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Szanowni Państwo,
realizowany – dzięki ludziom pełnym pasji i zaangażowania, 
jednocześnie dysponującym wiedzą i doświadczeniem na 
kanwie codziennej praktyki – Warszawski Program Edukacji 
Kulturalnej jest w skali kraju inicjatywą pionierską. Bycie 
pionierem to nie tylko poszukiwanie rozwiązań i odpowiedzi na 
pytania stawiane przez rzeczywistość, podejmowanie nowych 
działań, ale też odpowiedzialne planowanie, przewidywanie 
założonych rezultatów, doskonalenie metod postępowania. 
O tym, że kultura stanowi wspaniałe, często nie dość wykorzy-
stywane narzędzie edukacji, wiedziano od dawna. Pięknie ujął 
to niemiecki poeta i dramaturg Fredrich von Schiller, pisząc, że „Kluczem 
do edukacji jest przeżycie piękna”. Bezpośredni kontakt z pięknem i bogac-
twem kultury, aktywne uczestnictwo w jej współtworzeniu stwarza wielo-
stronne możliwości edukacyjne.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, jednoczący wokół wspól-
nego celu kulturalne i edukacyjne środowiska stolicy, jest dla animatorów, 
nauczycieli i edukatorów skutecznym instrumentem, który pozwala ułatwić 
warszawiakom – w różnym wieku – dostęp do kultury. Wspomagają ich różno-
rodne systemowe narzędzia wsparcia, m.in. priorytetowe dla Programu 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej oraz Audience Development, czyli program 
rozwoju publiczności, rozumiany – poprzez działania edukacyjne i anima-
cyjne – jako rozwijanie relacji z odbierającą kulturę widownią. 

Edukacja kulturalna integrująca środowiska – instytucjonalne, pozarzą-
dowe, nieformalne – służąca rozwijaniu kompetencji kulturowych miesz-
kańców Warszawy, odpowiadająca na ich potrzeby i oczekiwania – to wartość 
nie do przecenienia. Przywołane w niniejszej publikacji warszawskie doświad-
czenia i przykłady, niekiedy nowatorskie, oryginalne i atrakcyjne pomysły na 
edukację poprzez kulturę mogą stać się inspiracją również dla innych miast. 
Wszystkim, którzy kulturalnemu edukowaniu poświęcają umiejętności i nie 
szczędzą przy tym sił, życzę samych sukcesów.

 ↖ Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st Warszawy 
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Bajka o Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej 
została napisana przez grupę animatorów pod 
kierunkiem Marka Samselskiego podczas warsztatów 
w sierpniu 2016 roku.

Całkiem niedawno, w pewnym Mieście, w samym jego środku pojawił się 
pałac. A na jego dziedzińcu stanął wielki biesiadny stół. Dziedziniec był 
tak ogromny, że mogłoby się na nim zmieścić z tysiąc takich stołów. A może 
nawet więcej. Właściwie to można było sądzić, że wspomniany pałac jest 
ratuszem, gdyż wysoko, na czterech ścianach wisiały na nim zegary. Aż cztery 
zegary, a każdy z nich pokazywał czas w inną stronę świata.

Przy tym wielkim, długim biesiadnym stole miało zasiąść dziewiętna-
ścioro gości. Łatwo to zgadnąć, gdyż czekało na nich dziewiętnaście krzeseł. 
I oto pojawiła się Czarodziejka o imieniu Ahana, ubrana w powłóczystą 
pudrowo-chabrową suknię, przetykaną złotą nitką. Zamruczała, że te 
ponadwymiarowe meble są zupełnie jak prezent Stanisława Wyspiańskiego 
dla jego imiennika Przybyszewskiego. Hen, ponad sto lat temu, taki właśnie 
sprawił jeden Stanisław drugiemu z okazji ślubu. Tu trzeba dodać, że 
Czarodziejka uwielbiała teatr i literaturę. Zasiadła w końcu u szczytu stołu 
i wyglądała na gospodynię tego spotkania. Tak też chyba było, bo kiedy 
nadchodzili kolejni uczestnicy biesiady, witała ich serdecznie. Być może był 
to jakiś szczególny dzień Czarodziejki, bo od każdego z gości otrzymywała 
upominek, najczęściej kolczyki o przeróżnych kształtach. Wyobraźcie sobie 
Czarodziejkę w powiewnej sukni w kolorach pudru i chabru, z kolczykami 
w kształcie złotych trąbek albo cichutko tykających zegareczków.

Okazało się, że każdy z gości, noszący tytuł Koordynatora, reprezen-
tował jedną z dzielnic Miasta. A tych dzielnic było osiemnaście. 
Przybyli koordynatorzy:



Kiedy cała osiemnastka 

z Włoch, chociaż nie z Italii

z Wesołej, bo tam 
zawsze wesoło

z Żoliborza, co po francusku 
brzmi jak „piękny brzeg”

z Ochoty ktoś ochoczo wbiegł

no i ze Śródmieścia najbliżej miał gość, 
więc oczywiście wpadł spóźniony

z Targówka, gdzie się nie targują

z Woli, oczywiście własnej

z dwóch Prag, chociaż nie czeskich

z Wilanowa, co kiedyś 
był miło brzmiącym 
Milanowem

z Rembertowa, czułego 
na słówka i słowa z Ursusa, ale nie 

z powieści Sienkiewicza

Ursynowa na cześć pisarza Niemcewicza

z Wawra, co niesamowicie 
jest zielony

Przybyli 
Koordynatorzy:  



przybył gość z dzielnicy Mokotów i tajemniczo 
oświadczył, że ma podziw dla kotów

z Bielan, gdzie biały był 
kolor szat i… piasków

z Bemowa, co od generała 
nazwę dzielnica przybrała

z rozległej Białołęki z białych łąk słynącej 
i niebieskiej wstęgi królewskiego kanału
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Kiedy cała osiemnastka zasiadła przy stole, ktoś zapytał o rekwizytornię. Bo 
przecież przygotowali rekwizyty potrzebne do dzisiejszego wydarzenia. Bez 
nich nie można zacząć i w ogóle nic się nie uda.

– Wszystko w swoim czasie – uspokajała Ahana. – Dzisiaj, na nasze 
siódme urodziny, przygotowałam niespodziankę. Czarodziejka wspięła się 
na krzesło, rozpostarła ręce i pstryknęła palcami. Zerwał się wiatr, jednak 
dziwny jakiś, zawirował na kształt trąbki nad dziedzińcem i zagrał króciutką 
melodię, wszystkim jakby bardzo znaną i… przyniósł ze sobą talerz, wielki 
jak dwa młyńskie koła. A na tym talerzu wielopiętrowy wuzetkowy tort! 

– Zapraszam wszystkich na urodzinowy poczęstunek – zawołała gospo-
dyni. – Siedem lat ma i nadal trwa akcja WPEK. Niech wie o tym każdy człek! 

– Edu-kultura, hurra, hurra!!!  – wpadło jej w słowo osiemnaścioro  
Koordynatorów.

Zaprosiła nie tylko ich, ale również mieszkańców Miasta, którzy zebrali 
się wokół i z ciekawością przyglądali się temu, co się dzieje. Pyszny musiał to 
być tort, gdyż niektórzy prosili o dokładkę. I chociaż mieszkańców na dzie-
dziniec przyszło wielu, tortu starczyło dla wszystkich. Całe towarzystwo tak 
zajęte było pałaszowaniem, że nie zauważyło, kiedy i jak na dziedzińcu 
pojawił się ogromny kredens. 

– Jak on się tutaj znalazł?! – zdziwili się goście.
– Przywiózł go wielki wóz – Ahana spojrzała w niebo. – O, pewnie znad 

tych chmur. 
Okazało się, że w ogromnym kredensie było osiemnaście szuflad. I w tych 

szufladach leżały sobie rekwizyty, które przygotowali goście Czarodziejki. 
A ona niespodziewanie położyła na stole pęk kluczy. Można się było 
domyślić, że każdy z nich pasuje do jednej z szuflad. Ucieszyli się goście 
z osiemnastu dzielnic. Teraz mogła się już rozpocząć, przygotowana przez 
nich, Performa z Instalacją. Oto goście, Koordynatorzy z dzielnic Miasta, 
kolejno będą otwierać szuflady z rekwizytami. Mieszkańcy, którzy przy-
byli na dziedziniec, wspólnie z nimi zbudują Instalację. Nie wiadomo, jak 
będzie wyglądała, bo zależeć to będzie od mieszkańców, którzy wezmą 
udział w Performie.

Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Bo znienacka przy 
biesiadnym stole pojawiła się dziwna postać. Właściwie to był duch, trudno 
powiedzieć, czy w ludzkiej postaci, owinięty w powiewną chustę, a może 
w prześcieradło w kolorze chabrowo-pudrowym. Najpewniej zauroczyła go 
Ahana swoją suknią. Duch podszedł, a właściwie podfrunął, a może raczej 
podpłynął do biesiadnego stołu, chwycił klucze leżące przed Czarodziejką 
i powiedział:
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– Lecę zobaczyć, co się dzieje na Mieście. 
I zniknął. 

– Co za złodziej! – krzyknął ktoś. – Po co mu te klucze?
– Trzeba go złapać! – zaproponował inny. 
– Domyślam się, że on chce odwiedzić nasze galerie, miejsca warsztatów, 

koncertów, a przede wszystkim sceny teatralne – powiedziała Ahana.
– Jak to? – zgodnym chórem zapytali goście z osiemnastu dzielnic.
– Bo wiem, że to duch z tego tutaj pałacu. Nie wiem, jak się nazywa, 

ale wiem, że jest statystą w pałacowym teatrze. Może znudziło mu się być 
wiecznym halabardnikiem, może słyszał coś o naszych scenach i pomyślał, 
że trafiła mu się okazja, by je zobaczyć.

– Ale to przecież nie są klucze do naszych teatrów – zauważył któryś 
z Koordynatorów. – Pewnie duch Pudrochaber o tym nie wiedział.

– Mogłabym dać moc latania jednemu z was – powiedziała Ahana 
Czarodziejka. – Ale myślę, że Pudrochaber szybko zorientuje się, że klucze 
nie pasują do scenicznych drzwi. Że bez was tych drzwi nie otworzy. No i raz 
dwa wróci.

Tak powiedziała Czarodziejka, ale przecież zamknięte szuflady nie 
pozwalały rozpocząć Performy z Instalacją. Wtedy poruszył się jeden 
z Koordynatorów. Oznajmił, że nie musi otwierać swojej szuflady. I że za 
sprawą wszystkich dzielnic, w tym też jest Mokotów – wystąpi moc kotów. 
A one nie dały się zamknąć w szufladzie. Zresztą, komu by do głowy przy-
szło zamykać je w szufladzie? Koty rozpoczną Performę z Instalacją! Jeden 
z Koordynatorów wstał i ruszył w stronę pałacowych drzwi. Wszyscy zebrani 
wiedzieli, że w pałacu mieszka moc kotów. Nikt ich stamtąd nie przegania, 
wręcz przeciwnie, są hołubione, gdyż nie pozwalają poszaleć pewnym 
bardzo nieprzyjemnym gryzoniom.

Koordynator podszedł pod pałacowe drzwi i wydał z siebie przedziwny 
dźwięk, ni to miauknięcie, ni to świst, bardzo przenikliwy. I wtedy, zupełnie 
nie wiadomo skąd, bo pałacowe drzwi pozostały zamknięte, na dziedzińcu 
stanął zastęp kotów. W liczbie co najmniej osiemnastu. Niektóre z nich 
dzierżyły instrumenty dęte blaszane i szarpane. Kocia orkiestra z chór-
kiem dziarsko wskoczyła na pusty biesiadny stół, który w tej właśnie chwili 
stał się sceną. No i zaczął się występ. Jeśli ktoś wcześniej „kocią muzyką” 
nazywał koncert, którego nie da się słuchać, to teraz musiał zmienić zdanie. 
Bo kocia orkiestra zagrała jazzowe, szalenie odjazdowe kawałki, a chórek 
śpiewał takie frazy, że co rusz zrywała się burza oklasków. Publiczność była 
zachwycona. Zaraz po rozpoczęciu koncertu słychać było okrzyki: 

– Nie widać wykonawców! 
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– Kto to gra? 
To krzyczeli mieszkańcy, którzy nadchodzili zwabieni muzyką i nie mogli 

poprzez tłum dojrzeć, co dzieje się na scenie, czyli stole. Na to przygotowani 
byli jednak Koordynatorzy. Błyskawicznie zmontowali wielką ramę w kształcie 
prostokąta i… w ten sposób powstał ekran. Na nim pojawił się zespół wyko-
nawców w całej swojej kociej okazałości.

– Coś niesamowitego! 
– Koty są wielkie! 
– Kto ich tego nauczył?
Takie głosy wyrywały się z tłumu. Koordynatorzy spoglądali na siebie poro-

zumiewawczo i z sięgającą chmur satysfakcją. A Czarodziejka powiedziała:
– Zdaje się, że przygotowaliście coś, o czym nie wiedziałam. No ale prze-

cież nie muszę wiedzieć wszystkiego. Poza tym – uwielbiam niespodzianki. 
Piękny wieczór się szykuje, a przecież to dopiero początek naszej Performy.

– No tak, to pierwsze siedem lat – dodał ktoś.
Kiedy kocia orkiestra grała ostatnie takty swojego programu, przy scenie, 

która była stołem, zjawił się, jak to zjawa, Pudrochaber.
– Co za pech, co za pech – zasapał. – Nie dość, że pomyliłem klucze, to 

spóźniłem się na niezły koncert. Proszę, proszę, to tak potrafią zagrać zwykłe 
koty? To dopiero, to dopiero…

Tak, tak, to dopiero początek, a ile już się wydarzyło – powiedziała 
Ahana Czarodziejka i spojrzała na swoich gości. – A teraz – zwróciła się do 
Koordynatorów – daję wam moc latania. 



Fruńcie do swoich osiemnastu dzielnic 
i ogłoście, że dzieją się tu rzeczy niezwykłe. 
Kto żyw, niech przybywa. 



Życie animatora kultury to 
jest trochę życie opowiadacza, 
a trochę performera.
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Animator | Edukator | 
Nauczyciel – pomysł na 
życie, praca, pasja 
Poznajcie kilku prawdziwych pasjonatów, którzy 
jako animatorzy kultury, nauczyciele i edukatorzy 
w codziennej pracy realizują swój wyjątkowy pomysł 
na życie. 

Sebastian Świąder – Stowarzyszenie 
Pedagogów Teatru
Życie animatora kultury to jest trochę życie opowiadacza, 
a trochę performera. Właściwie nasza praca jest ciągłym 
zaprzeczaniem schematom, ciągłym zmienianiem planów 
i improwizowaniem. Całe moje życie animatorskie jest niesamo-
witą opowieścią. To jest zawód niezwykle otwarty na wszelkiego 
rodzaju małe i wielkie cele, tak globalne, jak i bardzo osobiste. 
Dlatego uważam, że jest najlepszym zawodem na świecie. 

Praca animatora łączy wiele aspektów miłych i łatwych dla 
człowieka, który chce współpracować z ludźmi i widzi siebie 
działającego z innymi na polu kultury. I jest to praca niezwykle 
ważna. Daje mi ona poczucie, że im dłużej pracuję, tym jest to 

dla mnie obszar najważniejszy na świecie. Obszar, w którym angażuje się 
ludzi do działania i daje im się poczucie sprawczości, poczucie, że można 
coś zrobić, można działać i można się przy tym dobrze bawić, nauczyć 
się czegoś, zrobić coś dobrego, a jednocześnie wciąż odnajdywać w tym 
wszystkim rozmaite osobiste cele 
i sensy. Dlatego warto być anima-
torem! I wcale nie przesadzam, bo 
jestem w środku tego wszystkiego.



