na spędzenie wolnego czasu dla młodego 
człowieka, grupy rówieśników, klasy, rodziców. Jest metodą wychowania aktywnego i krytycznego czytel-
nika, zbieracza książek, użytkownika bibliotek. Jest propozycją programową dla szkół i placówek oświato-
wo-kulturalnych, wpierającą realizację zadań związanych z przygotowaniem uczniów do korzystania z róż-
nego rodzaju mediów i informacji, samokształcenia i pracy twórczej, a może być początkiem kariery 
w dziedzinie literackiej, wydawniczej, plastycznej, księgarskiej… lub bibliotekarskiej. Organizatorami kon-
kursu są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, Dom Kultury 
„Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz MDK „Muranów”. Autorzy nadsyłanych książek two-
rzą teksty, ilustracje i formę edytorską. Po dwudziestu dwóch edycjach konkursu zbiór książek autorstwa 
dzieci i młodzieży liczy prawie 5 tysięcy woluminów. Są wśród nich: poezje, bajki, baśnie, opowieści fanta-
styczne, wspomnienia i historie z życia wzięte, komiksy, pozycje encyklopedyczne i popularnonaukowe. 
Każda z tych książek jest inna, a wszystkie przedstawiają niepowtarzalną wartość osobistej wypowiedzi 
młodego człowieka. Młodzi twórcy opisują swoje przeżycia, przyrodę, swoje miasto, dzielnicę, szkołę, 
oczekiwania wobec życia oraz marzenia. Wyrażają je w różnych formach, nawet krótkich refleksji. Na 
szczególną uwagę zasługują niekonwencjonalne formy, np. książki-zabawki, przytulanki, będące wyrazem 
bogatej wyobraźni ich autorów. We wszystkich książkach widać radość, z jaką je tworzono. Co roku odby-

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. NorwidaMŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida  
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wają się uroczyste podsumowania kolejnych edycji konkursu. Wielokrotnie były to imprezy wyjazdowe. 
Starano się, aby te ważne dla siebie chwile uczestnicy mogli przeżyć w niezapomnianej scenerii. I tak gości-
liśmy dwukrotnie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej, w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 
Romanowie, w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, w Muzeum im. Aleksandra 
Świętochowskiego w Gołotczyznie i w wielu innych miejscach na Mazowszu. Wielokrotnie książki autor-
stwa dzieci i młodzieży były prezentowane na targach książki w Polsce, w tym: w Krakowie, na kolejnych 
edycjach Targów Książki Edukacyjnej w Warszawie oraz za granicą: w 2000 roku we Frankfurcie nad Me-
nem oraz w 2003 roku w Bolonii. Pokazywane były w polskim Sejmie, w Ministerstwie Kultury, Minister-
stwie Edukacji Narodowej, na Uniwersytecie Warszawskim i w wielu innych instytucjach kultury i oświaty. 
W roku 2012 zbiory były prezentowane na imprezie „Imieniny Jana Kochanowskiego” w Parku Krasińskich, 
a w 2013 roku na stoisku MDK w Bibliotece Publicznej na ul. Koszykowej w ramach „Nocy muzeów”. 
W Bibliotece Książki Dziecięcej, dostępnej dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, odbywają 
się warsztaty biblioteczne dla dzieci i młodzieży, związane tematycznie z historią i tworzeniem książki, po-
łączone z prezentacją książek dziecięcych z poprzednich edycji konkursu (np. „Przyjdź, zobacz, a potem… 
baw się razem z nami”). Zbiory zachwycają nie tylko dzieci i młodzież. Nauczyciele, bibliotekarze, księga-
rze, literaci zdają sobie sprawę, że tylko młody twórca ma takie pomysły i taką wyobraźnię, jakich doro-
słym często brakuje. Dlatego już w 2004 roku autorzy projektu, współorganizatorzy konkursu i jego sprzy-
mierzeńcy powołali Kapitułę, w ramach której powstały Kluby Bibliotek „Białych kruków”. MDK 
„Muranów” jest jednym z nich. Tworząc w tymże roku Federację tych klubów placówka wspiera opracowy-
wanie i gromadzenie twórczości dzieci i młodzieży w ramach konkursu „Wydajemy własną książkę” oraz jej 
promowanie. 

 
VI EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNO-KULTUROWEGO „NIE MA MURU NA MURANOWIE” 
Projekt edukacyjno-kulturowy pt. „NIE MA MURU NA MURANOWIE” jest propozycją ukierunkowa-

ną na przybliżanie dzieciom i młodzieży kultur mniejszości narodowych związanych obecnie i w przeszłości 
zarówno z Warszawą, jak i z Polską. Stara się także przełamywać stereotypy w postrzeganiu przez nas, Po-
laków, naszych sąsiadów. 

Poprzednie edycje projektu poświęcone były kulturze i historii: Armenii, Republiki Węgier, Republiki Cze-
skiej oraz dwukrotnie kulturze i historii Żydów polskich. Zostały one bardzo ciepło przyjęte i wysoko ocenione 
przez przedstawicieli instytucji kultury ww. krajów i narodowości. Główni adresaci projektu – uczniowie śródmiej-
skich szkół – z dużym zaangażowaniem uczestniczą w przedsięwzięciu. Poprzednie i obecną edycję projektu pa-
tronatem objął Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. St. Warszawy. W kwietniu 2016 roku w siedzibie MDK 
„Muranów” przy ul. Stawki 10 odbędzie się oficjalny finał działań w ramach VI edycji projektu, podczas którego 
otwarta zostanie wystawa prac laureatów konkursu plastycznego pt. „Zachwyceni Wilnem – plastyczne impresje” 
oraz wręczone zostaną nagrody i dyplomy laureatom. Po prezentacji edukacyjnej planowana jest część artystycz-
na. Impreza podsumowująca tegoroczną edycję projektu poprzedzona zostanie licznymi ciekawymi działaniami 
edukacyjnymi i artystycznymi, związanymi z promocją kultury litewskiej dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. 



 65  

 

ŚRÓDMIEJSKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW  
W maju 2007 roku odbył się pierwszy Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych 

i   gimnazjów dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Od tego czasu Śródmiejski Festiwal Młodych Ta-
lentów zmieniał się, rozszerzał tematykę konkursów, zapraszał do współpracy coraz liczniejszą grupę 
uczniów śródmiejskich szkół oraz ich artystycznych przewodników – Rodziców i Nauczycieli. 

Tegoroczna edycja Festiwalu jest już X edycją – jubileuszową. Śródmiejski Festiwal Młodych Talen-
tów odbywa się pod hasłem „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”. Festiwal pokazuje, jak ważne jest in-
westowanie w edukację kulturalną młodego pokolenia i jakie pozytywne przynosi efekty. Wszyscy wiemy, 
jak cenna jest każda inicjatywa wspierająca twórcze działania dzieci i młodzieży, a ŚFMT to właśnie takie 
przedsięwzięcie. Cały festiwal współorganizuje MDK „Muranów” wraz z Młodzieżowym Domem Kultury 
im. W. Broniewskiego („ŁAZIENKOWSKA”). Placówka koordynuje w ramach Festiwalu cztery konkursy dla 
uczniów śródmiejskich szkół wszystkich etapów kształcenia: literacki, recytatorski, plastyczny i teatralny. 
Uroczyste podsumowania zmagań konkursowych odbywają się w galeriach, teatrach oraz siedzibach obu 
MDK-ów. Wystawy prac plastycznych, finałowe spektakle literacko-poetyckie i widowiska teatralne poka-
zują osiągnięcia młodych artystów w profesjonalny sposób szerokiemu gronu odbiorców. 
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GALERIA ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI I TALENTÓW 
 

Jej cele to wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, dziennikarskiej i pobudzanie kreatywności, 
kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – wzmocnienie aktywności młodzieży i zachęcanie 
jej do podejmowania lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw obywatelskich i kulturalnych, a także kształtowa-
nie kompetencji informatycznych i stosowania nowych technologii oraz realizacja inicjatyw wychowan-
ków. Galeria Rozwijania Umiejętności i Talentów została powołania do życia w 2013 roku z myślą o stwo-
rzeniu młodym ludziom miejsca, gdzie będą mogli korzystać z alternatywnych form szkolenia w obszarze 
szeroko rozumianej edukacji artystycznej. Jednak już na samym początku jej działania wyszliśmy poza ty-
powe spotkania warsztatowe, łącząc praktykę ze współpracą z wieloma instytucjami czy wydarzeniami 
kulturalnymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. Przez cały rok szkolny galeria prowadzi skiero-
wany do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych cykl zajęć warsztatowych w obszarach takich jak: fo-
tografia, montaż filmowy, dziennikarstwo z elementami kreatywnego pisania, projektowanie graficzne 
z elementami historii sztuki i twórczego myślenia, a także zajęcia taneczno-choreograficzne. Obecnie 
w Galerii Rozwijania Talentów i Umiejętności kształci się ponad 80 osób. Galeria w ramach poszerzania 
i  uatrakcyjniania swojej oferty współpracowała z różnymi instytucjami - m.in. Międzynarodowym Instytu-
tem Demokracji, Fundacją im. Stefana Batorego, PERSPEKTYWY PRESS - prowadząc otwarte spotkania 
(zapraszanie gości z zewnątrz) oraz uczestnicząc w wydarzeniach edukacyjno-artystycznych np. Salonie 
Szkolnictwa Artystycznego w ramach Międzynarodowych Targów Edukacyjnych PERSPEKTYWY czy w Inter-
dyscyplinarnym Festiwalu Sztuk w Żyrardowie. Współpracuje także z Wizytującą Akademią Sztuk, która 
powstała przy ArtHolding Fundacji Kultury i Sztuki. Obecnie ważnymi partnerami Galerii Rozwijania Umie-
jętności i Talentów są: LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego oraz LXXXI Liceum Ogólno-
kształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie, których uczniowie w ramach swoich lekcji (klasy dzienni-
karskie i filmowe) rozwijają swoje kompetencje na prowadzonych przez nas warsztatach. 

Galeria Rozwijania Talentów i Umiejętności stara się reagować na sugestie młodych ludzi oraz na-
uczycieli, dostosowując do ich potrzeb i zainteresowań treści proponowanych warsztatów, skupiając się na 
przekazywaniu wiedzy praktycznej i zachęcając młodzież do rozwijania postaw obywatelskich i postrzega-
nia świata z jak najszerszej perspektywy. Efektem tych działań jest rozwój umiejętności artystycznych, 
dziennikarskich i twórczego myślenia, kształtowanie kompetencji informatycznych, budowanie świadomo-
ści dotyczącej poszanowania wizerunku innych osób, ich opinii, prawa do wyrażania własnych poglądów 
oraz nawiązanie ściślejszej współpracy ze śródmiejskimi szkołami ponadgimnazjalnymi 

Galeria Rozwijania Talentów i Umiejętności powinna być prowadzona w trybie ciągłym, ponieważ 
gwarantuje on efektywność prowadzonych szkoleń. Istotne jest aktywne i świadome uczestnictwo mło-
dzieży w zajęciach warsztatowych (nacisk przede wszystkim na praktyczny rozwój umiejętności), zaangażo-
wanie ucznia w proces edukacyjny, zgłaszanie uwag i wyrażanie opinii, otwarte dyskusje dotyczące realiza-
cji projektu w ramach warsztatów, podtrzymywanie zainteresowania uczestników poprzez interaktywne 
formy nauczania, korzystanie z nowoczesnego sprzętu elektronicznego ułatwiającego realizację zadań. 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Władysława Broniewskiego MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Władysława Broniewskiego   
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Galeria Młodych Twórców ŁAZIENKOWSKA 
 
Galeria Młodych Twórców ŁAZIENKOWSKA, która rozpoczęła działalność w 2004 roku ma na celu 

nie tylko promocję wychowanków MDK na terenie Warszawy i całego kraju, ale również zapoznawanie 
podopiecznych MDK z pracami artystów z całego świata. To przede wszystkim miejsce, w którym utalento-
wani młodzi ludzie prezentują swoje osiągnięcia. Wystawy i instalacje, przygotowane zarówno przez wy-
chowanków, jak i przez studentów, absolwentów i dydaktyków uczelni artystycznych z kraju i zagranicy 
niezwiązanych z placówką, prezentowane w galerii głównej, stały się znaczącymi wydarzeniami artystycz-
nymi. O renomie galerii mogą świadczyć wystawy towarzyszące przewodom doktorskim i habilitacyjnym.  

Ale Galeria Młodych Twórców ŁAZIENKOWSKA to nie tylko znane nazwiska. W galerii głównej cy-
klicznie odbywają się również przeglądy prac pracowni plastycznych działających w ramach placówki, 
a także wystawy pokonkursowe, organizowane w ramach jej działalności. Najmłodsi twórcy mają w ten 
sposób możliwość zaprezentowania własnych prac w prawdziwej galerii sztuki oraz zasmakowania choćby 
chwilowego blasku chwały podczas organizowanych wernisaży. 

Dzięki współpracy z wieloma instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz innymi partnerami pra-
ce wychowanków MDK pojawiają się w prasie, są prezentowane podczas festiwali, a także goszczą na wy-
stawach i w galeriach w całym kraju. Ponadto w ramach wernisaży dojrzałych twórców organizowane są 
działania zachęcające uczestników do aktywnego zapoznawania się z prezentowanymi pracami oraz podej-
mowania własnych działań twórczych. 

Obecnie Galeria Młodych Twórców ŁAZIENKOWSKA otwiera się na nowe technologie i dzięki 
współpracy z Wikiradiem proponuje zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dźwiękowym, pobieranym na 
urządzenia mobilne po zeskanowaniu kodów QR. 

Poprzez funkcjonowanie galerii placówka stara się nie tylko promować własną działalność, ale też 
zachęcać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze współczesnej.  

Jak długo sztuka jest jeszcze lokowana w obszary kultury, tak długo trzeba obchodzić się z nią deli-
katnie i pielęgnować ją latami. Jeszcze ostrożniej należy traktować edukację artystyczną, która dotyczy 
ludzi młodych i ponad przeciętność wrażliwych – napisał w słowie wstępnym do pierwszej wystawy w Gale-
rii Młodych Twórców profesor Rafał Strent, a Młodzieżowy Dom Kultury w swych działaniach pozostaje 
wierny tej zasadzie. 
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ŚRÓDMIEJSKI TEATR MUZYCZNY ORAZ PROJEKT PROSCENIUM - SCENA ŁAZIENKOWSKA 
 
Działania muzyczno-teatralne podejmowane przez MDK ŁAZIENKOWSKA z jednej strony wszech-

stronnie edukują młodych aktorów, a z drugiej ułatwiają im rozpoczęcie kariery poprzez umożliwienie im 
publicznych występów na scenach Warszawy i całego kraju. Jest to również doskonała promocja marki 
„Łazienkowska”. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia są kontakty, jakie młodzi artyści nawiązują z insty-
tucjami krajowymi (ZAiKS), czy międzynarodowymi (Really Useful Group Ltd. w Londynie, MTI Shows 
w Nowym Jorku). 

Śródmiejski Teatr Muzyczny działa w Młodzieżowym Domu Kultury na Łazienkowskiej od września 
2009 roku. Do zespołu wokalno-tanecznego zapraszamy przede wszystkim uczestników wszystkich edycji 
Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, który stanowi nie tylko zaplecze osobowe, ale i sprzętowe 
działań teatru. Festiwal jest też okazją do zbierania przez nauczycieli doświadczeń wykorzystywanych póź-
niej w pracach teatru. W każdym z sezonów działa w zespole około 40 osób, młodych, utalentowanych 
wokalnie, aktorsko i tanecznie, w których drzemie pragnienie postawienia nóg na profesjonalnej scenie 
i spróbowania swoich sił w wielkim przedsięwzięciu. Dla wielu z nich takie wyzwanie jest najpoważniej-
szym w dotychczasowym życiu. 

Projekt PROSCENIUM to inicjatywa skupiająca młodych twórców i realizatorów dzielnie kroczących  
sceniczną ścieżką własnych zainteresowań, którzy ze względu na wiek kończą udział w zajęciach MDK, ale 
pragną nadal utrzymać współpracę z naszą placówką. Projekt powstał z inicjatywy młodzieży i stał się siłą 
napędową zorganizowania, wyposażenia w niezbędny sprzęt i wypromowania miejsca prezentowania 
spektakli, które otrzymało nazwę Scena ŁAZIENKOWSKA. Spektakle grupy prezentowane są głównie na tej 
właśnie scenie, mieszczącej się w siedzibie Domu Kultury. Działania PROSCENIUM są dużym wsparciem 
Śródmiejskiego Teatru Muzycznego. Dzięki wspólnym inicjatywom obie grupy dopomagają sobie w pręż-
nym rozwoju i stawianiu mocnych kroków na warszawskich scenach.  

Działania teatralne nie ograniczają się wyłącznie do zajęć tanecznych, wokalnych i choreograficz-
nych. Wraz z przygotowywaniem spektaklu w pracowni scenografii młodzież zajmuje się tworzeniem sce-
nografii, rekwizytów, kostiumów, elementów dekoracji niezbędnych do realizacji przedstawienia. 

Swój pierwszy sezon Teatr rozpoczął polskim musicalem „Lato miłości”, którego premiera odbyła 
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się w Teatrze Rozmaitości. Drugi sezon to „Music All 
the Times – za kulisami historii”, musical oparty na 
fragmentach takich światowych przebojów jak 
„Evita”, „Rudolf – afera w Mayerling” i „Szachy”, 
grany na scenie Centralnego Basenu Artystycznego 
oraz autorski spektakl „Muzyka Nocy” zagrany na 
dziedzińcu MDK-u. Na obchody 60-lecia MDK-u mło-
dzież przygotowała spektakl „Siedzieliśmy na dachu, 
czyli rzecz chyba o miłości”. W trzecim sezonie działal-
ności Teatru uruchomiona została Scena Dramatu. 
W ramach Projektu PROSCENIUM młodzież wystawia-
ła sztuki ambitne i awangardowe: "Kynolog w rozter-
ce" Sławomira Mrożka czy "Łysą śpiewaczkę" Eug-
ne'a Ionesco, a także happeningi oraz performance: 
Labirynt Teatru Muzycznego na warszawskiej Starówce czy "Pod osłoną nocy - historia teatru muzyczne-
go" w budynku MDK-u na Łazienkowskiej. Czwarty sezon to brawurowo zagrany w Teatrze Palladium mu-
sical wszechczasów, rock-opera „Jesus Christ Superstar" wystawiany również w plenerze oraz żyrardow-
skim kościele, a także „Kochankowie z Ulicy Kamiennej. Osiecka” – spektakl, którego premiera miała miej-
sce w ramach jubileuszowej edycji V Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk 2013 w Żyrardowie oraz 
„Musical Live Show” – spektakl przygotowany specjalnie na 22 Finał WOŚP. Kolejny sukces to V Jubileuszo-
wy sezon ukoronowany premierą musicalu „Grease" w Teatrze Palladium. Ostatnia produkcja – „Miss Saigon”, 
pokazywana w Teatrze Studio zebrała pozytywne recenzje nawet u profesjonalnych krytyków, a rozmach 
projektu wzbudził zainteresowanie TVP Warszawa. Śródmiejski Teatr Muzyczny to przedsięwzięcie znane 
daleko poza granicami Warszawy. 

Efektem tych działań jest ogromne zaangażowanie młodzieży w realizację spektakli skutkujące sta-
łym rozwojem kulturalnym nie tylko członków teatru, ale również innych uczestników zajęć prowadzonych 
w MDK, rozwijanie kompetencji społecznych – inicjatywy i przedsiębiorczości wykraczających daleko poza 
działania lokalne poprzez zdobywanie przez młodzież stosownych pozwoleń (spektakle powstają na przy-
kład w porozumieniu z londyńską agencją Really Useful Group Ltd. i Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS), 
a także pozyskiwaniu sponsorów wydarzeń, dużego zainteresowania działaniami placówki w środowisku 
lokalnym i poza nim (w ostatnim roku spektakle Śródmiejskiego Teatru Muzycznego obejrzało ponad dwa 
tysiące widzów i nie tylko z Warszawy). 

 
ŚWIĘTO SZARLOTKI oraz ŚWIĘTO TRUSKAWKI 
 

Święto Szarlotki to doroczna impreza, odbywająca się na przełomie września i października, łączą-

ca w sobie prezentację programu proponowanego przez MDK ŁAZIENKOWSKA na nadchodzący rok szkolny 

ze spotkaniami z naszymi sąsiadami, zarówno mieszkańcami, osobami prywatnymi, jak i instytucjami, któ-

rych pragniemy zachęcić do współpracy. W związku z tym świętem co roku odbywają się otwarte warszta-

ty plastyczne, projektowe, ceramiczne etc. Rów-

nocześnie prezentowane są gościom prace pla-

styczne dzieci i młodzieży, a muzyczną oprawę 

wydarzenia zapewnia znany i lubiany zespół „Fa-

solki”. Jako, że Święto Szarlotki odbywa się w Mia-

steczku Przyrody na ul. Fabrycznej, zawiera też 

w swoim założeniu elementy ekologiczne i pro-

zdrowotne. Zarówno sąsiedzi, jak i gospodarze 

przynoszą pyszne, własnoręcznie upieczone ciasta 

z jabłkami, którymi dzielą się z innymi w atmosfe-

rze smacznej konsumpcji i przyjacielskich rozmów. 

Jest to miejsce zawierania nowych przyjaźni, miej-
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sce integracji nowopowstałych w MDK grup zajęciowych, a także rodzenia się nowych pomysłów, nowych 

projektów odpowiadających potrzebom najmłodszych warszawiaków. 
Święto Truskawki to impreza plenerowa podsumowująca kończący się rok szkolny. Od dwóch lat 

łączone jest ono z Dniem Sąsiada na Solcu pn. „Wespół zespół”. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są 
wszyscy przyjaciele – zarówno mieszkańcy Powiśla, jak i wszyscy sympatycy MDK-u oraz wszystkie instytu-
cje i organizacje, z jakimi placówka współpracuje, nierzadko od wielu lat. Na imprezie goszczą przede 
wszystkim organizacje, które na co dzień pomagają potrzebującym, m.in.: Świt Życia, Samodzielni, Funda-
cja Edukacji Międzykulturowej, a także przedszkola, szkoły i ośrodki, jak Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących z ul. Koźmińskiej, czy Hospicjum Domowe z ul. Tykocińskiej. Przy 
organizacji wydarzenia biorą udział młodzi wolontariusze, głównie ze śródmiejskich szkół ponadgimnazjal-
nych. Co roku organizatorzy proponują wiele działań plastycznych, ekologicznych, sportowych, muzycz-
nych, tanecznych i teatralnych. A wszystko odbywa się w dobrostanie truskawkowych łakoci. 

Efektem tego przedsięwzięcia jest lepsze poznanie potrzeb środowiska lokalnego oraz integracja 
placówki ze środowiskiem, wyjście z działaniami artystycznymi do osób niekorzystających na co dzień 
z oferty kulturalnej. Daje ono też możliwość bezpośredniej promocji oferty MDK wśród społeczności lokal-
nej i integracji stałych grup zajęciowych. Jest okazją do promocji zdrowego stylu życia, zaangażowania 
dzieci i młodzieży w działania woluntarystyczne, praktycznego kształtowania postaw społecznych i obywa-
telskich wśród wychowanków oraz nawiązywania nowych kontaktów i współpracy z instytucjami i organi-
zacjami.  

Podstawowym problemem przy realizacji tego typu imprez jest znalezienie dogodnego terminu. 
Z  jednej strony akcja wymaga zgrania działań przynajmniej kilku instytucji/organizacji, z drugiej znalezie-
nia takiego terminu, który nie konkurowałby z innymi imprezami organizowanymi w tym czasie. No i oczy-
wiście ważna jest słoneczna pogoda, bo impreza odbywa się w plenerze. 

Najistotniejszym elementem sukcesu jest wypracowanie sobie pozycji zaufanego partnera wobec 
współpracujących instytucji i organizacji, a także pozycji lokalnego lidera mającego na tyle ciekawą ofertę 
by przyciągnąć do niej mieszkańców nie tylko z najbliższej okolicy. 
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PAŁAC MŁODZIEŻY W WARSZAWIEPAŁAC MŁODZIEŻY W WARSZAWIE  

Pałac Młodzieży w Warszawie jest organizatorem licznych i różnorodnych cyklicznych imprez i in-
nych przedsięwzięć edukacji kulturalnej. Mają one charakter artystyczny, ale także naukowy i techniczny.  

W przedsięwzięciach tych biorą udział uczestnicy zajęć oraz goście spoza Pałacu.  
Trudno wymienić wszystkie liczne konkursy, koncerty, zawody organizowane przez największą 

w Warszawie placówkę, prezentujemy więc tylko niektóre z organizowanych przez Pałac Młodzieży, naj-
ważniejsze cykliczne imprezy.  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „WARSZAWA MOJA STOLICA”.  
Jest to jedna z imprez organizowanych przez Pałac Młodzieży o najdłuższej historii. W 2016 roku 

odbędzie się już jej 31 edycja. Konkurs ten ma na celu zainteresowanie stolicą Polski -jej historią, architek-
turą, zabytkami jak również rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz prezentację dziecięcej 
i młodzieżowej twórczości plastycznej. 

 
OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH 
Impreza ta organizowana jest co dwa lata i ma na celu zainteresowanie polskim dziedzictwem kul-

turowym, tradycjami, obyczajami i typowo polskimi świętami. 
 

TAŃCOWISKO  
To wojewódzki przegląd tańca, który obchodzi już 10 lecie swojego istnienia. Przegląd pozwala na 

doskonalenie umiejętności tanecznych uczestników, umożliwia konfrontację dorobku artystycznego dzie-
cięcych i młodzieżowych grup tanecznych z Mazowsza.  Taneczne spotkanie stwarza możliwość  wymiany 
pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi oraz  nawiązywania współpracy między 
ośrodkami kultury. 

KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ  
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Konkurs ma na celu prezentację młodych wykonawców oraz upowszechnienie twórczości polskich 
pisarzy i poetów. Ma także za zadanie inspirować młodych wykonawców do poszukiwań artystycznych 
w dziedzinie poezji, prozy, muzyki. Pozwala na wymianę doświadczeń, integrację środowiska młodzieży 
zainteresowanej literaturą i muzyką. 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ "PM CUP" W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ  

To zawody sportowe odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 
Co roku w tym organizowanym przez Pałac Młodzieży turnieju bierze udział ponad 140 reprezentantek 
z kraju i z zagranicy - z Białorusi, Czech, Izraela, Litwy, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Rosji oraz Polski (z Biel-
ska-Białej, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Jaworzna i Warszawy).  

 

GÓRKA LATAWCOWA 

Co roku organizowane są pokazy latawców, które powstały na pałacowych zajęciach modelarstwa. 
Pokazowi towarzyszy konkurs.  

 

AKCJA LETNIA 

W wakacje Pałac Młodzieży przenosi się na Mazury. Tam w ośrodku nad jeziorem Dargin organizowa-
ne są obozy dla dzieci i młodzieży. Od ponad 50 lat odpoczywają utrudzeni nauką uczniowie z Warszawy i nie 
tylko. Mają oni okazję wziąć udział w zajęciach sportowych, artystycznych, żeglarskich oraz naukowych.  



 73  

 

DBAM O ZDROWIE  
W każdy trzeci czwartek listopada w Pałacu Młodzieży organizowany jest Pałacowy Dzień Zdrowia. 

Co roku zdobywamy XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki na piechotę, po schodach. Prowadzimy marszobieg 
dookoła PKiN. Na terenie Pałacu Młodzieży uczestnicy i ich opiekunowie biorą udział w różnego typu dzia-
łaniach związanych z promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia. Odbywają się konkurencje sporto-
we, quizy z wiedzy o zdrowiu, degustacje warzyw i owoców oraz świeżych soków. 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O LESIE.  
Pałac Młodzieży organizuje go we współpracy z Nadleśnictwem Jabłonna już od ponad 18 lat.   

Biorą w nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, którzy muszą 
wykazać się wiedzą z zakresu biologii, geografii, ochrony przyrody, ekologii, biocenozy lasu, wiedzą o par-
kach narodowych oraz wiadomościami z przewodników o lesie.  

ŚWIĘTO PAŁACU MŁODZIEŻY 
Co roku w kwietniu Pałac Młodzieży obchodzi swoje urodziny, czyli ŚWIĘTO PAŁACU MŁODZIEŻY.  

Ten dzień oprócz oficjalnych uroczystości to także okazja do zaprezentowania umiejętności uczestników pała-
cowych zajęć ale również spotkania dawnych pałacowiczów – posiadaczy Złotej Odznaki Pałacu Młodzieży. 

 

FESTYN 
Coroczny festyn Pałacu Młodzieży świadczy o tym, że kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje. 

Wszystkie pracownie opuszczają swoje sale i przed Pałacem Kultury i Nauki bawią się wspólnie z warsza-
wiakami i turystami.  

 

DNI OTWARTE PAŁACU MŁODZIEŻY 
Dwa razy do roku (jesienią i na wiosnę) Pałac Młodzieży otwiera swoje podwoje przed warszawia-

kami i zaprasza ich do swoich pracowni. Mogą oni wówczas obejrzeć zajęcia i wziąć w nich udział. 
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FIESTA RODZINNA 
MDK Bielany jest organizatorem Fiesty od 2013 r. 

Już po raz trzeci placówka była w tym roku organizato-
rem Fiesty Rodzinnej na Bielanach. 

Jak się zaczęło? 

Była to społeczna inicjatywa mieszkańca Bielan, aktora 
- Sebastiana Świerszcza, który razem ze Stowarzyszeniem Ma-
my Czas pragnął zrealizować pomysł przywieziony z wakacji we 
Włoszech. W założeniu miała to być wspólna biesiada społecz-
ności bielańskiej, połączona z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. 

Ideą przedsięwzięcia jest włączenie w realizację projek-
tu jak największej ilości osób. Projekt jest skierowany do ludzi 
z pasją, gotowych na nowe działania, doświadczenia, szukają-
cych okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, pomy-
słów, a także szukających wsparcia dla swoich działań i cenią-
cych sobie przede wszystkim wspólne biesiadowanie pod bie-
lańskim niebem. 

Na Fiestę Rodzinną Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza 
wszystkich. Zarówno dzieci, rodzice, jak i dziadkowie znajdują 
tu atrakcje dla siebie. Program tegorocznej Fiesty obejmował 
dwudniowe biesiadowanie. 

23 maja w sobotę uczestnicy imprezy bawili się na wol-
nym powietrzu, w parku przy MDK „Bielany”. W programie 
znalazły się animacje dla dzieci, pokazy sztuki cyrkowej z Igą 
Rajs na czele, pokaz mody warszawskich projektantów, pod-
wieczorek w plenerze, nauka salsy, pokazy taneczne oraz trady-
cyjnie dancing pod gołym niebem, przygotowany przez Szkołę 
Tańca Salsa Libre.  

24 maja w niedzielę wszyscy spotkali się w Bielańskim 
Ośrodku Kultury na spektaklu teatralnym Joanny Szczepkow-
skiej pt. „ADHD i inne cudowne zjawiska”, po którym zostały 
wręczone nagrody w konkursie literackim Fiesty.  

Projekt pokazuje kulturę na wiele sposobów, stwarza 
okazję dla inicjatyw społecznych. Popularyzacja aktywności 
społecznej, motywacja do podejmowania rożnych form tej ak-
tywności wspomaganej przez placówkę, rozwijanie ciekawych 
form aktywności rodzinnej, umożliwianie i stwarzanie wciąż 
nowych form rozwijania i prezentacji pasji młodych ludzi, to 
efekty projektu. 

Twórcom FIESTY największą radość sprawia bardzo licz-
ne, aktywne uczestnictwo mieszkańców Bielan w tym corocz-
nym szaleństwie. 