(...) widzę siebie – animatora – jako 
porywacza, czyli kogoś, kto wykrada grupę 
młodzieży z nudnej szkolnej ławki do 
kolorowego świata sztuki, gdzie liczą się 
uczucia i wyobraźnia.

Animator | Edukator | Nauczyciel – pomysł na życie, praca, pasja 17

Ewa Andrearczyk – Koordynator WPEK w Wawrze, 
animatorka z Wawerskiego Centrum Kultury
Animator kultury, czyli kto? No właśnie, kiedy wracam pamięcią 
do moich odważnych/nierozważnych działań, widzę siebie – 
animatora – jako porywacza, czyli kogoś, kto wykrada grupę 
młodzieży z nudnej szkolnej ławki do kolorowego świata sztuki, 
gdzie liczą się uczucia i wyobraźnia. Przyznaję się, zrobiłam 
to wielokrotnie i byłam z siebie wielce zadowolona, dzieciaki 
też. I co z tego?! Skoro dzieci po naszych działaniach wracały 
do „systemowej” ławki. Zrozumiałam, że bycie animatorem-

-porywaczem to działanie na krótki dystans i niewiele zmienia – 
rozbudza nadzieje, że można rozwijać się i poznawać świat 
wszystkimi zmysłami, w działaniu, w zabawie, we wspólnocie, 
ale tylko na chwilę, na projekt.

Kiedy zmienia się miejsce obserwacji i działania, to nabiera się doświad-
czenia i dystansu. Nie przestaje się kochać tego, co się robi, ale podejście do 
tych działań staje się bardziej dojrzałe – poszukuje się wsparcia podobnych 
ludzi, programów, narzędzi, metod, przykładów, ciekawych rozwiązań. Jeśli 
to wszystko uda się zgromadzić, można zacząć systematyczną pracę, pracę 
od podstaw, pracę ogrodnika. Animator dzisiaj – dla mnie – to ogrodnik, 
który bada podłoże, dobiera odpowiednie środki, aby stworzyć miejsce dla 
tych, którzy chcą się rozwijać i tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą; pielę-
gnuje relacje, nie zapomina o pozostających w cieniu. Po latach, jeśli dobry 
klimat będzie utrzymany, animator-ogrodnik zbiera owoce.



Jest to zawód, w którym 
konfrontujemy się na co dzień 
z naszymi wyobrażeniami i jeśli 
tylko pozostajemy wyczuleni 
i wsłuchani w ludzi dookoła nas – 
odkrywamy siebie i innych.
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Anna Rochowska – pedagog teatru, TR Warszawa 
Praca pedagoga teatru jest spotkaniem. Z dziełem sztuki, z jego 
twórcami i z odbiorcami. 

Teatr jest żywy, jeśli pozostaje w dialogu z widzami, rezonuje 
na widownię i słucha swoich widzów. Pedagog teatru w tym 
dialogu uczestniczy, prowokuje do rozmowy, czasem wzmacnia 
oddziaływanie teatru. Słucha i patrzy. 

Pedagog teatru to taki „zawodowy widz”. Będąc obok 
procesu twórczego, a nie w samym jego centrum, będąc na 
równi z innymi widzami – może podjąć refleksję i dać wybrzmieć 
wszystkim punktom widzenia. 

Pedagog teatru działa. Kontakt i spotkanie z widzami 
odbywa się zawsze w działaniu. W działaniu łatwiej odkrywa 

się prawdę – o sobie i o świecie, o artystach i o teatrze. 
Według starej konfucjańskiej zasady: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, 

a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. 
Reasumując: pedagog teatru to fantastyczny zawód, potrzebny i przy-

datny. Wymaga bycia w kontakcie nie tylko z uczestnikami wydarzeń, ale 
także z samym sobą. Jest to zawód, w którym konfrontujemy się na co 
dzień z naszymi wyobrażeniami i jeśli tylko pozostajemy wyczuleni i wsłu-
chani w ludzi dookoła nas – odkrywamy siebie i innych. Pedagog teatru to 
również zawód odpowiedzialny. Jeśli bowiem stracisz otwartość i wyczucie, 
tracisz to, co jest najcenniejsze – kontakt z drugim człowiekiem. 



Ci chłopcy w końcu mogli poczuć, że coś 
znaczą i że dzięki żmudnej pracy są w stanie 
osiągnąć efekt, który zachwyca. Gazety 
już nie pisały o nich w kronice kryminalnej, 
tylko kulturalnej.
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Marcin Kostyra – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy nr 4 w Warszawie
Prowadzę grupę teatralną pod nazwą Teatr Moralnego 
Niepokoju w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 
w Warszawie, w placówce przeznaczonej dla chłopców niedosto-
sowanych społecznie. Chłopcy kierowani są do naszej placówki 
przez Sąd Rodzinny z powodu ich demoralizacji. Gramy spek-
takle, które mają być przyczynkiem do refleksji etycznej (na 
wzór sokratejskiej, stąd nazwa grupy). Poruszamy tematy, które 
są bliskie dzieciom i młodzieży wykluczonym społecznie. Teatr 
stał się moim narzędziem pracy z nimi. Dzięki ćwiczeniom aktor-
skim uczymy się rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwijamy 
pamięć. Chcę, aby w moim wychowanku dostrzeżono nasto-
latka wrażliwego na krzywdę, cierpienie ludzkie i na sztukę.

Początkowo ci chłopcy nie wierzyli w siebie, bali się, że zapomną swoich 
ról, bali się reakcji otoczenia. Wielkim wyzwaniem było rozwianie ich wątpli-
wości co do własnych możliwości i pokazanie, że są zdolni do tego, by być 
aktorami! Udało się to po kilku miesiącach pracy. Grali w teatrze i byli z tego 
dumni, a widzowie po każdym spektaklu wycierali łzy wzruszenia i przeka-
zywali ogrom gratulacji.

Ci chłopcy w końcu mogli poczuć, że coś znaczą i że dzięki żmudnej pracy 
są w stanie osiągnąć efekt, który zachwyca. Gazety już nie pisały o nich 
w kronice kryminalnej, tylko kulturalnej. Matki pokazują swoim znajomym 
filmiki ze swoimi synami zamieszczone na YouTube. Moje „dresy” z dumą 
mówią:  Kocham teatr!”, albo „Czy jeśli wyjdę z ośrodka, to będę mógł kiedyś 
przyjechać i zagrać w Pana teatrze?”.

Wiem, że wraz z tworzeniem spektakli, tworzę nowych ludzi, wartościo-
wych dla społeczeństwa, wrażliwych, okazujących i rozumiejących emocje, 
którzy są szczęśliwi, że mogą dać coś innym. 

www.facebook.com/TeatrMoralnegoNiepokoju

http://www.facebook.com/TeatrMoralnegoNiepokoju


„Oddolniaki” wsłuchują się w głos miasta, 
czytają między wierszami, są blisko ludzi – 
nie mają jednego schematu działań.
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Monika Bonder – bibliotekarka, animatorka 
z grupy nieformalnej

„Animuję, więc jestem” – a mogę być na różne sposoby. Animator 
to taki gatunek człowieka, który ma parcie na działanie! Lubi to, 
co robi. Głowę ma pełną pomysłów, które w jego mniemaniu same 
do niego przychodzą i mówią: „Zrealizuj mnie!”. Animator ma 
w sobie coś z altruisty, który chce (może nieco naiwnie) naprawiać 
świat, a przynajmniej czynić go lepszym. Może być typem z pogra-
nicza działania „ryzyk-fizyk” – bo w tle ryzyko, że jego pomysł nie 
chwyci – i motywacji: „Jak nie spróbuję, to się nie dowiem”. Bardzo 
często jest też tak, że animator, zanim zacznie animować, dosko-
nale wie, w jakim kierunku chce iść – to „oddolniak”. Osobiście 
staram się celować właśnie w taki typ animacji.

„Oddolniak” to taki działacz, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom swojej lokalnej społeczności: miasta, wsi, osiedla, a nawet… bloku. 
Przykładem niech będą biblioteki sąsiedzkie. Inicjatywy oddolne są sponta-
niczne, powstają na bazie aktualnych potrzeb. „Oddolniaki” wsłuchują się 
w głos miasta, czytają między wierszami, są blisko ludzi – nie mają jednego 
schematu działań.

Wśród osób, które działają oddolnie nie ma ludzi przypadkowych – to też 
stanowi niepodważalną wartość ich działań. Tu przykładem niech będzie 
kolektyw Warszawa Czyta, którego jestem częścią.

I to lubię. I dlatego animuję, trzymając rękę na pulsie mojego miasta. 
Nastawiam ucho na dźwięki potrzeb społecznych. Animuję, więc jestem… 
wśród ludzi.



Zespół taneczny to mała grupa społeczna, 
której członkowie uczą się wzajemnego 
szacunku, tolerancji, pokory; zderzają się 
z realną, a nie wirtualną, komunikacją.
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Izabella Borkowska – choreograf, pedagog, 
pasjonatka ruchu amatorskiego
Kiedy zaczynałam swoją zawodową drogę, nie miałam 
dokładnie sprecyzowanych planów. Wiedziałam na pewno, że 
chcę uczyć tańca, tworzyć choreografię i, patrząc zza kulis na 
innych, cieszyć się wypracowanym efektem. Miałam niezwykłe 
szczęście, że zaczęłam pracować w domu kultury i dzięki temu 
praca z amatorami stała się moim celem i pasją.

To niezwykłe uczucie, kiedy patrzę na nowe osoby, nieśmiałe, 
czasem zbuntowane, przyprowadzane przez rodziców bądź kole-
żanki na pierwsze zajęcia. Stoją w kącie i próbują się odnaleźć na 

„tych tańcach”. Z czasem grupa staje się ich miejscem − wyspą 
bezpieczeństwa. Bo nie chodzi tylko o stworzenie choreografii, 
wygranie kolejnego konkursu, realizację spektaklu. Efekt jest oczywiście ważny 
i cieszy, ale głównie chodzi o tę drogę „DO” (working in progress). 

Młody człowiek uczy się odpowiedzialności za siebie i grupę. Widzi, ile 
pracy i wysiłku kosztują ćwiczenia, przygotowania. Taka osoba musi zmie-
rzyć się z własnymi słabościami, problemami i ciałem. Poprzez taniec może 
wyrazić swoje emocje, pokazać siebie bądź uciec w świat marzeń. Zespół 
taneczny to mała grupa społeczna, której członkowie uczą się wzajem-
nego szacunku, tolerancji, pokory; zderzają się z realną, a nie wirtualną, 
komunikacją.

Taniec i grupa stają się odskocznią od szkoły, domu. Jest to coś tylko dla 
nich. Czują się przez to ważni, zauważeni. Często wśród członków zespołu 
tworzą się przyjaźnie na całe życie. Mają dużo zabawy i radości w tworzeniu 
kolejnych choreografii. A potem przychodzi satysfakcja z przełamania siebie, 
polepszenia warsztatu tanecznego, zwiększa się poczucie własnej wartości 
i świadomość występowania na scenie.

Każdy z tancerzy szuka własnej drogi życiowej, dlatego cieszy mnie, 
kiedy wybierają drogę artystyczną. Dla wielu osób taniec stał się zawodem 
bądź życiową pasją, ale najbardziej rozczulają mnie ci, którzy wybrali drogę 
choreografa, nauczyciela i pedagoga tańca. Mam cichą nadzieję, że choć 
w małym procencie się do tego 
przyczyniłam. Różnorodne grupy, 
mnóstwo osobowości – wszystkich 
pamiętam. Z wielką uwagą śledzę 
ich losy i dopinguję ich nieustannie.
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Monika Rokicka – polonistka, pedagog, 
instruktorka teatralna
Być edukatorem to znaczy „być początkiem, ale nie mieć końca”. 
Dajesz innym impuls, by już po chwili być jedną z drgających 
cząstek większej, ludzkiej całości. Edukator, animator, pedagog 
to nie zawód – to sposób na życie. To w tobie spotykają się idee, 
rodzą pomysły, tworzą koncepcje, by już za moment wydostać 
się na świat, zarazić innych i pączkować w rejony, o których 
ani przez chwilę nie pomyślałeś. Z przelotnej myśli, jakiejś iskry, 
rodzą się światy, w których możesz spotkać się z niezwykłymi 
ludźmi, by wspólnie budować nowe przestrzenie, przeżywać, 
poznawać, uczyć się.

Bycie edukatorem to wolność, której ograniczeniem jesteś 
tylko ty sam. Tu nie ma prawidłowych metod, jednej niepodważalnej wersji 
rzeczywistości, konkluzji, do jakiej należy dojść. Jest za to miejsce na ekspe-
rymenty, łączenie tego, co na pierwszy rzut oka się wyklucza. Mnogość 
perspektyw pozwala na dostrzeżenie zupełnie nowych szlaków, ścieżek, 
dzięki którym zaczynasz rozumieć, czym jest wiedza, człowieczeństwo, 
emocje. Każdego dnia na nowo wyruszasz w nieprzewidywalną podróż, by 
dzielić się z ludźmi tym, co w tobie najlepsze. 

Być edukatorem to znaczy „być początkiem, 
ale nie mieć końca”. Dajesz innym impuls, 
by już po chwili być jedną z drgających 
cząstek większej, ludzkiej całości. Edukator, 
animator,  pedagog to nie zawód – to 
sposób na życie.
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Anna Zdzieborska – Zachęta – Narodowa 
Galeria Sztuki
Praca edukatora w galerii sztuki współczesnej to nieustające 
spotkanie: ze sztuką, z artystą (bezpośrednio lub poprzez jego 
twórczość), z gośćmi zapraszanymi przez nas do prowadzenia 
wykładów, warsztatów, innymi edukatorami, animatorami, 
a przede wszystkim z osobami, dla których prowadzimy zajęcia, 
tworzymy program edukacyjny i z którymi realizujemy wspólne 
projekty. To szczęście spotykania się z ludźmi, którzy są eksper-
tami w swoich dziedzinach. Radość towarzysząca przygotowy-
waniu i prowadzeniu zajęć dla osób w różnym wieku, z różnym 
doświadczeniem, o różnych potrzebach. Każde z tych spotkań 
jest wyjątkowe, każde czegoś uczy. Wystarczy tylko uważnie 
patrzeć, słuchać, być otwartym na inny sposób postrzegania świata i sztuki.

Być edukatorem oznacza nie stać w miejscu, nieustająco się rozwijać, 
wchodzić w nowe współprace, otwierać się na nowe obszary działania. 
Największą wartością jest dla mnie obserwowanie, w jaki sposób sztuka 
otwiera ludzi, zmienia myślenie, inspiruje, pobudza do własnej twórczości, 
przenika do różnych dziedzin ich życia. Widzę, ile radości i energii do dzia-
łania dają nasze warsztaty zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wiem też, że 
swoim doświadczeniem i energią dzielą się z innymi. I to daje poczucie sensu. 

Największą wartością jest dla mnie 
obserwowanie, w jaki sposób sztuka otwiera 
ludzi, zmienia myślenie, inspiruje, pobudza 
do własnej twórczości, przenika do różnych 
dziedzin ich życia.
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Edukacja kulturalna pozwala kształtować siebie 
i innych w krytycznym myśleniu. Ta praca to 
wyzwanie, bo każdego dnia sprawdzasz na ile to, 
co jest dla ciebie tak ważne – kultura – może też 
być ważne dla innych.

Marta Skowrońska-Markiewicz – Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie
Ta praca to wyzwanie! Zajmując się edukacją kulturalną musisz 
być w ciągłym ruchu, zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i inte-
lektualnej. Powinna cię charakteryzować ciekawość i otwartość 
na nowe idee oraz nowych ludzi. Powinieneś bacznie obser-
wować swoje otoczenie i nadążać za nastrojami społecznymi, 
zmianami technologicznymi, wydarzeniami politycznymi, za 
wszystkim tym, co wpływa na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Bo 
w edukacji kulturalnej właśnie ludzie są najważniejsi. Relacje, 
partnerstwa, sieci łączące organizacje czy choćby nici porozu-
mienia budowane dzięki kulturze są tym, co w mojej pracy jest 
dla mnie najcenniejsze. 

Ciągła wymiana spostrzeżeń, emocji, opinii, poglądów czy wiedzy 
dostarcza mi także nieustannej stymulacji intelektualnej, zmusza do auto-
refleksji, definiowania i redefiniowania moich poglądów, wzbogaca. Edukacja 
kulturalna pozwala kształtować siebie i innych w krytycznym myśleniu. Ta 
praca to wyzwanie, bo każdego dnia sprawdzasz na ile to, co jest dla ciebie 
tak ważne – kultura – może też być ważne dla innych.
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Mam poczucie, że w swojej pracy 
się spełniam, tutaj się rozwijam. 
Nie pozostałam stereotypową 
bibliotekarką – szarą myszką 
zasypaną zakurzonymi tomami.

Jolanta Jagiełło – bibliotekarka 
Z wykształcenia jestem bibliotekarką, pracuję w swoim zawo-
dzie ponad trzydziestu lat i przez ten czas obserwowałam, jak 
zmienia się specyfika pracy w bibliotece. Dziś samo wypoży-
czanie książek to za mało, aby przyciągnąć ludzi do biblio-
teki. Właściwie sama nie wiem, kiedy stałam się animatorką 
kultury. Pracuję z różnymi grupami wiekowymi, ale dziś już wiem, 
że największą przyjemność sprawia mi praca z najmłodszymi. 
Zawsze czułam się niepewnie w pracy z dziećmi – dzieci są 
cudne, kochane, ale… nieprzewidywalne. Uważam się za osobę 
z dużym poczuciem humoru i chyba to właśnie pozwoliło mi 
przekonać dzieci do siebie i do swoich działań.

Zawsze pozostaje obawa, czy dane działania zostaną 
podchwycone, ale poczucie humoru, duży dystans do siebie powodują, że 
życie i praca stają się prostsze i fajniejsze. Mam poczucie, że w swojej pracy 
się spełniam, tutaj się rozwijam. Nie pozostałam stereotypową bibliotekarką – 
szarą myszką zasypaną zakurzonymi tomami. Dokładniej przyjrzałam się 
temu, co już robiłam, przestałam lekceważyć moje codzienne działania, 
nawet te najprostsze, przestałam się bać i wstydzić prostoty w tym, co robię. 
A dzieciaki dorastają na moich oczach. To wielka frajda obserwować ich 
emocje, patrzeć, jak się zmieniają i ośmielają, słuchać, jak ufnie opowia-
dają o swoich sprawach.
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Jakub Qba Łukowski – tancerz i promotor stylu 
locking, Stowarzyszenie Warszawski Funk
Już od małego byłem osobą, którą szybko nudziły narzucone 
struktury czy zadania. Na początku było to po prostu ADHD, ale 
z wiekiem, gdy ilość moich punktów IQ wzrastała, zrozumiałem, 
że jest to coś innego. Przeszkadza mi stagnacja, zastój i krót-
kowzroczność. Kiedy wychowujesz się na warszawskiej Pradze 
w środowisku pełnym ludzi kręcących się w kółko, bez planów 
na swoje życie, możesz jedynie sam zamienić się w zombie albo 
coś z tym fantem zrobić. Dla mnie bycie animatorem wiąże się 
z ciągłym rozwijaniem przede wszystkim siebie, a poprzez to 
swojego świata. Kiedy zauważam, że jest coś do zrobienia, to 
nie mogę siedzieć i liczyć na to, że może ktoś kiedyś to zrobi. 

Sam podejmuję decyzje i działam!
Nigdy nie planowałem, że będę animatorem czy organizatorem (jak wolę 

siebie nazywać). Ja po prostu uwielbiam próbować różnych rzeczy i kiedy 
coś mi się spodoba, to dzielę się tym z innymi. Wtedy okazuje się, że dookoła 
jest mnóstwo ludzi mających podobne odczucia, którzy również szukają 
nowych doznań. Ty dzielisz się z nimi swoim doświadczeniem i pomysłami, 
a w zamian oni obdarowują cię energią. I tak napędzacie się nawzajem do 
ciągłego rozwoju.

Moja droga do miejsca, w którym dzisiaj jestem, pełna jest wspaniałych 
osób, które obdarowały mnie swoją energią i pasją, na których mogłem 
budować swoją indywidualność. Bez nich byłbym kolejnym zombie, więc jest 
to fair, że teraz ja odwdzięczam się tym samym.

Być może to kwestia tego ADHD, ale ruch był dla mnie zawsze ważny, 
a najlepiej poruszać się do muzyki. Moja niechęć do struktur wpłynęła 
również na to, że zawsze działam w grupach amatorskich i niezależnych, 
przez to mających więcej swobody twórczej. Sztuka uliczna jest mi najbliższa. 
Zajmuję się stylem tańca locking, który stworzyli młodzi ludzie na ulicach 
Los Angeles. Specyfika pracy z ulicą zmusza do bycia otwartym na zawsze 
nowe wyzwania, których często nie spotka się w bardziej sformalizowa-
nych w miejscach. Tutaj uczestnik zawsze może powiedzieć „nie” i odejść 
w poszukiwaniu innych rzeczy. Przez lata poznałem wiele różnych form sztuki 
i rodzaju pracy. Byłem członkiem teatrów muzycznych Pantera i Bez Kota, 
tańczyłem w zespole Funky Teddies, grałem rock’n’rolla z zespołem The 
Surfstones i byłem członkiem kabaretu Klan Q. Dzisiaj, jako prezes stowarzy-
szenia Warszawski Funk, z przyjemnością dzielę się swoim doświadczeniem 
tanecznym i muzycznym. Taniec uczy nieustannej pracy nad sobą, fizycznie, 
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Specyfika pracy z ulicą zmusza do bycia 
otwartym na zawsze nowe wyzwania, 
których często nie spotka się w bardziej 
sformalizowanych w miejscach. Tutaj 
uczestnik zawsze może powiedzieć „nie” 
i odejść w poszukiwaniu innych rzeczy.

żeby utrzymać sprawne ciało, i psychicznie, żeby być zawsze gotowym do 
pracy. Taką naukę staram się przekazać innym, niezależnie czy tańczą, śpie-
wają, grają, czy pracują w banku.

Zajmując się rzeczami nowymi i oryginalnymi, z założenia robisz coś 
niemainstreamowego, więc nie spodziewaj się tłumów, które będą za 
tobą szaleć. Za to spodziewaj się, że każda z osób, która zdecyduje się 
tobie zaufać, będzie wyjątkowa i interesująca. Poznawanie takich ludzi to 
największa nagroda i najlepszy napęd dla animatora.
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Moment, kiedy zostałam 
koordynatorem, wiele 
zmienił. Przede wszystkim 
poczułam, że jestem 
otoczona ludźmi, którzy 
o mnie dbają, interesują się 
moją działalnością i realnie 
zamierzają ją wspierać.

Wioletta Mrozek – nauczycielka 
Od wielu lat zajmuję się w mojej szkole edukacją kulturalną, 
a konkretnie – filmową. Wprowadziłam edukację filmową 
jako przedmiot dodatkowy, opracowałam autorski program 
nauczania i nawiązałam współpracę w środowisku lokalnym 
z partnerskimi organizacjami i instytucjami: Stowarzyszeniem 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Warszawską Szkołą 
Filmową,  Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń.

Moment, kiedy zostałam koordynatorem, wiele zmienił. 
Przede wszystkim poczułam, że jestem otoczona ludźmi, 
którzy o mnie dbają, interesują się moją działalnością 
i realnie zamierzają ją wspierać. Pojawiła się wtedy Agnieszka 

Proszowska, Dzielnicowy Koordynator WPEK, która regularnie wysyłała mi 
oferty z zakresu edukacji kulturalnej kierowane do mojej szkoły. Ja mogłam 
je szybko selekcjonować i przekazywać innym nauczycielom. Okazało się, 
że bogactwo ofert szkoleń dla nauczycieli, jak też inicjatyw wartościowych 
dla uczniów, dawało nam możliwości wybrania tych najbardziej potrzeb-
nych, wkomponowujących się w koncepcję naszej placówki. Przystąpiliśmy 
do organizowania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Up to 21 dla 
Biblioteki Publicznej na Bielanach. Dostaliśmy zadanie koordynowania 
tej imprezy na Woli. Przyciągaliśmy do naszej szkoły festiwalową publicz-
ność, nawet ze szkół podstawowych. Uczniowie sprawdzali się w roli 
jurorów i krytyków filmowych, ale przede wszystkim koordynatorów imprezy. 
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W każdej sytuacji, kiedy napotykałam trudności lub pojawiał się pomysł 
na dużą skalę, który wymagał wielkiej pracy i zaangażowania, pojawiała się 
Agnieszka Proszowska, by dać mi realną pomoc. Promowała moje inicjatywy 
na stronie dzielnicy, była łącznikiem z instytucjami zaangażowanymi w projekt. 
Zawsze mnie wspierała i dodawała siły do działania. Zapewniała, że to, co 
robię, ma sens. Dbała, by uczniowie mogli poczuć się docenieni za swoją pracę.

Drugą osobą, bez której moja praca nie przyniosłaby takich owoców, jest 
Magdalena Politańska, Dyrektorka Gimnazjum Integracyjnego nr 52. To osoba, 
która wierzy, że kultura jest priorytetem w wychowywaniu i kształceniu młodzieży. 
Zawsze mam jej poparcie dla inicjatyw kulturalnych w szkole. Realnie wspiera 
moje działania, traktując edukację kulturalną jako priorytetowe narzędzie pracy. 
Edukacja filmowa jest dla niej filarem promocji szkoły.



30 INSTRUKCJA OBSŁUGI

O powinnościach 
animatora 
Głos akademika. O wyzwaniach, jakie stoją 
na co dzień przed animatorami kultury 
i o tym, jakie cechy osobowości pomagają 
się z nimi zmagać pisze dr Monika Nęcka 
z Katedry Edukacji Artystycznej Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Zakres problemów, jakie znajdują się obecnie w obszarze działań edukacji 
artystycznej, wymaga próby usystematyzowania zakresów kompetencji 
edukatora artystycznego (animatora kultury) i pogrupowania ich w konkretne 
kategorie, z pełną świadomością możliwości nakładania się i przenikania. 

Na pierwszy plan zdają się wysuwać kwalifikacje osobiste. W ich skład 
wchodziłyby te cechy osobowe, które powszechnie nazywamy „kulturą 
osobistą”, czyli dobre wychowanie, grzeczność, uprzejmość, takt, wyczucie. 
Cechy osobowe powinny być uzupełnione przez zdolności twórcze, czyli 
pomysłowość, fascynację zadaniem, umiejętność działania w sytuacji nowej, 
innowacyjność, brak obawy przed nieznanym. Do kwalifikacji osobistych 
można też zaliczyć kompetencje moralne, czyli uczciwość, odpowiedzialność, 
zdolność do refleksji moralnej wobec własnego postępowania, gotowość do 
samorealizacji i ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności. Animatorzy 
kultury to osoby potrafiące gospodarować energią emocjonalną (ładunkiem 
ludzkich emocji, energią pojawiającą się w momencie budowania się relacji, 
impetem w działaniu prowadzonym z wiarą w powodzenie i pasją) swoją 
i uczestników działań – wzmagać pasje, pobudzać kreatywność i aktywność, 
kierować w stronę samopoznania i samorozwoju uczestników, wskazywać 
potrzebę indywidualizacji podejścia do rzeczywistości, podkreślać koniecz-
ność moralności działań w ramach kreacji – indywidualnych i wspólnych. 
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To osoby będące projektantem 
działania wykształconym w dzie-
dzinie edukacji artystycznej, socjo-
logii, filozofii, psychologii i antropo-
logii kulturowej z jednoczesną pokorą 
w uczeniu się od uczestnika sytu-
acji działaniowej. Łączący wiedzę 
teoretyczną i zaplecze akademickie 
z praktyką animacji stosowanej. 

Kolejnym komponentem kompe-
tencyjnym animatora kultury z punktu 
widzenia edukacji artystycznej są umiejętności społeczne/psychologiczne. 
Animatorzy to osoby potrafiące pracować z grupą, rozpoznawać potrzeby, 
odpowiednio reagować, działać dla dobra grupy, wykazywać empatię 
w stosunku do uczestnikami. Muszą być odpowiedzialni za przygotowanie, 
przebieg i świadome konsekwencji działania, potrafić kształcić otwar-
tość na rozmaite postawy, myślenie alternatywne i twórcze, pobudzać 
wyobraźnię i wrażliwość. 

Animator kultury to osoba, która inspiruje społeczność lokalną, często 
żyjąc wśród mieszkańców, poznając ich i dając się im poznać, dzieląc się 
swoją kreatywnością i wyzwalając ją u innych. Animator kultury to osoba, 
która świadomie podąża w miejsca, gdzie impuls twórczy może wywołać 
zastanowienie, zauważenie problemu, rozpoczęcie działań kulturotwórczych 
lub ich kontynuację. Osoby takie mają rozbudzać wrażliwość, kształtować 
umiejętności szerokiego i śmiałego myślenia oraz refleksję nad rzeczywisto-
ścią, a w rezultacie pogłębiać świadomość. To właśnie świadomość, budo-
wana na podstawie najistotniejszych wartości, współtworzy tożsamość osoby 
i poczucie bycia częścią środowiska i społeczności. Realna interpretacja 
działania animującego kulturowo, a więc też to, jakie człowiek odkrywa 
w nim znaczenia i jaki sens mu nadaje, będąc projektantem sytuacji bądź 
jej odbiorcą, zależy nie tylko od właściwości działania, ale także od szeregu 
właściwości odbiorcy, takich jak możliwości percepcyjne, stan ukształtowania 
struktur poznawczych, osobowość, inteligencja, właściwości emocjonalne, 
doświadczenia indywidualne, doświadczenia w kontaktach ze sztuką, przy-
swojone kody i konwencje kulturowe, gotowość ich wykrywania. Istotne są 
także cechy animatora – jego osobowość, otwartość, umiejętności adapta-
cyjne, empatia, ale też i wiedza psychologiczna oraz merytoryczno-przed-
miotowa, umiejętności przechodzenia od czynności sensoryczno-moto-
rycznych, poprzez sferę wyobrażeń przedrefleksyjnych, intuicyjnych, aż do 
świadomej i zorganizowanej refleksji.
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O Programie 
Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta  
m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 
(WPEK) to pierwsza taka inicjatywa 
miejska w Polsce! Łączymy kulturalne oraz 
edukacyjne środowiska naszego miasta 
i ułatwiamy warszawiakom dostęp  
do kultury.