FIESTA realizowana jest z Bielańskim Ośrodkiem Kultu-
ry, Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, przy finansowym 
wsparciu Władz Dzielnicy Bielany. 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY BIELANYMŁODZIEŻOWY DOM KULTURY BIELANY  
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W ramach współpracy z mokotowskimi placówkami 
oświatowymi MDK prowadzi w szkołach i przedszkolach m.in. zajęcia umu-
zykalniające, taneczne, plastyczno-fotograficzne oraz całoroczne, cykliczne 
warsztaty Sekcji Malarstwa i Grafiki dla Klasy Artystycznej z Gimnazjum nr 5 
im. Tadeusza Kościuszki. W latach 2013-2015 placówka organizowała zajęcia 
dodatkowe z przedmiotów-sekcji: umuzykalnienie z akompaniamentem/
rytmika; język angielski; taniec; gimnastyka korekcyjna; ceramika, plastyka 

dla 44 mokotowskich przedszkoli.  
Młodzieżowy Dom Kultury współorganizuje i organizuje imprezy o charakterze międzyplacówko-

wym, dzielnicowym i ogólnowarszawskim, w tym między innymi: 
- Festiwal „Mokotów Dzielnicą Kultury” – udział w Strefie Domów Kultury (wspólna budowa mode-

li charakterystycznych budynków Mokotowa); 
- Mokotowskie Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego – finał konkursu fotograficznego „25 

lat przemian na Mokotowie”, organizacja i koordynacja „Pikniku Rodzinnego z okazji 25 lat samorządu te-
rytorialnego i Targi Śniadaniowe” (stoisko, występy na scenie, animacje); 

- Wiosenne Mokotowskie Targi Pracy we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP 
- Uroczystość św. Mikołaja i Zabawa Karnawałowa; 
- Wiosenno-Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła, współorganizowany z Partnerstwem dla Mokotowa; 
- Kurs wokalny "Voice in balance - regeneracja i głosowy anti-aging" z prof. Januszem Niziołkiem - 

zajęcia na bazie metody Alexandra i Feldenkreista; 
- X Konkurs Chórów polskich pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej „Gdzie są kwiaty z tamtych 

lat”; Partnerzy: Muzeum Niepodległości; Muzeum Wojska Polskiego; Służewski Dom Kultury; 
- Konkursy plastyczno-fotograficzne pt. „Moje Marzenie”, „Mój Przyjaciel – Mój Świat”, „Tradycja 

Świąteczna w Moim Domu”; 
- Konkurs „Mała Forma Tkacka o Tematyce Narodowej”,  
- Konkurs na Małą Formę Rzeźbiarską, 
- Konkurs Kulinarny na „Zdrową Przekąskę dla Ucznia” 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY MOKOTÓWMŁODZIEŻOWY DOM KULTURY MOKOTÓW  
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- XIV Konkurs Historyczny „Katyń – Prawda i Pamięć” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów, 
- Pomoc w realizacji Rajdu Arsenał Komenda 45 - organizacja punktu dla uczestników harcerskiej 

gry miejskiej podczas rajdu. Rajd Arsenał jest ogólnopolskim wydarzeniem odbywającym się od wielu lat, 
organizowanym przez wolontariuszy. Jest wydarzeniem non-profit. Podczas tego wydarzenia wspominamy 
bohaterów Szarych Szeregów oraz wydarzenia z 1943r., kiedy została przeprowadzona jedna z najwięk-
szych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów pod kryptonimem "Meksyk II". Gra odbyła się 
21 marca 2015 r. 

- Współorganizacja Strefy Kibica dla Mokotowa w ramach ORLEN Warsaw Marathon; 
- Dzień Rodziny w MDK; 
- Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - organizacja Przeglądu Twórczości 

Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa (konkursy: chórów, wokalny fotograficzny); 
- Współorganizacja imprezy dla dzieci w ramach Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej 

WFEK w Łazienkach Królewskich; Występy na scenie i pomoc w organizacji gry miejskiej, 
- XI Mokotowski Festyn Wakacyjny – występy na scenie i organizacja stoiska. 
W Galerii „W Przejściu” ul. Puławska 97 odbywają się całoroczne wystawy prac wychowanków 

i laureatów konkursów. Została też zorganizowana wystawa „Mokotowskim Okiem Leonarda”, poświęco-
na pamięci mokotowskiego fotografa Leonarda Karpiłowskiego. 

Mini Galeria „ODYNIEC” w Oddziale MDK odbywają się wystawy dla środowiska lokalnego, min. 
wystawa prac ceramicznych wychowanków MDK, czy wystawa fotografii i malarstwa „Okiem, Pędzlem, 
Słowem”.  

Scena Teatru-Kabaretu „ODYNIEC” prezentuje liczne spektakle, m.in.: 
- okolicznościowy spektakl z okazji jubileuszu MDK, 
- autorski spektakl pt. "Jabłka wolności" z klasą teatralną LO im. M. Konopnickiej z okazji święta 

Niepodległości, 
- spektakl "Kryminalne zagadki A. Mickiewicza" na podstawie autorskiego scenariusza, przygoto-

wany z klasą teatralną LO im. M. Konopnickiej, 
- autorskie spektakle „SZUKAJ” (teatralny) i „Grasz i masz” (kabaretowy) grup teatralnych MDK. 
- własne przedsięwzięcie artystyczne - sztuka teatralna „POCIĄG DO N.” z zespołem profesjonal-

nych aktorów, którzy tworzą grupę PERSPEKTYWA.  
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„BROŻKA KULTURY” – WARSZAWSKI PRZEGLĄD TALENTÓW 

Jest to w założeniu cykliczna impreza (w 2015 roku odbyła się jej I edycja) promująca talenty 
warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów  w kategoriach: taniec, teatr i 
recytacja, śpiew, gra na instrumentach oraz rozmaitości. 

 

„DIALOG ZE ŚWIATEM” 
Zorganizowana ostatnio – IV edycja to reaktywacja Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Konkur-

su plastyczno-literacko-fotograficznego. Uroczysty finał konkursu odbywa się przy udziale gwiazd sceny, 
estrady i małego ekranu. Oprócz prezentacji talentów i konfrontacji doświadczeń artystycznych przedsię-
wzięcie to prowokuje młodych uczestników do refleksji nad sobą i światem, niesie więc ważne przesłanie 
edukacyjne i wychowawcze. Tematyka poprzednich edycji to: „Gdyby świat miał się skończyć”, Cyrk-
Życie”, „Efekt Motyla”. 

ZESPÓŁ WOLSKICH PLACÓWEK EDUKACJI KULTURALNEJZESPÓŁ WOLSKICH PLACÓWEK EDUKACJI KULTURALNEJ  

NOC MUZEÓW 
Jest to unikalne wydarzenie edukacyjno-kulturalne, którego uczestnicy mogą doświadczyć moc-

nych wrażeń w inscenizacji rekonstrukcyjno-historycznej z okresu II wojny światowej, obejrzeć wystawy 
dioram mikromodelarstwa oraz wziąć udział w warsztatach artystycznych. 
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PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – PATA 

Przegląd organizowany jest od 9 lat W MDK im. M. Gwizdak. Jest on skierowany jest do dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z Warszawy i corocznie skupia ok. 100 młodych uczestników. Przegląd 
umożliwia osobom niepełnosprawnym zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego na forum pu-
bliczności oraz uświadamia środowisku lokalnemu istotę pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

PATA umożliwia wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania twórczości arty-
stycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W przeglądzie biorą udział osoby indywidualne w kategorii 
śpiew, recytacja, gra na instrumencie oraz zespoły artystyczne: muzyczne (wokalne, wokalno-instrumen-
talne, instrumentalne), taneczne i teatralne. Występy oglądają osoby zajmujące się zawodowo sztuką, 
z którymi po prezentacji można porozmawiać i uzyskać wskazówki do dalszej działalności artystycznej. 

Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie nagradzane są statuetkami oraz nagrodami rzeczo-
wymi, a także dyplomami. Po części oficjalnej wszyscy zapraszani są na poczęstunek. 

PATA – to czas znakomitej wspólnej zabawy osób zdrowych i niepełnosprawnych. 

MUZYCZNY ZESPÓŁ INTEGRACYJNY „BRAWO” 

Zespół istnieje od 2003 roku skupiając osoby niepełnosprawne oraz wolontariuszy. Prowadzi działalność 
koncertową, bierze udział w ogólnopolskich przeglądach, festiwalach amatorskiej twórczości artystycznej. Wystę-
py zespołu Brawo cieszą się dużym uznaniem publiczności, a jego poziom artystyczny potwierdzony jest licznymi 
wyróżnieniami i nagrodami. Wszystkie codzienne działania zespołu i aktywność poza placówką są możliwe dzięki 
dobrej organizacji w sprzyjającej atmosferze, dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych, a kontynuowa-
nie pracy przez tak długi czas możliwe jest przy wsparciu dyrekcji MDK w podejmowaniu każdej inicjatywy. Dzięki 
temu zespół może utrzymywać swoje dobre praktyki i dalej wzbogacać je poprzez nadawanie coraz to nowych 
wymiarów, np.: podjęcie współpracy z Teatrem Ruchu „Balonik” i z Fundacją „Latająca Akademia”, zaproszenie 
do udziału w zajęciach zespołu osób niepełnosprawnych z Fundacji Perpetuum Mobile. Zorganizowanie konkursu 
instrumentalnego stanowiło twórczą konfrontację dwóch różnych środowisk – młodzieży ze szkoły muzycznej 
z uczestnikami zajęć w MDK. 12 lat działania Zespołu „Brawo” w MDK przy ul. Andersena - to czas muzyki, która 
stanowi szczególny pomost, łączący i zbliżający ludzi. Programy przygotowane przez Zespół zdobywają wielkie 

uznanie publiczności i są prezentowane podczas Przeglądu 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych oraz podczas pikników, organizowanych przez Radę 
i Zarząd Dzielnicy Bielany, a także od 12 lat - na Ogólnopol-
skim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy, skąd 
„Brawo” wraca z wyróżnieniami, nagrodami, pucharami. 
Zespół kontynuuje idee i pasje wprowadzania młodzieży do 
Krainy Wielkiej Sztuki, do zaczarowanego świata muzyki. 
Stałe zajęcia i występy pozwalają uczestnikom na intelektu-
alne wzbogacenie osobowości, spełnienie swoich marzeń, 
rozwijanie zainteresowań. 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MARII GWIZDAKMŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MARII GWIZDAK  
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INTEGRACYJNY BAL ANDRZEJKOWY 

Tradycją społeczności lokalnej jest Bielański Inte-
gracyjny Bal Andrzejkowy, organizowany corocznie pod 
koniec listopada w MDK przy ul. Andersena już od 17 lat. 
Uczestnikami balu są osoby niepełnosprawne z terenu 
Bielan, które pozostają pod opieką Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin oraz bielańskiego PCK. 
W organizację zabawy andrzejkowej dla swoich niepełno-
sprawnych przyjaciół zawsze angażują się uczestnicy zajęć 
w MDK i wolontariusze bielańskich szkół. 

Klimat balu jest niepowtarzalny. Młodzież bawi 
grami - wróżbami, a sala tańca pęka w szwach. Oprócz 
wspólnej zabawy odbywają się także prezentacje tańców. Powiewają kolorowe stroje, a nogi same ruszają do 
tańca… Uczestnicy balu mają okazję przekonać się, że można znakomicie się bawić – również przy muzyce 
klasycznej. Tego wieczoru tańczyć może każdy, okazuje się, że samba, rock`n`roll – nie są takie trudne. Pod 
okiem fachowca, wszyscy poruszają się rytmicznie, czerpiąc radość, jaką daje taniec. 

Wolontariusze przygotowują gry i zabawy integracyjne. Oprawę muzyczną zapewnia Muzyczny 
Zespół Integracyjny „Brawo”, a muzyka jest na tyle różnorodna, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

Wśród gości zawsze jest prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych, 
pani Bożena Żebrowska, bywa, że zaszczycają go swoją obecnością także władze dzielnicy. 

Jak bal, to i uczta. Bielańscy wolontariusze, Bielańskie Kluby Ośmiu dbają o stół i słodki poczęstu-
nek – własnej, domowej produkcji!  

Bal integracyjny – to taniec, zabawa, rozmowy – radość przyjaźni. Aktywnie włączają się i bawią 
wszyscy – niepełnosprawni, wolontariusze, nauczyciele, rodzice, opiekunowie, dyrekcja i burmistrzowie. 

 

PLENER MALARSKI I KONKURS POPLENEROWY „JESIEŃ NA WAWRZYSZEWIE” 
- INSPIRACJE MIEJSCEM, W KTÓRYM MIESZKAM, Z KTÓRYM JESTEM ZWIĄZANY” 

 

W październiku 2015 Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak wraz z Radą Osiedla WSM 
Wawrzyszew, Samorządem Mieszkańców Wawrzyszew i Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy oraz Bielańskim Ośrodkiem Kultury zorganizował plener malarski i konkurs poplenerowy,  
skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, mieszkańców Wawrzyszewa i innych bielańskich osiedli. 
Patronat honorowy sprawowała p. Ilona Soja-Kozłowska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany. 

Celem pleneru było pokazanie w malarstwie pięknej, wawrzyszewskiej jesieni, popularyzowanie 
sztuki malarskiej, wymiana doświadczeń i zainteresowań artystycznych uczestników pleneru. Obrazy były 
wykonywane techniką malarską wybraną przez uczestników. Plener poprowadził i służył swoją wiedzą na-
uczyciel Młodzieżowego Domu Kultury , artysta-plastyk, p. Andrzej Ziomek. 

Przy słonecznej, choć wietrznej pogodzie, wśród pełnej uroku wawrzyszewskiej roślinności i w to-
warzystwie kaczek pływających na Stawach Brustmana, powstały niezwykle interesujące obrazy, zaprezen-
towane w konkursie poplenerowym. Wybrane prace nagrodzono w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Nagrody ufundowali: Urząd Dzielnicy Bielany i Rada Osiedla Wawrzyszew. 
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           Edukacja kulturalna wchodzi oczywiście 
w mniejszym czy większym stopniu w zakres dzia-
łalności wszystkich placówek wychowania pozasz-
kolnego, aczkolwiek w przypadku ogrodów jorda-
nowskich nie jest celem głównym. Są jednak i ta-
kie „jordanki”, które łączą swą podstawową funk-
cję opiekuńczą i naczelne zadanie organizacji cza-
su wolnego i rekreacji z bogatą ofertą działań 
edukacji kulturalnej. Takim właśnie przykładem 
jest III Ogród Jordanowski na warszawskiej Ochocie. 

           III OJ prowadzi zajęcia dla najmłodszych 
dzieci; adaptacyjne i w Klubie Przedszkolaka 
oraz dla dzieci w wieku szkolnym; usprawniają-
ce – „Gimnastyka buzi i języka”, „Więcej ruchu 
dla zuchów”, „W kręgu gier i zabaw” oraz rozwi-
jające manualnie. Dzieci uczestniczą też w zaję-
ciach makramy, florystycznych, origami i pla-
stycznych. W 2015r. placówka uruchomiła łącz-
nie 20 form zajęć stałych przy zatrudnieniu 3,5 
etatu nauczycieli. 

Od 2008 roku III Ogród Jordanowski prowadzi w 
ramach zajęć plastycznych także edukację archi-
tektoniczną. Prowadzący ją nauczyciele wskazu-
ją na związki obiektów architektonicznych z oto-
czeniem i przyrodą, analizują wraz z dziećmi 
różne koncepcje i rozwiązania pod kontem ich 
funkcjonalności i estetyki. Uczestnicy rozpoczy-
nali od projektowania amfiteatrów, urządzeń na 
place zabaw, placów zabaw i ścieżek rekreacyj-
nych. W roku ubiegłym skupiali się na otoczeniu 
i omawiali, obserwowali wspólnie jak elementy 
natury wpływają na wnętrza. Cykl zajęć zakoń-
czył się konkursem plastycznym pt. „Ogrodowe 
witraże”, na który zostały złożone 93 prace 
dzieci z 9 placówek oświatowych Warszawy. 

Wychowankowie projektowali także ścieżki re-
kreacyjno-relaksacyjne dla stóp. Projekt zakła-
dał wykorzystanie materiałów naturalnych 
(kamień, piasek, woda, drewno, gałęzie, roślin-
ność) do wykonania trasy lub labiryntu, po któ-
rym można zdrowo i bezpiecznie przemieszczać 
się boso. Jeden z projektów zostanie zrealizo-
wany na terenie III Ogrodu Jordanowskiego 
wiosną 2016 roku.  

EDUKACJA KULTURALNA W III OGRODZIE JORDANOWSKIMEDUKACJA KULTURALNA W III OGRODZIE JORDANOWSKIM  
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Dzieci w ramach wspomnianych pro-
jektów mają zajęcia z architektami, projektan-
tami wnętrz, konserwatorem zabytków, etno-
grafem i malarzem ikon. Cyklicznie prowadzo-
ne są zajęcia wprowadzające w świat sztuk 
plastycznych we współpracy z Centrum Sztuki 
Współczesnej oraz Galerią Zachęta. Wiele 
z tych spotkań odbyło się w pracowniach wy-
mienionych instytucji, w otoczeniu dzieł sztuki, 
co umożliwia wychowankom bezpośrednie 
obcowanie z wartościami naszej kultury. 

W placówce wprowadzone zostały tak-
że zajęcia typu warsztatowego (odbywające się 
najczęściej w soboty), w których wraz z dziećmi 
mogą uczestniczyć także dorośli opiekunowie. 
Największym powodzeniem cieszyły się warsz-
taty florystyczne i rękodzieła - głównie przed 
świętami, gdyż można było na nich wykonać 
kompozycje kwiatowe, stroiki, ozdoby choin-
kowe itp. 

Prowadzone są także zajęcia proekolo-
giczne, edukacja prozdrowotna i sportowo-
rekreacyjna. 

III OJ współpracuje z okolicznymi szko-
łami i przedszkolami publicznymi i niepublicz-
nymi na rzecz środowiska lokalnego oraz w 
realizacji wspólnych działań profilaktycznych. 
Organizowane są spotkania z Policją, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, SANEPIDEM, te-
rapeutami i stowarzyszeniami, polegające na 
dostarczaniu podstawowych informacji na te-
mat zagrożeń zdrowotnych związanych z za-
chowaniami ryzykownymi. 

Od września 2015r rozpoczęła się w 
placówce realizacja nowego programu „Poznaj 
pomysły doktora Jordana”, mającego na celu 
przybliżenie postaci i sposobu myślenia o do-
broczynności Henryka Jordana. W projekcie 
przewidywane są prelekcje oraz działania 
warsztatowe z dziećmi. Pierwsze efekty tych 
działań będą zaprezentowane na wystawie w 
czerwcu 2016r na terenie Ogrodu oraz podczas 
corocznego Święta Ogrodów Jordanowskich na 
terenie II Ogrodu Jordanowskiego na Mokoto-
wie. 

Aktualne działania placówki można 
śledzić na stronie: 

www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl 
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Obecnie w chórze śpiewa 70 dziewczynek w wie-
ku od 5 do 16 lat. Chór istnieje od 2010 roku i z okazji pięciolecia 
istnienia wydał w październiku 2015 r. swoją pierwszą płytę 

“POBAWMY SIĘ DŹWIĘKAMI z Zecchino d’Oro”, która powstała we 
współpracy z Istituto Antoniano di Bologna oraz Fundacją Poszuki-
wań Artystycznych SZEPTEM i zawiera 12 piosenek z włoskiego fe-
stiwalu Zecchino d’Oro w autorskich tłumaczeniach na język polski. 

Chór MILLE VOCI koncertuje i uczestniczy w rozmaitych 
warsztatach, projektach i wycieczkach (wycieczki mają miejsce co 
najmniej raz w roku, zaś latem 2014 chór i Fundacja SZEPTEM zor-
ganizowały swoje pierwsze kolonie). Przykładem dodatkowych pro-

jektów muzycznych były 
warsztaty z dwoma chó-
rami z Hong Kongu i chórem ze szczecińskiej szkoły muzycznej wraz 
z dyrygentami z Chin, Wielkiej Brytanii i Austrii w lipcu 2013 roku. 
             W tym roku szkolnym odbył się już pierwszy koncert zespołu 
z okazji pięciolecia istnienia zespołu; oprócz chóru wystąpiła na nim 
zaprzyjaźniona młodzież ze szkół muzycznych w roli akompaniatorów 
(fortepian, saksofon, gitara klasyczna). Na koncercie miała także miej-
sce premiera płyty. 
MILLE VOCI koncertuje też na imprezach okolicznościowych 
w środowisku lokalnym, w szkołach i domach kultury, ale także 

podczas wydarzeń artystycznych o dużo szerszym zasięgu (ma na swoim koncie np. występ w ramach gru-
dniowego Jarmarku Świątecznego na scenie przy Stadionie Narodowym). 

Ponadto Pierwszy Program Polskiego Radia (Radio Dzieciom) przygotowuje materiał zapowiadają-
cy płytę MILLE VOCI (minireportaż i piosenki z płyty zagościć mają na antenie radia jeszcze w grudniu tego 
roku). W trakcie ustaleń i planowania jest też nowy projekt z Filharmonią Warszawską. 

CHÓR DZIECIĘCY MILLE VOCI CHÓR DZIECIĘCY MILLE VOCI   

PRZY OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 “JORDANEK”PRZY OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 “JORDANEK”   
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Rozdział 7 

PROGRAM „SZKOŁA Z POMYSŁEM” (NA KULTURĘ I NIE TYLKO) 
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Idea 
Od 2010 roku warszawskim szkołom, które realizują własne innowacyjne rozwiązania – organiza-

cyjne, edukacyjne, wychowawcze, kulturalne oraz te związane z samorządnością uczniowską i pracą 
z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych – przyznawane jest Honorowe Wyróżnienie Prezy-
denta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. Ideą projektu jest promowanie tych placówek, które wypra-
cowały własny pomysł na szkołę oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedsięwzięcia na ogół realizo-
wane są w partnerstwie z różnymi podmiotami, w tym z przedstawicielami środowiska lokalnego. Istot-
nym czynnikiem jest promowanie rezultatów działań na forum szkoły, dzielnicy, miasta.  

Honorowe wyróżnienia przyznawane szkołom stanowią dodatkowe źródło informacji dla uczniów 
i ich rodziców, o tym, co szczególnie wartościowego ma dana szkoła do zaoferowania. Tytuł „Szkoły z po-
mysłem” stanowi swoiste logo szkoły, rozpoznawalne w środowisku lokalnym. 

U podstaw wprowadzenia projektu leżało przekonanie oświatowych władz Warszawy, że szkół nie 
można oceniać jedynie poprzez pryzmat wyników osiąganych na egzaminach zewnętrznych – to oczywi-
ście ważna, ale nie jedyna informacja dla uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców miasta. Równie 
ważne jest docenienie systematycznej pracy szkoły w obszarach wychowania, edukacji kulturalnej i oby-
watelskiej, czy też zaangażowania w działania społeczne. „Zakładanie dwóch rodzajów okularów” do oceny 
szkół tworzy właściwą równowagę w społecznym postrzeganiu pracy szkół. Temu celowi służy właśnie 
„Szkoła z pomysłem”. 

 
Opis 
Corocznie Kapituła, złożona ze znanych osobistości ze świata nauki, kultury, życia społecznego i poli-

tyki, po zapoznaniu się z osiągnięciami szkół, rekomenduje do Wyróżnienia te szkoły, które wykazały się naj-
większą kreatywnością i innowacyjnością oraz w sposób przemyślany i konsekwentny realizują własną re-
ceptę na szkołę i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, motywując do działania 
wszystkie gremia szkolne. Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z Pomysłem” przyznawane są za realizację ambit-
nych rozwiązań całościowych, obejmujących całe spektrum życia placówki, w następujących kategoriach: 

- Szkoła z pomysłem na uczenie, 
- Szkoła z pomysłem na kulturę, 
- Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
- Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną, 
- Szkoła z pomysłem na… 

Szkoła wskazuje obszar, w jakim stara się o wyróżnienie. Istotne jest, aby był on kategorią 
szeroką, jak aktywność społeczna, działalność kulturalna, innowacyjne rozwiązania wychowawcze czy dy-

daktyczne, wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (np. uczniowie 
niepełnosprawni, obcojęzyczni, uchodźcy, pochodzących z mniejszości etnicznych, zagro-

żeni wykluczeniem, szczególnie uzdolnieni itp.), współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
Piąta kategoria jest kategorią otwartą, która mieścić będzie rozwiązania wychodzące 
poza obszary wymienione w czterech pozostałych, a uznane za istotne z punktu widze-
nia szkoły. Szkoła może ubiegać się w danym roku o wyróżnienie w jednej kategorii. 

 

PROGRAM 

SZKOŁA Z POMYSŁEM 

(NA KULTURĘ I NIE TYLKO) 

HONOROWE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY DLA SZKÓŁ WARSZAWSKICH 

JAK 

TO DZIAŁA 
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Ponadto w każdej z wymienionych kategorii przyznawane jest tylko jedno wyróżnienie na poszcze-
gólnych etapach edukacyjnych. 

Od początku istnienia projektu wyróżniono dwadzieścia cztery projekty z zakresu edukacji kultu-
ralnej. W kategorii „Szkoła z pomysłem na kulturę” nagrodzono piętnaście szkół, natomiast pozostałe szko-
ły otrzymały wyróżnienie w piątej, otwartej kategorii „Szkoła z pomysłem na…” 

 
 

Szkoły, którym przyznano honorowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy wskazały na nie-
standardowe i oryginalne metody pracy, które zasługują na uwagę i rozpropagowanie jako cenne źródło 
inspiracji: 

- szczególne eksponowanie aktywności twórczej uczniów poprzez: pracę z materiałem filmowym, 
tworzenie materiałów filmowych, prezentacji multimedialnych, spektakli słowno-muzycznych, audycji ra-
diowych, wywiadów z uznanymi osobami, przygotowywanie wystaw, projektowanie i wykonanie przez 
uczniów scenografii, tworzenie tekstów literackich w różnych formach, komponowanie utworów muzycz-
nych, działania happeningowe; 

- realizacja zajęć poza terenem szkoły: zajęcia plenerowe, gry uliczne, warsztaty terenowe, obozy 
naukowe, wyjazdy integracyjne, wykłady na wyższych uczelniach, warsztaty prowadzone przez specjali-
stów w różnych ośrodkach edukacyjnych i centrach nauki i kultury; 

- edukacja rówieśnicza: uczniowie w roli prowadzących zajęcia; 
- aktywność wolontariuszy np.: współpraca z Domem Seniora jako forma tworzenia więzi między-

pokoleniowej, pomiędzy uczniami a osobami w podeszłym wieku, wspólne występy, obchody świąt, przy-
gotowanie przez uczniów własnoręcznie wykonanych upominków dla seniorów, wspomnienia seniorów 
z lat ich młodości – żywe lekcje historii; 

- wykorzystanie technologii informacyjnej, programów komputerowych i urządzeń audiowizual-
nych w realizacji różnych projektów, do obróbki zdjęć, tworzenia filmów, nagrywania utworów muzycz-
nych, korzystania z trudno dostępnych materiałów źródłowych w zasobach internetowych; 

- odejście od systemu klasowo-lekcyjnego poprzez stosowanie metody projektu w realizacji wszel-
kich działań edukacyjno-kulturalnych. 

 
W jaki sposób szkoły, które otrzymały wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” upowszechniają swoje 

innowacyjne działania? 
Aby coś nazwać innowacją, nie wystarczy ją opisać, lecz należy poddać weryfikacji środowiska pod 

względem korzyści i pozytywnych skutków, a następnie upowszechnić. Wyróżnione szkoły w następujący 
sposób upowszechniały swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania edukacyjne: 

- w szkole: podczas zebrań z rodzicami, dni otwartych, apeli na zakończenie semestru i roku szkol-
nego, poprzez organizację wystaw na terenie szkoły, wydawanie gazetki szkolnej, informacje na stronie 
internetowej szkoły; 

- poza szkołą, w środowisku lokalnym: poprzez rozpowszechnianie plakatów, ulotek, ogłoszeń na 
terenie dzielnicy i dzielnic ościennych, prezentację dorobku szkoły podczas dzielnicowej giełdy szkół i tar-
gów edukacyjnych, organizowanie imprez środowiskowych; 

- dzieląc się doświadczeniem z innymi szkołami: podczas organizowanych konferencji, semina-
riów, zajęć otwartych dla nauczycieli, debat, poprzez publikowanie artykułów w prasie lokalnej, periody-
kach metodycznych, udział w dyskusjach nauczycielskich na forach internetowych, międzynaro-
dowe wymiany między szkołami. 

 
Warszawski program „Szkoła z pomysłem” – honorowe wyróżnienie Prezy-

denta m. st. Warszawy wyróżnia szkoły, które spełniają wymogi innowacji i wdrażają 
własne innowacje edukacyjne.  

 

INNOWACYJNE I NIESTAINNOWACYJNE I NIESTANDARDOWE METODY PRACY I ROZWIĄZANIA EDUKACYJNENDARDOWE METODY PRACY I ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE  

ZASTOSOWANE PRZEZ SZKOŁY WYRÓŻNIONE W PROGRAMIE „SZKOŁA Z POMYSŁEM”ZASTOSOWANE PRZEZ SZKOŁY WYRÓŻNIONE W PROGRAMIE „SZKOŁA Z POMYSŁEM”   

JAK 

TO DZIAŁA 

? 
? 



 86  

 

Edycja II 

GIMNAZJUM INTEGRACYJNE NR 52 W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 71  
Im. Edmunda Bojanowskiego ul. Deotymy 37 Warszawa (Wola) 

Innowacja Pedagogiczna Edukacja Filmowa w Gimnazjum nr 52 Film uczy i wychowuje realizowana 
jest w kilku obszarach poprzez szereg wzajemnie powiązanych i dopełniających się działań. Wszyscy 
uczniowie gimnazjum uczestniczą w lekcjach edukacji filmowej i comiesięcznych wyjściach do kina. W ra-
mach programu powstał corocznie organizowany Międzyszkolny Konkurs Filmowy Moje spotkanie z fil-
mem, którego uczestnicy sami tworzą własne filmy, a jego rozstrzygnięcie związane jest każdorazowo 
z przeprowadzeniem Międzyszkolnego Maratonu Filmowego. Uczniowie szczególnie zainteresowani kinem 
uczestniczą w Dyskusyjnym Klubie Filmowym. 

Wartością projektu jest jego cykliczna realizacja oraz objęcie wszystkich uczniów gimnazjum programem 
prowadzonych od lat lekcji edukacji filmowej w szkole i zajęć w kinie. Cenna jest także jego trwałość – Międzysz-
kolny Konkurs Filmowy Moje spotkanie z filmem organizowany jest od blisko dziesięciu lat. Międzyszkolny Mara-
ton Filmowy promuje szkołę i wydarzenia kulturalne, skupia uczniów zaangażowanych kulturalnie z wielu gimna-
zjów, jak również absolwentów. Dyskusyjny Klub Filmowy działa już także ponad dziesięć lat. W projekcie wyko-
rzystane są nowatorskie narzędzia: stworzono salę multimedialną, zgromadzono bogatą filmotekę, prowadzone 
są otwarte dyskusje w kinie z udziałem uczniów. Ponadto działania miały charakter innowacji pedagogicznej, 
opierały się na współpracy z partnerami, między innymi z Kinem Muranów, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty 
edukacji Filmowej, WCIES oraz z kilkunastoma gimnazjami warszawskimi. 

 

Edycja III 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM. JÓZEFA GARDECKIEGO 
ul. Jana Brożka 15, (Wola) 
 

Główną ideę szkoły określają słowa Ryszarda Kapuścińskiego: „Akceptujemy Innego, choć jest róż-
ny. Właśnie różnorodność, inność jest bogactwem i wartością, jest dobrem.” 

W duchu tej idei nadrzędnym celem projektu było włączenie uczniów cudzoziemskich do społecz-
ności szkolnej. Jego realizacji służyły działania zapobiegające dyskryminacji oraz uczące tolerancji i akcep-
tacji osób innej rasy, religii i kultury, podejmowane w ramach realizacji projektów wielokulturowych: 

NIEKTÓRE PRZYKŁADY WNIEKTÓRE PRZYKŁADY WYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW SZKOLNYCHYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW SZKOLNYCH  

W KOLEJNYCH EDYCJACHW KOLEJNYCH EDYCJACH  PROGRAMU „SZKOŁA Z PROGRAMU „SZKOŁA Z POMYSŁEM”POMYSŁEM”  
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„Uczę się Ciebie, człowieku…”, „Salam – marszaal, znaczy witaj!”- kultura Czeczenii, „Żyjemy w świecie wie-
lu kultur”: kultura wietnamska, kultura żydowska, kultura romska, wyprawa na Ukrainę, Spotkanie 
z Januszem Korczakiem. 

W ramach tych projektów odbywały się zajęcia warsztatowe dla uczniów, prowadzone przez specjali-
stów, przybliżające uczniom historię, religię, zwyczaje i obrzędy danego kraju. Ważnym elementem pracy 
warsztatowej jest uczenie się przez działanie – nauka tańca żydowskiego, romskiego, czeczeńskiego; nauka 
piosenek w innych językach i ich prezentacja podczas gal finałowych stanowiły ważne doświadczenie dla mło-
dych ludzi. Empirycznego przeżycia wielokulturowości dostarczyło także przygotowanie przez szkolny zespół 
teatralny inscenizacji, redakcja szkolnej gazetki z materiałem filmowym i fotograficznym czy przygotowywa-
nie tradycyjnych potraw polskich i potraw kuchni krajów poznawanych w trakcie danej edycji projektu oraz 
wspólna degustacja. 

Efektem działań był wzrost zainteresowania uczniów szkoły kulturą innych narodów spowodowa-
ny napływem uczniów czeczeńskich i wietnamskich do szkoły. Cudzoziemcy chętniej przychodzą do szkoły, 
czują się akceptowani i dzięki temu biorą aktywny udział w życiu szkoły. Lepiej się rozumieją i nawiązują 
przyjaźnie, pomimo różnic kulturowych, które znają i szanują; nie oceniają się wzajemnie przez pryzmat 
stereotypów i negatywnych doświadczeń; w relacjach rówieśniczych nie dochodzi do konfliktów na tle po-
chodzenia i religii. Ponadto rodzice uczniów cudzoziemskich aktywnie zaangażowali się w realizację projek-
tu i chętnie włączają się w inne działania podejmowane przez szkołę. 
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Edycja IV 

LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO 
ul. Grochowska 346/348 Warszawa; (Praga-Południe) 

Projekt polega na rozbudzaniu zainteresowań teatrem i motywowaniu uczniów do aktywności sce-
nicznej. Główne obszary działania to przygotowywanie od wielu lat inscenizacji przez uczniowski teatr PA-
RADOX, organizowanie Grochowskich Spotkań Teatralnych „Na rogatkach”, które na stałe wpisały się 
w kalendarz artystyczny stolicy, wdrożenie innowacji programowo-organizacyjnej „Uczeń w teatrze życia” 
realizowana w roku szkolnym 2011/12. 