W naszym wydawnictwie będę posługiwała się sformułowaniem „edukacja 
kulturalna”, wpisanym w 2009 roku w miejski Program Rozwoju Kultury 
w Warszawie. Warto to zaznaczyć, gdyż od niedawna pojawiło się również 
określenie „edukacja kulturowa”, zdefiniowane przez Marka Krajewskiego 
w ogólnopolskim programie Bardzo Młoda Kultura.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 
integruje środowiska zajmujące się edukacją 
kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, poza-
rządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które 
mają instytucje artystyczne, instytucje animacji 
kultury, organizacje pozarządowe, grupy niefor-
malne czy przedsiębiorstwa z potrzebami 
i oczekiwaniami mieszkańców. Jego misją jest 
rozwijanie potrzeb świadomego i aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz zwiększanie kompetencji kulturowych miesz-
kańców Warszawy.

Założeniem Programu jest możliwość, a właściwie konieczność uczenia 
się przez całe życie. Program edukacji kulturalnej jest skierowany do wszyst-
kich mieszkańców Warszawy, bez względu na wiek. Wobec zmian zachodzą-
cych w społeczeństwie istotne jest kierowanie działań do seniorów, osób 
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z niepełnosprawnościami, a także do cudzoziemców zagrożonych wyklu-
czeniem. Ważne jest tworzenie kierunkowych projektów familijnych, między-
pokoleniowych i międzykulturowych. Program obejmuje swoim zasięgiem 
Warszawę. Uwzględniane w nim będą również działania o zasięgu metro-
politalnym, wojewódzkim, krajowym i europejskim.

Aby zrealizować tę wizję, muszą zostać spełnione określone warunki: 
wysoki poziom programów edukacyjnych, współpraca wewnątrz środowiska, 
otwartość, kompetencje kulturowe, różnorodność, kreatywność, efektywność 
wykorzystania zasobów, innowacyjność, badania.

Żeby brzmiało to bardziej przyjaźnie, wspólnie z Dzielnicowymi 
Koordynatorami WPEK opisaliśmy nasz program w taki sposób:

W stworzenie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej zaanga-
żowali się nie tylko urzędnicy, ale także całe środowisko ludzi związanych 
z edukacją kulturalną, reprezentujących zarówno instytucje kultury, jak 
i oświaty. Dzięki temu Program jest spójny. W naszym kraju niedobrym stan-
dardem jest to, że równolegle działa system szkolny oraz system edukacji 
pozaformalnej, czyli świat instytucji miejskich: teatrów, galerii, domów kultury 

Wiedza Wsparcie Współpraca Wszechstronność

Kreacja Kształcenie Koleżeństwo Kapitał

Ekspresja Energia Ekspansja Eksperyment

Pasja Praca Powszechność Perspektywy
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i innych placówek artystycznych. Te dwie sfery dzieli bardzo dużo – formalnie, 
prawnie i mentalnie. Zmagamy się z tym w Warszawie od 2008 roku. Mamy 
różne doświadczenia, ale siła tkwi w chęci i otwartości środowiska. 

Zależało nam, aby Program jako dokument miejski był praktyczny, czyli 
zawierał konkretne informacje dla podmiotów realizujących działania 
w zakresie edukacji kulturalnej. Ważne jest to, że jest on dokumentem 
otwartym, uzupełnianym w miarę upływu czasu i w miarę realizacji założo-
nych etapów. Jest to bardzo ważne, gdyż w ten sposób stworzyliśmy sobie 
możliwość nadążania za trendami w edukacji kulturalnej.

Historia
Idea Programu powstała w 2008 roku. Na wyjazdowym seminarium spotkali 
się przedstawiciele środowiska edukacji i środowiska kultury. Został zdia-
gnozowany problem: istnieje stereotyp, że oba środowiska rywalizują o te 
same dzieci i młodzież. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że warto napisać 
i zrealizować program, który będzie nas łączył oraz wykorzystywał wszystkie 
możliwe zasoby edukacji kulturalnej w Warszawie. Drugi powód był równie 
ważny: w naszym mieście dzieją się setki przeróżnych aktywności edukacji 
kulturalnej. Niestety, wielką trudność sprawia artyście trafienie na odpo-
wiedniego animatora, niełatwo też jest nauczycielowi trafić na zaintere-
sowanego ucznia. Warto więc znaleźć sposób i stworzyć narzędzia, które 
będą to ułatwiały.

Na potrzeby dokumentu przyjęto następującą definicję pojęcia 
„edukacja kulturalna”: 

Edukacja kulturalna to suma działań kierowanych do mieszkańców 
Warszawy, które kształtują kapitał ludzki, przygotowują do 
świadomego uczestnictwa w kulturze, rozbudzają wrażliwość 
estetyczną, a także pobudzają do aktywności – zarówno 
kulturalnej, jak i obywatelskiej. Edukacja kulturalna obejmuje 
kształcenie artystyczne i estetyczne, pogłębia wiedzę na temat 
dziedzictwa kulturowego, pogłębia umiejętność krytycznej 
oceny zjawisk kultury współczesnej, kształtuje wrażliwość na 
wielokulturowość oraz sprzyja angażowaniu się warszawiaków 
w procesy upowszechniania kultury. Mamy jednocześnie 
świadomość toczących się w Polsce i na świecie dyskusji na temat 
pełnej i jednoznacznej definicji tego pojęcia.
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W 2014 roku napisaliśmy wersję rozszerzoną Programu. Podczas tworzenia 
WPEK zastosowaliśmy model partycypacyjny. Do pracy nad dokumentem 
zostało zaproszonych ponad pięćdziesiąt osób, przedstawicieli środowisk 
edukacyjnych i kulturalnych: nauczyciele oraz urzędnicy, reprezentanci insty-
tucji kultury, organizacji pozarządowych, animatorzy. Prace warsztatowe 
odbywały się w grupach, na forach, poprzez konsultacje, dyskusje i warsztaty.

Program, który napisaliśmy w 2009 roku dedykowany był tylko uczniom. 
Rozszerzona wersja opracowana w roku 2014 dotyczy już działań na rzecz 
edukacji kulturalnej wszystkich mieszkańców Warszawy. Mieszczą się w niej 
zatem działania familijne, międzypokoleniowe, dla seniorów. Formalnie 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015–2020 jest modułem dwóch 
dokumentów miejskich: Programu Rozwoju Kultury oraz Programu Rozwoju 
Edukacji. Program koordynowany jest przez Pełnomocnika Prezydenta 
m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Z Pełnomocnikiem współpracują 
Koordynatorzy Programu w osiemnastu dzielnicach oraz w Biurze Kultury, 
Biurze Edukacji i innych biurach Urzędu m.st. Warszawy. Pełnomocnika 
wspiera Rada Programowa oraz eksperci. W 2010 roku Pełnomocnikiem 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej została Wanda Górska, 
od 2014 roku funkcję tę pełni Anna Michalak-Pawłowska.
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Sieć Warszawskiego 
Programu Edukacji 
Kulturalnej 
Dzięki Warszawskiemu Programowi Edukacji 
Kulturalnej możemy zebrać informacje na temat 
edukacji kulturalnej w Warszawie i dzielić się 
nimi z mieszkańcami. Poprzez Koordynatorów 
Dzielnicowych Program dociera do animatorów, 
edukatorów i nauczycieli, którzy działają w różnych 
dzielnicach naszego miasta, tworząc wyjątkowe 
projekty kulturalne.

Koordynatorzy i realizatorzy:
System skupia koordynatorów i realizatorów we wszystkich osiemnastu 
dzielnicach Warszawy, w szkołach, bibliotekach, domach kultury, organiza-
cjach pozarządowych, teatrach, muzeach i innych miejscach realizujących 
edukację kulturalną. Kontaktujemy się dzięki specjalnie stworzonej bazie 
adresów e-mail.

Formalnie: 
Pełnomocnika powołuje Prezydent m.st. Warszawy. 
Koordynatora Dzielnicowego powołuje burmistrz dzielnicy. 
Koordynatora lub realizatora w szkole lub instytucji powołuje 
dyrektor placówki.
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Wszystkich koordynatorów i realizatorów można poznać na portalu www.
edukacjakulturalna.pl. Decyzje w sprawie zmiany koordynatorów dzielnico-
wych podejmują wspólnie – burmistrz dzielnicy z pełnomocnikiem Prezydenta.

W instytucji i szkole zadaniem koordynatora lub realizatora jest skuteczne 
przekazywanie informacji konkretnemu nauczycielowi tak, by trafiła do uczest-
nika. Poza zarządzaniem informacją pozostaje jeszcze olbrzymia przestrzeń do 
tworzenia szkolnych programów edukacji kulturalnej. Bardzo ważne jest, żeby 
taki program był realny, a nie tylko spisany w dokumencie, i by odnosił się do 
artystycznej działalności tych placówek.
Koordynator / Realizator to osoba, która:

 > animuje w szkole działania artystyczne, prowadzi pozalekcyjne zajęcia 
(np. zajęcia teatralne, zespół muzyczny, pracownię plastyczną);

 > tworzy i realizuje szkolny program edukacji kulturalnej;
 > jest autorem szkolnych projektów i programów (np. przeglądów, festi-

wali, spotkań artystycznych);
 > zarządza informacją, czyli przekazuje wiedzę o konkretnym projekcie, 

konkursie, wydarzeniu, odpowiedniemu nauczycielowi lub uczniowi.
Wprowadzenie systemu koordynatorów i realizatorów edukacji kulturalnej 

bardzo wzmocniło pozycję aktywnych nauczycieli. Postrzegani dotychczas jako 
osoby, które w szkolnej społeczności utrudniają spokojne życie w szkole, organi-
zując różne działania artystyczne, stali się  osobami, którymi szkoła się chwali, 
gdyż dzięki nim ma swój autorski program edukacji kulturalnej. W placówkach 
gdzie edukacją kulturalną zajmuje się jedna osoba – jest to realizator, zaś w tych, 
gdzie obszarem tym zajmuje się więcej osób – mamy koordynatora i realiza-
torów. Nie ma ujednoliconego systemu honorariów dla koordynatorów i reali-
zatorów – jest to zależne od decyzji dyrektora szkoły/instytucji.

 > Jeśli chcesz poinformować domy kultury, szkoły, biblioteki i organizacje 
pozarządowe o swoim projekcie/wydarzeniu/programie, możesz to 
zrobić kontaktując się z Dzielnicowym Koordynatorem WPEK na portalu 
www.edukacjakulturalna.pl.

 > Jeśli natomiast chcesz żeby informacja dotarła do wszystkich dzielnic, 
wyślij maila na adres: koordynatorzy.dzielnicowi@wpek.pl.

 > Ta wiadomość może ukazać się również na naszym portalu – prześlij ją 
na adres: redakcja@wpek.pl.

http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wpek_2014,koordynatorzy_dzielnicowi.html?locale=pl_PL
http://WWW.edukacjakulturalna.pl
mailto:koordynatorzy.dzielnicowi@wpek.pl
mailto:redakcja@wpek.pl
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Dzielnicowi Koordynatorzy 
Edukacji Kulturalnej 
Przedstawiamy zespół Koordynatorów, 
którzy reprezentują osiemnaście dzielnic 
Warszawy. To dzięki nim informacje na temat 
projektów kulturalnych docierają tam, gdzie 
trzeba – do nauczycieli, urzędników i wszystkich 
mieszkańców naszego miasta.

Koordynator dzielnicowy Warszawskiego Program Edukacji Kulturalnej współ-
pracuje z: koordynatorami i realizatorami edukacji kulturalnej w bibliotekach, 
domach kultury, przedszkolach, szkołach, organizacjach pozarządowych, 
teatrach, muzeach, przedsiębiorstwach, jednostkach pomocy społecznej 
i środowiskach lokalnych. Realizuje Program we współpracy z dzielnicowymi 
wydziałami ds. oświaty, kultury, spraw społecznych. Inicjuje, animuje i monito-
ruje prowadzone w ramach Programu działania w dzielnicy; przekazuje infor-
macje o aktywnościach w obszarze edukacji kulturalnej w mieście; wspiera 
lokalnych koordynatorów i realizatorów; monitoruje realizację Szkolnego 
Programu Edukacji Kulturalnej. 

Koordynator powoływany jest wspólnie przez burmistrza dzielnicy 
w porozumieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji 
Kulturalnej. Jest etatowym pracownikiem urzędu, biblioteki, domu kultury lub 
szkoły. Jest także członkiem Kapituły Koordynatorów w konkursie Warszawska 
Nagroda Edukacji Kulturalnej. 
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Białołęka – Ewa Jabłońska
Ewa nie jest typowym animatorem. Pracuje w Białołęckim Ośrodku Kultury, 
gdzie zajmuje się organizowaniem koncertów, planowaniem repertuaru, 
załatwianiem rzeczy niemożliwych i panowaniem nad chaosem. Kiedy 
ma wolną chwilę, strzela z łuku. A jak tych chwil jest więcej – wyrusza 
w podróż motocyklem. 

Bielany – Iwona Mirosław-Dolecka
Iwonę spotkasz w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, którą kieruje i gdzie stwo-
rzyła m.in. Miejsce Aktywności Lokalnej „Studnia”. Jest aktorką, reżyserką, 
animatorką, nauczycielką i biegaczką. Kocha tworzyć i odkrywać nieznane, 
dlatego jej ulubioną dewizą są słowa Marka Twaina: „Za dwadzieścia lat 
bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś”. 
Lubi zmiany i ruch. Kocha teatr, podróże i bieganie. 

Mokotów – Marek Masłowski
Żeby spotkać Marka, należy udać się do Młodzieżowego Domu Kultury 
Mokotów  przy ul. Puławskiej 97, gdzie znajdziecie go na pierwszym piętrze. 
Jest on jednocześnie dyrektorem, instruktorem plastyki i przewodnikiem 
dla tych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Marek jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych i artystą malarzem.

 
↙
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Ochota – Michał Witak
Michał na co dzień kieruje największą wypożyczalnią na Ochocie – Biblioteką 

„Pod Skrzydłam”. Prowadzi również jedyną w Warszawie Galerię Ekslibrisu. 
Organizuje wystawy, spotkania autorskie oraz wykłady, prowadzi także lekcje 
o ekslibrisie i warsztaty dla młodzieży. Jest animatorem kultury, biblioteka-
rzem, ale również sędzią piłkarskim. Co prawda bez szans na ligę mistrzów, 
ale pasja nie męczy :) 

Praga Południe – Iwona Kaczorowska
Jeśli będziecie na Pradze-Południe, to z pewnością w ciągu dnia spotkacie 
Iwonę w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu, popołudniami w Centrum 
Promocji Kultury, a wieczorami i w weekendy – PROMIE Kultury Saska Kępa. 
A jeśli lubicie piosenkę, kulturę i wszystko, co związane z Francją, to z pewno-
ścią znajdziecie ją w jury konkursowym „Zaśpiewaj na Francuskiej”, który od 
2013 roku organizuje. Na co dzień Iwona koordynuje i wdraża projekty kultu-
ralne realizowane w dzielnicy. W życiu wyznaje zasadę „Rób to,  co kochasz, 
a nigdy nie będziesz pracować”.
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Praga Północ – Katarzyna Sołtys
Możecie ją spotkać przy ulicy Borysa Sawinkowa 2 w siedzibie Domu Kultury 

„Praga”, którym od niedawna zarządza. Ostatnio upodobała sobie praskie 
ulice i podwórka, gdzie albo prowadzi badania, albo animuje lokalną społecz-
ność, albo koordynuje kolejne zdarzenia w ramach Programu Rewitalizacji 
Pragi, czy też po prostu jeździ swoim niebieskim oldschoolowym rowerem. 
Jako animatorka ma swoją ulubioną dewizę – „Nie ma jak w domu – domu 
kultury”.