Prezentacja osiągnięć uczniów w przestrzeni artystycznej Warszawy odbywa się między innymi 
podczas projektów: III PRAGnienie czytania, Święta Saskiej Kępy, Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kultu-
ralnej Dzieci I Młodzieży w Łazienkach Królewskich. 

Jednym z efektów projektu są wybitne osią-
gnięcia szkolnego teatru PARADOX - jego ak-
torzy są laureatami Międzynarodowego Festi-
walu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży 
„Korczak”, Dzielnicowego Konkursu Recyta-
torskiego „Magia Słowa”, Festiwalu Małych 
Form Teatralnych „Effka”, Warszawskiego 
festiwalu Teatralnego Młodych, Warszaw-
skiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Artystycznej „Melpomena w szkol-
nej ławce”, Wojewódzkiego Przeglądu te-
atralnego „Asteriada”. Kilkoro absolwentów 
szkoły studiuje na Akademii Teatralnej lub 
kontynuuje przygodę ze sceną w teatrze 
amatorskim.  
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I EDYCJA – rok szkolny 2010/2011 

„Szkoła z pomysłem na kulturę”: 
- Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7a (Wola) 
- Gimnazjum nr 127 w Zespole Szkół nr 74, ul. Niepołomicka 26 (Rembertów) 
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanow-

skiego, ul. Poznańska 6/8 (Śródmieście) 

„Szkoła z pomysłem na poznawanie kultury krajów Unii Europejskiej” 
Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Smocza 19 (Wola) 

II EDYCJA – rok szkolny 2011/2012 

„Szkoła z pomysłem na kulturę”: 
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, ul. 

Oławska 3 (Bemowo) 
- XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti, ul. Staffa 111 (Bielany) 
- XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Funda-

mentowa 38/42 (Praga Południe) 
- Gimnazjum Integracyjne nr 52 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskie-

go, ul. Deotymy 37 (Wola) 

„Szkoła z pomysłem na rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów” 
CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 

Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Dr Zofii, ul. Koźmińska 7 (nadzór Biura Edukacji) 
 
III EDYCJA – rok szkolny 2012/2013 

„Szkoła z pomysłem na kulturę”: 
- Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Fontany 3 (Bielany) 
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte, ul. gen. K. Ziem-

skiego 22 (Rembertów) 
- CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia, ul. Złota 58 (Wola) 

„Szkoła z pomysłem na edukację medialną”: 
Gimnazjum Specjalne nr 109 w Zespole Szkół Specjalnych nr 108, ul. Św. Bonifacego 81 (nadzór 

Biura Edukacji) 

„Szkoła z pomysłem na edukację międzykulturową i tolerancję”: 
Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. Jana Brożka 15 (Wola) 

„Szkoła z pomysłem na teatr”: 
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 (Praga Południe) 

„Szkoła z pomysłem na wszechstronny rozwój artystyczny uczniów”:  
LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka", ul. Garbińskiego 1 (Wola) 
 
IV edycja – 2013/2014 

„Szkoła z pomysłem na kulturę”: 
- Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Broniewskiego 99a (Bielany) 
- Gimnazjum nr 64 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6, ul. Brożka 26 (nadzór Biura Edukacji) 
- Technikum Fototechniczne w Zespole Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13 (Wola) 

SZKOŁY, KTÓRE OTRZYMSZKOŁY, KTÓRE OTRZYMAŁY HONOROWE WYRÓŻNIENIEAŁY HONOROWE WYRÓŻNIENIE  

PREZYDENTA MIASTA ST. WARSZAWY PREZYDENTA MIASTA ST. WARSZAWY „SZKOŁA Z POMYSŁEM”„SZKOŁA Z POMYSŁEM”  

ZA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EDUKACJI KULTURALNEZA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH EDUKACJI KULTURALNEJJ  
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„Szkoła z pomysłem na edukację teatralną”:  
Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. Jana Brożka 15 (Wola) 

„Szkoła z pomysłem na odkrywanie nowych przestrzeni dla aktywnych działań naukowych i ar-
tystycznych”:  

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, ul. Cietrzewia 22a (Włochy) 
 
V edycja – 2014/2015 

„Szkoła z pomysłem na kulturę”: 
- Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”, 

ul. Międzyborska 70 (Praga Południe); 
- XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osiec-

kiej, al. Stanów Zjednoczonych 24 (Praga Południe) 

„Szkoła z pomysłem na rozwijanie pasji artystycznych”: 
Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego, ul. Smocza 19 (Wola) 
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Rozdział 8 

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE W OBSZARZE EDUKACJI KULTURALNEJ (WIE)  
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne to Program Biura Edukacji m. st. Warszawy, umożliwiający 
dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez szkoły i przedszkola, dla których orga-
nem prowadzącym jest m. st. Warszawa. Program jest finansowany ze środków zapisanych w budżecie 
Biura Edukacji na poszczególne lata. W ramach WIE możliwie jest otrzymanie dofinansowania do realizacji 
projektu, który wpisuje się w program działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły. 

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach WIE to marzenie lub potrzeba związana ze sta-
tutowymi zadaniami szkoły, przedszkola lub placówki, które będą realizowane: 

- w określonym czasie, 
- ze zróżnicowaną grupą (np. uczniowie, nauczyciele, rodzice), 
- za pomocą zadaniowego budżetu (dofinansowanie). 
Jednocześnie działania realizowane w ramach dofinansowanych projektów mają charakter dodat-

kowy i dlatego są realizowane poza obowiązkowymi zajęciami (w tym zajęciami dodatkowymi, finansowa-
nymi z budżetu szkoły), np. po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub w dni wolne od nauki. 

Każdy z dofinansowanych projektów wprowadza innowacyjne i nowatorskie rozwiązania edukacyjne.  
Innowacyjność to inaczej nowa wartość bądź jakość w realizowanych działaniach. 
Dofinansowany projekt stanowi uzupełnienie treści przekazywanych podczas zajęć lekcyjnych oraz 

wykorzystuje nowoczesne metody nauczania, przede wszystkim angażujące uczniów i uczennice w samo-
dzielne decydowanie o przebiegu i sposobie realizacji projektu oraz umożliwiające im nabywanie wiedzy, 
kompetencji i postaw, które są ważne dla ich przygotowania do kontynuowania nauki i dorosłego życia. 

 

Możliwe jest zaplanowanie powiązania projektu przewidzianego do realizacji z zajęciami obowiąz-
kowymi, np. poprzez zapewnienie wprowadzenia do lekcji treści, które będą przydatne uczniom i uczenni-
com w trakcie planowania i realizacji działań w projekcie.  

W konkursie, umożliwiającym uzyskanie dofinansowania dla projektów przewidzianych do realiza-
cji od 2014 roku stworzono możliwość sfinansowania projektów dotyczących: 

- inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań i talentów,  
- systemowych działań szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej,  
- działań związanych z kultywowaniem tradycji narodowych, lokalnych, europejskich,  
- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,  
- działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  
- edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnej w nauczaniu. 

Dofinansowanie ze strony Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy może sięgać maksymalnie 90% 
całkowitej wartości projektu. Pozostałe koszty projektu ponosi Wnioskodawca jako tzw. 
wkład własny. Projekty są realizowane w okresie jednego roku budżetowego.  

Program WIE jest adresowany do grupy aktywnych nauczycieli, którzy chcą pozyskać dofi-
nansowanie na realizację swoich projektów edukacyjnych, wykraczających poza realizację 
podstawy programowej. Placówki edukacyjne prowadzone przez inne podmioty, takie jak 

 

WIE 

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE W OBSZARZE EDUKACJI KULTURALNEJ 

JAK 

TO DZIAŁA 

? 
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organizacje pozarządowe, fundacje czy kościoły i związki wyznaniowe, mogą otrzymać 
dofinansowanie w ramach ogłaszanych corocznie przez Biuro Edukacji konkursów dla 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Biuro Edukacji corocznie zleca 
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania 
w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odpowiada-
jąc na ogłaszane otwarte konkursy ofert organizacje pozarządowe tworzą, a następnie realizu-
ją innowacyjne projekty, będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby środowiska edukacyjnego. Ich 
projekty edukacyjne i wychowawcze, zgodnie z wyspecyfikowanymi w ogłaszanych konkursach zadaniami, 
poszerzają ofertę warszawskich szkół m.in. o edukację obywatelską, samorządową i patriotyczną, o pro-
gramy związane z historią, tradycją, wielokulturowością Warszawy, programy rozwijające zainteresowania 
naukowe i artystyczne dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza program szkolny, o projekty 
wspierające kreatywność młodych ludzi, o działania skierowane do przedszkolaków i ich rodziców, 
o rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży, o wykorzystanie nowoczesnych technologii informa-
cyjno – komunikacyjnych w procesie uczenia się, a także o działania mające na celu podniesienie bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży.  

Istotne jest, że odbiorcami projektów jest przede wszystkim społeczność szkolna lub przedszkolna, 
a pośrednio środowisko, w którym działa dana placówka. Taka skala oddziaływania projektu powoduje, że 
szkoły bardzo często decydują się na realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej.  

Projekty często wpisują się na stałe w kalendarz szkolnej społeczności, a także rozszerzają swój 
zasięg na dzielnicę, miasto.  

Twórczy charakter projektów realizowanych w ramach WIE pomaga, zarówno realizatorom, jak 
i odbiorcom wyrażać siebie w sposób twórczy poprzez uczestnictwo w kulturze. Uczniowie i nauczyciele 
mają szansę stać się swoistymi autorytetami w kreowaniu rzeczywistości.  

Możliwość otrzymania dofinansowania innowacyjnych projektów sprawia, że marzenia się spełniają. 

Dofinansowanie w ramach WIE w kolejnych edycjach: 
Rok 2008 I edycja - dofinansowano 156 projektów 
Rok 2008 II edycja - dofinansowano 62 projekty 
Rok 2009 III edycja - dofinansowano 54 projekty 
Rok 2009 IV edycja - dofinansowano 58 projektów 
Rok 2010 V edycja - dofinansowano 112 projektów 
Rok 2011 VI edycja - dofinansowano 128 projektów 
Rok 2012 VII edycja - dofinansowano 57 projektów 
Rok 2013 VIII edycja - dofinansowano 90 projektów 
Rok 2014 IX edycja - dofinansowano 83 projekty 
Rok 2015  X edycja - dofinansowano 102 projekty 

Łącznie dofinansowano: 902 projekty na kwotę 6.437.139 zł 

Informacje o wnioskach dofinansowanych, w kolejnych latach, w ramach WIE można znaleźć na 
stronie Biura Edukacji http://www.edukacja.warszawa.pl/, w zakładce „Edukacja warszawska” – Informa-
cja o Realizacji Zadań Oświatowych. 

 
Przedstawione w tym rozdziale przykładowe projekty, stworzone i zrealizowane w ramach pro-

gramu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, nie wyczerpują oczywiście ogromnego bogactwa corocznych 
inicjatyw i świadczą o niewyczerpanej kreatywności uczniów i i nauczycieli, ich otwartości na nowatorskie 
pomysły i gotowości do podejmowania wyzwań. Niemożliwe jest zaprezentowanie nawet niewielkiej czę-
ści z ponad dziewięciuset dofinansowanych dotychczas w programie projektów szkolnych; mamy jednak 
nadzieje, że zamieszczone poniżej przykłady dobrych praktyk staną się inspiracją do dalszych twórczych 
poszukiwań. 

JAK 

TO DZIAŁA 

? 

PRZYKŁADOWE PROJEKTYPRZYKŁADOWE PROJEKTY  

ZREALIZOWANE RAMACH WARSZAWSKICH INICJATZREALIZOWANE RAMACH WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH YW EDUKACYJNYCH   

http://www.edukacja.warszawa.pl/
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Udział w projekcie „Warszawa Cię kręci? Kręć Warszawę!” związany był z zaprezentowa-
niem wykonanego przez uczniów placówek biorących udział filmu dotyczącego Warszawy. Nadesłane fil-
my pokazały, że Warszawa „kręci” młodych ludzi z różnych powodów, na sposób oryginalny i tradycyjny. 

Młodych fascynuje nowoczesność i historia, tradycja, szybkość, wielkość i zabytkowe atrakcje naszej stoli-
cy, często są to obrazy zupełne przeciwstawne. Zaprezentowane filmy to różne spojrzenia, różne koncep-
cje, różne konteksty, ale wszystko wyjątkowo oryginalne i wyjątkowo klimatyczne, warszawskie. 

Do części finałowej zakwalifikowały się następujące placówki: 
- Gimnazjum Specjalne nr 150 
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” 
- Zespół Szkół Specjalnych nr 107. 

Obrady Jury były długie i trudne, bo każdy film przedstawiał Warszawę w innym świetle i pod in-
nym kątem, w sposób niepowtarzalny. Ostatecznie przyznano III, II i I miejsce oraz II i I wyróżnienie, które 
otrzymały następujące placówki: 

II wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” 
I wyróżnienie: Gimnazjum Specjalne nr 150 
III miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 
II miejsce: Zespół Szkół Specjalnych nr 107 
I miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://zss107.witrynaszkolna.pl 

PROJEKT „WARSZAWA CIPROJEKT „WARSZAWA CIĘ KRĘCI? KRĘĆ WARSZAWĘ!”Ę KRĘCI? KRĘĆ WARSZAWĘ!”,,  

zrealizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 w roku szkolnym 2013/2014.zrealizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 w roku szkolnym 2013/2014.   

http://zss107.witrynaszkolna.pl/
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Dni różnych kultur stały się tradycją Szkoły Podstawowej nr 225. W ramach 
szkolnego projektu „Żyjemy w świecie wielu kultur” odbyły się już uroczystości poświęcone kulturze ży-
dowskiej, wietnamskiej, romskiej, ukraińskiej i gruzińskiej. Głównym celem podejmowanych przez szkołę 
działań jest rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz przygotowanie do życia w wielokulturowym 
świecie, do współżycia nastawionego na współpracę.  

23 maja 2014 r. zostanie zapisany w pamięci uczniów i kronice szkoły jako Dzień Kultury Krajów 
Afryki, będący podsumowaniem V edycji projektu „Żyjemy w świecie wielu kultur – KOLORY AFRYKI”. Data 
uroczystości nie była przypadkowa – 25 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Afryki.  

W uroczystości uczestniczyli goście, m.in. pani Anna Patynek – jedna z niewielu kobiet w Polsce 
grających zawodowo na bębnach etnicznych, pani Agnieszka Podolecka – autorka książek „Za głosem san-
gomy” i „Żar Sahelu”, pan Adil Abdel Aati, pan Ali Sirageldin, Misjonarze - zespół wokalistów i instrumenta-
listów kierowany przez ojca Silvanusa, znany z dwóch albumów Misja Furaha Polska – Afryka. 

Tego dnia uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście „odwiedzili” Afrykę, o której Ry-
szard Kapuściński w jednej ze swoich książek napisał: „To istny ocean, osobna planeta, różnorodny przebo-
gaty kosmos. Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody, mówimy – Afryka”. 

Podczas uroczystości Pani Anna Patynek, której największą pasją jest muzyka bębnów i Afryka Za-
chodnia. zachwyciła publiczność grą na bębnach etnicznych. 

Kolejny gość – pani Agnieszka Podolecka, autorka książek i podróżniczka, która w ramach projektu 
prowadziła z uczniami warsztaty, opowiedziała o swoim pobycie wśród szamanek afrykańskich. Goście 

SPOTKANIE Z AFRYKĄ SPOTKANIE Z AFRYKĄ   

w Szkole Podstawowej Nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. J. Brożka 15w Szkole Podstawowej Nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. J. Brożka 15   
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podziwiali też wystawę zdjęć pani Agnieszki Podoleckiej z podróży do Afryki. 
Pan Adil Abdel Aati i pan Ali Sirageldin barwnie opowiedzieli uczestniczącym w spotkaniu o swojej 

rodzimej kulturze. 
W ramach projektu uczniowie wzięli udział w konkursie na plakat „Moja wymarzona podróż do 

Afryki”. Ich oryginalne i pomysłowe prace stworzyły piękną dekorację. Ogromną radość sprawiły uczniom 
nagrody – pasjonujące książki tematycznie związane z Afryką. 

Podczas spotkania uczniowie zaprosili także widzów w multimedialną podróż do miejsc, które wy-
brali na swoją wymarzoną podróż. 

Serca publiczności podbili misjonarze z Grupy Muzycznej Consolata – zaprezentowali oni tradycyj-
ne pieśni Afryki włączając do wspólnego śpiewu i tańca uczniów i zaproszonych gości. 

Uczniowie zorganizowali też akcję charytatywną – zebrali ogromną ilość przyborów do rysowania 
i malowania, które za pośrednictwem księży misjonarzy trafią do afrykańskich dzieci. 

Pracownicy szkolnej stołówki sięgnęli po przepisy kuchni afrykańskiej, mogącej konkurować z naj-
lepszymi kuchniami świata. 

Dni różnych kultur w Szkole Podstawowej nr 225 to wspaniała lekcja, która dostarcza nie tylko 
wiedzy, daje też możliwość kształtowania cech, które ułatwiają porozumienie na płaszczyźnie kultur – 
otwartość na drugiego człowieka i tolerancję. 

 

 

Projekt miał na celu wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze. 
Główne bloki tematyczne ujęte w projekcie to: 

 
1. W ŚWIECIE TEATRU: 
Na specjalnie zorganizowanych zajęciach uczniowie poznawali historię teatru i słownictwo związa-

ne  z teatrem oraz tworzyli klasowe słowniki pojęć teatralnych. Sami wykonywali różnego rodzaju maski 
teatralne, zaprezentowane następnie na zorganizowanej w szkole  wystawie. Podczas przeprowadzonego 
w szkole Dnia Teatru odbyła się wystawa prac uczniowskich „Teatry warszawskie”, połączona z konkur-
sem. Został przygotowany szkolny spektakl teatralny „Bajka wędruje po świecie”, organizowane były kla-

sowe wyjścia do teatru. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o zakupione w ramach projektu  książki, posze-
rzające  wiedzę o teatrze. 

   
2. CZYTAM, WIĘC JESTEM 
W ramach tego bloku zorganizowane zostały imprezy: pasowanie na czytelnika biblioteki, konkurs 

czytelniczy „Rozpoznaj książkę”, konkurs plastyczny: „Zaprojektuj okładkę ciekawej książki” oraz Między-
narodowy Dzień Książki. 

PROJEKT „JESTEM COOLTURALNY”PROJEKT „JESTEM COOLTURALNY”  

zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 66 w okresie luty zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 66 w okresie luty ––  grudzień 2014r. grudzień 2014r.   

http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/mska1-1403107258.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/mska2-1403107258.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/mska3-1403107259.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/mska4-1403107259.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/ksiazka1-1403111259.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/ksiazka2-1403111260.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/ksiazka3-1403111263.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/ksiazka4-1403111264.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/ksiazka5-1403111267.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/okladka3-1403111511.jpg&width=1000
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3. KULTURA JEST COOL 
Uczniowie wzięli udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych: „Warszawska Syrenka” 

i „Włochowska szuflada”. 
 
4. MOJA POSTAWA I ZACHOWANIE SĄ COOL 
Uczniowie przygotowali pokaz mody szkolnej „Strój-moja wizytówka”; odbyły się zajęcia   eduka-

cyjne dla klas 4-6 „Higiena – przede wszystkim” oraz konkurs savoir- vivre’u „Wyższa sztuka jedzenia” 
i konkurs wewnątrzszkolny „Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom”. Przeprowadzona przez klasy 4-6 akcja 
„Mój język świadczy o mnie” miała na celu propagowanie pięknej mowy ojczystej. 

 

(więcej informacji na stronie: http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl) 

 
Projekt edukacyjny „O samowładność Narodu”, który został zainicjowany przez LXXII Liceum 

Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, okazał się niezwykle ciekawym przedsięwzię-
ciem. Cele projektu od początku były jasno wyznaczone - chodziło o to, aby przybliżyć historię Insurekcji 
Kościuszkowskiej, odwiedzić najważniejsze miejsca związane z bohaterami narodowymi: Tadeuszem Ko-
ściuszką i generałem Jakubem Jasińskim.  

Dużym plusem projektu był jego interdyscyplinarny charakter, który szkoła realizowała w korelacji 
międzyprzedmiotowej, dzięki temu w działania zaangażowało się bardzo wielu uczniów z klas: humani-
stycznej, wojskowej i europejskiej, a także nauczyciele wielu przedmiotów.  

PROJEKT „O SAMOWŁADNPROJEKT „O SAMOWŁADNOŚĆ NARODU”OŚĆ NARODU”  

Zaninicjowany przez LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego  Zaninicjowany przez LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego    

http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc08989-1403032388.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc08990-1403032389.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc08991-1403032391.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc08993-1403032392.jpg&width=1000
http://www.sp66waw.szkolnastrona.pl/thumbnail.php?f=files/pl/dsc08994-1403032394.jpg&width=1000
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Efekty przedsięwzięcia to m. in. wystawa „Warszawa w czasie Powstania Kościuszkowskiego”, któ-
rą można było obejrzeć w ramach II Praskiego Pikniku Artystycznego w LXXII Liceum, publikacje dotyczące 
Powstania kościuszkowskiego i jego bohaterów opracowane przez uczniów.  

Największą atrakcją projektu była oczywiście wycieczka do Krakowa, w trakcie której Tadeusz Ko-
ściuszko kolejny raz składał przysięgę na Rynku, a mieszkańcy Krakowa mieli okazję podziwiać talent aktor-
ski młodzieży z Jasińskiego.  

W projekt mogły włączyć się także inne warszawskie szkoły noszące imiona patronów związanych 
z Insurekcją Kościuszkowską, a także młodzież ze szkół praskich. Integracji towarzyszyła gra miejska 
„Śladami Powstania Kościuszkowskiego w Warszawie”.  

Projekt zakończyła debata oksfordzka, zorganizowana w LXXII Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego. 
Motywem przewodnim debaty była odpowiedź na nurtujące do dziś pytanie: „Czy Powstanie Kościuszkow-
skie było szansą na samowładność Narodu?”. Strony Propozycji i Opozycji świetnie przekonywały zgroma-
dzoną publiczność do swoich racji, używając rzeczowych argumentów i zapewniając widowni świetną za-
bawę. 

Gromkie brawa publiczności wzbudziło także widowisko słowno – muzyczne „O samowładność 
Narodu” zorganizowane przez Pana Ryszarda Jakubisiaka, które przeniosło widzów w epokę kościuszkow-
ską. Inscenizacja miała miejsce 4 listopada 2014 roku na corocznym Święcie Szkoły. Koordynatorem pro-
jektu była Pani Dorota Walas, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Projekt został dofinansowany 
przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu Warszawskich Inicjatyw 
Edukacyjnych.  
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Rozdział 9 

ZAJĘCIA MIĘDZYSZKOLNE EDUKACJI KULTURALNEJ (ZaMEK) 
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Jednym ze stałych projektów dofinansowywanych co roku w ramach budżetu 
Biura Edukacji są zajęcia międzyszkolne realizowane jako Sieć Międzyszkolnych Otwar-
tych Kół (SMOK). Będą to zajęcia dedykowane uczniom startującym w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych. Prowadzą je wybitni nauczyciele z udokumentowanym dorob-
kiem zawodowym.  

Na bazie już istniejącego projektu powstał kolejny – Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej. 
Adresatami projektu jest młodzież ucząca się przede wszystkim w szkołach ponadgimnazjalnych. Na tym 
poziomie edukacyjnym szczególnie trudno zainteresować uczniów projektami artystycznymi, ponieważ 
skupiają się głownie na nauce przedmiotów, które będą zdawać na maturze. Tym większy nacisk należy 
położyć na interpretację sztuki współczesnej oraz autorską ekspresję uczniów. Jest to o tyle ważne, że 
edukacja kulturalna skupiać się powinna przede wszystkim na kształtowaniu i podnoszenie kompetencji 
kulturalnych młodych ludzi 

Założenia ZaMEK doskonale wpisują się w Warszawski Projekt Edukacji Kulturalnej stanowiący 
środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kultural-
nej w Warszawie. Projekt realizuje cele WPEK, takie jak: 

Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów; 
Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym; 
Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej; 
Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej. 
 
Dzięki organizacji Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej: 
Uczniowie będą przygotowani do aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
Będą kreatywni, wrażliwi i tolerancyjni; 
Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;  
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Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane poprzez organizację wystaw, przeglądów 
i festiwali; 

Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwarto-
ści uczniów z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach. 

 
Zasady otrzymywania środków będą bardzo podobne, jak w przypadku SMOK-ów, czyli mają je 

prowadzić nauczyciele z udokumentowanym dorobkiem zawodowym. W przypadku tego rodzaju zajęć 
ważne, aby nauczyciel przygotowywał uczniów do konkursów z zakresu edukacji kulturalnej, np.: filmo-
wych, teatralnych, plastycznych, muzycznych. 

Projekt spełnia oczekiwania młodzieży uzdolnionej artystycznie, integruje uczniów różnych szkół 
i zainicjuje realizację wspólnych projektów, jak choćby wystawy prac, przeglądy artystyczne (m.in. filmo-
wy, teatralny, muzyczny).  

 

Spodziewane efekty projektu, to m.in.: 
Aktywny udział uczniów warszawskich szkół w życiu kulturalnym stolicy. 
Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów szkół warszawskich. 
Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej. 
Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dzie-

dzinie. 
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Realizacja projektu Laboratorium Edukacji Kulturalnej pozwala na zaktywizowanie warszawskich 
nauczycieli do prowadzenia edukacji kulturalnej w szkole, poprzez zwiększenie ich umiejętności i kompe-
tencji w tej dziedzinie, co w rezultacie ma przyczynić się do większej aktywności uczniów w kontaktach 
z kulturą. Diagnoza sytuacji warszawskiej edukacji kulturalnej w szkołach, podobnie jak w całym polskim 
szkolnictwie, nie jest bowiem zbyt optymistyczna. Nawet w tradycyjnym zakresie tej edukacji, rozumianej 
jako przygotowanie do kontaktu ze sztuką, wyniki są niepokojące. Badacze uczestnictwa odbiorców w kul-
turze artystycznej podkreślają, iż kompetencje młodych ludzi w tej sferze są bardzo niskie. Poziom uczest-
nictwa w kulturze wyznacza, jak pokazują wyniki badań, głównie poziom wykształcenia. Im wyższe i lepsze 
wykształcenie edukowanych i ich rodziców, tym wyższy poziom uczestnictwa w kulturze, obejmujący kom-
petencje w zakresie rozumienia wytworów kultury i ich oceny, oraz głębsze i wyartykułowane potrzeby 
kulturalne. Niestety, mimo zachodzących zmian poziom wykształcenia ciągle jeszcze nie jest zbyt wysoki, 
stąd główna odpowiedzialność za edukację kulturalną spoczywa na szkole i na nauczycielach. Od września 
2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę programową, w której znaczącą rolę w 
kształceniu oraz wychowaniu dzieci i młodzieży ma spełniać edukacja kulturalna – w formie zajęć arty-
stycznych, zajęć z wiedzy o kulturze i sztuce, a także zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 
i umiejętności uczniów. W Programie Rozwoju Edukacji w latach 2013-2020 wśród priorytetów podnoszą-
cych poziom i jakość kształcenia zapisano edukację kulturalną. Coraz ważniejszym elementem warszaw-
skiej edukacji jest oferta pozalekcyjna i pozaszkolna, a jej istotną częścią staje się edukacja kulturalna. Pro-
blemem jest brak wykwalifikowanej kadry w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Z raportu 
Ośrodka Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Szanse i bariery aktywności młodzieży 
w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy” wynika między innymi, że 
oferta edukacji kulturalnej dla młodzieży jest ciągle dosyć tradycyjna, a kadra nauczycieli niezbyt dobrze 
przygotowana do pracy z nowym pokoleniem. Obserwacje potwierdzają, że wielu nauczycieli nie radzi so-
bie skutecznie z prowadzeniem edukacji artystycznej i kulturalnej w szkołach. Mają braki kompetencyjne 
w zakresie interpretowania wytworów kultury współczesnej i ich oceny jakościowej. Nauczyciele akcentują 
trudności w animowaniu życia kulturalnego w szkole, bo choć są świetnymi pedagogami, nie mając warsz-
tatu ani umiejętności w tym kierunku, podejmują działania intuicyjnie. Często sami nauczyciele, mimo za-
interesowania uczniów, nie wykazują inicjatywy w edukacji kulturalnej, ponieważ nie dostrzegają jej rangi 
w kształceniu i wychowaniu. Sami mało skutecznie wykorzystują tematyczne portale informacyjne i inne 

media. Nie mają też możliwości ani narzędzi weryfikacji jakości programów proponowanych 
szkołom przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, wśród których obok progra-

mów wartościowych trafiają się tzw. chałtury. Poza tym nawet jeśli szkoła korzysta z ze-
wnętrznych programów edukacji kulturalnej, to zazwyczaj incydentalnie, nie zapewniając 
uczniom ciągłości edukacyjnej. Brakuje też kontaktów między nauczycielami zajmujących 
się tą dziedziną, co utrudnia wymianę informacji i doświadczeń. Tę sytuację w warszaw-
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skiej oświacie może zmienić program operacyjny Warszawski Program Edukacji Kultural-
nej, jednym z podstawowych założeń którego jest zbudowanie systemu zintegrowanej 
współpracy szkół i nauczycieli z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, pla-
cówkami wychowania pozaszkolnego i wyższymi uczelniami oraz podniesienie jakości i po-
ziomu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, między innymi poprzez systemowe kształcenie 
nauczycieli. Głównym celem polityki edukacyjnej miasta jest zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia i wychowania. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest jednak wspieranie rozwoju nauczycieli i 
kadr oświatowych poprzez doskonalenie zawodowe, promowanie i premiowanie innowacyjności, kreatyw-
ności i pracy zespołowej. Nauczyciele prowadzący w szkole zajęcia pozalekcyjne o profilu artystycznym 
oraz organizujący imprezy edukacyjno-artystyczne odczuwają potrzebę podnoszenia umiejętności i chęt-
nie korzystają z form doskonalenia. 

Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK) to propozycja rozwiązania systemowego, ścieżka rozwoju 
osobowego nauczyciela i nabywania kompetencji w obszarze edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży po-
przez udział w seminariach, spotkaniach z twórcami, szkoleniach, wizytach studyjnych.  

Funkcje Laboratorium Edukacji Kulturalnej 

- doskonalenie nauczycieli (w tych formach Laboratorium, które stanowią oferty doskonalenia 
nauczycieli zajmujących się edukacją kulturalną) 

- ośrodek wsparcia dla doradców edukacji kulturalnej i przedmiotów artystycznych 

- wspieranie innowacji w dziedzinie edukacji kulturalnej (nowatorzy potrzebują zorganizowanej 
wymiany doświadczeń) 

- pomoc metodyczna kadrom edukacji kulturalnej, integrowanie interdyscyplinarnych doświad-
czeń dotyczących edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży 

- eksperymentowanie w zakresie form i metod edukacji kulturalnej 

W ramach LEK głównymi organizatorami i realizatorami wspierania warszawskiego środowiska 
edukacyjnego jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i Stołeczne Centrum 
Edukacji Kulturalnej. Instytucje te organizują różnorodne formy doskonalenia skierowane do nauczycieli, 
animatorów, liderów młodzieżowych, szkolnych i dzielnicowych koordynatorów edukacji kulturalnej, dy-
rektorów, pracowników placówek oświatowych oraz instytucji kultury, pracowników samorządowych. 
Do realizacji tych zadań we WCIES zostali powołani doradcy metodyczni w zakresie edukacji kulturalnej, 
edukacji plastycznej oraz edukacji muzycznej. Przy realizacji tych zadań doradcy współpracują z instytucja-
mi kultury oraz edukacyjnymi m.in. z Galerią Narodową Zachęta, Muzeum Narodowym, Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich, Instytutem Teatralnym, No-
wymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Kinem Atlantic, Kinem Świat, Entropią Słowa, Akademią DocPlanet, 
Uniwersytetem Warszawskim.  

Do projektu Laboratorium Edukacji Kulturalnej mogą się włączyć inne instytucje kultury, animacji 
kulturalnej i organizacje pozarządowe, które kierują swoją ofertę szkoleniową do nauczycieli. 

Wszystkie formy szkoleń 
WCIES i SCEK są bezpłatne. Służą 
one podnoszeniu kompetencji 
w  zakresie wiedzy, praktycznych 
umiejętności nauczycieli i rozwija-
ją ich kreatywność. W tych trzech 
wzajemnie przenikających się i do-
pełniających obszarach rozwoju 
zawodowego i osobistego nauczy-
cieli realizowane są w ramach LEK 
różnorakie formy doskonalenia: 
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W obszarze pogłębiania wiedzy na temat sztuki 
współczesnej i kultury i umiejętności jej interpre-
tacji – kursy doskonalące, warsztaty, seminaria 
prowadzone przez doradców metodycznych, wy-
kładowców wyższych uczelni, kuratorów wystaw, 
artystów. Są to między innymi: 
 
Cykl kursów i warsztatów poświęconych sztuce: 
Kolekcja Zachęty, Historia Sztuki dla nauczycieli, 
Język Sztuki, Lekcja Widzenia, Seminarium Wycho-
wanie przez sztukę, Sztuka w filmie – filmy o sztu-
ce. Ich celem jest nie tylko przedstawienie wybra-
nych zagadnień ze sztuki współczesnej w formie 

wykładów historyków i krytyków sztuki, ale również rozwijanie narzędzi do analizowania i interpretowania 
dzieł artystów. Przede wszystkim dają nauczycielom umiejętności mówienia o sztuce współczesnej 
w sposób zrozumiały dla młodego pokolenia. Przedstawione poniżej wybrane spośród tych form doskona-
lenia mogą stanowić przykłady dobrych praktyk i inspirację. 

 
Kolekcja Zachęty – przewodnik po polskiej sztuce współczesnej (2 edycje) 
W zbiorach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki znajdują się prace światowej sławy współczesnych 

polskich artystów, m.in. Pawła Althamera, Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala, Krzyszto-
fa Wodiczki i wielu innych. Kolekcja Zachęty – przewodnik po polskiej sztuce współczesnej to cykl spotkań, 
których celem jest przybliżenie nauczycielom twórczości najważniejszych polskich artystów. Spotkania od-
bywają się raz w miesiącu, każde z nich poświęcone jest jednemu artyście. Punktem wyjścia do wykładu na 
temat twórczości artysty staje się wybrana praca z kolekcji Zachęty. Teorię uzupełniamy praktyką – druga 
część spotkania to zajęcia plastyczne inspirowane wybraną pracą, przybliżające jej treść i formę. Zajęcia 
praktyczne podzielone na jednostki lekcyjne pokazują jak zrealizować podobny temat podczas zajęć w 
szkole. 

Do tej pory odbyły się spotkania poświęcone twórczości: Julity Wójcik, Jadwigi Sawickiej, Pawła 
Susida, Wilhelma Sasnala, Zbigniewa Libery, Pawła Althamera, Pawła Jarodzkiego, Włodzimierza Pawlaka, 
Anety Grzeszykowskiej, Mirosława Bałki, Goshki Macugi, Roberta Maciejuka, Edwarda Krasińskiego, Stani-
sława Dróżdża. 

 
Kurs języka sztuki. Jak odczytywać dzieła sztuki dawnej i współczesnej 
Nie byłoby sztuki współczesnej bez sztuki dawnej. Często kluczem do zrozumienia najnowszych 

prac oraz motywacji dwudziestowiecznych artystów są dzieła sztuki sprzed wieków. W ramach cyklu „Kurs 
języka sztuki. Jak odczytywać dzieła sztuki dawnej i współczesnej” nauczyciele pod kierunkiem specjalistów 
analizują sztukę dawną i współczesną, porównują w jaki sposób artyści opisują świat, w jakim celu działają 
i na czyje zlecenie. Zastanawiają się nad językiem sztuki, przyglądają różnym gatunkom: tradycyjnym, jak 
obraz czy rzeźba, a także tym współczesnym, jak performance, wideo i land art. Każde spotkanie poświę-
cone jest jednemu motywowi, np. naturze, kobiecie, wojnie, który jest omawiany na podstawie dzieł sztuki 
polskiej i światowej. 

Tematy zajęć w roku szkolnym 2014/15: Awangarda pali muzea; Naga czy rozebrana?; O ducho-
wości w sztuce; Okropności wojny; Natura martwa i żywa; Sztuka wiodąca lud na barykady. 

 
Szkolenia nawiązujące do wystaw czasowych w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki: 
 
Popkultura i historia a sztuka współczesna 
Szkolenie nawiązywało do wystawy „Piotr Uklański. Czterdzieści i cztery”, prezentowanej w galerii 

Zachęta na przełomie 2012 i 2013 roku. Poruszane zostały następujące tematy: 
(Nie)przedstawianie Zagłady w sztukach wizualnych po 1989 roku; Piotr Uklański. Czterdzieści 

i cztery – oprowadzanie po wystawie z wprowadzeniem do twórczości artysty, Sztuka rozlicza (zalicza?) 
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historię, Interpretowanie poprzez działanie – warsztaty, podczas których nauczyciele poznawali metody 
zaangażowania ucznia w samodzielną analizę języka sztuki współczesnej. Poprzez proste ćwiczenia wizual-
ne inspirowane pracami z wystawy Piotr Uklański. Czterdzieści i cztery uczestnicy odkrywali narzędzia do 
interpretowania i odczytywania języka współczesnych artystów. 

 
Sztuka konceptualna 
Punktem wyjścia do szkolenia była wystawa „Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2, 1972–

1990” prezentowana w galerii Zachęta pod koniec 2012 roku. Stanisław Welbel przybliżył pojęcie sztuki 
konceptualnej, przedstawił najważniejszych artystów związanych z tym nurtem i wybrane prace. Joanna 
Kinowska opowiedziała o fotografii w konceptualizmie. Temu zagadnieniu oraz możliwościom wykorzysta-
nia medium fotograficznego w pracy z uczniami były poświęcone warsztaty prowadzone przez Joannę Ki-
nowską i Agnieszkę Pajączkowską. Magdalena Duraj przybliżyła pojęcie poezji konkretnej i poprowadziła 
zajęcia inspirowane pracami Stanisława Dróżdża z kolekcji Zachęty. Z kolei z Agnieszką Szwachłą nauczycie-
le przyjrzeli się wybranym pracom pokazywanym na wystawie i próbowali je twórczo zinterpretować. 

„Splendor tkaniny” 
Szkolenie towarzyszące wystawie „Splendor tkaniny” prezentującej prace artystów polskich two-

rzone od drugiej połowy lat 40. XX wieku do czasów najnowszych. Na ekspozycję składały się zarówno 
dzieła wykorzystujące klasyczne metody tkackie i z użyciem tekstyliów oraz prace współczesne niebędące 
tkaniną, w których obecne jest „myślenie” splotem lub wzorem, widoczne zainteresowanie artystów ma-
terialnością tworzywa bądź innymi cechami typowymi dla tkaniny. Program szkolenia obejmował oprowa-
dzanie po wystawie, zajęcia teoretyczne i warsztaty twórcze. Celem nie była nauka typowych technik tkac-
kich z wykorzystaniem włókna i materiału, ale przedstawienie propozycji twórczego podejścia do tej dzie-
dziny sztuki. 

 
Romowie – inni, ale czy obcy? 
Szkolenie nawiązywało do wystawy „Domy srebrne jak namioty” prezentowanej w Zachęcie na 

przełomie 2012 i 2013 roku, poruszającej problem obecności społeczności romskiej w Polsce i niejedno-
znacznego stosunku społecznego do niej. Składały się na nią zarówno historyczne malarstwo i fotografia 
pokazujące stereotypowy obraz społeczności romskiej, jak i prace artystów współczesnych wychodzące 
poza te stereotypy. Romowie żyją obok, a jednocześnie pozostają nieobecni – ignorowani lub nienawidze-
ni. Tytuł wystawy to cytat z wiersza romskiej poetki – Papuszy. Program szkolenia obejmował zwiedzanie 
wystawy oraz warsztaty antydyskryminacyjne prowadzone przez dr Joannę Talewicz-Kwiatkowską. Celem 
było poszerzenie wiedzy o społeczności romskiej, a także o mechanizmach powstawania stereotypów 
i uprzedzeń związanych z innymi grupami kulturowymi i etnicznymi. 

„Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski” – lekcja widzenia 
Szkolenie towarzyszyło wystawie „Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski”, zorganizowa-

nej w stulecie urodzin artysty. Autor (1914–2005) – grafik, projektant, rysownik, profesor warszawskiej 
ASP – był jedną z najważniejszych postaci pol-
skiej grafiki projektowej po II wojnie światowej. 
Wystawa w Zachęcie skupiała się na twórczości 
plakatowej artysty, obejmującej zarówno prace 
z okresu świetności polskiej szkoły plakatu (od 
1945 do końca lat pięćdziesiątych), kiedy to To-
maszewski stworzył koncepcję plakatu opartego 
o plastyczny skrót i metaforę, jak i plakaty pro-
jektowane od lat sześćdziesiątych, kiedy artysta 
sprecyzował swój język graficzny. Prezentowane 
były również projekty książek, rysunki, szkice 
i projekty plakatów, ujawniające warsztat grafi-
ka ery przedkomputerowej. 
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Cykl kursów poświęconych sztuce teatru: Teatr? Bawmy się!, Budowanie autorskich scenariuszy 
teatralnych, Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży, Od tekstu do realizacji- szybki kurs pracy re-
żyserskiej, Poruszenie. Improwizacja w tańcu i ruchu. 

Szkolenia skierowane do nauczycieli i instruktorów prowadzących w placówkach grupy teatralne. 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z modelami warsztatowej pracy z dziećmi poprzez osobi-
ste doświadczenie teatralne i poszukiwanie potencjału teatralnego w sytuacjach codziennych oraz dosko-
nalenie umiejętności konstruowania spektaklu na bazie materiałów zgromadzonych w trakcie wspólnej 
pracy z dziećmi. Działania stają się pretekstem do objaśnienia struktury i metod budowania warsztatu dla 
dzieci i młodzieży, dostarczają uczestnikom umiejętności pracy z tekstem pod kątem dramaturgicznym, 
a także umiejętności rozszyfrowywania dramaturgicznej intencji i dynamiki spektaklu. Uczestnicy poznają 
metody i narzędzia pracy dramaturgicznej i reżyserskiej. 

Budowanie autorskich scenariuszy 
Szkolenie skierowane do grupy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy pro-

wadzą swoje uczniowskie grupy teatralne, bądź pracują sporadycznie z uczniami nad spektaklami. Szkole-
nie zakłada wprowadzenie nauczycieli w metodologię tworzenia scenariuszy w oparciu o tematy, proble-
my i zagadnienia istotne dla grupy, z którą pracują. Tworzenie autorskich scenariuszy zakłada zaangażowa-
nie uczniów w proces pracy już na etapie tworzenia scenariusza, zintegrowanie ich wokół tematu i rozbu-
dzenie dyskusji wokół określonych zagadnień. Dzięki temu przy okazji realizacji spektaklu nauczyciel może 
dowiedzieć się więcej o grupie młodzieży, z którą współpracuje. 

Teatr? Bawmy się! 
Szkolenie o charakterze warsztatowym skierowane było do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Poprzez działania teatralne uczestnicy poznawali założenia pedagogiki teatru, ze szczególnym uwzględnie-
niem metodyki projektowania warsztatu wprowadzającego do przedstawiania lub analizującego obejrzany 
przez dzieci spektakl. Stworzyli autorskie scenariusze do spektaklu „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”, 
wcześniej zapoznając się z aktywnymi metodami wspomagającymi uczniów w pełniejszym doświadczeniu 
teatru. 

 
Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży. Od tekstu do realizacji – szybki kurs pracy reży-

serskiej. 
Szybki kurs reżyserii zakładał wprowadzenie nauczycieli w proces tworzenia spektaklu. Zaczął się 

od dramaturgicznej pracy z tekstem i budowania dla niego szerokiego kontekstu, aby potem wejść w tryb 
warsztatowej pracy zespołowej skoncentrowanej na działaniach reżyserskich. Punktem wyjścia były współ-
czesne teksty literackie, które staną się podstawą do dalszej pracy z uczniami. Tekst ma być jednak tram-
poliną do improwizacji i współpracy z uczniami w obrębie konkretnego tematu. 

 
Cykl kursów, warsztatów i seminariów poświęconych sztuce filmowej: prezentacja filmów pre-

mierowych dla nauczycieli w kinie Atlantic, Wychowanie w kinie, Sztuka w filmie – filmy o sztuce. 
 
Wychowanie w kinie 
Cykl corocznych warsztatów psycho-

logiczno-wychowawczych opartych na pro-
jekcjach filmowych w Warszawie. Podstawą 
projektu jest przekonanie, że film może sta-
nowić ważne i atrakcyjne narzędzie w pracy 
wychowawczej każdego nauczyciela, bardzo 
pomocne w rozmowach na temat wartości, 
modeli postępowania, czy światopoglądu. 
Na przykładzie prezentowanych przez filmo-
wych bohaterów postaw i podejmowanych 
przez nich wyborów, dużo łatwiej budować 
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z podopiecznymi dialog i angażować ich 
do świadomej dyskusji. 

             Sztuka w filmie – filmy o sztuce 
             Seminarium poświęcone twórczym 
poszukiwaniom nowatorskich metod na-
uczania i refleksji o kulturze, dziełach 
sztuki z wykorzystaniem znakomitych 
dzieł filmowych. Stało się również miej-
scem integracji nauczycieli warszawskich 
zainteresowanych sztuką i ideą wychowa-
nia przez sztukę. 
 

W obszarze podnoszenia kompetencji w zakresie organizacji i realizacji edukacji artystycznej 
i kulturalnej w placówkach – warsztaty i konsultacje prowadzone przez doradców metodycznych, prak-
tyków kultury, animatorów, psychologów, socjologów 

W ramach LEK prowadzone są szkolenia dla dzielnicowych i szkolnych koordynatorów:  Projekt 
jako forma pracy, Kształcenie umiejętności pracy z grupą, Pozyskiwanie funduszy, Promocja kultury, Zarzą-
dzanie kulturą, marketing działalności kulturalnej, ABC szkolnego koordynatora edukacji kulturalnej, War-
szawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, Warszawska Nagroda Edukacji Kultu-
ralnej – zasady pisania wniosków, Tworzenie projektów edukacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej, Two-
rzenie programów edukacyjnych, Tworzenie Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej. Cykle warsztatów 
przygotowujących nauczyciela, koordynatora (szkolnego, dzielnicowego) do pełnienia tej funkcji w dzielni-
cy czy placówce, w czasie których uczestnicy pod okiem specjalistów w różnych dziedzinach doskonalą 
umiejętności komunikacji interpersonalnej, kształcą umiejętności wywierania wpływu, poznają zasady pra-
cy metodą projektu edukacyjnego oraz zasady skutecznej promocji imprez kulturalnych, tworzą szkolne 
programy edukacji kulturalnej. 

 

W obszarze pobudzania kreatywności i twórczości nauczycieli i instruktorów: projekt doskonale-
nia Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń 

Są to warsztaty twórcze, zakończone opracowaniem i zrealizowaniem projektu artystycznego, któ-
rego autorami i odbiorcami są nauczyciele, a koordynatorami i mentorami - praktycy, artyści, animatorzy. 

Nauczyciel twórczy, to nauczyciel pomysłowy, otwarty na pomysły innych, stale wzbogacający swą 
wiedzę merytoryczną i podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, mający potrzebę uczenia się nowych 
rzeczy, bezustannie poszukujący, badający, eksperymentujący, sprawdzający różne sposoby rozwiązań. 
Tak więc jest to osoba pomysłowa, zaangażowana w to, co robi, odpowiedzialna, oryginalna, wytrwała 
w dążeniu do wytyczonego celu i charakteryzująca się elastycznością w myśleniu. To osoba rozwijająca 
własne pasje twórcze i dzięki temu mająca wiele do zaoferowania swoim podopiecznym oraz rozumiejąca 
ich potrzeby aktywności twórczej. Projekt Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń wychodzi naprzeciw potrze-
bom właśnie takich nauczycieli. Jego adresatami są nauczyciele, którzy chcą rozwijać własną pasję i zara-
żać nią swoich uczniów. 

W ramach projektu Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń realizowane są różnorodne interaktywne 
formy doskonalenia nauczycieli, m.in.: Sztuka animacji, Teatr Nauczycielski Ciało Pedagogiczne, Kurs ma-
larstwa i rysunku – warsztaty zakończone plenerem w Kazimierzu Dolnym i wystawą prac uczestników 
w Galerii WCIES, plenery malarskie dla nauczycieli i seniorów, Warszawska Akademia Filmowa. 

 
Sztuka animacji 
Szkolenie nawiązywało do wystawy „Antonisz: Technika jest da mnie rodzajem sztuki”, prezento-

wanej w galerii Zachęta. Szkolenie rozpoczęło się zwiedzaniem wystawy z wprowadzeniem o twórczości 
Juliana Józefa Antoniszczaka (Antonisza) oraz warsztatami, w czasie których zaprezentowane zostały po-
mysły metodyczne na wykorzystanie filmów Antonisza w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjal-
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ną na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze, przedmiotów artystycznych, z uwzględnieniem nowej 
podstawy programowej. Następnie odbyły się warsztaty z animacji poklatkowej prowadzone przez Funda-
cję Osiem Życzeń. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zrealizowali własne filmy animowane i poznali ko-
lejne etapy ich powstawania: praca nad scenariuszem, projekt scenografii i postaci, zdjęcia do filmu, mon-
taż, udźwiękowienie. Po szkoleniu każdy uczestnik potrafił zrealizować film animowany ze swoimi ucznia-
mi. 

Powstałe na szkoleniu filmy są do obejrzenia na stronie 
http://www.zacheta.art.pl/article/view/729/szkolenia-dla-nauczycieli-archiwum 
 

Teatr nauczycielski Ciało Pedagogiczne 
Najważniejszymi celami tego szkolenia było: doświadczenie pełnego procesu pracy nad spekta-

klem, w którym aktorzy zaproszeni są do współtworzenia treści przedstawienia, otwarcie debaty – rozmo-
wy na temat kondycji współczesnego szkolnictwa z aktywnym udziałem nauczycieli, stworzenie innowacyj-
nego szkolenia z edukacji teatralnej dla nauczycieli w postaci pracy nad spektaklem (doświadczenie pełne-
go procesu twórczego, od wspólnego pisania scenariusza do pokazów na scenie), stworzenie spektaklu 
oraz jego eksploatacja (premiera i 4 pokazy). Praca nad spektaklem trwała trzy miesiące i zakończyła się 
uroczystą premierą w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Relację z warsztatów można znaleźć na: https://www.youtube.com/watch?v=AO5rIBiL-uA 
 
Warszawska Akademia Filmowa 
Zajęcia w ramach Akademii odbywają się w weekendy (jeden weekend w miesiącu). Efektem jest 

stworzenie własnego filmu, poznanie ciekawych sposobów na pracę z wykorzystaniem filmu i nowych me-
diów oraz opracowanie projektu filmowego, który nauczyciele będą wdrażać w plan zajęć z uczniami 
w kolejnym roku szkolnym. 
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Rozdział 11 

INDEKS KULTURALNY DLA UCZNIA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY (IQ)  
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W procesie edukacji ważne są indywidualne potrze-
by uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru 
drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edu-
kacja formalna nie stanowi jedynej możliwej oferty uczenia 
się, nie można więc nie dostrzegać propozycji edukacyjnych 
płynących spoza szkoły. Edukacja pozaszkolna to duży i róż-
norodny obszar instytucji, bodźców informacyjnych i sytuacji 
edukacyjnych, w których uczestniczą dzieci, młodzież i doro-
śli. To wszystko tworzy przestrzeń dla uczenia się od siebie 
wzajemnie. W edukacji pozaszkolnej wyróżnić można dwa 
obszary: edukację nieformalną i edukację pozaformalną. 

Edukacja nieformalna jest to proces uczenia się poza 
oficjalnym systemem, ma charakter mimowolny, okazjonal-
ny, a jego podstawą jest doświadczanie. Jest efektem wyko-
nywania codziennych czynności związanych z życiem rodzin-
nym, pracą, wypoczynkiem czy hobby. W edukacji niefor-
malnej ogromną rolę odgrywają rodzice, rodzina i środowi-
sko. W odróżnieniu od edukacji nieformalnej, która jest 
obiektem obserwacji, badań oraz źródłem czerpania do-
świadczeń, edukacja pozaformalna, jako proces zaplanowa-
ny, posiadający strukturę i monitorowany, powinna być 
przedmiotem oddziaływania władz samorządowych odpo-
wiedzialnych za zadania oświatowe. 

Edukacja pozaformalna nie jest oddziaływaniem 
incydentalnym, stanowi proces zaplanowany, posiadający 
strukturę, etapy realizacji oraz narzędzia pozwalające zmie-
rzyć efekty działań edukacyjnych. Każdy projekt przebiega 
według planu, w którym określone są: grupa docelowa 
(odbiorcy projektu), cele, zakładane rezultaty, harmono-

gram działań itp. Działania w ramach projektu 
są monitorowane, ewaluowane oraz raporto-

wane. 

Edukacja pozaformalna charakteryzuje się 
elastycznością struktury procesu nauczania 
oraz dobrowolnością uczestnictwa. Środo-
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wisko edukacyjne to otwarta i zdefiniowana przestrzeń edukacyjna, którą tworzą podmioty (ludzie i insty-
tucje) oraz procesy (społecznościowe, interdyscyplinarne, komunikacyjne i technologiczne). Oprócz przy-
gotowania do różnorodnych kontaktów z kulturą coraz częściej podkreśla się, że edukacja kulturalna ma 
wyjątkowe możliwości pobudzania rozwoju osobistego i społecznego poprzez rozwijanie m.in. poczucia 
własnej wartości, tożsamości, wyobraźni i innowacyjności, umiejętności ekspresyjnych i komunikacyjnych, 
postaw dialogowych. 

Przestrzeń pozaszkolna coraz częściej jest postrzegana jako miejsce zdobywania wiedzy, kształce-
nia umiejętności i efektywnego nabywania kluczowych kompetencji. Programy edukacji pozaszkolnej po-
winny odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestnika procesu edukacji. 

Udział uczniów w różnorodnych warsztatach pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowa-
nia i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki powinien być w określony spo-
sób certyfikowany i akceptowany przez szkołę jako forma nabywania kompetencji. W jaki sposób certyfi-
kować tę aktywność artystyczną i kulturalną?  

Propozycją zapisaną w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej jest Indeks Kulturalny. To pro-
ponowany sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej. 

Dlaczego warto wydawać taki dokument uczniom? Po pierwsze, świadczyłby on o nabytych poza 
szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Po drugie, umożliwiłby pre-
miowanie ucznia w procesie rekrutacji i po trzecie, motywowałby ucznia do systematycznego korzystania 
z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania. 

Placówki pozaszkolne i domy kultury wydawałyby Indeks Kulturalny na specjalnych warunkach, 
które powinien spełnić uczestnik zajęć. Przede wszystkim podstawowym warunkiem byłaby systematyczna 
nauka i zdobywanie umiejętności na stałych warsztatach. W Indeksie Kulturalnym wpisy dotyczyć będą 
rodzaju zajęć z krótkim opisem programu i liczby godzin w ciągu roku szkolnego. Również w odpowiednich 
miejscach wpisy powinny dokumentować udział ucznia w prezentacjach, spektaklach, koncertach oraz 
sukcesy w konkursach. 
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Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kultu-
ralnej dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że szkoła często w różny sposób korzysta z ich zaangażowania, bo 
uczniowie kreatywni poza szkołą chętnie pożytkują swoje umiejętności także dla jej dobra. Ponadprogra-
mową aktywność uczniów należy certyfikować i uznawać w procesie edukacji. Oczywiście, stworzenie czy-
telnego i uznawanego przez szkołę systemu certyfikowania umiejętności ucznia i jego aktywności poza 
szkołą nie będzie łatwe. Łatwiej jest wystawić ocenę za zajęcia obowiązkowe, bo wszyscy uczą się tego 
samego i są oceniani w tej samej skali. Wyzwaniem jest certyfikowanie tak zróżnicowanych zajęć dobro-
wolnych, prowadzonych wg autorskich programów i różnych standardów. 
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Rozdział 12 

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI FILMOWEJ 
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Jednym z projektów Biura Edukacji, w którym uczestniczą nauczyciele, jest cykl „Film i edukacja”, 
w ramach którego mają oni możliwość obejrzenia nowości filmowych. Po każdym seansie odbywa się spo-
tkanie z aktorami, reżyserami i ludźmi kultury. Dodatkowo eksperci proponują nauczycielom scenariusze 
lekcji przygotowane w oparciu o prezentowany w trakcie spotkania film.  

Wiele inicjatyw podejmowanych zakresie edukacji filmowej (m.in. pokazy filmowe dla nauczycieli, 
zaproszenia na konferencje tematyczne, wystawy) wynika ze współpracy Biura Edukacji z innymi biurami, 
instytucjami kultury oraz uczelniami. Celem pokazów jest przygotowanie nauczycieli do podejmowania roz-
mowy z uczniami na tematy poruszane w filmach. Poprzez systemowe działania podejmowane w ramach 
edukacji filmowej staramy się kształtować i rozwijać w odbiorcy krytyczny odbiór sztuki filmowej. 

Program Edukacji Filmowej realizowany jest dwupłaszczyznowo: 
Z jednej strony nauczyciele mają możliwość udziału w premierowych pokazach filmów, którym 

towarzyszą spotkania z twórcami: reżyserami, aktorami, producentami, konsultantami merytorycznymi/
ekspertami. Są one niepowtarzalną okazją do dyskusji na temat problematyki filmu, historii jego powsta-
nia, tajników warsztatu twórczego. Organizatorem pokazów jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zorganizowano następujące pokazy filmów fabularnych: 
- Jack Strong w reżyserii Władysława Pasikowskiego. W spotkaniu uczestniczył prof. Andrzej Paczkowski. 
- Kamienie na szaniec w reżyserii Roberta Glińskiego. W spotkaniu uczestniczyli reżyser filmu oraz 

odtwórcy głównych ról: Tomasz Ziętek, Marcel Sabat, Sandra Staniszewska. 
- Wajda totalnie! Prezentacja trzech wybitnych filmów mistrza Wajdy: Człowiek z żelaza, Człowiek 

z marmuru, Bez znieczulenia, które zostały cyfrowo zrekonstruowane. Zaprezentowana została również 
reedycja książki Andrzeja Wajdy Kino i reszta świata, wydanej przez Wydawnictwo Znak. W spotkaniu 
wzięli udział wybitni twórcy: Teresa Budzisz Krzyżanowska, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Jerzy 
Radziwiłowicz, Andrzej Seweryn. 

- Syn boży w reżyserii Christophera Spencera. 
- Powstanie warszawskie w reżyserii Jana Komasy. W spotkaniu uczestniczył reżyser filmu. 
- Bella i Sebastian w reżyserii Nicolasa Vaniera. 
- Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. W spotkaniu wzięli udział producent Piotr Śliwowski, aktorzy 

Michał Żurawski i Kazimierz Mikos. 
- Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego. W spotkaniu wzięli udział reżyser, autor scenariusza 

Krzysztof Rak, aktorzy: Magdalena Czerwińska, Szymon Piotr Warszawski, prof. Andrzej Bochenek oraz 
Jarosław Cyrynger – prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca. 

- Ze wszystkich sił w reżyserii Nilsa Taverniera. 
- Obywatel w reżyserii Jerzego Stuhra. W spotkaniu uczestniczył reżyser filmu. 
- Karbala w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. 
- Chemia w reżyserii Bartosza Prokopowicza. 
- Piotruś. Wyprawa do Nibylandii, reżyser Joe Wright. 
- Obce niebo w reżyserii Dariusza Gajewskiego. 
- Praktykant w reżyserii Nancy Meyer. 
- Makbet, reżyser Jusin Kurzela. 
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Zorganizowano też pokazy filmów dokumentalnych w ramach Akademii PLANETE+ DOC – EDUKA-
CJA POPRZEZ FILM DOKUMENTALNY. 

Akademia PLANETE+ DOC to realizowany od 2011 roku autorski program edukacji poprzez film doku-
mentalny, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych oraz studentów szkół wyższych. Jego celem 
jest zainteresowanie młodych ludzi filmem dokumentalnym, który w sposób często dosadny porusza różnorod-
ne, aktualne tematy. Ważne jest również kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie ak-
tywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych 
zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji. Program jest zgodny z nową podstawą programową  Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i stanowi uzupełnienie lekcji prowadzonych w szkołach gimnazjalnych i liceach. 

Pokazom filmowym towarzyszy zawsze fachowy komentarz osób związanych tematycznie z prezen-
towanym zagadnieniem. Szkoły, które decydują się na cykl pokazów w ramach Akademii, uczestniczą w pro-
jekcji filmu dokumentalnego oraz lekcji po filmie, prowadzonej przez edukatora lub w formie spotkania 
z gościem specjalnym. Nauczyciele otrzymują również scenariusz do lekcji dotyczący prezentowanego filmu. 

W ramach współpracy z Akademią PLANETE+ DOC, nauczyciele mieli okazję obejrzeć następujące 
projekcje (od 2014 r.): 

- Alfabet – temat spotkania po filmie: dyskusja na temat przyszłości systemu edukacji. 
- Mundial. Gra o wszystko – temat spotkania po filmie: Co wspólnego ma sport z polityką? 
- 25 lat wolności - spotkanie z okazji obchodów 25-lecia demokracji. Gośćmi spotkania byli m. in.:  

Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Henryk Wujec oraz Tomasz Lis. 
- Chicago. Girl. Facebookowa rewolucja. 
- Krew w twoim telefonie – temat lekcji po filmie: Etyka wielkich korporacji. 
- Świątynie kultury: Filharmonia Berlińska, Rosyjska Biblioteka Narodowa, więzienie Halden. 
- Arka Wilkonia - po filmie: warsztaty z Józefem Wilkoniem. 
- Był sobie las, reżyser: Luc Jacquet. 
- Tak w reżyserii Dariusza Gajewskiego. 
- Badjao. Duchy z morza w reżyserii Elizy Kubarskiej, spotkanie z którą odbyło się po filmie. 
 

Po drugie, nauczyciele zyskują możliwość pogłębiania swojej wiedzy w zakresie historii i języka 
dzieł filmowych oraz nabycia praktycznych umiejętności tworzenia filmu. Szczegółowo działania podejmo-
wane w tym zakresie opisane zostały w rozdziale poświęconym Laboratorium Edukacji Kulturalnej. 

 

 
WCIES znalazł się w gronie 7 instytucji i organizacji powołujących do życia w 2011 r. Koalicję dla 

Edukacji Filmowej, zainicjowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jest partnerem merytorycznym Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w projekcie Filmoteka Szkolna (odpowiada za popularyzację założeń projektu 
wśród warszawskich szkół i nauczycieli poprzez organizację szkoleń, konferencji, lekcji, opracowanie materia-
łów szkoleniowych), a także partnerem merytorycznym Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych organi-
zowanych przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży – jednego z najważniejszych od lat 
forum wymiany doświadczeń na temat edukacji medialnej, w tym filmowej. Co roku przedstawiciele WCIES 
dzielą się przykładami dobrej praktyki w zakresie nowatorskich form pracy z filmem. 

We współpracy z partnerami zewnętrznymi WCIES realizuje innowacyjne projekty edukacyjne: 

WARSZAWSKA AKADEMIA FILMOWA we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty 
W czasie trwającego dwa semestry kursu nauczyciele nabywają praktyczne umiejętności pracy nad 

scenariuszem filmowym, pracy z kamerą (kadrowanie, prowadzenie kamery w filmie dokumentalnym i fa-
bularnym) i z oświetleniem, poznają programy do montażu, tworzą etiudy filmowe, a następnie autorskie 
filmy dokumentalne. Tym samym są praktycznie przygotowani do pracy z uczniami nad tworzeniem filmów.  

Wychowanie w Kinie 
Jest to cykl spotkań dla nauczycieli, w czasie których odbywa się projekcja filmu i jego analiza 

przez psychologa i pedagoga pod kątem poruszanej problematyki. Koncentracja nie tyle na środkach wyra-
zowych sztuki filmowej, co złożonej problematyki wychowawczej, poruszane problemy to przemoc, uza-

DZIAŁANIA WARSZAWSKIDZIAŁANIA WARSZAWSKIEGO CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNOEGO CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO--SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃSPOŁECZNYCH I SZKOLEŃ  

w ramach programu edukacji filmowew ramach programu edukacji filmowej:j:  
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leżnienia, relacje rodzinne, relacje rówieśnicze. 

Wychowanie z filmem 
Program zawiera cykl 3-5 spotkań warsztatowych dla rodziców dzieci w wieku do 12 roku życia, 

nastawionych na omawianie i zabawę z dziećmi po wspólnym oglądaniu filmów. 