Rembertów – Agnieszka Niemyjska
Agnieszkę spotykamy w Domu Kultury „Wygoda”, gdzie jest dyrektorem 
i animatorem. Inicjuje i współtworzy projekty w swojej dzielnicy. Jako orga-
nizator wielu imprez promuje dzieci i młodzież z amatorskiego ruchu arty-
stycznego. W czasie wolnym można ją spotkać nad morzem, nad jeziorem 
w łódce, kajaku lub z dobrą książką na leżaku.

Śródmieście – Tomasz Truszkowski
W pobliżu Radiowej Trójki znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury Łazienkowska, 
gdzie pracuje Tomek. Jeśli go tam nie zastaniecie, to możliwe jest, że 
prowadzi projekt w którejś z pobliskich szkół. Zazwyczaj można go spotkać 
z aparatem fotograficznym, bo właśnie fotografią się zajmuje w życiu równo-
ległym. Choć zdarza się, że zagra w musicalu, jest jurorem w jakimś konkursie 
lub właśnie zastępuje chorego kierowcę… 

Targówek – Joanna Kajka
Joannę można spotkać w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy 
albo wśród książek, które nie tylko nałogowo czyta, ale także zajmuje się 
ich redakcją i korektą. Z wykształcenia polonistka, fascynuje ją Warszawa 
20-lecia międzywojennego.

Ursus – Aleksandra Magierecka
Aleksandra jest animatorem, reżyserem, producentem i całkiem możliwe, że 
jeśli traficie w czerwcu do parku w Ursusie, to zobaczycie ją w roli producenta 
Dzielnicowego Festiwalu Edukacji Kulturalnej. Na co dzień można ją spotkać 
w Urzędzie Dzielnicy Ursus, gdzie zarządza Wydziałem Kultury. Wcześniej 
prowadziła teatr, była dyrektorem domu kultury i współpracowała z orga-
nizacjami pozarządowymi. Jeśli interesuje was Grecja, to polecamy poroz-
mawiać z Olą, ponieważ ten kraj przewędrowała wzdłuż i wszerz.
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Ursynów – Hanna Ochremiak-Sadowska
Hanna pracuje w Wydziale Kultury Urzędu Dzielnicy Ursynów, gdzie zajmuje 
się edukacją kulturalną w spółdzielczych placówkach kultury. Wieczorami 
znajdziecie ją na ursynowskich imprezach plenerowych czy wieczorach filmo-
wych organizowanych dla mieszkańców w Multikinie. Hania uwielbia podróże, 
dobre kino, ciekawą książkę, a nade wszystko spacery po Warszawie.

Wawer – Ewa Andrearczyk
Jeśli właśnie odbywa się NieKongres Animatorów Kultury lub ciekawy projekt 
w Łucznicy, to na pewno znajdziecie tam Ewę. W tygodniu można ją spotkać 
w Wawerskim Centrum Kultury, gdzie zarządza Działem Kultury, Animacji 
i Projektów. Ewa uważa, że animator to ogrodnik, bo bada środowisko, 
w którym pracuje, pielęgnuje relacje i zbiera owoce swoich działań. Całkiem 
możliwe, że znowu sieje jakieś roślinki w trakcie młodzieżowego projektu, bo 
właśnie z młodzieżą najbardziej lubi pracować. W wolnych chwilach zarządza 
Działem Animacji WCK.

Wesoła – Karolina Baranowska
Na co dzień Karolinę można spotkać w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu 
w Dzielnicy Wesoła, gdzie zajmuje się m.in. edukacją kulturalną. Jako 
animator oraz koordynator przygotowuje i wdraża projekty. Jest organiza-
torką wielu imprez dla mieszkańców dzielnicy. Po pracy lubi jazdę na rowerze 
i łyżwach oraz dobrą skandynawską literaturę.

Wilanów – Dorota Wierzchowska 
Dorotę można znaleźć w bibliotece w szkole podstawowej przy ulicy 
Wiertniczej, ale jeśli traficie na Festiwal Edukacji Kulturalnej, to możecie 
spotkać ją w Literackim Hyde Parku. Po pracy czyta książki z synami, jeździ 
na rowerze lub rolkach i uprawia ogródek.

Włochy – Katarzyna Świtalska
Jeśli traficie na Festiwal Asteriada, Kasia na pewno zasiada tam w jury. Jako 
aktywny animator i kulturoznawca doskonale wie, co się dzieje w szkołach, 
domu kultury i bibliotece we Włochach. Jeśli nie tam, to całkiem możliwe, 
że jest w jakimś stowarzyszeniu lub fundacji. III sektor to jest kolejna grupa, 
z którą współpracuje od lat, tworząc dla nich konkursy grantowe. A na co 
dzień spotkacie ją w Urzędzie Dzielnicy, gdzie zarządza Wydziałem Kultury. 
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Wola – Magdalena Borucka
Magda to przede wszystkim nauczyciel z pasją. Zawodowo dyrektor Zespołu 
Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, gdzie na co dzień buduje, organi-
zuje, kreuje świat przyjazny dzieciom i młodzieży. Łączy edukację z animacją 
kulturalną, współpracując z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w dziel-
nicy. Kocha śpiew, sport, kreatywne gotowanie i ludzi z poczuciem humoru. 

Żoliborz – Marek Stępień
Marka możemy spotkać w CXIV Liceum przy ulicy Felińskiego 13, gdzie uczy 
plastyki i historii sztuki. Na Festiwalu Edukacji Kulturalnej jego młodzież wystę-
puje w roli nauczycieli rysunku. Marek, jako absolwent ASP, popołudniami 
jest malarzem, ale również wykładowcą. Z przyjemnością słuchamy jego 
wykładów o sztuce i architekturze. Ostatnio bardzo ciekawie opowiadał 
o atrakcjach współczesnych rezydencji projektowanych przez największych 
architektów XX wieku.

Biuro Kultury – Renata Goździk-Łuba
Renata pracuje w Wydziale Projektów Kulturalnych Biura Kultury. Wspiera 
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. To osoba 
do zadań i projektów specjalnych – koordynowała m.in. Euro 2012 oraz 
Światowe Dni Młodzieży, więc z temperamentnymi animatorami, edukato-
rami i nauczycielami daje sobie radę z równie dobrym skutkiem. 

Biuro Edukacji – Bożena Głażewska
Na co dzień spotykamy Bożenę w Biurze Edukacji przy ul. Górskiego. Raz 
w roku w Kazimierzu prowadzi projekt malarski dla środowiska 60+. Jeśli 
w czasie wakacji traficie na jakiś plener ceramiczny, to jest duża szansa, że 
ją tam spotkacie, bo ceramika to jej pasja.
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Rada Programowa 
Nieocenione grono ekspertów, doradców 
i ambasadorów Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej. Wspierają go merytorycznie i na każdym 
etapie czuwają nad zgodnością prowadzonych 
działań z misją oraz założeniami Programu. 

Powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy Rada doradza i wspiera dzia-
łania zespołu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jej członkowie 
są ambasadorami Programu – określają kierunek rozwoju edukacji kulturalnej 
miasta, pracują nad nowymi przedsięwzięciami i rozwiązaniami w ramach 
Programu, opiniują zgłaszane projekty edukacyjno-kulturalne, rekomen-
dują praktyki i inicjatywy, które uważają za najciekawsze dla mieszkańców.

Skład Rady Programowej: 
 > Zbigniew Darda – Dyrektor Domu Kultury Kadr
 > Wojciech Feliksiak – Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
 > Katarzyna Górkiewicz – edukatorka, Fundacja Nowoczesna Polska
 > Paweł Kos-Nowicki – dyrygent, Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna
 > Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy 

ds. Edukacji Kulturalnej
 > dr Joanna Orlik – Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury, 

badaczka kultury, liderka Ogólnopolskiego Zrzeszenia Animatorów 
Forum Kraków

 > Agnieszka Proszowska – animatorka, przedstawicielka Koordynatorów 
Dzielnicowych WPEK

 > Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy 
 > Tomasz Thun-Janowski – Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy 
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Portal 
www.edukacjakulturalna.pl 
i nasze wydawnictwa
Szukasz informacji na temat ośrodków kultury 
w swojej dzielnicy? Chcesz dotrzeć do koordynatora 
Programu albo dowiedzieć się, jakie działania 
edukacyjne szykują się w Warszawie? Sprawdź 
nasz portal! Zapisz się do newslettera i polub nas 
na Facebooku, Twitterze, żeby trzymać rękę 
na pulsie wydarzeń. Jeśli potrzebujesz inspiracji 
i solidnej dawki wiedzy na temat praktyki 
animatora kultury, zajrzyj do Czytelni w naszym 
serwisie www.edukacjakulturalna.pl.

http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.edukacjakulturalna.pl
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Portal jest narzędziem komunikowania tego, co dzieje się w edukacji kultu-
ralnej. To społecznościowe forum dla realizatorów edukacji kulturalnej, adre-
sowane do animatorów, edukatorów, nauczycieli i artystów. Nowością jest tu 
pokazanie dzielnic z prezentacją wszystkich miejsc edukacji kulturalnej, od 
domu kultury i biblioteki, poprzez stowarzyszenia i fundacje, teatry, muzea, 
po przedsiębiorstwa. Na portalu znajdują się też tzw. dobre praktyki różnych 
podmiotów oraz prezentacje działań dla szkół dostosowane do podstawy 
programowej. W Czytelni udostępniane są różnorodne raporty i opracowania, 
często trudne do pozyskania gdzie indziej, jako że wydawane w małych 
nakładach. Tam również mamy bazę najlepszych projektów i programów, 
które stanowią ciekawe i bogate źródło inspiracji.

Mamy także konta na portalach społecznościowych  – Facebooku 
i Twitterze, kanał na YouTube, a nasze zdjęcia znajdziesz w fotograficznym 
serwisie Flickr. Korzystamy z nowych technologii. Prowadzimy streamingi 
z naszych konferencji, a kiedy mamy coś bardzo ważnego do przekazania, 
wydajemy biuletyny w wersji elektronicznej.

Wydawnictwa i materiały promocyjne
Dla tych, którzy jeszcze lubią książki (bardzo byśmy chcieli, żeby ta grupa 
nie malała), opracowujemy nasze materiały w dwóch formach: papierowej 
i elektronicznej. Po każdej z corocznych konferencji Kulturalna EduAkacja  
Warszawy wydajemy Raport, przygotowujemy również książkę z projek-
tami wyróżnionymi w konkursie Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. 
Kolejnym wydawnictwem jest Mapa miejsc edukacji kulturalnej w Warszawie, 
która prezentuje i promuje takie miejsca w każdej dzielnicy.

Identyfikację wizualną Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej opracowało studio Podpunkt.
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www.badania-w-kulturze.mik.
krakow.pl
Strona Małopolskiego Instytutu Kultury 
w Krakowie poświęcona badaniom 
i analizom w obszarze kultury.

www.biblioteki.org
Serwis będący otwartym narzędziem dla 
bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek 
pracujących ze społecznościami lokal-
nymi. To miejsce zawierające praktyczną 
wiedzę, dające możliwość uczenia się, 
poszukiwania i znajdowania pomysłów.

www.blog.polona.pl
POLONA/BLOG to subiektywny przegląd 
zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej.

www.cpe.poznan.pl
Portal popularyzujący idee oraz dobre 
praktyki edukacji kulturowej, zwią-
zany ze wspieraniem aktywnych, twór-
czych i krytycznych form uczestnictwa 
w kulturze.

www.culture.pl
Culture.pl to codziennie aktualizowany 
serwis informujący o najciekawszych 
wydarzeniach związanych z polską 
kulturą na całym świecie.

www.dobrywolontariat.pl
Narzędzie opracowane przez Pracownię 
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 
do weryfikacji organizacji i instytucji przy-
jaznych wolontariuszom. Procedura jest 
stosunkowo prosta i poza samym spraw-
dzeniem swojej „przyjazności” pozwala 

Przydatne portale 
i strony internetowe 
Internet to wspaniałe źródło informacji, wiedzy 
i inspiracji – polecamy zestaw serwisów piszących 
o projektach, wydarzeniach i inicjatywach 
związanych z edukacją kulturalną (adresy stron 
podajemy w porządku alfabetycznym). 

http://www.badania-w-kulturze.mik.krakow.pl
http://www.badania-w-kulturze.mik.krakow.pl
http://www.biblioteki.org/
http://www.blog.polona.pl/
http://www.cpe.poznan.pl/
http://www.culture.pl/
http://www.dobrywolontariat.pl/
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na podnoszenie swoich kompetencji 
w kwestii zarządzania wolontariuszami.

www.edukacjamedialna.edu.pl
Serwis zawierający scenariusze, ćwiczenia 
i materiały do prowadzenia zajęć w szko-
łach, domach kultury i bibliotekach.

www.edukacjamuzealna.pl
Strona nieformalnego zrzeszenia grupu-
jącego edukatorów muzealnych. Wiele 
tekstów o edukacji muzealnej w Polsce.

www.edunews.pl
Portal o rozwoju systemu edukacji 
w Polsce i na świecie.

www.ekultura.org
E-kultura to projekt Fundacji Warsztat 
Innowacji Społecznych poświęcony 
diagnozie procesów digitalizacji kultury 
w Polsce oraz upowszechnianiu kultury 
w cyfrowej rzeczywistości.

www.foresightobywatelski.pl
Narzędzie opracowane przez Pracownię 
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 
wspomagające myślenie foresightowe 
w III sektorze – w poszczególnych bran-
żach, jak i pojedynczych organizacjach.

www.forumkrakow.info 
Strona nieformalnego zrzeszenia grupu-
jącego animatorów kultury.

www.historiaimedia.org
Podstawową ideą serwisu jest próba 
spojrzenia na historię z perspektywy 
mediów, rozumianych bardzo szeroko: 

od tekstu, obrazu, dźwięku, dotyku po 
konkretne technologie, takie jak tele-
wizja czy Internet.

www.kierunekkultura.waw.pl
Kierunek Kultura to wieloetapowy 
program będący częścią Mazowieckiego 
Obserwatorium Kultury skierowany do 
instytucji kultury, samorządów oraz orga-
nizacji pozarządowych na Mazowszu.

www.kolab.stocznia.org.pl
Strona opracowana przez Pracownię 
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 
gromadząca wiedzę na temat szeroko 
rozumianego co-solvingu, który stanowi 
specyficzne połączenie wielosektoro-
wości, partycypacji i innowacji.

www.kreatorkultury.pl
Kreator Kultury to czasopismo przezna-
czone przede wszystkim dla osób zajmu-
jących się zarządzaniem i animowaniem 
wydarzeń kulturalnych.

www.kulturadostepna.pl
Portal Kultura Dostępna to miejsce w sieci, 
w którym znajdziesz dla siebie ofertę 
kulturalną w dobrej cenie w swojej najbliż-
szej okolicy.