Cykl seminariów KINO – WIZJE – NOWY JĘZYK KINA realizowanych we współpracy z Filmoteką Narodową 
Przykładowe tematy:  
- Przemiany narracji filmowej – od klasycznych po współczesne 
- Film reklamowy – konwencje i strategie przekazu 
- Remediacje: tekst – obraz – nowe media. Od tekstu do plakatu, komiksu, gry komputerowej 
- Lajki, memy, apki – nowe strategie komunikacji młodych 
- Cyfrowa szkoła – blog i bloger 
- Cyfrowa szkoła – animacje komputerowe, grafika komputerowa 
- Interaktywne narzędzia nowoczesnego nauczyciela 
- E-edukacja na lekcjach biologii 
- Multimedia w nauczaniu Języków obcych 

Warsztaty metodyczne: 
- Film w podstawie programowej języka polskiego i na egzaminie maturalnym. Propozycje rozwią-

zań metodycznych 
- Sztuka w filmie – filmy o sztuce 
- XX wiek okiem dokumentalisty. Rola radia i filmu w edukacji historycznej 
- Wpływ przekazu popkulturowego na seksualizację młodzieży 
- W wirtualnym świecie – dzieci jako sprawcy i ofiary cyberprzemocy 
- Wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i terapeutycznej w klasie. 
- Prawa autorskie w szkole 

Letni Uniwersytet Nauczyciela Polonisty – co roku jeden dzień poświęcony edukacji medialnej 

Międzyszkolne Seminarium Filmowe dla Maturzystów – cykl spotkań dla młodzieży 

Projekcje premier kinowych dla nauczycieli połączone z prezentacją materiałów edukacyjnych – 
we współpracy z Kino Świat, np. Miasto44, Bitwa Warszawska 1920, Bejbyblues, Biegnij chłopcze, biegnij. 

WCIES jest także organizatorem eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie. 

Warszawski program edukacji filmowej uzupełniają merytorycznie i metodycznie liczne publikacje 
pracowników WCIES, stanowiące praktyczne wsparcie pracy nauczycieli w tym zakresie: 

- Edukacja filmowa na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, Warszawa 2014 
- Postawy Polaków wobec Zagłady Żydów podczas II wojny światowej – film „Przy torze kolejo-

wym” Andrzeja Brzozowskiego, [w:] Filmoteka Szkolna 2. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla na-
uczycieli, pod red. A. Mirskiej – Czerwińskiej, Warszawa 2012. 

- Filmoteka szkolna. Materiały pomocnicze, Warszawa 2010,  
- Filmowe obrazy Holocaustu – analiza filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej”, [w:] Irena Sendlerowa. 

Multimedialne wydawnictwo edukacyjne, NCK 2009 
- Świat dziewczyn w kostiumie historycznym. Elizabeth i Maria Antonina – analiza porównawcza, 

[w:] Zoom. Kino w zbliżeniu – scenariusze zajęć filmoznawczych, pod red. D. Gołębiowskiej, Łódź 2008 
- materiały metodyczne na stronie www.edukacjafilmowa.pl  

http://www.edukacjafilmowa.pl
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Rozdział 13 

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI MUZEALNEJ 
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Edukacja muzealna przez wiele lat kojarzona była przede wszystkim z lekcjami prowadzo-
nymi w instytucji kultury na temat zbiorów, co korespondowało i rozszerzało treści szkol-

nych programów nauczania. Obecnie pierwotne upowszechnianie i popularyzacja eks-
ponatów stało się przyczynkiem do animacji wspólnych działań instytucji kultury i szko-
ły (czy przedszkola). Muzea i galerie stały się miejscami twórczych spotkań i działań w 
sferze kultury. Ważne, że wzajemne relacje z jednej strony wzbogacają zakres edukacji 

w Muzeum, a z drugiej przyczyniają się do rozwoju młodego człowieka, który staje się świado-
mym odbiorcą, często również twórcą, kultury. 

Chcąc podkreślić rolę współpracy w zakresie edukacji muzealnej, od 2014 r. Muzeum Narodowe w 
Warszawie, Muzeum Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Biuro Kultury m.st. Warszawy oraz War-
szawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń organizują raz w roku konferencję dotyczą-
cą edukacji muzealnej -  „MUZEALNA EDUakcja WARSZAWY”.  

Spotkania mają na celu pokazanie możliwości współpracy, prezentację ciekawych projektów, reali-
zowanych wspólnie przez szkoły i instytucje kultury. 

W 2015 r. konferencja odbyła się, podobnie jak w roku ubiegłym, w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. W trakcie całodziennych sesji nauczyciele zaprezentowali dokumentację projektów eduka-
cyjnych, w których brali udział wraz uczniami. Projekty te były realizowane w zakresie malarstwa, rzeźby, 
fotografii, rzemiosła artystycznego, plakatu itp.  

Rok wcześniej o ofercie edukacyjnej dla przedszkoli i szkół mówiły muzea. 
Dwuletnie doświadczenie w prezentowaniu współpracy szkół i instytucji kultury pokazało, że obie 

strony angażują się w edukację kulturalną często na zasadzie partnerstwa, a instytucje kultury są inspiracją 
dla szkół w podejmowaniu twórczych działań.  

 

5 października 2015 r. zaprezentowano następujące projekty szkolne: 
 
Zwierzęta w literaturze i sztuce 
autorzy: Aneta Marczewska (nauczyciel), Mateusz Marchel (uczeń) 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
ul. W. Czumy 8, Warszawa 

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Podczas zajęć dzieci 
miały okazję doskonalić współpracę w grupie, kształtować umiejętność integracji wielu dziedzin sztuki 
i poznać zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. 

 
Warszawa wyjątkowe miasto – muzeum bez dachu 
autor: mgr Iwona Sekuła-Jastrzębska – pedagog specjalny  

 

 

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI MUZEALNEJ 
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Zespół Szkół Specjalnych nr 102, ul. Przedwiośnie 1, Warszawa – Międzylesie  
Projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie Międzylesiu z udziałem dzie-

ci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ich rodzi-
ców. Instytucjami wspierającymi przedsięwzięcie były: Stowarzyszenie Przewodników Warszawskich im. 
Adama Jarzembskiego oraz Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. W programie wzięli również udział 
rodzice i młodzież ze Stowarzyszenia Bardziej Kochani. 

 
Twórczość plastyczna drogą odkrywania mocnych stron dziecka 
autor: Elżbieta Ćwieluch 
Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty Dzieci War-
szawy, ul. Międzyborska 64/70, Warszawa 

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe. Dotyczy 
rozwijania uzdolnień i pogłębiania zainteresowań artystycznych, poznawania i doskonalenia posługiwania 
się różnymi technikami plastycznymi, materiałami i narzędziami. Podczas warsztatów plastycznych uczest-
nicy rozwijali swe możliwości, a tym samym wzmacniali poczucie własnej wartości. 

 
Kotwice pamięci – opieka nad zabytkowym cmentarzem 
autor: Lucjan Wojtowicz 
Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16, Warszawa 

Projekt realizowany od 2010 roku. W trakcie zajęć uczniowie poznali historię zabytkowego Cmen-
tarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej, poznali sylwetki wybranych osób, które tam spoczę-
ły. Zaopiekowali się też grobami, pozostającymi bez opiekunów oraz zrobili zdjęcia, które przedstawiono 
na wystawie, m.in. w Muzeum Woli. Od 2012 r. prowadzona jest inwentaryzacja zabytkowych nagrobków. 
Zebrane dane wraz ze zdjęciami zamieszczane są na cyfrowej mapie Warszawy. Projekt w roku 2013 uzy-
skał wsparcie finansowe w programie Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, a w 2016 r. będzie finansowany 
w ramach budżetu partycypacyjnego dzielnicy Wola. 

 
Wielka sztuka w małych rękach 
autor: Magdalena Sykut 
Przedszkole nr 28, ul. A. Naruszewicza 15, Warszawa 

 

Projekt powstał w wyniku współpracy pomiędzy Przedszkolem nr 28 a Warszawską Królikarnią. 
Głównym założeniem było kształtowanie postawy dziecka – zarówno jako świadomego odbiorcy sztuki, jak 
i artysty – poprzez wyzwolenie twórczego potencjału przedszkolaka. 

 
Projekt KULTHURRA! Moje miejsce, moja historia 
autor: Karolina Widyńska 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz 
ul. M. Andriollego 1, Warszawa 

 

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jego celem było twórcze i arty-
styczne zinterpretowanie relacji polsko-francuskich narzędziami sztuki współczesnej. Uczniowie otworzyli 
się na sztukę współczesną, spróbowali swoich sił w dziedzinach takich jak happening oraz performance. 

 
Instytucje kultury i sztuki w codzienności szkolnej 
autor: Magdalena Cegłowska- Lewińska, Anna Grzywacz 
Społeczne Gimnazjum nr 16 STO, al. Solidarności 113c, Warszawa 

 

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Młodzież zajęła się tematem 
typografii. Litera stała się nośnikiem treści i znaczeń. Jej wartość wizualna nadała pracom artystyczny wy-
miar. Projekt zakończył się prezentacją prac w przestrzeni MSN. 
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Moje miasto w technikach plastycznych 
autor: Katarzyna Szlaska, 
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego, ul. Zbaraska 3, Warszawa 

 

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe. Jego 
celem było rozwijanie zainteresowań dzieci malarstwem, rzeźbą i architekturą, jak również kształcenie 
umiejętności oraz wyrównywanie szans dostępu do dóbr kultury. Istotne było ponadto uświadomienie 
dzieciom, że obcowanie ze sztuką może być narzędziem do postrzegania i poznawania świata. 

 
Przygoda ze sztuką 
autor: Katarzyna Mantorska, 
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino 
ul. J. Bruna 11, Warszawa 

 

Film Dzieci o Warszawie jest przykładem artystycznej dokumentacji projektu zrealizowanego 
w ramach edukacji filmowej. Został nakręcony podczas akcji „Zima w mieście“. Dzieci miały możliwość 
opowiedzenia przed kamerą o swoim mieście, o miejscach, które lubią i które odwiedziły podczas zimo-
wych wycieczek. 
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Rozdział 14 

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI LITERACKIEJ  
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Warszawski Program Edukacji Literackiej jest skierowany do szkół warszawskich i ma na celu pro-
pagowanie czytelnictwa oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu młodych ludzi z pisarzami i poetami 
oraz z ich twórczością literacką. Na program składają się różne  projekty  realizowane cyklicznie lub okazjo-
nalnie. 

 
Projekt realizowany jest od 2008 r. w ramach Entropii Słowa, której pomysłodawcą jest Artur Wol-

ski (animator kultury i nauczyciel). Działania polegają na organizowaniu rokrocznie happeningu literackie-
go poświęconego innemu twórcy. 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o twórczości i życiu wybitnych pisarzy, którzy odegrali 
czy nadal odgrywają szczególną rolę w warszawskim życiu literackim. 

Zadaniem uczniów jest zwrócenie uwagi na miejsca związane z życiem poetów, pisarzy, które znaj-
dują się w sąsiedztwie szkoły, na terenie dzielnicy. W wybranych punktach młodzi ludzie czytają lub recy-
tują fragmenty utworów literackich tych twórców. 

Szkoły i placówki edukacji pozaszkolnej przygotowują własne scenariusze happeningu. Relacje 
z wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Entropii Słowa (www.http://entropiaslowa.pl). 

Happeningi organizowane przez warszawskie szkoły i domy kultury wpisują się już na stałe w ka-
lendarz warszawskich wydarzeń kulturalnych. 

Projekty realizowane są przez szkoły, które zgłaszają się do działania na terenie swojej dzielnicy. 
Dzięki temu akcja ma szeroki, ogólnowarszawski zasięg. 

 

Dotychczas w ramach Literackiej Mapy Warszawy odbyły się następujące działania: 
 
Rok 2008 – Zbigniew Herbert 
Rok 2009 – Literatura Powstańcza 
Rok 2010 – Juliusz Słowacki  
Rok 2011 – Ile Miłosza w Warszawie? 
Rok 2012 – „Kiedy śmieje się dziec-

ko, śmieje się cały świat.” Happening lite-
racki wokół twórczości Janusza Korczaka 

Rok 2013 – Julian Tuwim 
Rok 2014 – Miasto ’44 – Powstanie 

Warszawskie 
Rok 2015 – ks. Jan Twardowski  
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Rok 2012  
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” Happening literacki wokół twórczości Janusza Korczaka” 
 

Przykładowe działania: 
 

Żoliborz  
18 maja 2012r, godz. 12:00 – Park Żeromskiego przy Placu Wilsona 
Uczniowie klas 2e, 2i Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ulicy gen. Zajączka 7 w Warsza-

wie zapraszają dzieci wraz z opiekunami na happening literacki poświęcony twórczości Janusza Korczaka. 
Uczniowie wyposażeni w transparenty, plakaty, na których znajdowały się ważne cytaty z dzieł 

Korczaka, jego portret oraz kopie książkowych ilustracji, przeszli w pochodzie ulicą Mickiewicza do Parku 
Żeromskiego. Przechodnie zostali zapoznani z fragmentami dzieł Janusza Korczaka poprzez wręczane im 
mini-ulotki. Uczniowie przeprowadzili wśród przechodniów quiz wiedzy o Januszu Korczaku i jego związ-
kach z Warszawą. Na placu zabaw w Parku Żeromskiego uczniowie głośno odczytali fragmenty powieści 
„Król Maciuś Pierwszy”. 

Wśród zgromadzonych dzieci przeprowadzono konkurs na ilustrację do przeczytanych fragmen-
tów książki. Natomiast rodzicom i opiekunom zostały rozdane ulotki z pedagogicznymi myślami Korczaka. 

Opiekunami grupy byli: pan Łukasz Zięba i pani Anna Ulkowska-Skiepko. Grupa liczyła 40 osób. 
 

Rembertów 
Król Maciuś Pierwszy w Rembertowie, 18.05., Warszawa Rembertów 
Temat: „Król Maciuś Pierwszy – dziecięcy reformator” 
Prezentacja twórczości Janusza Korczaka 
Happening odbył się 18.05.2012 roku w godzinach 12.00 – 13.00, w Przedszkolu Niepublicznym 

„Kubuś Puchatek i Przyjaciele” Rembertów m.st. Warszawy, ul. Kadrowa 5. 
Uczniowie LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wystąpili w strojach galowych z papie-

rowymi koronami na głowach. Opiekę nad młodzieżą sprawowała Monika Piechota – szkolny pedagog. 
Wybrany uczeń (prowadzący całą uroczystość) przedstawił cele happeningu oraz jego przebieg. 
Uczniowie wyjaśnili, dlaczego postanowiliśmy czytać „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korcza-

ka w przedszkolu w Rembertowie. Wskazali na pedagogiczną działalność autora na rzecz dzieci, poświęce-
nie się opiece nad dziećmi i walce o ich prawa oraz pisanie książek dla dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy zaprezentowali krótki biogram dotyczący życia i twórczości Janusza Korczaka i wymieni-
li tytuły największych jego dzieł oraz przeczytali wybrane fragmenty powieści Janusza Korczaka: „Król Ma-
ciuś Pierwszy”, dotyczące jego przygód i działalności reformatorskiej. 

Następnie przeprowadzili krótką zabawę z nagrodami – zadawali pytania wynikających z lektury 
powieści i nagradzali dzieci za ciekawe odpowiedzi oraz kreatywność. 

W podsumowaniu złożone zostały podziękowania gospodarzom, uczniom i dziecięcej publiczności. 
Uczniowie zostali obdarowani przez dzieci samodzielnie wykonanymi kolorowymi motylami. 

Happening był bardzo udany. Dziecięca publiczność okazała się niezwykle zainteresowana i chętna 
do wspólnej lektury oraz zabawy. Licealiści mieli ogromną satysfakcję z tego niezwykłego spotkania literac-
kiego z przedszkolakami. 

Nagroda Literacka im. Kapuścińskiego została ustanowiona 14 stycznia 2010 r. 
przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy za reportaż literacki. Jej celem jest uhonorowanie mieszkające-
go przez ponad 60 lat w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego reportera, dziennikarza, publicy-
sty i poety, najczęściej – obok Stanisława Lema – tłumaczonego polskiego autora. 

Nagroda jest formą wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podej-
mują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. 
Ponadto wyróżnienie promuje Warszawę, ma także wzbudzać większe zainteresowanie nominowanymi 
książkami, przypominać dorobek literacki patrona nagrody. 

Nagrodami co roku są: dla laureatów - 50 tys. zł brutto dla autora książki reporterskiej i 15 tys. zł 
brutto dla tłumacza najlepszego przekładu reportażu literackiego roku, a dla finalistów – dyplom i fotogra-

NAGRODA LITERACKA IM. KAPUŚCIŃSKIEGONAGRODA LITERACKA IM. KAPUŚCIŃSKIEGO     
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fia autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. 
Werdykt jury ogłasza zawsze w maju podczas uroczystości wręczenia Nagrody (w pierwszej edycji 

Nagrody miało to miejsce 16 maja 2010 roku). 
Nagrodzie towarzyszy akcja edukacyjna, mająca na celu propagowanie twórczości Ryszarda Kapu-

ścińskiego wśród uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież co roku czyta 
inny utwór Kapuścińskiego, który jest inspiracją do przedstawienia własnej pracy. 

Współorganizatorem Nagrody jest stołeczna redakcja „Gazety Wyborczej”. 
Patronem honorowym Nagrody jest Pani Alicja Kapuścińska. 

 

 
Do działań edukacyjnych należą Lekcje z Mistrzem Reportażu, 

organizowane rokrocznie w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej 
przy ul. Jezuickiej 4 w Warszawie. Są to spotkania z reportażystami no-

minowanymi do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Lite-
racki. 

Warunkiem udziału w Lekcji jest zapoznanie się z fragmentami 
lub całą książką reportażysty, który prowadzi wybrane spotkanie. 
Do udziału w Lekcji z Mistrzem Reportażu mogą zgłaszać się indywidualni uczniowie oraz całe klasy 
lub grupy ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Lekcje z Mistrzami Reportażu w roku 2015: 

- Ewa Winnicka – od 1999 roku związana z „Polityką”, publikuje także w „Tygodniku Powszech-
nym”, włoskim „Internazionale” i „Dużym Formacie”. Jest współautorką kilku scenariuszy do filmów doku-
mentalnych. 

- Witold Szabłowski – od 2006 roku związany z „Gazetą Wyborczą”. 
- Michał Olszewski – dziennikarz, prozaik, pisze głównie o polskiej przestrzeni, ekologii 

i przemianach społecznych po 1989 roku. 
- Iza Michalewicz – reporterka „Dużego Formatu”, „Gazety Wyborczej”, laureatka nagrody Grand 

Press 2011 za reportaż „Jolanta i ogień”. 
- Paweł Smoleński – reporter, publicysta, od 1989 roku dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wcześniej 

współpracownik pism drugiego obiegu. 
- Piotr Nesterowicz – publikuje m.in. w „Akcencie”, „Dużym Formacie”, „Nowej Fantastyce”, 

„Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”. 
- Magdalena Grzebałkowska – od 1998 roku związana z „Gazetą Wyborczą”. 

 

 
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej 

realizuje szereg innych własnych projektów lite-
rackich, które aktywizują zarówno szkoły, jak i po-
jedyncze osoby. Na uwagę zasługują, m.in. takie 
cykliczne działania, jak: Wywrotka Talentów, Labo-
ratorium Dziennikarskie. 

 
Jest to propozycja kierowana do młodzieży 

z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Działania mają charakter warsztatów 
dziennikarskich.  

LABORATORIUM DZIENNILABORATORIUM DZIENNIKARSKIEKARSKIE  

LEKCJA Z MISTRZEM REPORTAŻULEKCJA Z MISTRZEM REPORTAŻU  
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W roku 2015, w kolejnej edycji Nagrody Literackiej im. Kapuścińskiego w ramach Laboratorium 
oraz konkursu edukacyjnego odwoływano się do debiutanckiego zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskie-
go „Busz po polsku”. Warsztaty prowadziła Lidia Ostałowska – wieloletnia reporterka „Gazety Wyborczej”, 
autorka książek „Cygan to Cygan” i „Farby wodne”, współautorka wielu zbiorów reportaży. 

 
Biuro Edukacji, Biuro Kultury wraz z Entropią Słowa i Kinem Atlantic organizują spotkania z pisarza-

mi, często połączone z premierą książki. Do kina zapraszani są mieszkańcy Warszawy, którzy uczestniczą 
w rozmowach z literatami. Mają w ten sposób niepowtarzalną możliwość bezpośredniego kontaktu 
z twórcą. Spotkania odbywają się systematycznie od kilku lat, często towarzyszy im projekcja filmu oparte-
go na tekście autora. 

 
5 listopada 2014 r. w Kinie Atlantic odbyło się spotkanie z Józefem Wilkoniem, znanym polskim 

ilustratorem, malarzem, rysownikiem i rzeźbiarzem, twórcą monumentalnej „Arki”, „przestrzennych ilu-
stracji” – zwierzyńców z drewnianych bali i blachy, uczestnikiem międzynarodowej akcji charytatywnej 
„Polscy Artyści Plastycy – Dzieciom”. Współorganizatorem spotkania było Stołeczne Centrum Edukacji Kul-
turalnej oraz Fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia. 

Przed spotkaniem w kinie młodzież gimnazjalna oraz licealna została zaproszona na warsztaty twórcze, 
które Józef Wilkoń poprowadził w Prywatnym Liceum nr 32 przy ul. Abramowskiego 4 w Warszawie.  

Podczas spotkania w Kinie Atlantic odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno-literackie-
go: „Zwierzę i człowiek. Namaluj mi bajkę”. 

Tym razem konkurs adresowany był do nauczycieli, którzy napisali i zilustrowali opowiadanie lub 
bajkę, gdzie główne role grają zwierzę i człowiek. Teksty nadesłali również również uczniowie szkół ponad-
podstawowych, którzy spróbowali w tym konkursie współzawodniczyć ze swoimi nauczycielami – albo 
z nimi współpracować! 

Ilustracja nie musiała być tradycyjnym rysunkiem, grafiką, obrazkiem malowanym farbą. Można 
było wykorzystać fotografię, zrobić zdjęcie wyrzeźbionej przez siebie postaci czy sceny – zrobić ilustrację 
przestrzenną. Proporcje i wielkość rysunków również były dowolne. Jury oceniło prace i wybrało z nich 

pięć najlepszych, których twórcy mogli 
wspólnie pracować z Mistrzem w Kinie 
Atlantic. Wszystkie teksty zostały zapre-
zentowane na dużym ekranie kinowym. 
Spotkanie z Józefem Wilkoniem okazało 
się tak ciekawą propozycją dla uczniów 
i nauczycieli, że oprócz spotkań z pisarza-
mi zaplanowano organizację kolejnych 
spotkań z malarzami, rzeźbiarzami, ilu-
stratorami, fotografami. 
 

 
Biuro Edukacji, Stowarzyszenie Entropia Słowa oraz Warszawskie Centrum Informacji Edukacyjno 

– Społecznych i szkoleń zaproponowały szkołom udział w akcji pilotażowej. Pomysłodawcą akcji jest Artur 
Wolski. 

Działanie polega na łączeniu akcji społecznej z zabawą, konkursami, kreowaniem mody na czyta-
nie, posiadaniem i pożyczaniem sobie nawzajem książek, słuchaniem audiobooków, czytaniem ebooków, 

KONKURS KONKURS ZWIERZĘ I CZŁOWIEK. NAMALUJ MI BAJKĘ ZWIERZĘ I CZŁOWIEK. NAMALUJ MI BAJKĘ   

I SPOTKANIE I SPOTKANIE ZZ  JÓZEFEM WILKONIEMJÓZEFEM WILKONIEM  

CZYTAM DAJĘ SŁOWO CZYTAM DAJĘ SŁOWO ––  7 MINUT7 MINUT  

Program realizowany w ramach propagowania czytelnictwaProgram realizowany w ramach propagowania czytelnictwa  
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odwiedzaniem księgarń, bibliotek. W ramach pro-
gramu organizowane są spotkania z autorami, pisa-
rzami, poetami, twórcami.  
             Akcja polega na głośnym siedmiominuto-
wym czytaniu uczniom przez nauczyciela wybrane-
go fragmentu tekstu. 
             Jedną z pierwszych osób, która poparła ak-
cję była Wisława Szymborska. Projekt „Czytam! Da-
ję słowo” zyskał uznanie Jerzego Skolimowskiego, 
Władysława Bartoszewskiego, Herty Müller, Woj-
ciecha Pszoniaka, Marcela Łozińskiego, Ernesta 
Brylla, Julii Hartwig, Andrzeja Wajdy, Andrieja Zwia-
gincewa, Volkera Schlöndorffa, Juliusza Machul-
skiego, Jana Kidawy-Błońskiego, Kory, Muńka Stasz-
czyka, Katarzyny Groniec, Jerzego Gruzy, Henryka 

Wujca, Henryki Krzywonos, Elżbiety Dzikowskiej, Macieja Orłosia, Macieja Wojtyszki, Michała Olszańskie-
go, Daniela Olbrychskiego, Stanisława Sojki, Janusza Morgensterna.  

 
Do pilotażu projektu Czytam, daję słowo zakwalifikowano 21 warszawskich szkół i przedszkoli. 
 
Biblioteki szkolne jako „trzecie miejsce” 
 

Według Ray Oldenburga (The Great Good Place. New York 1999), życie każdego 
człowieka koncentruje się wokół trzech ważnych ośrodków: domu (miejsca, w którym 
mieszkamy) pracy (miejsca, w którym realizujemy się zawodowo) i „trzeciego miejsca”. 
Wszelkie miejsca, gdzie spontanicznie, lecz raczej regularnie w nieformalnej atmosferze spo-
tykają się ludzie chcący spędzić czas z dala od obowiązków domowych i zawodowych- takim 
miejscem w myśl tej koncepcji może być i coraz częściej jest – biblioteka szkolna: tętniące 
życiem centrum społeczności szkolnej, forum wymiany myśli i poglądów, miejsce spotkań. 

Biblioteka jest przestrzenią, gdzie rozwijają się nieformalne kontakty towarzyskie, w którym za-
równo uczniowie, jaki i nauczyciele mają możliwość rozwijania zainteresowań i pasji. 

W związku ze zmianami, które zachodzą w bibliotekach miejskich, które stają się powoli miejscami 
kultury, w bibliotekach szkolnych rów-
nież dostrzeżono konieczność ponow-
nego zdefiniowania ich roli w środowi-
sku szkolnym. Ważne jest: wnętrze – 
przyjazne i bezpieczne, zarządzanie – 
zorientowane na potrzeby użytkowni-
ków, komunikacja – z użytkownikiem. 

W nowoczesnej przestrzeni 
biblioteki szkolnej przyjazne wnętrze 
jest: funkcjonalne, łatwe do adaptacji, 
zrozumiałe, logicznie zorganizowane, 
nie budzące uczucia zagubienia. 

 
Biblioteka szkolna stała się miej-

scem spotkań z innymi ludźmi i kulturą. 
Organizuje się tu kluby dyskusyjne, 
uczy jak bezpiecznie poruszać się 
w świecie cyberprzestrzeni. Tutaj reali-
zowane są również szeroko rozumiane 
projekty edukacyjne. 

 

JAK 

TO DZIAŁA 

? 

Obecna rola  
biblioteki : 
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Przykłady dobrych praktyk: 

 
Twórczy czytelnik – to zajęcia prowadzone regularnie od kilku lat dla uczniów zaintereso-wanych 

książką, czytelnictwem oraz aktywnym włączeniem się w działalność biblioteki szkolnej. 
Podczas tych zajęć uczniowie przygotowują się do konkursów, przygotowują imprezy biblioteczne, 

itp. Redagowana jest także gazetka szkolna „Szkolniak”. 
Promocja książki i czytelnictwa dokonuje się na różne sposoby, np.: szkolne i międzyszkolne kon-

kursy czytelnicze oraz realizowany od 5 lat Warszawski Konkurs Recytatorsko-Fotograficzny „Czytam, więc 
jestem”, adresowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych. Cieszy się dużym powodzeniem. 
W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział ponad 350 uczniów z 33 szkół w 3 kategoriach: recytatorskiej, 
fotograficznej i plastycznej. Do szkoły zapraszani są autorzy książek. 

W bibliotece w ramach qulturalnika realizowane są rozmaite inicjatywy: 

Uwolnij książkę – czyli dzielenie się radością czytania. W wypożyczalni jest regał, na któ-
rym uczniowie mogą zostawiać książki, które przeczytali i którymi chcą się podzielić z innymi. Mo-
gą też zabierać książki, które zostawili inni czytelnicy. Podczas kiermaszu adwentowego oraz Pikni-
ku Rodzinnego prowadzona jest szersza akcja „Uwolnij książkę”. 

Dzień Głośnego Czytania – odbywa się zazwyczaj w październiku i w maju. We wszystkich 
klasach tego dnia czytane są głośno wybrane fragmenty literatury dziecięcej. Czytają nauczyciele, 
uczniowie, rodzice, czasem zaproszeni goście. 

Apele i uroczystości szkolne – raz w roku biblioteka przygotowuje apel –przedstawienie  
związane ze świętem wpisanym w kalendarz szkoły. W br. był to apel z okazji  11 listopada. 

Akcja „Podaruj książkę bibliotece” – zabiegamy o aktualizację i różnorodność księgozbio-
ru, prowadząc akcję „Podaruj książkę bibliotece”. W tym roku akcja skierowana była nie tylko do 
uczniów, rodziców i nauczycieli ale także do osób znanych, np. aktorów, sportowców. Pozyskali-
śmy kilka książek z autografami „znanych i lubianych”. 

Wystawki- okolicznościowe oraz nowości bibliotecznych. 

 

TWÓRCZY CZYTELNIK TWÓRCZY CZYTELNIK   

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 139 w WarszawieBiblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 139 w Warszawie  
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Udział w projektach zewnętrznych: 

Spotkanie z Januszem Korczakiem – projekt dzielnicowy, przygotowanie prac plastycznych oraz 
specjalnego numeru „Szkolniaka” poświęconego Korczakowi. Gazetka została nagrodzona II miejscem. 

Europa nasz dom – projekt dzielnicowy – przygotowanie gazetki nt. Albanii – I miejsce. 

Mały Powstaniec Symbol Historii – projekt WCIES – przygotowanie prac plastycznych, nagranie 
filmiku z piosenką „Mały Jaś z AK”. 

Promotor Dobrego Życia Lider Zdrowia – wystawa, przygotowanie prezentacji. 

Ogólnopolskie Wybory Książek – akcja ogólnopolska – nagroda: roczna prenumerata „Biblioteki 
w szkole” 

W ramach programu realizowana jest szeroka współpraca z innymi instytucjami: z bibliotekami 
szkolnymi i publicznymi, która umożliwia dzieciom udział w różnorodnych warsztatach. Ważną role odgry-
wa współpraca z fundacją „Wymarzona szkoła” - rezultatem wspólnie przeprowadzonej akcji „Wszystkie 
książki maszerują do biblioteki” stało się wzbogacenie szkolnego księgozbioru o ponad 300 woluminów. 

 
Po co w szkole biblioteka? Przecież Polacy podobno nie czytają. Według badań 60% dorosłych nie 

przeczytało ani jednej książki w ubiegłym roku. Może właśnie dlatego szkolna biblioteka powinna być jak 
najbliżej ucznia, od pierwszych dni towarzyszyć mu w szkolnej wędrówce, być pod ręką na każdą okazję, 
uczyć, jak ważne jest obcowanie z literaturą. 

Rok szkolny 2014/2015 był szczególny dla szkolnych bibliotek, ze względu na objęcie ich specjal-
nym programem i finansowe wspieranie w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Z tego tytułu biblioteki szkolne podjęły szereg działań kierowanych 
do uczniów. Były to liczne konkursy, okolicznościowe święta, wystawy, spotkania autorskie, czy lekcje czy-
telnicze. Program zajęć czytelniczych jest realizowany na wszystkich poziomach nauczania zgodnie z opra-
cowanym harmonogramem. 

Już we wrześniu został ogłoszony przez MEN pierwszy konkurs promujący czytelnictwo wśród 
uczniów „Książki naszych marzeń”. Uczniowie stworzyli własną listę tytułów i nakręcili krótki filmik 
„Czytam. Jestem kimś”. Kolejną akcją zachęcającą do analizy szkolnego księgozbioru były Ogólnopolskie 
Wybory Książek. Udział w akcji wzięli uczniowie wszystkich klas I – VI. Był to czas rozmów i debat uczniow-
skich o autorach i ich książkach, ulubionych gatunkach literackich i bohaterach lektur. 

WYBRANE DZIAŁANIA BIWYBRANE DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W BLIOTEKI SZKOLNEJ W SP 353 W WARSZAWIESP 353 W WARSZAWIE  

w roku szkolnym 2014/2015w roku szkolnym 2014/2015  
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W szkole tradycyjnie nowy rok czytelniczy otwiera 5 września 
impreza czytelnicza „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”. Spo-
tkania z bajką, baśnią, legendą i książką dla dzieci oraz ich bohatera-
mi wprowadzają uczniów do świata literatury. Dzieci przebierają się 
za ulubione postaci, uczestniczą także w zajęciach czytelniczych, słu-
chają fragmentów książek, oglądają spektakle teatralne, sami tworzą 
ilustracje i książeczki. Tak barwnie zorganizowane pierwsze dni czynią 
pobyt w szkole atrakcyjnym. 

 

Październik to miesiąc, kiedy świętują biblioteki szkolne. 
W szkole od lat organizowany jest maraton biblioteczny, czyli cztero-
etapowy konkurs wiedzy o bibliotece, książce, języku polskim. To nie 
tylko sposób sprawdzenia swojej wiedzy, ale także świetna zabawa, 
która łączy uczniów o podobnych zainteresowaniach. W różnych edy-
cjach uczniowie stworzyli plakaty i gazetki promujące czytelnictwo, 
uczniowskie sentencje o książkach i czytaniu, zbiorki opowiadań 
i wierszy. Tegoroczne obchody święta sprawiły, że do biblioteki trafiły 
wykonane przez uczniów Kopernikana, prace dla uczczenia tegorocznego patrona szkoły. Powstał zbiorek 
wierszy i opowiadań poświęconych Mikołajowi Kopernikowi, a także album zawierający portrety, plakaty 
i gazetki sławiące wielkiego astronoma. Także najmłodsi czytelnicy mieli swój czynny wkład w obchody 
MBS. Po lekcjach czytelniczych przybliżających postać tegorocznego patrona wykonały rysunki obrazujące 
życie i działalność Mikołaja Kopernika. Prace te stały się ilustracjami do papierowego teatrzyku Kamishibai. 
Wszystkie prace mogliśmy już oglądać podczas wystawy książek i innych dzieł z okazji Międzynarodowego 
Dnia Rodziny. Wzbogacą one także ekspozycję podczas obchodów Święta Szkoły i Pikniku Rodzinnego. 

Ważnym elementem pracy biblioteki na rzecz promocji czytelnictwa jest udział uczniów w spotka-
niach autorskich. W tym roku odbyły się spotkania z panią Haliną Cieszkowską i panią Moniką Kowaleczko-
Szumowską. Oba wpisały się w realizowany w szkole projekt Szkoła wartości. Spotkanie z panią Haliną, 
uczestniczką Powstania Warszawskiego, zmieniło się w żywą lekcję historii, zakończoną wspólnym odśpie-
waniem „Warszawianki”. Na spotkaniu z panią Moniką, prowadzonym przez uczennice, mogliśmy prze-
nieść się w świat bohaterów „Galopu 44” i „Fajnej ferajny”. Zderzenie dwóch światów, bezpiecznego z XXI 
wieku i ogarniętego wojną z XX wieku, stawiało uczniów przed niełatwymi odpowiedziami na pytania 
o postawy, wybory rozwiązań czy podejmowanie zwykłych codziennych decyzji. 

Zainteresowanie tytułami wśród uczniów wzrasta po okolicznościowych wystawach książek. 
W bibliotece Koło Przyjaciół Biblioteki organizuje tematyczne wystawy książek z okazji Międzynarodowego 
Dnia Misia, Świąt Bożego Narodzenia, Walentynek, Dnia Pisarza i Praw Autorskich, Dnia Rodziny, Dnia 
Książki. W tym roku było ich siedem. Przyciągają czytelników i stanowią pretekst do rozmów o książkach. 

Uczniowie przejawiają dużą aktywność w konkursach plastycznych, których bohaterem jest książ-
ka i czytanie. W tym roku brali udział w pięciu  konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. Owocem kon-
kursu „Zwierzę i człowiek. Namaluj mi bajkę” jest zbiorek baśni, bajek, legend i opowiadań „Historie praw-
dziwe i nieprawdziwe. Człowiek i zwierzę – przyjaźń bez granic”. Kolejnym dziełem uczniów jest „Szkolna 
Księga Kulinarna”. Składają się na nią prace uczniów wszystkich poziomów nauczania. Tworzą ją plakaty 
promujące zdrowe żywienie, prezentacje multimedialne o zdrowych potrawach, cytaty i złote myśli, opisy 



 132  

 

witamin, makro i mikroelementów. Najlepsze prace wzbogacają 
Międzyszkolną Księgę Kulinarną. Tworzenie kolejnych stron księ-
gi ma charakter cykliczny. W tym roku uczniowie pracują nad 
tematem „Smacznie i zdrowo”. 
Biblioteka uczestniczy w projektach zewnętrznych. W tym roku 
działała w ramach pilotażowego projektu „Czytam. Daję słowo. 
7 minut.” Włączyła się także do projektu „Nasza mała bibliote-
ka”, który będzie wdrażany od września 2015 roku. Realizujemy  
także własny program „Przyjazna biblioteka – tu czytamy i odkry-
wamy”. Program nawiązuje do niedawno nadanego szkole imie-
nia „Wielkich Odkrywców” i podstawowego zadania realizowa-

nego przez bibliotekę, czyli popularyzacji czytelnictwa. 
Biblioteka często jest miejscem, gdzie uczniowie wykonują prace konkursowe. Tutaj lubią się spo-

tykać, porozmawiać, podyskutować na tematy czytelnicze. To też jest miejsce koleżeńskich spotkań i zwy-
kłej zabawy. 

Mirosława Ciacharowska, nauczyciel bibliotekarz 
Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie 

 

 

Od roku szkolnego 2014/2015 systemowo organizowane są konferencje dla nauczycieli biblioteka-
rzy. W trakcie spotkań zasadą jest prezentacja przykładów dobrej praktyki – współpracy bibliotek szkol-
nych i publicznych. Efektem tej współpracy ma być propagowanie czytelnictwa w środowisku szkolnym. 
Współpraca obejmuje działania z zakresu edukacji kulturalnej. Wspólnie organizowane są imprezy czytel-
nicze, warsztaty literackie, konkursy literackie i plastyczne, konkursy recytatorskie i spotkania z pisarzami. 
Wielu nauczycieli bibliotekarzy sprawuje funkcje Szkolnych Koordynatorów Edukacji Kulturalnej, co uła-
twia organizację życia kulturalnego w szkole. 
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WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI TEATRALNEJ 
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Warszawskie teatry od kilku lat włączają się w realizację Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej i robą to z dużym zaangażowaniem i świadomością kształtowania przyszłe-
go widza. Powstaje coraz więcej autorskich projektów edukacji teatralnej. Właściwie większość 
teatrów miejskich realizuje projekty edukacyjne w różnej formie. Część teatrów dysponuje bardzo 
szeroką ofertą działań edukacyjnych, wciąż wzbogacanych, często nawiązujących do innych dzie-
dzin sztuki. Do stałej oferty przy spektaklach dla dzieci i młodzieży coraz częściej dołączane są dodat-
kowe warsztaty. Ofertą nie jest sam spektakl, ale też towarzyszące mu działanie edukacyjne. 

Poniżej prezentujemy teatry miejskie, najbardziej aktywne pod względem oferty działań edukacyjnych: 
 

 

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - swoją ofertę edukacyjną kieruje do młodzieży gimna-
zjalnej, ponadgimnazjalnej oraz dorosłych. Teatr organizuje warsztaty do spektakli, których celem jest 

wprowadzenie widzów w przestrzeń sztuki oraz wypracowanie umiejętności świadomego jej odbioru. 
Warsztaty, prowadzone przez pedagoga teatru, realizowane są dla grup na zamówienie, do każdego tytułu 
w repertuarze. Mogą odbywać się przed lub po obejrzeniu przedstawienia (także w scenografii) i są do-
stępne w cenie biletu na spektakl. 

Program edukacyjny towarzyszący premierze sztuki "Iwona, księżniczka z Burbona" został nagro-
dzony w 2015 roku Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. 

W ofercie Teatru znajduje się szereg propozycji zapraszających młodego i dorosłego odbiorcę do 
dyskusji, współdziałania, krytycznego myślenia, wymiany refleksji z rówieśnikami i zaangażowania w spra-
wy społeczne. 

Teatr Powszechny zapoczątkował też nowatorski w Polsce projekt „Teatr w klasie”, kierowany do 
uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym w sali lekcyjnej pokazywano spektakl na temat aktualnych 
problemów i zagadnień społecznych. W drugiej części spotkania prowadzona była dyskusja na temat 
przedstawienia. W ramach cyklu powstało pięć spektakli. 

Teatr przygotowuje swoja ofertę także dla nauczycieli organizując „Premiery belferskie” oraz opra-
cowując zeszyty metodyczne ze scenariuszami lekcji poświęconych spektaklom teatralnym. Zeszyty meto-
dyczne można pobrać w wersji PDF ze strony teatru. 
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Teatr Baj tworzy spektakle głównie dla widowni dziecięcej (różne grupy wieko-
we), ale ma również w ofercie przedstawienia dla młodzieży i dorosłych. Działa od 1928 r., jest najstar-
szym teatrem lalek dla dzieci w Polsce. Oprócz tworzenia spektakli Baj realizuje działania z zakresu eduka-
cji teatralnej i pedagogiki teatru. Swoje autorskie programy i projekty edukacyjne kieruje do różnych grup 
odbiorców. Prowadzi program edukacyjny „teatr – wiem, co to”, w którym umożliwia dzieciom nie tylko 
zdobycie podstawowej wiedzy o teatrze, ale możliwość „dotknięcia teatru”, poznawania go przez działa-
nie. Podczas tematycznych spotkań uczestnicy poznają m.in. teatr jako szczególne miejsce, warsztat pracy 
aktora, animację lalek i przedmiotów, teatr cieni. Proponuje swoim widzom także warsztaty tematyczne 
do spektakli – ich celem jest pogłębienie poprzez działanie i rozmowę problematyki podejmowanej 
w przedstawieniu oraz zderzenie jej z własnym doświadczeniem uczestników. 

Od 2012 r. teatr realizuje projekt „mały, Duży i BAJ” skierowany do dzieci i ich rodziców lub opie-
kunów. BAJ wraz z małymi i dużymi uczestnikami odkrywa świat teatru i stara się ich zainspirować do 
wspólnej zabawy w teatr w domu. Każde ze spotkań poświęcone jest innemu zagadnieniu.  

W ramach programu „Baj bez barier” dostosowuje spektakle do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku 
(audiodeskrypcja) oraz słuchu (tłumaczenie na język migowy). Pomaga rodzicom i opiekunom dzieci ze 
spektrum autyzmu wybrać odpowiedni spektakl i przygotować się do pierwszej wizyty w teatrze. Realizuje 
warsztaty teatralne, dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami (sensorycznymi, in-
telektualnymi, spektrum autyzmu itd.).  

Teatr Baj proponuje nauczycielom i animatorom kultury, którzy chcą zapoznać się z podstawami 
teatru lalek i formy, warsztaty animacji prowadzone przez aktorów – Teatr Ożywiania oraz warsztaty 
w pracowni plastycznej – tworzenie lalek. Realizuje także projekty międzynarodowe, w ramach których 
tworzy spektakle i działania edukacyjno-pedagogiczne wokół nich. Dotychczas zrealizował autorski projekt 
teatralno-edukacyjny „Dziecko-teatr-świat. Ponad barierami” z partnerami norweskimi (2010) oraz dwie 
koprodukcje – spektakl „Robinson & Crusoe” z movingtheatre.de w Kolonii (2012) oraz „Jeśli nie powiesz, 
kto będzie wiedział” z Narodowym Instytutem Sztuk Pięknych w Meksyku (2014).  

Teatr tworzy spektakle i działania edukacyjne dla dzieci. 
Jego autorskim projektem jest kurs wiedzy o teatrze „Teatr okiem Guliwera”, w czasie którego 

dzieci poznają specyfikę teatru lalek. Motywem łączącym wszystkie lekcje jest postać Guliwera, a scena-
riusze lekcji bezpośrednio bazują na historiach jego podróży. Drugi projekt autorski „Trzy po trzy” jest po-
święcony wykorzystywaniu technik lalkowych w nowoczesnej edukacji teatralnej. 

Do współpracy przy projekcie „Trzy po trzy” Teatr Guliwer zaprosił Teatr Pinokio z Łodzi i Teatr Baj 
Pomorski z Torunia. W każdym z wymienionych teatrów powstały trzy bloki edukacyjne składające się 
z około dwudziestominutowych etiud wykorzystujących techniki lalkowe, przygotowane przez aktorów 
lalkarzy. Etiudy są wprowadzeniem do godzinnych warsztatów w twórczy sposób łączących teatr lalek 
ze szkolną podstawą programową. Efektem projektu „Trzy po trzy” jest publikacja „Sploty ćwiczeń warsz-
tatowych” dotycząca sposobów wykorzystywania technik animacji podczas zajęć szkolnych, przeznaczona 
dla pedagogów edukacji wczesnoszkolnej (do pobrania na stronie teatru).  

TEATR BAJTEATR BAJ  

TEATR LALEK GULIWER TEATR LALEK GULIWER   
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Z inicjatywy własnej Teatru wprowadzono Rodzinną Kartę Guliwera 3+, której podstawowym ce-
lem jest ułatwienie dostępu do sztuki dzieciom z rodzin wielodzietnych. 

Teatr Studio jako maksymę programu edukacyjnego przyjął hasło „Teatr to nie tylko sce-
na”. Ofertę programów edukacyjnych tworzy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, liceali-
stów a także studentów. Edukatorzy teatralni pokazują Teatr od kulis – wyjaśniają co, gdzie i jak powstaje 

oprowadzając po całym teatrze, od bufetu po pracownię akustyczną. Można wziąć też udział w warszta-
tach charakteryzacji. 

Praktyczne umiejętności dzieci i młodzież mogą zdobyć podczas zajęć „Zabawa w teatr”. Z wykorzysta-
niem metod pedagogiki zabawy uczą się jak wyraziście zbudować postać teatralną, sprawdzają działanie gestu 
scenicznego, rekwizytu, wcielają się w ulubionych bohaterów, komponują dla nich odpowiedni kostium.  

Teatr Studio przygotowuje też warsztaty do wybranych spektakli, warsztaty dla licealistów „Bez 
kurtyny” oraz tworzy lekcje teatralne na zamówienie. Realizowany jest też projekt „Teatr z klasą”, gdzie co 
miesiąc po wybranym spektaklu odbywa się spotkanie z obsadą aktorską.  

Swoją misję w obszarze edukacji kulturalnej teatr określa tak:  

Chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak powstaje teatr. Nie tylko po to, aby lepiej zrozumieć to, co 
dzieje się na scenie. Strategie twórcze i narzędzia wykorzystywane przy powstawaniu spektaklu mogą oka-
zać się niezwykle przydatne również w życiu pozateatralnym. W końcu świat jest sceną, a my - aktorami, 
którzy czasem grają żartem, a czasem całkiem serio. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz warsztatów, 
lekcji tematycznych oraz spotkań z tymi, którzy teatrem zajmują się na co dzień. Znaczna część naszych 
projektów skierowana jest do dzieci i młodzieży, w ten sposób pragniemy pozytywnie oddziaływać na na-
stępne pokolenia naszych widzów. Chcielibyśmy przekazać im wiedzę i umiejętności, które rozbudzą ich 
wyobraźnię i pogłębią świadomość tego, czym jest i czym może być teatr. 

TEATR STUDIOTEATR STUDIO  
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Teatr Lalka – kierujący swą ofertę do dzieci i młodzieży również organizuje zwie-
dzania teatru oraz lekcje teatralne podczas których edukatorzy opowiadają m.in. o profe-
sjach teatralnych. Powstają tu też spektakle edukacyjne.  

Podczas warsztatów teatralnych dla rodzin młodsze dzieci uczą się jak zbudować domowy para-
wan teatralny, stworzyć prostą scenografię i zrobić lalkę teatralną. Starsze dzieci i rodzice mają możliwość  
przejść krótki kurs na zbója na warsztatach zbudowanych wokół spektaklu „Janosik” . Wychodząc od zało-
żeń metody twórczej Jana Dormana, że teatr jest zabawą, zabawa jest teatrem, w przebiegu warsztatów 
znajdują zastosowanie ćwiczenia i treningi: ćwiczenia na improwizację, ćwiczenia ruchowe – rytm, taniec, 
kreacja postaci, poszukiwanie znaku teatralnego, ćwiczenia muzyczno-wokalne, treningi sprawnościowe. 
Teatr Lalka prowadzi też projekt Teatr „Otwarta scena” – wspierający działania artystyczne młodzieży 
przebywającej w warszawskich domach dziecka, placówkach opiekuńczych oraz w rodzinach zastępczych. 
Rezultatem odbywających się w ciągu sezonu warsztatów jest spektakl teatralny, przygotowany na podsta-
wie tekstów pisanych w oparciu o doświadczenia życiowe uczestników warsztatów.  

 

TR Warszawa prowadzi autorski program edukacji teatralnej kierując swą ofertę 
do różnych grup odbiorców: młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych, osób z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi, dzieci, seniorów; do mieszkańców Warszawy oraz grup przyjezdnych.  

Większość propozycji działu edukacji ma formę warsztatów, niekiedy, przy długotrwałych projek-
tach kończących się efektem scenicznym – taki charakter miały projekty – Rudowęglowiec Ibuprom oraz 
TR/TiSZ.  

W działalności edukacyjnej wykorzystywane są materiały i wydawnictwa samego teatru – a więc 
dramaty wydane przez TR WARSZAWA w serii Nowa Dramaturgia – a w szczególności dramaty z antologii 
TR/PL oraz Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”. 

Lekcje teatralne i wykłady powstają wokół spektakli będących w repertuarze. 

TR Warszawa prowadzi też warsztaty i konsultacje dla osób niepełnosprawnych w ramach projek-
tów Audiodeskrypcja w TR oraz TR BEZ BARIER. Są to warsztaty teatralne, zaczynające się od wejścia i do-
tknięcia scenografii, a kończą zajęciami stricte teatralnymi w sali warsztatowej. 

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą edukacyjną pozostałych teatrów warszawskich na 
stronach każdego z teatrów, a także na stronie na portalu www.edukacjakulturalna.pl w zakładce 
„Edukacja w instytucjach i organizacjach”. 

TEATR LALKATEATR LALKA  

TR WARSZAWATR WARSZAWA  

http://www.edukacjakulturalna.pl
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Okazją do spotkań środowiska edukatorów teatralnych, nauczycieli przedszkoli i różnych pozio-
mów szkół i animatorów jest realizowana w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej Konfe-
rencja Teatralna eduAKCJA Warszawy. Pierwsza konferencja miała miejsce 2 grudnia 2014 r. w Teatrze 
Studio i była poświęcona prezentacji projektów edukacyjnych w warszawskich teatrach.  

II edycja Konferencji – 11 grudnia 2015 r. w LUB/LAB przy ul. Lubelskiej - odbyła się pod hasłem 
Eksperymenty w obszarze edukacji teatralnej i skupiła się bardziej na warsztacie edukatora teatralnego 
i nauczyciela chcącego wykorzystywać techniki teatralne w pracy z uczniami. Konferencja była spotkaniem 
dla doświadczonych edukatorów teatralnych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i refleksję na temat wła-
snej pracy. Wychodząc od wybranych przykładów eksperymentów edukacyjnych, zastanawiali się oni nad 
celem podejmowania nowych inicjatyw, nad korzyściami z takiego działania dla uczestników i prowadzą-
cych oraz nad ryzykiem, jakie niesie ze sobą eksperyment. 

Zamiast tradycyjnej formuły panelowej organizatorzy zaproponowali warsztatową metodę pracy, 
wierząc, że praktyczna praca wokół konkretnego tematu pozwala wydobyć cenną wiedzę i pogłębić jej zro-
zumienie. Nietypowa formuła spotkania była również cennym doświadczeniem warsztatowym dla uczest-
ników konferencji, rozszerzając o praktykę sam temat eksperymentu. 

Konferencję dopełnił Wieczór Warsztatów - czyli wieczorne spotkanie dla praktyków, poświęcone 
eksperymentom w pracy edukatora teatralnego. 
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Działania organizacji pozarządowych w obszarze oświaty i wychowania 
w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej  

Miasto Stołeczne Warszawa od kilku lat wspiera organizacje pozarządowe przy realizacji zadań 
publicznych z zakresu oświaty i wychowania poprzez otwarte konkursy ofert i tryb tzw. małych grantów. 
Programy przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych, a nawet 
przedszkolaków. Mają one różnorodną formę, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Uczniowie 
mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania artystyczne. Programy realizowane są najczęściej w formie 
zajęć pozaszkolnych. Młodzi warszawiacy mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych w siedzibach 
organizacji, a także w instytucjach kultury, czy młodzieżowych domach kultury. Projekty poszerzają ofertę 
warszawskich szkół o programy dotyczące rozwijania zainteresowań artystycznych, wykorzystania nowo-
czesnych metod pracy z uczniem w procesie nauczania, uczestnictwa Warszawy w europejskiej przestrzeni 
artystycznej. 

Od 2005 roku zajęcia kulturalne (taneczne, wokalne, plastyczne, muzyczne, teatralne) realizowane 
przez organizacje pozarządowe są wspierane finansowo w ramach otwartych konkursów ofert. Są to pro-
gramy edukacji kulturalnej ukierunkowane na rozwój ruchu artystycznego dzieci i młodzieży, a także pro-
jekty wychowawcze wykorzystujące działania kulturalne i artystyczne. Znaczenie tych zadań podkreślono 
w Polityce Edukacyjnej miasta stołecznego Warszawy w latach 2008 – 2012 i w Programie rozwoju eduka-
cji w Warszawie w latach 2013 – 2020. Środki finansowe przeznaczone są na wsparcie projektów stricte 
rozwijających zainteresowania artystyczne, a także działań stanowiących element/komponenty szerszych 
programów wychowawczo – edukacyjnych z obszaru edukacji varsavianistycznej, edukacji medialnej, edu-
kacji historycznej. Wśród dotowanych programów znajdują się m.in. „Twórcze Dzieciaki” Fundacji Przysta-
nek Twórczość (komplementarny program zajęć, który łączy różne dziedziny kultury i nauki. Dla dzieci oraz 
rodziców przygotowano m.in.: warsztaty architektoniczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty filmu animo-
wanego, warsztaty tworzenia zabawek,  warsztaty teatru cienia, czy też warsztaty z reżyserii dźwięku. 
W 2014 roku program otrzymał I Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej w kategorii projektów zrealizo-
wanych przez organizacje pozarządowe), program Nowej Orkiestry Kameralnej pod nazwą „Tworzę, więc 
Jestem – warsztaty dla szkół” (aktywne muzykowanie dzieci), „Poszukiwacze warszawskich Tradycji” pro-
jekt Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. W. Dynowskiego mający na celu przekazywanie najmłod-
szym dziedzictwa kulturowego Warszawy, program „Studeo et conservo”, czyli warsztaty konserwatorskie 
dla dzieci i młodzieży prowadzone przez fundację Hereditas, czy program „MASTERCLASS - Szkoła Filmo-

wania” (3. edycja) realizowany przez „Filmforum”. 

W 2014 roku wśród priorytetów konkursowych pojawiło się zadanie dotyczące realizacji pro-
gramów na rzecz budowania trwałej oferty edukacji kulturalnej opartej na współpracy or-
ganizacji pozarządowej, szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego/ogniska artystyc-
znego/instytucji kultury, wpisującej się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Jego 
celem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy oferentem a inną placówką/
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instytucją, która będzie wprowadzać trwałe rozwiązania dotyczące dostępności oferty 
kulturalnej dla dzieci i młodzieży, odpowiadającej ich potrzebom. W 2015 roku przekaza-
no na ten cel 195 320 zł.  

 

W 2008 roku w ramach otwartych konkursów ofert utworzono specjalną ścieżkę 
umożliwiającą organizacjom pozarządowym pozyskanie środków na dodatkową działalność edukacyjno – 
wychowawczą w szkołach niepublicznych. Jest to uzupełnienie działań finansowanych w ramach programu 
„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” realizowanego przez Biuro Edukacji na rzecz szkół publicznych pro-
wadzonych przez m.st. Warszawa. Wśród propozycji programowych pojawiają się inicjatywy związane 
z rozwojem zainteresowań i talentów, działania związane z kultywowaniem tradycji narodowych, lokal-
nych, europejskich, a także przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z rozwojem 
czytelnictwa.  

Organizacje pozarządowe wspomagają również rozwój edukacji artystycznej dzieci i młodzieży 
uzdolnionej w ramach Warszawskiego Programu „Zima/Lato w Mieście”. W trakcie ferii letnich i zimo-
wych organizacje pozarządowe realizują programy edukacyjne dla grup dzieci z warszawskich placówek 
edukacyjnych oraz uczniów ze starszych klas warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych, rozwijające zainteresowania, kreatywność oraz aktywność dzieci i młodzieży (szerzej w roz-
dziale 19.) 

Od 2013 roku uruchomiono ścieżkę tzw. małych grantów, czyli możliwość przyznawania dotacji 
poza otwartymi konkursami ofert. System ten obejmuje wspieranie działań edukacyjnych na rzecz miesz-
kańców Warszawy, które z uwagi na istniejące kryteria nie mogą być dofinansowane w ramach otwartych 
konkursów ofert.  

Od lutego 2014 roku realizowany jest program „Aktywna Warszawska Młodzież”. Celem zadania 
jest włączenie nieformalnych grup młodzieżowych w system grantowy, który umożliwiłby realizację przez 
młodzież wymyślonych przez nią projektów finansowanych ze środków publicznych. Głównym założeniem 
zadania jest aktywizacja młodzieży, wsparcie kreatywnych form działania młodych ludzi, pomoc w realiza-
cji oddolnych inicjatyw młodzieżowych, włączenie młodzieży w budowanie wizerunku młodego, kreatyw-
nego miasta Warszawy. W ramach otwartego konkursu ofert wyłaniani są Operatorzy, którzy przejmą od-
powiedzialność za działania podejmowane przez młodzież. Są to organizacje pozarządowe, których poten-
cjał, doświadczenie i możliwości można wykorzystać w procesie dystrybucji środków publicznych wśród 
młodzieży. W ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież” pojawiają się m.in. programy rozwijają-
ce zainteresowania artystyczne młodych ludzi.  

SZTUKA WSPÓŁCZESNA - ŁÓDZKIE MURALE – oglądanie łódzkich i warszawskich 
murali połączone z warsztatami z malowania murali (2013). 

W ŚWIECIE CIENI - PODRÓŻ W KRAINĘ TEATRU – budowa teatru cieni (teatru witrażowego) 
i wystawienie spektakli świątecznych dla dzieci z domu dziecka i z bursy dla chłopców. Obecnie teatr znaj-
duje się w Bursie Szkolnej nr 4 (2013). 

INNE OBLICZA NATURY – nauka malowania i poznawania nowych technik malarskich zakończona 
wernisażem prac (2013).  

PRZYGODA ZWANA BATIKIEM – nauka tworzenia batików, czyli zdobienia farbami tkanin baweł-
nianych. Żmudne, ale dostarcza wiele satysfakcji (2014). 

BĘBNY - MUZYKA RYTMU W ŻYCIU – jak wiadomo gra na bębnach to nie tylko muzyka, to cała 
filozofia. W projekcie grupa uczyła się budować własne bębny oraz uczyć się grać na nich w grupie (2014).  
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ZDOBIMY MAKRAMĄ – nauka trochę zapomnianej obecnie sztuki plecenia sznurków, 20 lat temu 
bardzo popularnej. Ambicją zespołu jest nauczenie się robienia nie tylko ładnych rzeczy, ale też przydat-
nych (2014).  

KLATKA PO KLATCE – projekt polegający na kręceniu filmu. Nauka warsztatu filmowca, ale też po-
wstanie filmu o tym co interesuje grupę znajomych, bo kręcić film będą o tym, czym się z pasją zajmują 
(2014). 

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM FABULARNY "KOŃ". Młodzi postanowili podjąć się ambitnego zadania 
i poruszyć temat, który dotyczy ich samych. Nikt przecież lepiej nie przedstawi problemów nurtujących 
młode pokolenie, jak młodzi ludzie. Będzie to historia prosta i przejrzysta w spokojnym klimacie, z powie-
wami humoru i surrealizmu."Dwójka bohaterów, jedna lokalizacja, zero słów." Premiery wypatrujcie w 
kinie studyjnym Elektronik (2015). 

GRAJMY RAZEM! Gitary, perkusja, bębny, instrumenty klawiszowe - grupa przyjaciół organizuje 
regularne warsztaty muzyczne dla początkujących osób z najbliższego otoczenia. Projekt trwał przez całe 
wakacje, co dało możliwość ciekawie spędzonego czasu dla każdego, kto mógłby się nudzić w mieście 
(2015).  

NA TROPIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - projekt, który ma na celu dogłębne poznanie sztuki współcze-
snej, a następnie podczas pokazu  podzielenie się swoją pasją i wrażeniami (2015). 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Komisji Dialogu Spo-
łecznego ds. Edukacji od 2013 roku na przełomie maja i czerwca organizowany jest piknik edukacyjny 
„Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny (WKE)”. To inicjatywa edukacyjna mająca na celu prezentację i pro-

mocję oferty organizacji pozarządowych, działających w sferze oświaty i wychowania, w szczególności tych 
stowarzyszeń i fundacji, które współpracują z Biurem Edukacji m.st. Warszawy oraz warszawskimi placów-
kami oświatowymi przy wsparciu uzdolnień młodych warszawiaków. Partnerzy społeczni promują projekty 
dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a w czasie WKE przedstawiają różne artystyczne for-
my pracy z dziećmi i młodzieżą.  
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Program „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście” jest cyklicznym programem realizowanym 
przez Biuro Edukacji, Biuro Sportu i Rekreacji oraz dzielnice m.st. Warszawy. Corocznie 
w programie bierze udział ok. 15 tysięcy uczniów warszawskich szkół podstawowych 
(najczęściej w wieku 6-10 lat), którzy część lub całość wakacji i ferii szkolnych spędzają w 
mieście. Program obejmuje zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, które 
odbywają się w ponad stu „wakacyjnych placówkach edukacyjnych” (rolę tę pełnią dyżu-

rujące szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego) oraz w stu kilkudziesięciu „wakacyjnych pla-
cówkach specjalistycznych” (zimą odpowiednio jedne i drugie punkty nazywają się „feryjnymi”). Oferta 
programu „Lato w Mieście” składa się corocznie z 400-500 komponentów. Oferta ta dzieli się na ogólno-
miejską (tworzoną przez biura: edukacji i sportu), dzielnicową (tworzoną przez wydziały oświaty i sportu 
w urzędach dzielnicowych), szkolną (budowaną przez poszczególne szkoły – wakacyjne placówki edukacyj-
ne) oraz pozarządową (tworzoną przez organizacje pozarządowe, których projekty uzyskały dofinansowa-
nie w ramach konkursów ofert oraz systemu tzw. „małych grantów” prowadzonych w Biurze Edukacji. 
Równolegle do programu „Lato w Mieście” realizowany jest program „Lato poza Miastem” polegający na 
wspieraniu wyjazdów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych poza Warszawę. 

Istotne miejsce w ofercie programu zajmują zajęcia kulturalne. Realizowane są one przez różne 
podmioty – instytucje kultury (przede wszystkim muzea, ośrodki i domy kultury), placówki edukacji po-
zaszkolnej (młodzieżowe domy kultury, ogrody jordanowskie i in.), organizacje pozarządowe (finansowane 
z konkursu dotacyjnego, szkoły (wakacyjne placówki edukacyjne), podmioty prywatne (np. szkoły tańca). 

Spośród instytucji kultury najbardziej aktywne są muzea, oferujące wartościową i szeroką ofertę 
lekcji muzealnych, zajęć artystycznych, spotkań. W programie uczestniczą muzea prowadzone przez różne 
szczeble administracji – miejskie, wojewódzkie, krajowe. Cyklicznie w programie udział biorą m.in. Mu-
zeum Narodowe, Zamek Królewski, Muzeum w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum War-
szawy, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Jana Pawła II, Muzeum 
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Fryderyka Chopina, Muzeum Niepodległości. Obok muzeów w programie udział biorą inne instytucje kul-
tury – Dom Spotkań z Historią, Opera Narodowa, Zachęta, czy Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. Dla 
wielu dzieci często jest to pierwszy kontakt z daną instytucją, który procentuje następnie w czasie nauki w 
roku szkolnym, jak też poprzez późniejsze rodzinne wizyty w instytucjach kultury. W czasie wakacji i ferii 
zimowych dzieci mają okazję do bardziej intensywnego kontaktu z kulturą, i to w formach bardzo aktyw-
nych. Instytucje kultury przygotowują specjalną ofertę edukacji kulturalnej na ten okres. Przykładem mogą 
być zajęcia dla najmłodszych oferowane w czasie wakacji i ferii przez Muzeum Narodowe: Odkrywamy 
starożytny świat, W pracowni artysty, Świat naszych dziadków, Z archeologią za pan brat, Każdy obraz 
opowiada jakąś historię, Królowie Polski, Wyprawa na Olimp, Człowiek w sztuce. Od narodzin do śmierci, 
W pracowni artysty, W krainie sztuki średniowiecznej, Przepis na mumię, Opowieści Matejkowskie, Pozna-
jemy Nowe Narodowe, Malarskie opowieści, Król na medal, Witamy w Muzeum!, Tajemnice konserwacji, 
Obyczaje staropolskie, W malarskiej pracowni, Co mówią obrazy?, O! Matejko! Innym przykładem są zaję-
cia i warsztaty przygotowane przez Łazienki Królewskie: Obiady czwartkowe, Zabawy karnawałowe, Kraina 
Fauna, Lekcje numizmatyczne, Zwyczaje karnawałowe Oświecenia, Tajemnice ikonografii i historii Pałacu 
na Wyspie, Poznaj króla, Za kulisami teatru, gra terenowa – Cztery żywioły, Królewski zwierzyniec, Francja 
elegancja, Zostań nadwornym artystą. Muzeum Warszawy i Dom Spotkań z Historią umożliwiają dzieciom 
bliżej poznać historię i kulturę własnego miasta, Opera Narodowa w aktywnych formach warsztatowych 
pozwala poznać kulisy przygotowywania spektakli. Bogatą ofertę dla dzieci przygotowały dwa najmłodsze 
muzea – Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Historii Żydów Polskich, które w znakomity sposób pora-
dziły sobie z przełożeniem trudnej tematyki na poziom percepcji swoich gości w wieku 6-10 lat.  