www.kulturainnowacje.pl
Portal Innowacje w Kulturze promuje 
wykorzystanie nowych technologii przez 
instytucje kultury.

http://www.edukacjamedialna.edu.pl/
http://www.edukacjamuzealna.pl
http://www.edunews.pl/
http://www.ekultura.org/
http://www.foresightobywatelski.pl/
http://www.forumkrakow.info
http://www.historiaimedia.org/
http://www.kolab.stocznia.org.pl/
http://www.kreatorkultury.pl/
http://www.kulturadostepna.pl/
http://www.kulturainnowacje.pl/
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www.kulturanawidoku.pl
Kultura Na Widoku ma na celu promo-
wanie świadomego uczestnictwa 
w kulturze i wyrabianie nawyku korzy-
stania z jej legalnych źródeł.

www.labib.pl
LABiB to specjalna platforma interne-
towa stworzona z myślą o bibliotekarkach, 
bibliotekarzach i bibliofanach, którzy 
chcą dzielić się wiedzą, zbierać doświad-
czenia i pomnażać pomysły.

www.legalnakultura.pl
Fundacja Legalna Kultura istnieje, by 
przypominać proste na pozór rzeczy 
każdego dnia: bycie fair wobec innych, 
możliwość wyboru i prawo do poszano-
wania tego, co jest naszym wkładem 
w kulturowy rozwój. 

www.mazowieckieobserwatorium.pl
Strona Mazowieckiego Instytutu Kultury 
informująca o badaniach i analizach 
kultury. Podstrona o narzędziach badaw-
czych w kulturze.

www.mazowieckieobserwatorium.
pl/kulturalni-edukatorzy
Strona Mazowieckiego Instytutu Kultury 
związana z programem Bardzo Młoda 
Kultura NCK dotycząca rozwoju edukacji 
i animacji kulturowej.

www.menedżerkultury.pl
Serwis profesjonalistów kultury.

www.muzykotekaszkolna.pl
Muzykoteka Szkolna to internetowy serwis 
edukacyjny wydawany przez Filmotekę 
Narodową – Instytut Audiowizualny. 
Serwis pozwala nauczycielom na samo-
dzielny, twórczy i krytyczny dobór treści 
nauczania, a dostępny zestaw multime-
dialnych materiałów pomaga uczniom 
usytuować zjawiska z dziedziny muzyki 
w szerszym kontekście kulturowym i histo-
rycznym oraz odkrywać świat dźwięków 
w niestandardowy sposób – za pomocą 
zmysłów, zabawy i eksperymentu.

www.niematerialne.nid.pl
Portal „Niematerialne”, administrowany 
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
jest miejscem, w którym znaleźć można 
wszelkie informacje dotyczące zagad-
nień związanych z dziedzictwem niema-
terialnym i jego ochroną w Polsce, w myśl 
ratyfikowanej w 2011 r. przez nasz kraj 
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego z 2003 r.

www.obserwatorium.ikm.gda.pl
Strona Instytutu Kultury Miejskiej 
w Gdańsku poświęcona badaniom 
i analizom kultury.

www.ochotnicy.waw.pl
„Ochotnicy Warszawscy” to wspólna plat-
forma dla wszystkich wydarzeń i działań, 
w które może dobrowolnie zaangażować 
się każdy sympatyk.

http://www.kulturanawidoku.pl/
http://www.labib.pl/
http://www.legalnakultura.pl/
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.niematerialne.nid.pl/
http://www.obserwatorium.ikm.gda.pl/
http://www.ochotnicy.waw.pl/
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www.oddiagnozy.pl
Strona opracowana przez Pracownię 
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 
z narzędziami badawczymi wykorzysta-
nymi w działaniach diagnostycznych.

www.otwartedrzwidokultury.pl
Portal mający na celu poszerzanie 
świadomości i wiedzy na temat korzy-
stania z legalnych zasobów w Internecie, 
bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń 
czyhających na internautów, zagadnień 
ochrony własności intelektualnej, a także 
edukacji filmowej. 

www.otwartezabytki.pl
„Otwarte zabytki” to projekt Centrum 
Cyfrowego Projekt: Polska. Jest to 
otwarto-zabytkowy serwis internetowy. 
Umożliwia swobodne edytowanie kata-
logu oraz wykorzystanie aplikacji służą-
cych m.in. do monitorowania i alarmo-
wania o stanie zabytków, tworzenia 
mapy zabytków oraz dodawania nowych 
obiektów do wspólnego katalogu.

www.otwartezasoby.pl
Strona Kamila Śliwowskiego prezentująca 
materiały, z których możesz korzystać za 
darmo i bez ograniczeń prawnych.

www.ozkultura.pl
Portal wiedzy o kulturze współczesnej 
i jej badaniach. Ciekawe zestawienie 
badaczy kultury wraz z informacjami 
o ich zainteresowaniach badawczych.

www.platformakultury.pl
Portal Platforma Kultury to stworzony 
przez Narodowe Centrum Kultury interak-
tywny portal poświęcony animacji kultury. 

www.pomysly.e.org.pl
Zbiór scenariuszy działań społeczno-kul-
turalnych opracowany przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę“.

www.poznajtradycje.pl
Wirtualne archiwum tradycji stworzone 
zostało z myślą o mieszkańcach regionu, 
którzy podtrzymują piękne lokalne 
tradycje, uczestnicząc w nich i angażując 
się w ich kultywowanie.

www.prawokultury.pl
Serwis edukacyjny mający za zadanie 
w przystępny i rzetelny sposób infor-
mować o wszelkich kwestiach związa-
nych z prawem autorskim.

www.pracujwkulturze.nck.pl
Projekt „Pracuj w kulturze” powstał 
w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia 
specyficznego obszaru na rynku zatrud-
nienia, jakim jest praca w sektorze kultury. 

www.qlturka.pl
Portal Qlturka.pl – dziecko i kultura jest 
opiniotwórczym serwisem w dziedzinie 
kultury i sztuki dla dzieci.

http://www.oddiagnozy.pl/
http://www.otwartedrzwidokultury.pl/
http://www.otwartezabytki.pl/
http://www.otwartezasoby.pl
http://ozkultura.pl/
http://www.platformakultury.pl/
http://www.pomysly.e.org.pl/
http://www.poznajtradycje.pl/
http://www.prawokultury.pl/
http://www.pracujwkulturze.nck.pl/
http://www.qlturka.pl/
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regionalneobserwatoriumkultury.pl
Strona Regionalnego Instytutu Kultury 
w Katowicach poświęcona badaniom 
i analizom w obszarze kultury. Stale aktu-
alizowane informacje o dostępnych gran-
tach i stypendiach w obszarze kultury.

www.rynekisztuka.pl
Portal Rynek i Sztuka jest obecnie 
największym, niezależnym wydawnic-
twem internetowym, które stara się przy-
bliżyć specyfikę rynku sztuki oraz prze-
konać do tej formy lokowania kapitału. 

www.synapsy.malopolska.pl
Strona Małopolskiego Instytutu Kultury 
w Krakowie związana z programem 
Bardzo Młoda Kultura NCK. Poradniki, 
teksty i raporty o edukacji kulturowej.

www.sztuka24h.edu.pl
Portal Sztuka24h to tworzona przez 
Galerię Bunkier Sztuki baza mate-
riałów edukacyjnych dotyczących 
sztuki współczesnej.

www.taniecpolska.pl
Portal powstał w celu uzupełnienia luk 
w informacji i promocji tańca artystycz-
nego w Polsce (balet, taniec współczesny, 
taniec ludowy, taniec dawny, antropo-
logia tańca).

www.technologielokalnie.pl
Inicjatywa Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności związana z wykorzy-
staniem nowych technologii w działa-
niach lokalnych, adresowana do organi-
zacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, 
grup lokalnych. 

www.wolnelektury.pl
Wolne Lektury to biblioteka internetowa, 
której zasoby dostępne są całkowicie 
za darmo. 

www.zabawnik.org
Zabawnik to zbiór pomysłów, scenariuszy 
gier i zabaw dla dzieci, od wyliczanek, 
poprzez gry planszowe, aż po teatr.

http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/
http://www.rynekisztuka.pl/
http://www.synapsy.malopolska.pl
http://www.sztuka24h.edu.pl/
http://www.taniecpolska.pl/
http://www.technologielokalnie.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.zabawnik.org/
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Finansowanie edukacji 
kulturalnej
Masz fantastyczny projekt i szukasz źródła 
finansowania? Przeczytaj dokładnie nasz poradnik – 

warto wiedzieć, gdzie można znaleźć 
wsparcie dla swoich działań.

Finansowanie edukacji kulturalnej w ramach 
Biura Edukacji

 > Otwarte konkursy ofert dla NGO w ramach zadania 
„Edukacja kulturalna”
Projekty partnerskie NGO, szkół  i innych instytucji lub placówek 
mające na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.  
ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-pu-
blicznych

I połowa roku

 > Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne dla Szkół (WIE) 
Konkurs przeznaczony jest m.in. dla inicjatyw związanych z rozwojem 
zainteresowań i talentów; działań związanych z kultywowaniem 
tradycji narodowych, lokalnych, europejskich; projektów związa-
nych z kształtowaniem postaw otwartości i dialogu, przeciwdziała-
niem mowie nienawiści; przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej. 
www.edukacja.warszawa.pl – zakładka „projekty edukacyjne”

wnioski do końca listopada; ogłoszenie do końca stycznia

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych
http://www.edukacja.warszawa.pl/
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 > PEgaz – Pozaszkolna Edukacja w Warszawie
Konkurs przeznaczony dla placówek wychowania pozaszkol-
nego. Zakłada organizację działań wspierających wszechstronny 
rozwój uczniów. Może być realizowany poza siedzibą placówki, np. 
w muzeum czy na uczelni. www.edukacja.warszawa.pl

do końca lipca

 > Wsparcie projektów nieformalnych grup młodzieżowych w ramach 
programu „Aktywna Warszawska Młodzież” 
Program, dzięki któremu młodzież może otrzymać pomoc w reali-
zacji swoich pomysłów. Każdy pomysł na aktywne działania naukowe, 
edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, rekreacyjne, społeczne, związane 
ze środowiskiem lokalnym, jest cenny. www.aktywni.wwarszawie.org.pl

w czasie roku szkolnego

 > Małe granty dla NGO w ramach dostępnych środków finansowych 
w Biurze Edukacji ngo.um.warszawa.pl/male-granty

I połowa roku

Różne systemy wsparcia działań edukacji kulturalnej 
finansowane przez Biuro Edukacji

 > Laboratorium Edukacji Kulturalnej – szkolenia WCIES przeznaczone 
dla nauczycieli www.wcies.edu.pl

cały rok

 > Edukacja filmowa WCIES i SCEK www.wcies.edu.pl, www.scek.pl 

cały rok

 > Laboratorium Edukacji Kulturalnej – kursy SCEK www.scek.pl

cały rok

 > „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”
Konkurs dla przedszkoli i szkół, którego celem jest wskazanie najlep-
szych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, este-
tyki i funkcjonalności. www.edukacja.warszawa.pl

do końca marca; rozstrzygnięcie maj/czerwiec

http://www.edukacja.warszawa.pl
http://www.aktywni.wwarszawie.org.pl/
http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty
http://www.wcies.edu.pl/
http://www.wcies.edu.pl/
http://www.scek.pl/
http://www.scek.pl/
http://www.edukacja.warszawa.pl/
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Finansowanie edukacji kulturalnej w ramach 
Biura Kultury 

 > Konkursy dla NGO 
Roczne lub wieloletnie projekty wpisujące się w Program Rozwoju Kultury 
i Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. ngo.um.warszawa.pl/
otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych

listopad

 > Fundusz Animacji Kultury – dla dzielnicowych domów kultury 
Zadanie: projekty partnerskie edukacji kulturalnej oraz wsparcie 
zespołów amatorskich w domach kultury. www.edukacjakulturalna.pl

grudzień

 > Fundusz Animacji Kultury – Rewitalizacja 
Konkurs dla bibliotek i dzielnicowych domów kultury na projekty realizo-
wane na obszarze rewitalizacji z lokalnym partnerem. Partnerem może 
być również grupa nieformalna lub lokalni artyści. 
Zadanie: projekty partnerskie edukacji kulturalnej.
www.edukacjakulturalna.pl

I kwartał

 > Małe granty dla fundacji i stowarzyszeń  
ngo.um.warszawa.pl/male-granty

cały rok

 > Stypendia artystyczne m.st. Warszawy 
Przeznaczone dla osób indywidualnych zajmujących się twórczo-
ścią artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami 
w m.st. Warszawie. www.stypendia.um.warszawa.pl

do 15 października

 > Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Program stypendialny adresowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się 
w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych 

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych
http://edukacjakulturalna.pl/wpek,wiadomosc,7501.html?locale=pl_PL
http://www.edukacjakulturalna.pl
http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty
http://www.stypendia.um.warszawa.pl/
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lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki w nauce, a także twórczo 
angażują się w różnorodne inicjatywy, m.in. artystyczne. 
www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/
stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne

do 30 lipca (I nabór), do 30 listopada (II nabór)

 > Konkurs dotacyjny dla instytucji kultury
Konkurs przeznaczony na realizację zadań ważnych z punktu 
widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury 
w danym roku dla instytucji państwowych. 
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm

grudzień

 > Konkurs dotacyjny dla wyższych uczelni
Na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej poli-
tyki rozwoju w zakresie rozwoju kultury dla uczelni wyższych. 
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm

wnioski – początek stycznia

http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne
http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kryteria-formalne
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/kultura/default.htm
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Różne systemy wsparcia działań edukacji kulturalnej 
finansowane przez Biuro Kultury

 > Laboratorium Edukacji Kulturalnej – program dedykowany
Moduł dla dzielnicowych domów kultury
www.edukacjakulturalna.pl

 > Laboratorium Edukacji Kulturalnej – we współpracy ze Stołecznym 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
Moduł dla NGO. Program szkoleń dla animatorów, edukatorów, arty-
stów, aktywistów.  warszawa.ngo.pl/scwo-szkolenia-seminaria

 > Laboratorium Edukacji Kulturalnej 
Moduł dla młodzieżowych producentów szkolnych festiwali. 
Program opracowywany wspólnie z SIECIĄ Warszawskich Festiwali 
Młodzieżowych. www.edukacjakulturalna.pl

maj oraz październik każdego roku

 > Laboratorium Edukacji Kulturalnej
Moduł otwarty – wizyty studyjne w instytucjach animacji kultury 
i instytucjach artystycznych. www.edukacjakulturalna.pl

cały rok

Biuro Projektów i Polityki Społecznej wspiera 
programy dla seniorów w ramach konkursów dla 
organizacji pozarządowych

 > Uniwersytety Trzeciego Wieku  www.senioralna.um.warszawa.pl poli-
tykaspoleczna.um.warszawa.pl/wspolpraca/konkursy

Finansowanie m. in. edukacji kulturalnej w ramach 
Centrum Komunikacji Społecznej

 > Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020 
mrw.um.warszawa.pl/miejski-informator-mlodziezowy

 > Aktywna Warszawska Młodzież www.aktywni.wwarszawie.org.pl 

http://www.edukacjakulturalna.pl/
http://warszawa.ngo.pl/scwo-szkolenia-seminaria
http://www.edukacjakulturalna.pl
http://www.edukacjakulturalna.pl/
http://senioralna.um.warszawa.pl/
https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/wspolpraca/konkursy
https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/wspolpraca/konkursy
http://mrw.um.warszawa.pl/miejski-informator-mlodziezowy
http://www.aktywni.wwarszawie.org.pl/
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 > Budżet partycypacyjny www.twojbudzet.um.warszawa.pl

do 23 stycznia

 > Inicjatywa Lokalna www.inicjatywa.um.warszawa.pl

cały rok

Różne systemy wsparcia działań m.in. edukacji 
kulturalnej finansowane przez Centrum Komunikacji 
Społecznej 

 > Spółdzielnia Kultury www.spoldzielniakultury.waw.pl
 > Wynajem lokalu na krótki okres www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/

lokale-u-ytkowe/kr-tkotrwa-e-udost-pnianie-lokali-u-ytkowych

Różne systemy wsparcia działań m.in. edukacji 
kulturalnej finansowane przez Biuro Marketingu 

 > Badanie Barometr Warszawski www.um.warszawa.pl/o-warszawie/
warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski

 > Badania jakości usług edukacji kulturalnej w domach kultury, 
bibliotekach, fundacjach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach  
www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/
bw_x_2014.pdf

Finansowanie Edukacji Kulturalnej w dzielnicach 
 > Dzielnicowy Program Stypendialny Śródmieście www.art.srodmiescie.

warszawa.pl/mecenat?more=530446602
 > Dzielnicowy Program Stypendialny Wawer
 > Dzielnicowy Program Edukacji Kulturalnej: Wawer, Wesoła

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 
W konkursie może startować animator, edukator, nauczyciel, aktywista. 
Wniosek może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka 

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/
http://www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-u-ytkowe/kr-tkotrwa-e-udost-pnianie-lokali-u-ytkowych
http://www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokale-u-ytkowe/kr-tkotrwa-e-udost-pnianie-lokali-u-ytkowych
http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski
http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf
http://www.art.srodmiescie.warszawa.pl/mecenat?more=530446602
http://www.art.srodmiescie.warszawa.pl/mecenat?more=530446602
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oświatowa, organizacja pozarządowa, uczelnia, firma lub osoba fizyczna. 
Nagroda na najlepszy projekt edukacji kulturalnej ma charakter finansowy. Pula 
nagród wynosi 100 tysięcy złotych.