 
Kolejnym realizatorem zajęć kulturalnych w ramach „Lata/Zimy w Mieście” są organizacje pozarzą-

dowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Biura Edukacji. Spośród 
organizacji zaangażowanych w program w ostatnich latach należy wymienić takie organizacje jak: Fundacja 
Ogrody Muzyczne, Fundacja ART, Teatr IMKA, Nowa Orkiestra Kameralna, Fundacja Dobrego Odbioru, 
Fundacja Świat na Wyciągniecie Ręki, Stacja Falenica, Fundacja Teatr Małego Widza, Stowarzyszenie Prze-
wodników Turystycznych „Złota Kaczka”, Stowarzyszenie Filmforum, TR Warszawa. 

Wiele organizacji uczestniczy w programie od lat, dostarczając cennych i ciągle nowych zajęć. Przy-
kładem może być Fundacja Ogrody Muzyczne, realizująca takie zajęcia jak: Chopin – dzieciństwo i młodość 
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w Polsce, Geniusz i sława Chopina, Zaproszenie do Tańca – Dziecięce Ogrody Muzyczne, Świat tańca, Od 
baletu do street dance'u (podróż przez historię baletu ilustrowaną sfilmowanymi fragmentami wielkich 
widowisk, m.in. Jeziora łabędziego, Dziadka do orzechów i Śpiącej królewny), Kinowe animacje dzieł opero-
wych takich jak: Czarodziejski Flet, Cyrulik Sewilski, Carmen i Turandot G. Pucciniego, cykl koncertów orga-
nizowanych w piwnicach pod skwerem Hoovera, film animowany z muzyką Camille'a Saint-Saensa Karna-
wał zwierząt, 4 pory roku Antosia do muzyki Antonio Vivaldiego. Fundacja ART w ramach cyklu Królewskie 
Spacery proponowała najmłodszym warsztaty: W panteonie mistrzów czyli co po olimpiadzie?, Architekci 
króla, Kuchnia króla, Sztuka rycerska przez wieki, Z muzyką i tańcem na europejskie dwory, Królewskie Spa-
cery – na trakcie Europy, Kurier królewski, skąd się wzięły maile, co to są szyfry?, Najsłynniejsze rody kró-
lewskie, Wartość dukata – bursztynowym szlakiem przez Polskę, Co to jest parlamentaryzm?, Co po duka-
cie? – zabezpieczenia i inne ciekawostki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Fundacja ART posia-
da również bogatą ofertę edukacji kulturalnej dla gimnazjalistów i licealistów w ramach cyklicznego pro-
jektu Akademia Sztuk Dawnych, Ars Auro Priori: Czy Cezar był w Warszawie - od antyku do klasycyzmu, Od 
bitwy pod Grunwaldem do Hołdu Pruskiego – gotyk i renesans, Między Warszawą a Dreznem – o sztuce 
baroku, W kontuszu i w peruce – o duchu oświecenia, Jak mistrz Canaletto odbudował Warszawę czyli 
o niszczeniu i naprawianiu, „Za króla Sasa” – warsztaty w galeriach Zamku na temat baroku, Wielokulturo-
wość Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Wiele zajęć przybliża dzieciom teatr, przykładem może być m.in. Młodzieżowa Akademia Teatral-
na im. J. Machulskiego, Letnia Szkoła Aktorska IMKA, Teatr Młodego Widza. Ważne są zajęcia z edukacji 
medialnej i edukacji wielokulturowej.  

 
Realizatorami wakacyjnych i feryjnych projektów kulturalnych są także palcówki wychowania po-

zaszkolnego. Szczególną rolę odgrywa wśród nich Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK), które 
corocznie w czasie ferii zimowych przygotowuje spektakl w ramach Feryjnych Otwartych Spotkań Arty-
stycznych (FOSA). W czasie dwóch tygodni grupa młodzieży pod kierunkiem profesjonalistów (reżyserem 
jest Cezary Domagała) przygotowuje spektakl teatralny (musical) i następnie przedstawia go uczestnikom 
programu „Zima w Mieście” na zakończenie ferii. Przedstawienie odbywa się w Sali Kongresowej lub na 
innych scenach (Teatr Dramatyczny, MHŻP). W ostatnich latach przygotowano i wystawiono następujące 
spektakle: Warszawski Sen (2010), Romeo i Julia (2011), Rebella (2012), Tropem Białego Królika (2013), 
Planeta Ziemia, czyli podróże Małego Księcia (2014), Fantazjana (2015). FOSA jest jednym z najwarto-
ściowszych przedsięwzięć kulturalnych przygotowywanych przez młodzież w skali całego miasta, równo-
cześnie wyróżniającym się w skali kraju. Młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody 
jordanowskie oferują szereg zajęć na okresy wolne od nauki, które mogą stać się jednocześnie okresami 
wzmożonego uczestnictwa w edukacji kulturalnej. Również domy kultury przygotowują na okres wakacyj-
ny dodatkową interesującą ofertę (przykładem są zajęcia w domu kultury Dorożkarnia). 

 
Do tej ogólnomiejskiej oferty należy dodać liczne zajęcia przygotowane w dzielnicach, od seansów 

filmowych połączonych z warsztatami, poprzez spacery varsavianistyczne, zajęcia malarskie, do zajęć mul-
timedialnych z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Program „Lato/Zima w Mieście” dociera w dużej części 
do dzieci z rodzin o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, stąd jego dodatkowy walor, polegający na 
przybliżaniu im edukacji kulturalnej, co w przyszłości powinno skutkować zwiększoną partycypacją w kul-
turze tej grupy mieszkańców.  

  



 147  

 

 
 

 

Rozdział 18 

PROGRAM ARKADYJSKI  



 148  

 

W Kazimierzu Dolnym położona jest warszawska pozaszkolna placówka oświatowa – ośrodek 
„Arkadia”. Miejsce to służy warszawskiej oświacie od lat 30. XX wieku, kiedy to w wyniku zapisów testa-
mentowych budynek wraz z przylegającym terenem przeznaczony został na potrzeby edukacji warszaw-
skiej młodzieży i doskonalenia kadr nauczycielskich i naukowych. 

Nieprzypadkowo ośrodek otrzymał nazwę „Arkadia”, greckiej starożytnej krainy opiewanej przez 
antycznych poetów jako sielankowy kraj pięknych ludzi i krajobrazów, przez poetów romantycznych zmito-
logizowanej jako kraina szczęśliwości, miejsce do tworzenia, refleksji nad kulturą i historią, zgodnej koeg-
zystencji przyrody i architektury. Takiej twórczej pracy od wielu lat „Arkadia” służy warszawskiej edukacji. 
Przez dziesiątki lat przewinęły się przez to miejsce tysiące warszawskich nauczycieli, uczniów, twórców 
kultury, jak też innych mieszkańców stolicy, zakochanych w Kazimierzu i przyciąganych tu magiczną siłą 
tego miasteczka. Przyjazdy wykształconej warszawskiej elity do Kazimierza to tradycja kontynuowana od 
końca XVIII wieku. Dzisiejsi goście „Arkadii” dobrze wpisują się w kontynuację twórczych i sentymental-
nych związków Warszawy z Kazimierzem Dolnym.  

Kazimierz Dolny odkryła i w sensie kulturowym „stworzyła” Warszawa. Ostatni król Polski Stanisław 
August Poniatowski odwoływał się do mitu ostatniego króla Piasta – Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Dolny 
wydawał się znakomitą ilustracją dla szerzenia idei odnowy państwa i realizacji oświeceniowych prądów arty-
stycznych. Nadworny malarz króla Z. Vogel namalował na jego zlecenie pierwszy cykl akwarel Kazimierza Dol-
nego, w miasteczku pojawili się stołeczni artyści. Takie działania króla można by dziś nazwać przemyślaną 
edukacją historyczną. Po utracie niepodległości Polski pobliskie Puławy i tamtejszy pałac Czartoryskich stały 
się miejscem rozwoju polskiego romantyzmu i kultywowania pamięci o świetności dawnej Polski. Założeniem 
była świadoma edukacja patriotyczna polskiego społeczeństwa pod zaborami, krzewiona również poprzez 
„kult ruin”, te z Kazimierza były często w tym celu przywoływane. Przez cały wiek XIX Kazimierz był mekką 
malarzy, profesorowie warszawskiej akademii stworzyli szkołę malarzy Kazimierza, należeli do niej m.in. 
W. Gerson, A. Gierymski, J. Pankiewicz. Kazimierz Dolny stał się jednym z „polskich wzorów kultury”, również 
w architekturze - przyrynkowe renesansowe kamienice z podcieniami, zwieńczone attykami traktowane są 
jako jeden z wyznaczników polskości w architekturze. Kazimierz Dolny był do II wojny światowej w dużej mie-
rze miasteczkiem żydowskim. Żydowski mit założycielski miasta wiązał się również z dobrym królem Kazimie-
rzem Wielkim, wzmocniony jego miłością do Esterki. Te wątki znajdujemy w żydowskiej literaturze, malar-
stwie, teatrze, filmie, architekturze. Kazimierz stał się jednym z najważniejszych punktów odniesienia w kul-
turze żydowskiej, w książkach i sztukach pisanych w języku jidysz – drugim obok polskiego, w którym przez 
dziesiątki lat opisywano to miasto. Po Zagładzie ten wątek rozwoju Kazimierza został przerwany, obecnie ka-

zimierska żydowska twórczość jest na nowo odkrywana. Dzisiejszy Kazimierz to więc dobre 
miejsce do przeprowadzania zajęć edukacji wielokulturowej. 
Koniec XIX wieku przynosi nowe impulsy do wzmocnienia roli Kazimierza jako „letniej stoli-

cy Polski” i „letniej Warszawy”. Czynią to w znacznym stopniu impresjoniści, buntujący się 
przeciwko krępującym kanonom artystycznym ustanowionym przez akademie sztuk pięk-
nych. Do Polski z Zachodu przychodzi moda na „kolonie artystyczne”, w których panują nie-
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skrępowane zasady twórczości. Miasto 
przyciąga teraz nie tylko uznanych 
twórców, ale i młodych artystycznych 
buntowników. Zaczynają się kazimier-
skie plenery młodych malarzy, a wysta-
wy poplenerowe prezentowane są 
w Zachęcie. Kazimierz to wymarzone 
miejsce do edukacji artystycznej mło-
dego pokolenia. 

Przełom XIX i XX wieku to na-
rodziny polskiego ruchu krajoznawczego, a Kazimierz Dolny staje się jednym z punktów odniesienia dla tego 
ruchu. Do Kazimierza zaczynają przyjeżdżać masowo warszawscy letnicy i turyści. Dzięki zachowanym walo-
rom przyrodniczym, architektoniczno-urbanistycznym, historycznym, artystycznym i symbolicznym, dzisiejszy 
Kazimierz to nadal dogodne miejsce do kultywowania edukacji krajoznawczej młodego pokolenia. 

Po I wojnie światowej Kazimierz Dolny umocnił swoją rolą jednego ze źródeł polskiej sztuki. Profeso-
rowie i studenci warszawskich akademii traktowali Kazimierz jako drugie miejsce pracy, T. Pruszkowski pocią-
gał za sobą rzesze młodych malarzy, a zakładając Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza przyciągnął do miasta 
również ówczesne elity polityczne państwa. Wielu twórców na stałe osiedlało się w Kazimierzu. M. Kuncewi-
czowa w literackim reportażu „Dwa Księżyce” o Kazimierzu z lat 30. przywołuje artystyczny akt założycielski 
miasta jako miejsca „swobodnego tworzenia”. Kazimierz staje się ważny dla Skamandrytów. Jest też popular-
nym plenerem filmowym, a potem siedzibą festiwalu filmowego. Szerzej zaczynają Kazimierz wykorzystywać 
nauczyciele, wycieczki do tego miasta stają się ważnym elementem nauczania o kraju i w warunkach niedaw-
no odzyskanej niepodległości,  miasto staje się miejscem realizacji edukacji państwowej. 

II wojna światowa to czas zagłady żydowskich mieszkańców Kazimierza i wielu członków bohemy 
artystycznej. Miasteczko jednak nie było zniszczone i choć część kulturowych korzeni została wycięta, za-
czynając odbijać młode pędy. Pojawiają się nowe zjawiska – od lat 70. były to liczne wycieczki zakładowe 
nakręcające rynek tandetnych pamiątek, miasto napełniło się sztuką ludową. Postępuje komercjalizacja i 
festiwalizacja życia kulturalnego. Mimo to można cały czas znaleźć jego „siłę twórczą” – funkcjonują am-
bitne galerie, powstają cenne wystawy, odbywają się plenery malarskie, wartościowe konferencje. Kazi-
mierz Dolny to nadal jedno z najlepszych miejsce w kraju do realizacji edukacji kulturalnej. 

Dla warszawskiej młodzieży, nauczycieli, animatorów kultury Kazimierz to miejsce szczególne, gdyż 
pobyt i praca tutaj jest naturalną kontynuacją tradycji ponad dwustuletnich kontaktów warszawskiej inteli-
gencji z tym miastem. WPEK nadaje nowy impuls do wzmocnienia i odnowienia „kolonii artystycznej” War-
szawy w Kazimierzu Dolnym. Ta fizycznie zewnętrzna enklawa Warszawy jest mentalnie częścią warszaw-
skiej tradycji kulturalnej, chcemy zapewnić kontynuację tych związków, gdyż uważamy, że pozwoli to lepiej 
realizować cele jakie stawiamy przed stołeczną edukacją i kulturą. Naszym celem jest stworzenie dogodne-
go miejsca pracy twórczej dla młodych warszawiaków (uczniów, studentów, młodych twórców) oraz na-
uczycieli i animatorów kultury, ludzi działających na rzecz rozwoju stołecznej edukacji i kultury. Mit arka-
dyjski, leżący kiedyś u podstaw wyboru nazwy ośrodka, chcemy obecnie szerzej wykorzystać do realizacji 
„programu arkadyjskiego”, ważnego elementu realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

W programie rozwoju edukacji kulturalnej proponujemy rozwijać dotychczasowe wątki twórczej 
obecności młodych warszawiaków w Kazimierzu i uzupełnić je nowymi. Program wykorzystania Ośrodka 
„Arkadia” jako miejsce realizacji WPEK opiera się na następujących kluczowych punktach: 

1. Umowa o współpracy między Warszawą, reprezentowaną przez SCEK oraz Dorożkarnię, i Kazi-
mierzem Dolnym, reprezentowanym przez Kazimierski Ośrodek Kultury i Turystyki, obejmująca m.in. reali-
zację wspólnych projektów, wymianę wystaw. 

2. Współpraca WPEK z Kazimierską Konfraternią Sztuki i instytucjami kultury Kazimierza Dolnego w celu 
wymiany informacji, wspólnych projektów, organizacji wystaw. 

3. Młodzieżowe plenery malarskie w Kazimierzu Dolnym.  
4. Nauczycielskie plenery malarskie w Kazimierzu Dolnym. 
5. Senioralne plenery malarskie w Kazimierzu Dolnym. 
6. Artystyczne pobyty w „Arkadii” jako nagrody dla warszawskiej młodzieży – laureatów progra-
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mów i festiwali kulturalnych. 
7. Stała wystawa w ośrodku „Arkadia” na temat związ-

ków Warszawy i Kazimierza oraz wystawy prac poplenerowych. 
8. Międzynarodowe plenery malarskie oraz warsz-

taty edukacji kulturalnej młodzieży warszawskiej i zagra-
nicznej w Kazimierzu Dolnym. 

9. Miejsce pracy twórczej dla kadry warszawskich insty-
tucji oświaty i kultury oraz szkolenia realizatorów WPEK 
(koordynatorzy, nauczyciele, animatorzy i instruktorzy kultury). 

10. Konferencje i seminaria związane z warszawską kul-
turą i edukacją, w tym Warszawski Sejmik Edukacji Kulturalnej. 

 

11 września 2013 r. pomiędzy Stołecznym Centrum 
Edukacji Kulturalnej, Ośrodkiem Działań Artystycznych Dorożkarnia, Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Pro-
mocji i Turystyki oraz Pozaszkolną Placówką Specjalistyczną – Ośrodkiem Oświatowo-Szkoleniowym 
„Arkadia” zostało podpisane porozumienie o współpracy. Dokument podpisano w celu wzmacniania 
związków kulturowych i artystycznych pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Warszawą. Oba miasta podjęły się 
realizacji wspólnych imprez, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym wystaw, przedstawień, odczy-
tów, spotkań literackich, występów, happeningów i koncertów.  

Porozumienie zakłada m.in.: wymianę efektów projektów edukacji kulturalnej, organizowanie spo-
tkań z twórcami kultury, promowanie publikacji związanych z kulturą, tradycją i historią obu miast, wymia-
nę informacji o wydarzeniach kulturalnych w placówkach. 

Adresatami wspólnych przedsięwzięć są przede wszystkim uzdolnieni artystycznie uczniowie, ka-
dra placówek i edukacji kultury oraz seniorzy. 

 

Przykłady projektów realizowanych w ramach porozumienia: 
Zaprezentowano twórczość współczesnego środowiska artystycznego Kazimierza, skupionego w 

Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, która istnieje od 2000 roku i jest widomym znakiem ist-
nienia w Kazimierzu Dolnym kolonii artystycznej w jej nieprzerwanym trwaniu od ponad 100 lat. 

Kazimierska Konfraternia Sztuki powstała w 2000 r., by dać wyraz istnieniu środowiska artystyczne-
go w Kazimierzu Dolnym. Skupiła ponad pięćdziesięciu twórców, głównie malarzy, ale też reprezentantów 
innych dziedzin sztuki. Jedynym programem Konfraterni jest sam Kazimierz, a ściślej jego ponad stuletnia 
tradycja istnienia tu kolonii artystycznej. Dzięki nieprzerwanej ciągłości trwania kolonii, Kazimierz stworzył 
swoją własną tradycję, nie tylko miejsca, gdzie rodzi się sztuka, nie tylko źródeł jej inspiracji, ale też swoiste-
go obrazowania rzeczywistości, właściwego tylko temu miejscu. Inną cechą kolonii jest to, że środowisko 
artystyczne nie jest tu czymś zewnętrznym, zamkniętym w sobie i swoich sprawach. Konfraternia od lat 
uczestniczy w życiu całej społeczności miasta. Konfraternia 
reprezentuje kazimierską kolonię artystyczną; nie zapomina-
jąc o przeszłości i tradycji, chce być i jest jej współczesną for-
mą, wpisaną w wielką sieć kolonii artystycznych w całej Euro-
pie (wg wypowiedzi dra Waldemara Odorowskiego, Prezesa 
Kazimierskiej Konfraterni Sztuki Kolonii Artystycznej) 

Artyści biorący udział w wystawie: Zbigniew Strzy-
żyński, Anna Borkowska, Leszek Furtas, Marta Andała, Ma-
rek Andała, Krzysztof "Krzyr" Raczyński, Krystyna Rudzka-
Przychoda, Magdalena Brennenstuhl, Małgorzata Wzorek, 
Ilona Irmina Iwańska, Jerzy Krzysztoporski, Jacek Jarosz, 
Agnieszka Mitura, Janusz Michalak, Waldemar Żaczek, Mie-

WYSTAWA PRAC KAZIMIEWYSTAWA PRAC KAZIMIERSKIEJ KONFRATERNI SZTUKI "ZAPROSZENIE DO KAZIMIERZA" RSKIEJ KONFRATERNI SZTUKI "ZAPROSZENIE DO KAZIMIERZA"   

w Galerii Stara Prochownia w SCEK, w dniach (04.07.2014 w Galerii Stara Prochownia w SCEK, w dniach (04.07.2014 ––  15.09.2014)15.09.2014)  



 151  

 

czysława Łazorek, Jacek Kosmiński, Daniel de Tramecourt, Mariusz Płoszaj-Mazurek, Maria Lipiec, Jacek 
Kwiatkowski, Anatol Martyniuk, Jan Michalak, Jolanta Opolska, Michał Smółka, Halina Jagoda Kołodziejska, 
Leszek Niewiadomski, Izabela Edeńska, Agnieszka Gadzińska-Kita, Krystyna Głowniak, Elwira Woźniak, 
Włodzimierz Dąbkowski, Mirosława Marcinek. 

Jest to realizowany od roku szkolnego 2013/2014 przez Biuro Edukacji wspólny 
projekt edukacyjno-kulturalny szkół Warszawy i Smoleńska, w którym biorą udział wytypo-
wane warszawskie szkoły – gimnazja i licea z nauczanym językiem rosyjskim. Projekt jest rozszerzeniem 
nawiązanej w 2008 r. wymiany młodzieży z Liceum im. Kossutha z uczniami z Liceum nr 1 w Smoleńsku, 
współfinansowanej ze środków budżetowych Miasta. 

W ramach projektu zorganizowane zostały w Warszawie i Kazimierzu Dolnym polsko-rosyjskie 
warsztaty dla grupy gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W projekcie gimnazjalnym uczestniczyły dwie szkoły ze Smoleńska: Szkoła nr 15 i Szkoła nr 27 oraz cztery 
warszawskie gimnazja: Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Sta-
szica, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej i Gimnazjum nr 94. 

Młodzież z Rosji i Polski spotkała się w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 
w Warszawie, a następnie wspólnie spędziła weekend zwiedzając stolicę Polski i ucząc się nawzajem języ-
ków sąsiadów. Następnie wszyscy udali się do Kazimierza Dolnego, gdzie spędzili pracowicie sześć dni, 
tworząc wspólnie prace artystyczne, poznając siebie, doskonaląc umiejętności komunikacji w języku rosyj-
skim i polskim, a także zwiedzając okolice miasta. 

Podczas pleneru malarskiego na kazimierskim rynku każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności plastycznych, wykonując pracę przedstawiającą uroki Kazimierza. Ponadto odbyły się 
różnego rodzaju warsztaty artystyczne, których efektem są pocztówki, rzeźby i inne animacje artystyczne. 

W warsztatach grupy licealnej udział wzięły trzy licea z Warszawy – LXIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Lajosza Kossutha, CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejew-
skiej, i LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” oraz cztery ze Smoleńska – szkoły średnie 
nr 26, 27, 33 oraz Liceum nr 1. 

Projekt miał na celu nawiązanie bardziej systemowej i obejmującej więcej szkół współpracy szkol-
nej między dwoma miastami. Zgodnie z zawartym w 2011 r. porozumieniem o współpracy między Warsza-
wą a Smoleńskiem strony za priorytetową uznają współpracę w dziedzinie samorządności, kultury, oświa-
ty, sportu, ochrony zabytków i wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa 
historycznego i kulturowego narodów Polski i Rosji oraz dołożą wszelkich starań, aby współpraca rozwijała 
się harmonijnie w powyższych dziedzinach. 

SZKOLNY PLENER MŁODYSZKOLNY PLENER MŁODYCH ARTYSTÓW WARSZAWYCH ARTYSTÓW WARSZAWY  I SMOLEŃSKA 2013I SMOLEŃSKA 2013  
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Obok współpracy szkół zawodowych Warszawy i Moskwy, to drugi systemowy projekt rozwijający 
współpracę oświatową Warszawy z dużymi miastami Rosji. Formuła współpracy młodzieży oparta na pro-
gramach edukacji kulturalnej jest dobrą drogą do wzajemnego poznania i zrozumienia; pozwala też na-
szym sąsiadom lepiej zrozumieć polski punkt widzenia na wydarzenia współczesne i historyczne. Projekty 
służą też wzmacnianiu nauki języka sąsiada. Obecnie w warszawskich szkołach języka rosyjskiego uczy się 
11,5 tysiąca uczniów (ok. 5%), jedna szkoła uczy języka rosyjskiego bilingualnie – XIII LO im. L. Lisa-Kuli. 
Nawiązane w czasie spotkań kontakty dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży będą kontynuowane. 
W przyszłym roku planowany jest lustrzany, wspólny plener młodzieży polskiej i rosyjskiej w Smoleńsku. 

W ramach podpisanego porozumienia, od 2014 r. w Ośrodku Specjalistycznym „Arkadia” od-
bywają się plenery dla seniorów. Delegowani przez Koordynatorów Dzielnicowych edukacji kulturalnej malarze 
60+ mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy pod kierunkiem instruktorów – malarzy zatrudnio-
nych w SCEK i WCIES. Projekt obydwa się dzięki współpracy i wsparciu finansowemu: Biura Edukacji, Biura Kultu-

ry i Biura Pomocy i Projektów Społecznych. 
Podsumowaniem pierwszego pleneru senioralnego „Jak kogut wygrał z diabłem, czyli symbole Ka-

zimierza pędzlem malowane”, który odbył się jesienią 2013 r., była wystawa zorganizowana w Warsztacie 
przy pl. Konstytucji 4 – jednym z centrów integracji mieszkańców, czyli miejsc, których celem jest aktywi-
zowanie społeczności dzielnic, animowanie działań oraz zachęcanie mieszkańców Warszawy do wspólnych 
działań na rzecz swojego otoczenia. 

17 mieszkanek Warszawy poznawało symbole Kazimierza Dolnego, związane z nimi historie, zwie-
dziło galerię obrazów Muzeum Nadwiślańskiego prezentującą prace czołowych malarzy kazimierskich. 
Przede wszystkim seniorki uczestniczyły jednak w warsztatach rysunkowych poprowadzonych przez Mi-
chała Moląga, artystę plastyka Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, zmarłego w 2014 roku. 

Atmosferę i wartość, jaką stanowił dla seniorek kazimierski plener malarski, oddają słowa jednej 
z uczestniczek, pani Alicji Jurczyk: Jak to dobrze, że w naszym trzecim wieku, jesteśmy i chcemy dalej być 
aktywne i mamy jeszcze motywację, aby dotknąć własnego nieba – dla wielu z nas to pasja malowania, 
radość tworzenia i przekazywania nastroju, a plener w Kazimierzu był spełnieniem marzeń.  

PLENERY DLA SENIORÓWPLENERY DLA SENIORÓW    
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Na początku 2015 r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy 
ul. Starej 4 zorganizowana została kolejna wystawa poplenerowa artystów 60+. Zaprezentowano prace 
malarskie i rysunki 18 uczestników pleneru w Kazimierzu – seniorów tworzących w różnych ośrodkach pra-
cy twórczej w Warszawie. II Plener Malarski dla seniorów – „Kazimierz Dolny pędzlem jesieni malowany” – 
organizowany przez Biuro Edukacji, Biuro Kultury i Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. 
Warszawy w ramach WPEK, odbył się 28-30 października 2014 roku. Działania twórcze w Ośrodku Oświa-
towo-Szkoleniowym „Arkadia” miały również na celu wzmocnienie aktywności społecznej i twórczej senio-
rów. Twórcy inspirowali się jesiennymi krajobrazami Kazimierza. Motywy kazimierskie były też obecne 
w pracach, które powstały po powrocie. Opiekę artystyczną nad uczestnikami pleneru sprawowała pani 
Katarzyna Jasińska, doradca metodyczny ds. plastyki. 

Wernisaż mimo zimowej aury przyciągnął tłumy warszawiaków, także uczestników I Pleneru Ma-
larskiego z 2013 r., którzy podziwiali jesienne impresje. Wydarzeniem tym wznowiono działalność galerii 
WCIES, gdzie będą pokazywane dokonania artystyczne (m.in. malarstwo, rysunek, fotografię i inne projek-
ty nauczycieli oraz innych twórców zaprzyjaźnionych z Centrum. 

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli pani Katarzyna Jasińska, doradca 
metodyczny m.st. Warszawy (WCIES) zorganizowała w roku szkolnym 2014/2015 pierwszy z planowane-
go cyklu kurs dla chętnych nauczycieli, którzy postanowili doskonalić swój warsztat malarski, jak również 
dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zmierzyć się z paletą malarza i chcieli sprawdzić się w roli arty-
sty. Zajęcia obejmowały poznanie i doskonalenie poszczególnych technik malarskich, zapoznanie z zasada-
mi kompozycji, perspektywy. Podsumowaniem był plener zorganizowany w Ośrodku „Arkadia” w maju 
2015 r. Plener ten był pomyślany jako kontynuacja i zarazem podsumowanie twórczej pracy i działalności 
grupy nauczycieli plastyki, edukacji plastycznej oraz psychologów terapeutów – biorących udział w 40-
godzinnym kursie malarstwa i rysunku zorganizowanym przez WCIES w roku szkolnym 2014/2015. 

Ideą pleneru było zagłębienie się w świat sztuki. Uczestnicy poznali proces twórczy, jaki przeżywa 
każdy, kto próbuje malować, rysować, rzeźbić czy w jakikolwiek inny sposób wykonywać działalność arty-
styczną. Chodziło z jednej strony o rozwój osobisty nauczyciela, jego zmaganie się z oporem materii malar-
skiej, własną słabością, trudnościami w interpretacji natury i kształtowaniu się koncepcji obrazu, 

PLENERY MALARSKIE DLPLENERY MALARSKIE DLA NAUCZYCIELI WARSZAWSKICH SZKÓŁA NAUCZYCIELI WARSZAWSKICH SZKÓŁ  
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a z drugiej zrozumienie każdego procesu twórczego – problemów, frustracji, ale też radości jakie przeżywa 
uczeń. Jak mówią nauczyciele, zmieniło to ich podejście do oceniania uczniów – doceniają teraz każdy wy-
siłek intelektualny i twórczy ucznia. 

Trzecią wartością wspólnego pobytu i pracy była integracja grupy, wymiana doświadczeń, wzajem-
ne wsparcie a także narodziny autentycznej koleżeńskiej więzi. Grupa biorąca udział w plenerze stała się 
„zaczynem” twórczej grupy nauczycieli inicjujących różne działania kulturalne. 12 osób z 19-osobowej gru-
py bardzo aktywnie zaangażowało się w organizację Forum Nauczycieli Plastyki i Edukacji Plastycznej i pro-
wadzenie warsztatów dla siedemdziesięciu nauczycieli w ramach tego forum. 

Jesienią 2015 r. odbyła się wystawa prac plastycznych uczestników kursu i pleneru w galerii WCIES. 
Uczestnicy zadeklarowali oddanie swoich prac na cel charytatywny – kiermasz na rzecz Warszawskiej Aka-
demii Walki z Rakiem. Kurs i plener odpowiedział na wiele potrzeb nauczycieli między innymi potrzebę 
tworzenia, współpracy, przynależności do grupy, samodoskonalenia, docenienia wysiłku. 

WCIES i Biuro Edukacji planuje w nowym roku szkolnym powtórzyć podobny projekt, jako wyda-
rzenie integrujące nauczycieli, inspirujące ich do następnych działań i w sposób praktyczny przybliżające 
do świata sztuki nie tylko jako widzów, ale też jako twórców. 

Uwzględniając potrzeby grupy seniorów zainteresowanych doskonaleniem rysunku 
i malarstwa, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej, Biuro Edukacji, Biuro Kul-
tury, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń, stworzyli optymalne warunki dla organizacji plenerów nadwiślańskich. 
Wspólny projekt zakłada stworzenie na terenie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4 w Warszawie przestrzeni dla artystów 60+.  
W tym miejscu seniorzy spotykali się co dwa tygodnie, w soboty, począwszy od 27 czerwca br. Jeśli 

warunki atmosferyczne nie pozwalały na pracę na zewnątrz, artyści mieli możliwość doskonalenia warszta-
tu w jednej z sal WCIES. Wspaniały taras widokowy, który znajduje się przy ul. Starej 4, pozwolił uczestni-
kom spotkań na studiowanie walorów krajobrazowych i architektonicznych stolicy. 

Malarze mieli okazję kształcić zmysł obserwacji, szczególnie podczas zmieniającej się aury. Praca 
odbywała się pod kierunkiem artystów z dużym doświadczeniem – instruktorów miejskich placówek realizu-
jących program kulturalny: Katarzyny Jasińskiej (WCIES), Ewy Kunkowskiej (Stołeczne Centrum Edukacji Kul-
turalnej), Rajmunda Głowackiego (Klub „13” – Filia Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego), Grażyny Kostaw-
skiej i Piotra Szałkowskiego (Ośrodek Kultury „Arsus”), Marka Ejsmonda (Państwowe Ognisko Artystyczne). 
Ważne okazały się wzajemne relacje między artystami, wymiana doświadczeń, rozmowy o sztuce. Poprzez 
obrazy każdy artysta miał możliwość zaprezentowania siebie, swoich pasji, nastroju, wrażliwości.  

Myśląc o integracji środowiska seniorów i młodzieży, od jesieni 2015 r zaplanowano rozszerzenie terenu 
twórczych działań o Taras Malarski w budynku Starej prochowni przy ul. Boleść 4, należącym do Stołecznego Cen-
trum Edukacji Kulturalnej. W dalszej perspektywie, w zależności od potrzeb, Tarasów Malarskich będzie więcej. 

Wzajemne relacje międzypokoleniowe z pewnością przyczynią się do powstania ciekawych prac, spełnia-
ją one też ważną rolę społeczną. Pokazują, że ludzie, bez względu na wiek, mają ze sobą wiele wspólnego: podzie-
lają pasje, dyskutują na podobne tematy, tylko widziane z trochę innej perspektywy. Twórcze spotkania w założe-
niu mają służyć doskonaleniu, nie tylko warsztatu malarskiego, ale też samodoskonaleniu. 

  

TAMA, CZYLI TARASY MTAMA, CZYLI TARASY MALARSKIEALARSKIE  
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GIEŁDA EDUKACJI KULTURALNEJ I NAGRODA WPEK  
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Od 2010 roku w pejzażu działań  Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej funkcjonuje 
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. Jest to konkursowy przegląd inicjatyw oraz programów edu-
kacji kulturalnej realizowanych w Warszawie. 

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa. Konkurs ma charakter 
otwarty. W konkursie może startować animator, edukator, nauczyciel, który w Warszawie zrealizował pro-
gram lub projekt edukacji kulturalnej do końca czerwca 2015 roku. Wniosek może zgłosić każdy podmiot, 
w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, uczelnia, firma lub osoba fizyczna.  

Nagroda na najlepszy projekt edukacji kulturalnej ma charakter finansowy, pula nagród wynosi 
60.000 zł.  

 

Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w dziedzinie edukacji kultu-
ralnej, a także rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk. Ważnym zadaniem przeglądu jest rów-
nież monitorowanie stanu edukacji kulturalnej, szczególnie w obrębie poszczególnych typów jej realizato-
rów: w placówkach oświatowych i szkołach, instytucjach kultury różnego typu: instytucjach artystycz-
nych, domach kultury, bibliotekach, a także w organizacjach pozarządowych.  

Wnioski do nagrody, złożone do koordynatorów dzielnicowych edukacji kulturalnej w terminie do 
30 czerwca każdego roku są rozpatrywane w następujących kategoriach:  

-instytucje animacji kultury (domy kultury, biblioteki, placówki wychowania pozaszkolnego) 
- instytucje artystyczne i muzea, 
- szkoły ponadgimnazjalne, 
- gimnazja, 
-szkoły podstawowe, 
- przedszkola, 
- organizacje pozarządowe, 
- inne, w tym firmy prywatne oraz uczelnie wyższe.   
W takich kategoriach przyznawane są nagrody i wyróżnienia. 
 

Ocena złożonych wniosków jest przeprowadzana w sposób  staranny i  obiektywny. Przebiega w 
dwóch etapach: Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych wyłania wnioski do dalszego postępowania w II 
etapie konkursu. Wnioski te są prezentowane przez ich autorów przed Kapitułą Nagrody złożoną z przed-
stawicieli warszawskiej oświaty i kultury.  

Werdykt Kapituły Nagrody jest ostateczny i na jego podstawie przyznaje się nagrody i wyróżnienia 
w powyższych kategoriach.  
Od początku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to 

wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć, co świadczy o randze Nagrody na 
„kulturalnym” forum Warszawy. Najbardziej istotne są jednak efekty działań Laureatów – 
czyli fakt, że w teatrach, domach kultury, szkołach i innych miejscach obserwujemy coraz 
częściej profesjonalnie organizowane, innowacyjne wydarzenia edukacyjno – kulturalne.  
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Giełda Programów i Projek-
tów Edukacji Kulturalnej jest jed-
nym   narzędzi promocyjnych Progra-
mu i prezentuje laureatów kolejnej 
edycji konkursu Warszawskiej Nagro-
dy Edukacji Kulturalnej. Giełda daje 
możliwość pokazania najlepszych war-
szawskich animatorów, edukatorów 
i nauczycieli, którzy zrealizowali swoje 
projekty i programy w organizacjach 
pozarządowych, domach kultury, bi-
bliotekach, szkołach, teatrach, muze-
ach, uczelniach oraz młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych. W 2015 
roku po raz pierwszy Giełda odbyła się 
w konwencji "stolikowej", co dało oka-
zję do bezpośredniej rozmowy z nagro-
dzonymi twórcami projektów. 

 
Poniżej wymieniamy laureatów Grand Prix Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej z lat 2010-

2015. Wszystkich laureatów Nagrody z ostatnich pięciu edycji można odnaleźć na portalu WPEK: 
www.edukacjakulturalna.pl 
 
GRAND PRIX 2015: 

 

Celem projektu było zaproszenie mieszkańców Ursusa i innych warszawiaków na tereny zakłado-
we, ich integracja wokół historii dzielnicy oraz tematu przyszłości obszaru pofabrycznego i całego Ursusa. 
W ramach projektu realizowane były następujące działania: zbieranie świadectw historii dzielnicy od daw-
nych pracowników Zakładów Ursus, warsztaty plastyczne dla dzieci – przygotowanie tekturowych form 
traktorów, Parada Traktorów 2015, spacer akustyczny po dawnych terenach Zakładów Ursus, powstał 
„Ursus. Esej filmowy” – kolaż filmowy z kronik ukazujących historię dzielnicy; wykonano zbiorową fotogra-
fię mieszkańców trzymających się za ręce, ustawionych w napis „ZPC”, zorganizowano „Kongres rysowni-
ków” – trzydniową akcję wspólnego malowania przez mieszkańców dzielnicy i innych warszawiaków pod 
opieką Pawła Althamera i jego współpracowników, zorganizowano kolację sąsiedzką. 

Projekt: Projekt: ZAKŁADY URSUS 2014ZAKŁADY URSUS 2014  
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego   

autorzy: Jaśmina Wójcik, Igor Stokfiszewski, Izabela Jasińska, Pat Kulkaautorzy: Jaśmina Wójcik, Igor Stokfiszewski, Izabela Jasińska, Pat Kulka     

http://www.edukacjakulturalna.pl


 158  

 

GRAND PRIX 2014 

 

Czy istnieją „idealne” lekcje o sztuce? Pytanie to autorka projektu zadała młodzieży podczas 
warsztatów „Temat: Sztuka”. Przez 10 dni ferii grupa nastolatków uczyła się być edukatorami. Ich zada-

niem było stworzenie lekcji muzealnych. Uczniowie wymyślili tematy, zebrali informacje, przygotowali sce-
nariusze, ćwiczenia, karty pracy. Szukali atrakcyjnych metod uczenia z wykorzystaniem nowych technolo-
gii. Powstałe zajęcia „przetestowali” na sobie nawzajem. Ćwiczyli wystąpienia przed grupą i kamerą, wery-
fikowali scenariusze i konfrontowali je z przestrzenią Mu-
zeum.  

Na prośbę młodzieży zorganizowaliśmy spotkania 
w miejscach niedostępnych dla publiczności: Pracowni 
Konserwacji, Gabinecie Rycin i Rysunków, Magazynie Ma-
larstwa.  

Młodzież mogła zaprosić swoje klasy, znajomych, 
rodzinę i zaprezentować przygotowane zajęcia. 1 czerwca 
odbył się finał akcji, nastolatkowie jako edukatorzy prowa-
dzili zajęcia dla odwiedzających Muzeum. Scenariusze, 
filmy i karty pracy zostały udostępnione w Internecie. 

 
GRAND PRIX 2013 
Projekt: WIELOKULTUROWE WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO 
Domu Kultury TU Praga  
autor: Anna Mamińska 
Zasadniczą ideą projektu było spotkanie dzieciaków z rodzin polskich ze swoimi rówieśnikami 

mieszkającymi w Warszawie, lecz pochodzącymi z innych krajów. Pretekstem do spotkania i wymiany do-
świadczeń było wspólne tworzenie filmu animowanego.  

Zajęcia odbyły się w Domu Kultury TU Praga na przestrzeni od kwietnia do listopada 2012. Każdy 
z pięciu trzydniowych warsztatów poświęcony był wzajemnemu poznaniu kultur: polskiej i kolejno: lankij-
skiej, krajów arabskich, czeczeńskiej, krajów afrykańskich i wietnamskiej. W trakcie wspólnego tworzenia 
filmu animowanego dzieciaki nawzajem poznawały obyczaje, tradycje, baśnie i legendy krajów, z których 
się wywodzą. Powstałe w technice poklatkowej etiudy filmowe były twórczym pretekstem, by dowiedzieć 
się jak wygląda życie codzienne w krajach, z których pochodzą współcześni warszawiacy. Filmy prezento-
wane były w kinie oraz zostały wydane na DVD. 

Projekt: Projekt: SZTUKA, WARSZTATY DLSZTUKA, WARSZTATY DLA NASTOLATKÓWA NASTOLATKÓW  
Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie,   
autor: Bożena Pysiewiczautor: Bożena Pysiewicz  

http://www.wpek.pl/wiadomosci,1,5330.html?locale=pl_PL
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GRAND PRIX 2012 

Imielińskie Spotkania Artystyczne były formą prezentacji ciekawych zjawisk z rożnych dziedzin 
kultury. Projekt miał charakter interdyscyplinarny i był zwieńczeniem całorocznych działań edukacyjnych 
adresowanych do uczniów LO. W ramach projektu odbyły się wykłady o kulturze współczesnej, mono-
dram, wystawy prac, koncert muzyki współczesnej z warsztatami muzycznymi, konkurs poetycki i filmowy, 
interdyscyplinarne seminaria dla nauczycieli „Wychowanie przez sztukę”. 

Projekt jest przykładem dobrej współpracy podmiotów reprezentujących 
oświatę, naukę i kulturę (UW, uczelnie artystyczne) oraz działań na wysokim 
poziomie merytorycznym i artystycznym co wzbudza duże zainteresowanie 
ze strony innych dzielnic. 
Adresatami projektu byli uczniowie liceów warszawskich, nauczyciele języka 
polskiego, wiedzy o kulturze, szkolni koordynatorzy edukacji kulturalnej, 
animatorzy kultury, wychowawcy. 
 

GRAND PRIX 2011 

Muzeum na wynos to projekt, którego celem jest wyjście z ofertą kulturalną 
Muzeum Narodowego w Warszawie poza jego siedzibę i poszerzenie kręgu 
odbiorców o grupy dzieci i młodzieży, które z racji niepełnosprawności, choro-
by czy sytuacji życiowej nie mogą, albo mają znacznie utrudniony dostęp do 
uczestnictwa w zajęciach odbywających się w muzealnych galeriach. 
W związku z powyższym w ramach projektu Muzeum na wynos przygotowa-
ne zostały cztery „przenośne” warsztaty, które wyróżniają się atrakcyjną 
zawartością merytoryczną, dobrymi pomocami dydaktycznymi i można je 
prowadzić praktycznie w każdych warunkach lokalowych. Projekt składa się 
z faz: badawczej, projektowej oraz samej realizacji.  
W fazie badawczej uczestnicy oglądali zajęcia w galeriach Muzeum Narodowego 
oraz wraz z edukatorami odwiedzili szpitalne sale i świetlice, aby wiedzieć, jakie 
ograniczenia i możliwości daje obca przestrzeń. W fazie projektowej edukatorzy 
wspólnie z uczestnikami projektu pracowali nad „opakowaniem” treści warszta-
tów. W fazie realizacji edukatorzy przeprowadzili 30 warsztatów na terenie war-
szawskich szkół specjalnych, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków rehabilita-
cji etc. Zajęcia dla tych placówek były bezpłatne. 
 
PIERWSZA NAGRODA 2010 

W ramach projektu powstał 45-minutowy, oparty na faktach film pt. „Deaf 
life”. Główne bohaterki, Agnieszka i Ola, to niesłyszące nastolatki. Agniesz-
ka straciła słuch w wieku 18 lat, Ola w wieku półtora roku. Film pokazuje 
codzienne życie zaprzyjaźnionych dziewczyn oraz ukazuje, że osoby niesły-
szące mogą, tak samo jak słyszące, osiągać sukcesy. Przybliżenie widzom 
codzienności świata ciszy jest równocześnie dowodem na to, że sztuka po-
maga ludziom otwierać się i zbliżać do siebie, pomimo dzielących ich różnic.  

Projekt: Projekt: XVI IMIELIŃSKIE SPOTXVI IMIELIŃSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNEKANIA ARTYSTYCZNE  
Galeria Działań SMB Imielin Galeria Działań SMB Imielin   

Autorzy: Fred Ojda oraz Hanna WiśniewskaAutorzy: Fred Ojda oraz Hanna Wiśniewska  

Projekt:Projekt:  MUZEUM NA WYNOSMUZEUM NA WYNOS  

Muzeum Narodowe w WarszawieMuzeum Narodowe w Warszawie  

autor: Katarzyna Rokoszautor: Katarzyna Rokosz    

Projekt:Projekt:  USŁYSZ NASUSŁYSZ NAS  

Dom Kultury „Zacisze”Dom Kultury „Zacisze”  

autorzy: Marta Abramczyk i Zbigniew Dardaautorzy: Marta Abramczyk i Zbigniew Darda    

http://www.wpek.pl/wiadomosci,1,2534.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wiadomosci,1,1440.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wiadomosci,1,1440.html?locale=pl_PL
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Produkcji filmu towarzyszyły warsztaty teatralne, reżyserskie, taneczne oraz języka migowego, 
w których brały udział osoby słyszące i niesłyszące. Pierwszą część projektu zakończyła konferencja 
„Aktywność głuchej i niedosłyszącej młodzieży oraz ich interakcje ze słyszącymi rówieśnikami” w Urzędzie 
Dzielnicy Targówek. Drugą część stanowił cykl spotkań z młodzieżą, projekcje filmu, prezentacje projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nagroda w kat. szkoły podstawowe, Tomasz Piotrowski  
ze Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie 
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Rozdział 20 

FESTIWAL EDUKACJI KULTURALNEJ 
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              Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej to wy-
darzenie organizowane corocznie od 2011 roku w ramach 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej przez Peł-
nomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kultu-
ralnej oraz dzielnicowych koordynatorów edukacji kultural-
nej. 

             Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja najciekawszych zjawisk 
artystycznych, które zostały wyłonione w dorocznych dzielnicowych prze-

glądach twórczości. Występom i prezentacjom scenicznym towarzyszą liczne warsztaty artystyczne i dzia-
łania animacyjne zachęcające odbiorców do różnych aktywności artystycznych, na przykład do malowania 
lub swobodnej wypowiedzi literackiej  w Literackim Hyde Parku, czy  jak w 2014 roku pisania wraz z festi-
walową publicznością jedynego w swoim rodzaju „Wiersza na dwadzieścia metrów”. 
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Festiwal pokazuje dorobek artystyczny szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury w War-
szawie. Dzięki niemu działania artystyczne dzieci i młodzieży, a od niedawna również dorosłych, znane lo-
kalnym środowiskom i prezentowane w warunkach lokalnych, mają okazję zaistnieć w najpiękniejszej sce-
nerii miasta – Łazienkach Królewskich – i dać się poznać mieszkańcom całej Warszawy. Jest to zarazem 
przedsięwzięcie promocyjne, będące zwieńczeniem całorocznej pracy animatorów kultury i nauczycieli, 
stanowiące jednocześnie inspirację do dalszych działań, wymianę pomysłów i dobrych praktyk, a także 
piękne przeżycie dla twórców i dla odbiorców. Festiwal odbywa się zwykle w Łazienkach Królewskich, wy-
jątkowo tylko w 2014 roku Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej odbył się na Podzamczu.  

 

Podczas Festiwalu od południa aż do wieczora – artyści i animatorzy kultury prezentują efekty 
swych rocznych działań w domach kultury, bibliotekach i szkołach. Spacerowiczów zapraszają  do aktywne-
go udziału w ich twórczych działaniach.  

Niewątpliwa atrakcja to przygotowywana co roku specjalnie na Festiwal gra rodzinna, dzięki któ-
rej można odkryć niektóre tajemnice Parku w Łazienkach. 

Centrum Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej w maju 2015 znalazło się w zielonej prze-
strzeni Łazienek. W okolicach Pałacu na Wodzie działała strefa literacko-plastyczna. Tu pod opieką nasto-
letnich artystów – uczniów szkół plastycznych - można było namalować obraz, a także samodzielnie opra-
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cować komiks, przez chwilę zostać dyrygentem, poczytać komuś bajkę lub jej posłuchać. 

Młodzi artyści prezentujący piosenkę literacką wystąpili w strefie leżakowej na Scenie Kameral-
nej, zaś przed Pałacem Myślewickim zaśpiewały chóry. W Literackim Hyde Parku na Rondzie Zazdrości każ-
dy mógł recytować  swój ulubiony wiersz. Tu także wystąpili  ze swoimi wierszami zwycięzcy  dzielnico-
wych konkursów literackich. Stara Kordegarda natomiast stała się miejscem prezentacji zrealizowanych 
projektów multimedialnych. Na scenie Amfiteatru prezentowane były podczas Festiwalu najciekawsze wi-
dowiska muzyczne i koncerty zrealizowane  w domach kultury i szkołach.  

Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej jest unikatowym działaniem pozwalającym na integra-
cję różnych środowisk prowadzących edukację kulturalną w Warszawie.  
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Rozdział 21 

SEJMIK EDUKACJI KULTURALNEJ 
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Sejmik Edukacji Kulturalnej jest stałym corocznym spotkaniem kadry kierowniczej pozaszkolnych 
placówek edukacji kulturalnej. Poprzednio organizowane były różne spotkania robocze, narady, seminaria 
i konferencje z udziałem dyrektorów tych placówek. Niezależnie od konieczności kontynuowania tego typu 
środowiskowych form doskonalenia własnego warsztatu pracy, środowisko to sformułowało potrzebę cy-
klicznej, corocznej wyjazdowej formy spotkania. W Sejmikach obok dyrektorów oświatowo-wychowaw-
czych (młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, pałac młodzieży, 
ognisko artystyczne, placówki specjalistyczne) uczestniczą przedstawiciele warszawskiej placówki dosko-
nalenia nauczycieli, doradcy metodyczni związani z realizacją edukacji kulturalnej, przedstawiciele biur 
Urzędu m. st. Warszawy, wspierających Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, pełnomocnik prezyden-
ta ds. edukacji kulturalnej 

Celem Sejmiku Edukacji Kulturalnej jest wymiana poglądów na najważniejsze kwestie związane 
z realizacją WPEK i funkcjonowaniem placówek edukacji kulturalnej. Sejmik jest również okazją do integra-
cji środowiska, prezentacji najlepszych praktyk, spotkania z twórcami, animatorami i badaczami kultury. 
Dwudniowe spotkanie odbywa się w ośrodku „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym. Pierwszy dzień spotkania 
poświęcony jest omówieniu najważniejszych w danym roku kwestii związanych z edukacją kulturalną. 
Dzień drugi to okazja do spotkania i dyskusji z zaproszonymi osobami, ważnymi z punktu widzenia realiza-
cji i rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie. 

I Sejmik Edukacji Kulturalnej odbył się w maju 2013 roku. Pierwszy dzień poświęcony był pracom 
nad narzędziami WPEK, określeniu roli placówek pozaszkolnych w realizacji programu, budowaniu sieci 
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współpracy ze szkołami. Dzień drugi poświęcony był kwestiom współpracy Warszawy i Kazimierza Dolne-
go. Przedstawiciel Muzeum Nadwiślańskiego dr W. Odorowski wygłosił wykład na temat warszawskiej ko-
lonii artystycznej w Kazimierzu. Odbyły się zajęcia na wystawie stałej w Kamienicy Celejowskiej poświeco-
ne historii malarstwa kazimierskiego. 

II Sejmik Edukacji Kulturalnej odbył się w październiku 2014 roku. Pierwszego dnia dyskutowano 
o  sprawach związanych z funkcjonowaniem placówek edukacji kulturalnej, a zwłaszcza o wprowadzeniu 
nowych arkuszy organizacyjnych, wspólnym systemie rekrutacji i określeniu miejskich kryteriów rekrutacji 
oraz przygotowaniu do wprowadzenia rekrutacji elektronicznej (doświadczenia z pilotażu tego narzędzia 
przedstawił Pałac Młodzieży). Drugiego dnia odbyła się debata z ekspertami. Edwin Bendyk przedstawił 
wyniki badań poświęconych kulturze, omówił doświadczenia międzynarodowe dotyczące partycypacyjne-
go podejścia do zarządzania kulturą, przedstawił kwestie dotyczące nowych mediów (w tym studium przy-
padku ACTA). Artur Wolski przedstawił przykłady nowych zjawisk w kulturze, realizację projektów młodzie-
żowych w przestrzeni miasta (przykład Literackiej Mapy Warszawy), kulturowe zjawisko klubokawiarni i 
kluboksięgarni (przykład Czułego Barbarzyńcy), programy edukacji medialnej (przykład kina Atlantic). 

III Warszawski Sejmik Edukacji Kulturalnej odbył się tradycyjnie w Ośrodku "Arkadia" w Kazimierzu 
Dolnym w dniach 18-20 listopada 2015 roku. Pierwszego dnia Karol Cudny z Biura Edukacji przedstawił 
wnioski z dotychczasowych doświadczeń z nowym arkuszem organizacyjnym, przedyskutowano jego obec-
ne i możliwe funkcjonalności. Jednak głównym tematem dwudniowej pracy dyrektorów i przedstawicieli 
Biura Edukacji, były kwestie związane z rekrutacją elektroniczną do placówek wychowania pozaszkolnego, 
której pilotażowy etap odbył się na przełomie minionego i obecnego roku szkolnego. Anna Andrzejewska 
i Karol Cudny zaprezentowali wyniki ankiety związanej z systemem elektronicznej rekrutacji, skierowanej 
do dyrektorów placówek biorących w niej udział. 

Następnego dnia w żywej ogólnej dyskusji zostały zebrane i usystematyzowane doświadczenia 
z pilotażu - oprócz dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego wypowiadali się w tej kwestii także 
zaproszeni przedstawiciele Wydziałów Oświaty i Wychowania w dzielnicach. Sporo czasu poświęcono na 
opracowanie materiałów na kolejny rok szkolny: ustalono harmonogram (terminy poszczególnych etapów 
rekrutacji), ramową formę podania - omówiono układ niezbędnych treści i zagadnienie oświadczeń oraz 
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inne dokumenty wspierające proces rekrutacji (oświadczenia, karta uczestnika itd.). Podsumowaniem tego 
etapu były wnioski do pracy na przyszłość. 

Bożena Głażewska-Rzeźnik z Biura Edukacji zaprezentowała założenia Warszawskiego Konkursu 
Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się, a dyrektor Mirosław Sielatycki przedstawił i omó-
wił roboczy plan powstającej niniejszej publikacji; zespół redakcyjny zaprosił też placówki do dzielenia się 
swoimi dobrymi praktykami na jej łamach. 

Ostatniego dnia Katarzyna Górkiewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej zapoznała zebranych 
z projektem Przestrzenie Edukacji 21 i poprowadziła dyskusję o przestrzeni kreatywnej szkoły i miasta, 
a Lidia Ostałowska, dziennikarka, reportażystka, pisarka, działaczka społeczna, wygłosiła wykład Społeczna 
funkcja reportażu. 

Intensywna praca odbywała się w twórczym klimacie, budowanym także przez piękną muzykę, 
towarzyszącą przerwom w pracy i posiłkom - z musicali SCEK Fantazjana i Sen o Warszawie, Kazimierskie-
go Konkursu Kapel Ludowych, musicalu MDK Łazienkowska Miss Sajgon, niedawno zakończonego z Kon-
kursu Chopinowskiego oraz Konkursu poezji śpiewanej Agnieszki Osieckiej. 

Formuła Sejmiku jest związana z Laboratorium Edukacji Kulturalnej. Poruszane na Sejmiku proble-
my - lub kwestie zgłaszane przez jego uczestników - są następnie przedmiotem pracy w ramach LEK.  

Najważniejsza jednak jest unikalna możliwość bliższego poznania się we wspólnej pracy i dyskusji. Na 
Sejmikach nawiązywane są bliskie kontakty dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego i osób pracują-
cych w obszarze edukacji kulturalnej, tu rodzą się trwałe, codzienne, partnerskie relacje. Wspólna praca po-
zwala na czerpanie i dawanie inspiracji do dalszych działań, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reporta%C5%BC
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Trudno dziś wyobrazić sobie jakikolwiek przepływ informacji bez udziału najważniejszego spośród 
współczesnych mediów - Internetu. Najlepiej więc kontynuować przygodę z Warszawskim Programem 
Edukacji Kulturalnej wpisując do internetowej przeglądarki adres portalu www.edukacjakulturalna.pl 
(www.wpek.pl) 

Portal to kluczowe narzędzie Programu. Tutaj prezentowane są propozycje edukacyjnych warszta-
tów, projektów, konkursów i innych działań. To również baza wiedzy, czyli prezentacja dobrych praktyk, 
badań i wydawnictw. 

Strona główna portalu zawiera funkcjonalne zakładki: 

O programie 

Koordynatorzy dzielnicowi 

Koordynatorzy w szkołach i instytucjach 

Zarządzanie informacją 

Dzielnicowe instytucje i organizacje 

Edukacja w instytucjach i organizacjach 

Podstawa programowa 

Projekty/programy 

Teatr amatorski 

Nagroda Warszawska 

Czytelnia dla animatorów 

Finansowanie edukacji kulturalnej 

Newsletter 

Portal www.edukacjakulturalna.pl jest przeznaczony dla realizatorów edukacji kulturalnej -
nauczycieli , animatorów, edukatorów, artystów - i przez nich współtworzony. 

Na portalu można znaleźć między innymi: 

- aktualne kontakty do dzielnicowych koordynatorów i kontakty do wszystkich koordynatorów 
Programu w szkołach, instytucjach, organizacjach etc.; 

- informacje o programach edukacji kulturalnej w muzeach, teatrach, kinach, galeriach i innych 

 

PORTAL WPEK 

www.edukacjakulturalna.pl, www.wpek.pl 

http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.wpek.pl
http://www.wpek.pl/wpek,1,5095.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5553.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek_2014,koordynatorzy_dzielnicowi.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek_2014,koordynatorzy_szkoly_instytucje.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5110.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,dzielnica,1.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5115.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5102.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek_2014,projekty.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5130.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5107.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek_2014,czytelnia.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek,1,5144.html?locale=pl_PL
http://www.wpek.pl/wpek_2014,8.html?locale=pl_PL
http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.wpek.pl
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instytucjach i organizacjach, skierowanych do różnych grup wiekowych; 

- tzw. dobre praktyki różnych podmiotów oraz prezentację działań dla szkół, dostosowanych do 
podstawy programowej; 

- miejsca, w których można znaleźć dofinansowanie projektów i programów oraz sposoby finanso-
wania różnych przedsięwzięć. 

Nowością jest pokazanie dzielnic poprzez wszystkie miejsca edukacji kulturalnej od domu kultury i 
biblioteki poprzez stowarzyszenia i fundacje, teatry, muzea po przedsiębiorstwa, tak abyśmy mogli two-
rzyć lokalne sieci, wymieniać się doświadczeniami, pomagać sobie wzajemnie, służąc radą,  sprzętem ect. 

Istotną rolę w przepływie informacji na temat edukacji kulturalnej w Warszawie odgrywa 

Newsletter - do osób zainteresowanych Programem twórcy Portalu docierają bezpośrednio poprzez 

skrzynki mailowe, wysyłając im gazetę WPEK. Każdy, kto chce otrzymać kolejne wydanie, może po prostu 

dopisać swój adres mailowy na stronie Programu. 

Ważnym i pożytecznym dla praktyków miejscem jest Czytelnia portalu, w której udostępniane są 
różne raporty i opracowania, trudne do pozyskania w wersji papierowej, jako że wydawane są w małych 
nakładach. 

Administratorzy portalu zapraszają także wszystkich czytających ten tekst do nadsyłania na adres 
redakcja@wpek.pl publikacji z zakresu edukacji kulturalnej - reportaży i fotoreportaży z realizowanych 
działań, opisów ideowych wszelkich projektów i przedsięwzięć, refleksji, doświadczeń, wyników własnych 
badań i innych. W ten sposób wszystkie osoby współtworzące Warszawski Program Edukacji Kulturalnej - 
nie tylko „oficjalni” koordynatorzy, ale także nauczyciele, animatorzy, wychowawcy, rodzice i młodzież - 
mogą stać się też współautorami portalu, a więc wspólnie rozbudowywać dalej i udoskonalać WPEK.  

 

mailto:redakcja@wpek.pl
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S. 5 Oskar Wąsowski, Gimnazjum nr 43 w Warszawie 

S. 11 Gabriela Prokop, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 

S. 29 Justyna Rzeźniczuk, LXXXV LO im. Jana III Sobieskiego 

S. 35 Mateusz Jaskot, Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica 

S. 43 uczestnicy zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” 

S. 55 Julia Borgosz 11 lat, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”  

S. 58 1) Kasia Jankowska, MDK Ochota; 2) Jagoda Stachowiak, Szkoła Podstawowa nr 280 

S. 59 na górze: 1) Joanna Kulawiak, Szkoła Podstawowa nr 23; 2) Piotr Niemczycki XXI LO im. Hugona 
Kołłątaja; 3) Joanna Kowalczyk XXI LO im. Hugona Kołłątaja; na dole: 4) Maria Krupińska lat 4, 
MDK „Ochota”; 5) Julia Talaga lat 5, Przedszkole Niepubliczne „Motylek II”  

S. 83 Magda Zawadzka lat 5,5, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”  

S. 91 1) Paulina Nguyen lat 10; 2) Dawid Nguyen lat 7, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”  

S. 99-100 Uczestnicy zajęć sekcji ArtBałagan w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” 

S. 101 1) Basia Jóźwiak lat 7; 2) Malwina Polańska lat 8, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”   

S. 102 Uczestnicy zajęć sekcji ArtBałagan i plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”  

S. 103 Uczestnicy Warsztatów Działań Twórczych w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”  

S. 111 Uczestnicy zajęć sekcji ArtBałagan w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” 

S. 115 Marta Rabczyńska, LXXXV LO im. Jana III Sobieskiego 

S. 119 1) Karol Gałązka lat 7; 2) Kacper Zieliński lat 7, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”   

S. 123 Filip Wójcik, IV LO im. Adama Mickiewicza  

S. 133 Natalia Odolańska XXIV LO im. Norwida  

S. 139 Uczestnicy zajęć sekcji ArtBałagan w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”  

S. 143 1) Julia Ostrowska lat 6,5; 2), 3) Dominika Strachota lat 10; 4) Malwina Polańska lat 8, Młodzieżo-
wy Dom Kultury „Ochota”  

S. 150 1) Stanisław Łazorek, 2) Grażyna Kozakiewicz 

S. 155 Karolina Kłos, Szkoła Podstawowa nr 23  

S. 161 Aniela Wąsowicz-Peinado lat 6, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”  

S. 165 Emilia Fołtyn lat 7, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”   

S. 169 Dominika Jagiełło lat 7, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”   

 

 

AUTORZY PRAC PLASTYCZNYCH WYKORZYSTANYCH W PUBLIKACJI 

 
 



 175  

 

 
 

 

 

Realizatorzy WPEK 

WARSZAWSKIE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 

Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” ......................................... mdk@mokotow.waw.pl 

Młodzieżowy Dom Kultury Bielany ................................................ mdkbie@edu.um.warszawa.pl  

Młodzieżowy Dom Kultury „Łazienkowska” im. Wł. Broniewskiego .... lazienkowska@mdk.waw.pl 

Młodzieżowy Dom Kultury Muranów im. C. K. Norwida ................ kultura@mdk-muranow.waw.pl 

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” ............................................. sekretariat@mdkochota.edu.pl 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ............................... sekretariat@mdkandersena.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” ................................. opp1@opp1.waw.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana .............. opp2@edu.um. warszawa.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 .................................................... oppdwernickiego@wp.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 .................................................... opp4.waw@wp.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175 .................................................... ognisko175@gmail.com 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” .......................................... ideniszewska@edu.um.warszawa.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 ......... biuro.opp70@gmail.com 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 ....... sp264@poczta.internetdsl.pl 

Ogród Jordanowski nr II ................................................................. oj2@neostrada.pl 

Ogród Jordanowski nr III ................................................................ ogrodjordanowski3@gmail.com 

Ogród Jordanowski nr VII ............................................................... esobiecka@edu.um.warszawa.pl 

Ogród Jordanowski nr VIII .............................................................. oj8@edu.um.warszawa.pl 

Pałac Młodzieży ............................................................................. info@pm.waw.pl 

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum 

Edukacji Kulturalnej ....................................................................... sekretariat@centrumszegedyńska9a.pl 

Państwowe Ognisko Artystyczne ................................................... art_ognisko@nowolipki.edu.pl 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN ........................... sekretariat@scek.pl 

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ............................ sekretariat@zwpek.pl 

mailto:mdkbie@edu.um.warszawa.pl
mailto:lazienkowska@mdk.waw.pl
mailto:kultura@mdk-muranow.waw.pl
mailto:sekretariat@mdkndersena.pl
mailto:opp1@opp1.waw.pl
mailto:oppdwernickiego@wp.pl
mailto:ognisko175@gmail.com
mailto:ideniszewska@edu.um.warszawa.pl
mailto:biuro.opp70@gmail.com
mailto:sp264@poczta.internetdsl.pl
mailto:esobiecka@edu.um.warszawa.pl
mailto:oj8@edu.um.warszawa.pl
mailto:info@pm.waw.pl
mailto:sekretariat@centrumszegedyńska9a.pl
mailto:sekretariat@scek.pl
mailto:sekretariat@zwpek.pl
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Ciąg dalszy nastąpi... 

 Notatki 