Jeśli szukasz wsparcia dla swojego projektu poza miejskimi 
źródłami finansowania, przyda Ci się poniższa lista potencjalnych 
partnerów.

Inne programy grantowe
Nasza środowiskowa wiedza o możliwościach zdobycia grantów jest ograni-
czona. Równolegle do systemu finansowania projektów animacyjnych ze środków 
publicznych (ministerstwa, województwa, miasta i gminy) istnieje duża grupa 
fundacji prywatnych, a także finansowanie społecznościowe.

Crowdfunding 
 > www.wspieramkulture.pl
 > www.crowdfunding.pl
 > www.megatotal.pl
 > www.wspieram.to
 > www.polakpotrafi.pl

Prywatne Fundacje 
 > Fundacja Orange
 > Fundacja Tesco
 > Fundacja Kronenberga
 > Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona
 > Fundacja Banku Zachodniego WBK
 > Fundacja BGŻ BNP Paribas
 > Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
 > Fundacja PZU 
 > Fundacja Cepelia 
 > Fundacja Orlen Dar Serca

Programy europejskie 
 > Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 > Kreatywna Europa
 > Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
 > Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
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 > Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski)
 > Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Inicjatywy obywatelskie i społeczne 
 > Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 > Fundacja Fundusz Współpracy
 > Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 > Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 > Akademia Rozwoju Filantropii
 > Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce 
 > Fundacja Edukacja dla Demokracji

Środki publiczne 
Na poziomie centralnym: 

 > Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 > Ministerstwo Edukacji Narodowej
 > Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 > Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 > Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Regionalne 

Programy Operacyjne)
 > Ministerstwo Obrony Narodowej
 > Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich

Instytucje narodowe 
 > Narodowe Centrum Kultury 
 > Instytut Teatralny 
 > Instytut Tańca i Muzyki 
 > Instytut Adama Mickiewicza 
 > Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
 > Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 
 > Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
 > Narodowy Instytut Dziedzictwa 
 > Muzeum Historii Polskiej 
 > Instytut Książki



SPRZĘT

Krzesła, nagłośnienie, 
a może rzutnik?

PRZESTRZEŃ

Sale na spotkania, 
pomieszczenia na warsztaty

INNE ZASOBY

Wszystko, co mamy 
i chętnie się podzielimy

KONCERTY, SPEKTAKTLE

Artyści, którzy mogą 
uświetlnić twoje wydarzenie

Spółdzielnia Kultury 
Dzielenie się jest wartością – dlatego stworzyliśmy 
serwis www.spoldzielniakultury.waw.pl, dzięki 
któremu twórcy, animatorzy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, grup formalnych 
i nieformalnych mogą dzielić się zasobami. Jeśli 
szukasz sprzętu, przestrzeni, gotowego koncertu czy 
wystawy lub np. inspiracji, zajrzyj tam koniecznie! 

http://www.spoldzielniakultury.waw.pl/


Dzielimy się zasobami, które ułatwiają 
organizację oddolnych działań lokalnych. 

WYSTAWY

Mobilne wystawy tematyczne

UMIEJĘTNOŚCI

W czym możesz pomóc? Podziel się 
doświadczeniem, wiedzą
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Spółdzielnia Kultury to internetowa przestrzeń bezpłatnie udostępnianych 
zasobów – przestrzeni, sprzętu, produktów kultury, które ułatwiają organi-
zację oddolnych, niekomercyjnych, otwartych dla mieszkańców działań lokal-
nych. Dzięki Spółdzielni Kultury mieszkańcy mogą wykorzystywać już istnie-
jące lokalne zasoby, a instytucje, organizacje, grupy formalne i nieformalne, 
ciekawe miejsca itp. – dzielić się nimi. Z zasobów Spółdzielni może korzy-
stać każda osoba, która realizuje działania wg idei Spółdzielni Kultury. Każdy 
też może dodać do bazy swoje zasoby.

Dzięki Spółdzielni pomagamy sobie bezpłatnie i budujemy sieć lokalnej 
współpracy. Szukając potrzebnych Tobie rzeczy, pamiętaj o tym, że wszystkie 
miejsca zgłaszające się do Spółdzielni pomagają innym dobrowolnie i robią 
to dodatkowo, poza swoimi stałymi zadaniami. Dlatego postaraj się nie 
korzystać z zasobów Spółdzielni Kultury „na ostatnią chwilę”. Jeśli chcesz, 
możesz dać coś od siebie w zamian za pomoc, ale nie jest to konieczne, gdyż 
naszą ideą nie jest wymiana, ale dzielenie się tym co mamy. 

Spółdzielnia Kultury jest wspólnym projektem Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

http://m.st
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Warszawska Nagroda 
Edukacji Kulturalnej 
Wiemy, jak ważna jest edukacja kulturalna. Dlatego 
inwestujemy w twórców i nagradzamy najlepszych 
animatorów, edukatorów i nauczycieli. Uważamy, 
że nagroda o konkretnym wymiarze finansowym jest 
jasnym komunikatem, jak istotna dla miasta i jego 
mieszkańców jest właśnie kultura!

 ↙ Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2015
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 ↙ Górny rząd: zdjęcie po lewej stronie – Michał Komuda, Jolanta Błażejczyk, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Grand Prix 2016; zdjęcie po prawej stronie – Anna Mamińska, Dom Kultury Praga, Grand Prix 2013  
Dolny rząd: środkowe zdjęcie – Bożena Pysiewicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, Grand Prix 2014; zdjęcie  
po prawej stronie – Izabela Jasińska, Jaśmina Wójcik, Zakłady. Ursus 2014, Grand Prix 2015

W integrowaniu i promowaniu środowiska nauczycieli, edukatorów, anima-
torów i artystów bardzo ważną rolę odgrywa przyznawana od 2010 roku 
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. Jest to konkurs na najlepsze 
projekty i programy edukacji kulturalnej. W Warszawie przeznacza się na 
te działania 100 tysięcy złotych rocznie. To bardzo konkretna suma, którą 
otrzymują animatorzy, edukatorzy, nauczyciele. Jest to nagroda dla osoby, 
a nie instytucji. Jej celem jest między innymi podkreślenie prestiżu anima-
tora. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach – instytucje animacji 
kultury, organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne, przedszkola, inne (np. ośrodki wychowawcze, uczelnie, 
prywatne osoby). 

Nagrody są wręczane podczas uroczystej finałowej Gali. Dotychczas 
odbyły się one w Centrum Kreatywności, na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatrze Studio, 
Sali Kongresowej i w Domu Kultury Kadr.
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Giełda Projektów 
i Programów Edukacji 
Kulturalnej
Poznajcie najlepszych animatorów, edukatorów 
i nauczycieli w Warszawie – co roku zapraszamy 
na pokonkursowe, otwarte spotkanie z udziałem 
laureatów i szczere rozmowy, podczas których 
można zapytać nie tylko o sukcesy!

Giełda Projektów i Programów Edukacji 
Kulturalnej prezentuje laureatów konkursu 
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. 
Poznajemy najlepszych animatorów, eduka-
torów i nauczycieli, którzy realizowali swoje 
projekty i programy w organizacjach pozarzą-
dowych, domach kultury, bibliotekach, szkołach, 
teatrach, muzeach, na uczelniach.

Giełda odbywa się w konwencji „stolikowej”, 
a więc jest to okazja do bezpośredniej rozmowy 
z nagrodzonymi twórcami projektów. Giełda 
jest oparta na autorskim pomyśle Aleksandry 
Jankowskiej, która była koordynatorem sześciu 
edycji projektu.

Dotychczas Giełdy odbywały się w Sto- 
łecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Promie 
Kultury Saska Kępa i Nowym Teatrze.
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Promocja i współpraca – 
Festiwal Energii 
Kulturalnej i Młodzieżowe 
Spotkania Teatralne
Kultura zasługuje na najlepszą oprawę, dlatego 
coroczny festiwal projektów edukacyjno- 

-artystycznych odbywa się w jednej z najbardziej 
prestiżowych i urokliwych warszawskich lokalizacji, 
czyli w Łazienkach Królewskich, a spotkania dla 
młodych twórców teatru – w STUDIO teatrgalerii.

Festiwal Energii Kulturalnej – Łazienki Królewskie
Spotykamy się zawsze w okolicach Dnia Dziecka. Spacerowiczów odwiedzają-
cych dawną posiadłość króla Stanisława Augusta zapraszamy do aktywnego 
udziału w twórczych działaniach w kilku miejscach Ogrodu Łazienkowskiego: 
w Literackim Hyde Parku, na Scenie Kameralnej, w Amfiteatrze, w strefie 
rodzinnej przy Pałacu na Wyspie oraz przy strefie leżakowania w Starej 
Kordegardzie. Pozytywną twórczą energię roztaczają tam mali i starsi 
artyści, którzy na co dzień rozwijają swoje pasje w domach kultury, szko-
łach, stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach i grupach nieformalnych. 
W Amfiteatrze pokazujemy najlepsze widowiska przygotowane przez zespoły 
amatorskie, a scenę kameralną prowadzą nastoletni producenci, prezen-
tując tam swoich rówieśników. Można wziąć udział w wielu działaniach, np. 
z edukacji architektonicznej lub po prostu odpocząć, czytając książki na 
trawie. Festiwal przygotowujemy wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Muzealnej 
Muzeum Łazienki Królewskie.
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Młodzieżowe Spotkania Teatralne – STUDIO teatrgaleria
Jeden z animatorów zapytał kiedyś, dlaczego nie mamy w Warszawie 
młodzieżowych spotkań teatralnych, jeśli mamy takie dla dorosłych i dla 
dzieci? I dlaczego najlepsze młodzieżowe spektakle musi oglądać na ogól-
nopolskich festiwalach w całej Polsce. Nasz przegląd jest więc szansą na 
obejrzenie najlepszych młodzieżowych spektakli sezonu w jednym miejscu 
jednego dnia. Zespoły teatralne są rekomendowane przez organizatorów 
warszawskich festiwali, na co dzień działają w przeróżnych miejscach: w szko-
łach, domach kultury, są też grupy nieformalne.

Słowo „Spotkania” a nie „Festiwal” w nazwie wydarzenia jest nieprzypad-
kowe. Chodzi nie tylko o obejrzenie ale też o rozmowę. Co roku zapraszamy 
teoretyków i praktyków teatru, aby po każdym spektaklu wspólnie z widownią 
porozmawiać. To czas na refleksje, rady, na stawianie ważnych pytań. 
Podczas spotkań naszymi gośćmi byli: prof. Henryk Rogacki, Lech Śliwonik, 
Wojciech Majcherek, Karolina Gruszka, Marcin Bosak, Łukasz Lewandowski, 
Wojciech Żołądkiewicz. Projekt jest realizowany wspólnie z działem edukacji 
teatralnej STUDIO teatrgalerii.

 
↖

Festiwal Energii Kulturalnej, Łazienki Królew
skie, 20

12
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 ↙ Młodzieżowe Spotkania Teatralne, Teatr Studio, 2015

 ↖ Festiwal Energii Kulturalnej, Łazienki Królewskie, 2017
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Konferencje – różnorodne 
EduAkcje Warszawy
Jeśli chcesz włączyć się w dyskusję nad tym, jak 
realizować w Warszawie program edukacji kulturalnej, 
zapraszamy na kolejne EduAkcje – organizowane 
w swobodnej konwencji spotkania są okazją do 
bezpośredniego kontaktu i wymiany doświadczeń. 
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Nasze konferencje to spotkania całego środowiska zajmującego się edukacją 
kulturalną w Warszawie. Do udziału w nich co roku zapraszamy animatorów, 
edukatorów, urzędników i nauczycieli z domów kultury, bibliotek, stowarzy-
szeń, fundacji, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury, placówek oświato-
wych, szkół, przedsiębiorstw i grup nieformalnych oraz miejskich aktywistów 
i aktywnych mieszkańców. Chcemy kontynuować dyskusję, którą rozpoczę-
liśmy pisząc dokument o tym, jak skutecznie realizować Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej, aby był on realnym wsparciem i narzędziem w podno-
szeniu jakości edukacji kulturalnej w Warszawie. Zależy nam na rozmowie, 
dlatego sięgamy po zachęcającą do dialogu formułę warsztatów „stoliko-
wych”. Spotykamy się w jednym miejscu i w zróżnicowanym gronie eksperckim 
dyskutujemy o aktualnych tematach dotyczących życia społeczno-kultural-
nego w Warszawie. Trzygodzinne prace stolikowe to wyjątkowa okazja do 
bezpośredniego poznania przedstawicieli instytucji, szkół, środowisk poza-
rządowych oraz artystów i aktywistów miejskich.

Dotychczas zrealizowaliśmy EduAkcję Muzealną, Teatralną, 
Architektoniczną, Medialną, Filmową i Muzyczną. Bibliotekarze swoją 
EduAkcję dla Bibliotek mają podczas Warszawskich Targów Książki na 
Stadionie Narodowym – to jedno z naszych założeń, żeby wprowadzać 
edukację kulturalną na duże prestiżowe imprezy. Podobną inicjatywę podej-
mują poszczególne dzielnice, w których odbywają się tematyczne konfe-
rencje dzielnicowe.

Nasze spotkania organizujemy w miejscach nieprzypadkowych. 
Dotychczas były to: Służewski Dom Kultury, Prom Kultury Saska Kępa, 
Centrum Kultury Wilanów, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Nowy 
Teatr, Centrum Kreatywności Targowa, Sinfonia Varsovia czy Muzeum 
Warszawy. Naszymi partnerami, oprócz instytucji, są też organizacje poza-
rządowe – Stowarzyszenie Praktyków Teatru, Lub Lab, Fundacja Nowa 
Orkiestra Kameralna, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, SARP, Polska 
Rada Muzyczna, a także uczelnie, Akademia Teatralna i Akademia Sztuk 
Pięknych, oraz instytucje ministerialne, jak Muzeum Narodowe czy Muzeum 
Łazienki Królewskie.

Kulturalna EduAkcja Warszawy
Rokrocznie w czerwcu organizowana jest Kulturalna EduAkcja Warszawy, 
podczas której spotykamy się, by rozmawiać o najbardziej aktualnych proble-
mach środowiska animatorów, edukatorów, nauczycieli, a także mieszkańców 
Warszawy. Każda z tych konferencji to swoisty „remanent” obszaru edukacji 
kulturalnej w danym roku.
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W roku 2015, kiedy od roku realizowaliśmy już rozszerzoną wersję 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, nie tylko dla dzieci i młodzieży, 
ale dla wszystkich mieszkańców, pojawiła się potrzeba dyskusji na temat tego, 
że dorośli też mają prawo do edukacji kulturalnej. Inne stoliki podjęły tematy, 
o których mówiono, że są zaniedbane: promocji i finansowania, sieciowania 
i współpracy (szczególnie współpracy ze szkołami), rozmawialiśmy też o stan-
dardach w edukacji artystycznej. Rozpoczęliśmy trudną rozmowę o wskaźni-
kach. Większość z nas narzekała na wskaźniki ilościowe, podczas spotkania 
pojawił się zdecydowany postulat podjęcia pracy nad miernikami jakościo-
wymi. Jej efektem powinien być system miejskiej sprawozdawczości opraco-
wany wspólnie przez animatorów, badaczy i urzędników.

W roku 2016 wiodącymi tematami były: Strategia Warszawy 
2010–2030, projekt ADESTE (rozwój publiczności) i Program Wspierania 
Twórczości (kolejne moduły Programu Rozwoju Kultury). Omawiano także 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej – moduł dla organizacji pozarządowych 
i wsparcie artystów przez metodyków. Zagadnienie promowania typowych 
działań animacyjnych podjął stolik o roli zespołów amatorskich jako narzę-
dziu w budowaniu społeczności. I inny – bardzo ważny temat w kontekście 
naszej codzienności – „Przestrzeń publiczna – jakiego podwórka, szkoły, 
biblioteki czy domu kultury oczekujemy w XXI wieku?”.

Ostatnia konferencja, zrealizowana w czerwcu 2017, była rozmową 
o wyzwaniach dla edukacji kulturalnej w roku 2018. Spotkanie miało na celu 
identyfikację obszarów nieobecnych lub zagrożonych w nowych programach 
szkolnych i poza szkołą oraz poszukiwanie partnerów i sposobów realizacji, 
dzięki którym można te obszary ocalić od zapomnienia. Rozmawialiśmy 
o treściach utraconych – edukacji kulturalnej po reformie oświaty; warto-
ściach utraconych – wyzwaniach dla edukacji kulturalnej; poprawności poli-
tycznej – wolności i cenzurze, czyli PL correctness, oraz o obcym w kulturze, 
czyli integracji poprzez kulturę. 

Każdego roku po konferencji pojawia się raport, który jest swoistym zapisem 
tej środowiskowej dyskusji (do pobrania – www.edukacjakulturalna.pl).
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Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej – inwestycja 
w kapitał ludzki
Praca animatora i edukatora to ciągłe wyzwania 
i rozwój – jeśli poszukujesz wsparcia, możesz 
w ramach naszego Laboratorium znaleźć ciekawe 
szkolenia, seminaria i oferty wizyt studyjnych.

Rozwijanie kompetencji animatorów, edukatorów i nauczycieli to systemowe 
rozwiązania. Ścieżka rozwoju osobowego w LEK-u dla animatora, nauczyciela, 
artysty obejmuje m.in. seminaria, szkolenia i wizyty studyjne w ramach dzia-
łalności instytucji animacji kultury, instytucji artystycznych, szkół, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorstw i jednostek pomocy społecznej.

Obecnie realizowane są następujące moduły:
 > dla szkół i placówek wychowania pozaszkolnego – całoroczny system 

(budżet Biura Edukacji), realizowany poprzez Warszawskie Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Stołeczne 
Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK);

 > dla dzielnicowych i miejskich domów kultury – finansowany przez 
Biuro Kultury;

 > dla organizacji pozarządowych – realizowany wspólnie z Systemem 
Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, finansowany przez 
Centrum Komunikacji Społecznej (CKS);

 > dla młodzieżowych producentów szkolnych festiwali; 
 > otwarty – wizyty studyjne, w trakcie których poznajemy inne insty-

tucje kultury i ich działania w zakresie edukacji kulturalnej.
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LEK – MODUŁ DLA DZIELNICOWYCH DOMÓW KULTURY

Wiemy, jak ważne w realizowaniu polityki edukacji kulturalnej 
są dzielnicowe domy kultury – to dzięki nim wszyscy 
mieszkańcy stolicy, od Wilanowa po Białołękę, mają dostęp do 
wartościowych i inspirujących wydarzeń.

W styczniu 2016 roku rozpoczęliśmy dwuletni systemowy program szkoleń 
dla pracowników domów kultury. Został on opracowany w odniesieniu do ocze-
kiwań współczesnego społeczeństwa, w odpowiedzi na potrzeby sformułowane 
przez środowisko dzielnicowych domów kultury w ramach warsztatów konsultacyj-
nych. Uwzględniono także osiem barier negatywnie wpływających na realizację 
edukacji kulturalnej w Mieście Stołecznym Warszawa, wskazanych w Warszawskim 
Programie Edukacji Kulturalnej. Dla mieszkańców dzielnicy otwarty dom kultury 
powinien stać się miejscem kontaktu z kulturą, które zapewnia możliwość rozwoju, 
transferu wiedzy, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności dzielnicy i współ-
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez wsparcie środowiska 
warszawskich aktywistów i organizacji pozarządowych.

Program opracował specjalnie do tego powołany zespół pod przewodnictwem  
Anny Michalak-Pawłowskiej, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji 
Kulturalnej, w składzie: Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego), Anna Miodyńska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), 
dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Agata Skórzyńska (Centrum Praktyk 
Edukacyjnych), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury). Wszyscy eksperci mieli 
doświadczenie w tworzeniu lub monitorowaniu ogólnopolskiego systemowego 
programu szkoleniowego.

Program oparty jest na następującej wizji domu kultury: dom kultury stwarza 
przed warszawiakami szanse uczestnictwa w kulturze. Dom kultury jako kreator 
i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany 
dokonujące się w świecie oraz w otoczeniu. Prowadząc edukację kulturalną oraz 
artystyczną, wzmacnia i wydobywa potencjał mieszkańców. Animując, umożliwia 
społeczności lokalnej poznanie siebie, a jej członkom realizację własnych pomy-
słów. Tym samym rozwija społeczeństwo obywatelskie, buduje kapitał społeczny 
oraz wzmacnia demokrację i pluralizm kulturowy. Dzielnicowy dom kultury można 
potraktować jako typ podmiotu prowadzący działalność komplementarną wobec 
działalności innych podmiotów użyteczności publicznej (takich jak biblioteki, orga-
nizacje III sektora, szkoły, młodzieżowe domy kultury, muzea i inne).

Program warsztatów i spotkań szkoleniowych rozpoczął blok trzech 
dwudniowych szkoleń obowiązkowych dla pełnego zespołu każdego dziel-
nicowego domu kultury, na który składają się: autodiagnoza, warsztat 
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z komunikacji interpersonalnej i warsztat z planowania, określający wizję 
i kierunek rozwoju danego domu kultury. Szkolenia poprowadziły: Maja 
Branka, Katarzyna Bryczkowska, Marta Lewandowska i Katarzyna Sekutowicz.  
Następnie domy kultury rozpoczęły pracę w ramach bloku czterech szkoleń 
obowiązkowych dla pięcioosobowych zespołów reprezentujących domy kultury, 
które pracowały ze sobą łącznie, po cztery domy kultury w grupie. Tematy tych 
szkoleń to: „Wskaźniki jakościowe” (Karol Wittels), „Budowanie koalicji” (Marta 
Lewandowska), „Nowe technologie” (Kamil Śliwowski) i „Rzecznictwo” (Maja 
Branka). Blok zajęć obowiązkowych zakończyła indywidualna praca każdego 
z domów kultury na rzecz budowania wizerunku.

Odrębną grupę szkoleń w ramach Laboratorium stanowiły tzw. szkolenia 
uzupełniające. Każdy z dzielnicowych domów kultury wziął udział w czterech 
dodatkowych warsztatach, wybranych z grupy dziewięciu tematów: „Narzędzia 
animacji” (Marek Sztark), „Prawo autorskie” (Natalia Mileszyk),  „Trener wewnętrzny” 
(Katarzyna Bryczkowska), „Trendy w kulturze”  (Katarzyna Szustow), „Zawsze tak 
było” (Jacek Gralczyk), „Współpraca z podmiotami zewnętrznymi” (Olga Wysocka), 

„Komunikacja z trudnym klientem” (Paulina Kurek, Robert Kotarski), „Praktyczne 
zarządzanie projektem” (Bartosz Stawski), „Wizerunek domu kultury – marketing 
i PR” (Patrycja Sawicka-Sikora).

Poza szkoleniami w ramach Laboratorium działa Inspiratorium, czyli ciąg wizyt 
studyjnych, realizowanych wzajemnie przez domy kultury. 

Koordynatorem modułu dla dzielnicowych domów kultury w programie 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej jest dr Joanna Orlik.
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MODUŁ DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK  
WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 

Nauczyciele i edukatorzy to bezcenne ogniwo w procesie 
realizowania polityki kulturalnej każdego miasta. Wiemy, 
jakim wyzwaniem w ich codzienności jest rozwijanie własnych 
umiejętności – dlatego powołaliśmy Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej oferujące różne formy doskonalenia zawodowego 
w zakresie edukacji kulturalnej.

Realizacja projektu Laboratorium Edukacji Kulturalnej zwiększa umie-
jętności i kompetencje warszawskich nauczycieli i instruktorów w obszarze 
edukacji kulturalnej, pobudza ich kreatywność i twórczość. Aktywizuje 
środowisko nauczycieli do prowadzenia edukacji kulturalnej w placówce, co 
w rezultacie ma przyczynić się do większej aktywności uczniów w kontaktach 
z kulturą. LEK tworzy również platformę wymiany doświadczeń i integruje 
środowisko warszawskich nauczycieli zainteresowanych edukacją kulturalną.

W ramach projektu Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla nauczycieli szko-
lenia wspierające warszawskie środowisko edukacyjne organizowane i reali-
zowane są przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i Szkoleń oraz Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej.

Instytucje te organizują różnorodne formy doskonalenia skierowane 
do nauczycieli, animatorów, liderów młodzieżowych, szkolnych i dzielni-
cowych koordynatorów edukacji kulturalnej, dyrektorów, pracowników 
placówek oświatowych oraz instytucji kultury, pracowników samorządo-
wych. Do realizacji tych zadań we WCIES zostali powołani doradcy meto-
dyczni w zakresie edukacji kulturalnej, plastycznej, muzycznej, medialnej, 
wiedzy o kulturze, edukacji pozaszkolnej oraz czytelnictwa. Przy realizacji 
tych zadań doradcy współpracują z instytucjami kultury oraz edukacyj-
nymi, m.in. z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domem Spotkań z Historią, 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutem Teatralnym, Nowymi 
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, a także organizacje pozarządowe, które kierują swoją 
ofertę szkoleniową do nauczycieli. Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria 
prowadzone przez doradców metodycznych, instruktorów, wykładowców 
wyższych uczelni, kuratorów wystaw, artystów.
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W ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej w roku szkolnym 
2016–2017 odbyły się: 

 > kursy doskonalące, m.in.: „Letnie Spotkania z Historią”, 
„Wielokulturowa Warszawa”, kursy fotografii, „Kreatywne techniki 
plastyczne dla najmłodszych”, „Wyprawa z paletą i pędzlem w głąb 
historii sztuki”, warsztaty projektowania graficznego, „Jaka nowocze-
sność?”, „Metamorfozy Warszawy”, „Wychowanie w kinie”;

 > seminaria: „Wychowanie przez sztukę”, „Imielińskie Spotkania 
Artystyczne”, „Edukacja medialna w szkole ponadgimnazjalnej”;

 > zajęcia modelowe: „Międzyszkolne Seminarium Filmowe dla 
Maturzystów”;

 > studium przypadku:
„Wokół wystaw i kolekcji Zachęty” – przewodnik po polskiej sztuce 
współczesnej to kurs doskonalący przeznaczonych dla nauczycieli 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

„Kurs języka sztuki. Jak odczytywać dzieła sztuki dawnej i współcze-
snej” – kurs doskonalący skierowany do nauczycieli szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych,

„Inspiracje artystyczne, czyli jak przygotować interdyscyplinarne 
lekcje wykorzystując zasoby Muzeum Narodowego w Warszawie” – 
kurs doskonalący, którego celem jest wskazanie nauczycielom, jak 
wykorzystać dzieła sztuki w nauczaniu oraz w realizacji edukacyj-
nego projektu badawczego,

„Via pulchritudinis, via vanitatis, czyli droga piękna i próżności. 
Motywy barokowe w kulturze polskiej” – kurs doskonalący, którego 
celem jest doskonalenie umiejętności pracy z tekstem kultury epoki 
baroku. Kurs realizowany z Zamkiem Królewskim w Warszawie;

 > szkolenia przygotowujące nauczycieli do konkursu „Najlepsze szkolne 
i przedszkolne przestrzeni uczenia się”, organizowanego przez Biuro 
Edukacji w celu wskazania najlepszych przestrzeni edukacyjnych 
z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwia-
jącej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkol-
nych, przedszkolnych i lokalnych;

 > konferencja „Kształtowania przestrzeni edukacyjnej” oraz warsztaty: 
„Dobre praktyki w Polsce i za granicą”, „Projektowanie swojej szkoły - 
od czego zacząć, na co zwrócić uwagę”, „Wpływ koloru na człowieka”, 

„Jak zbudować makietę architektoniczną z dziećmi i młodzieżą”; na 
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warsztatach architekci i plastycy ćwiczą z nauczycielami projekto-
wanie, zastanawiają się jak wykorzystać kolor we wnętrzach szkoły, 
od czego zacząć projektowanie, skąd zdobyć fundusze na zmianę 
wizerunku szkoły. Uczestnicy poznają również dobre praktyki i przy-
kłady różnorodnych rozwiązań z Polski i ze świata.

Działania mające na celu pobudzanie kreatywności i twórczości 
nauczycieli i instruktorów:

 > Klub Aktywnego Nauczyciela Plastyki (i nie tylko) KANAPA – sieć 
nauczycieli zainteresowanych sztuką i twórczymi działaniami plastycz-
nymi – zarówno własnymi, jak i swoich uczniów – oraz własnym 
rozwojem twórczym. W ramach KANAP-y odbywają się warsztaty 
twórcze, spotkania z artystami, wspólne wyjścia do muzeów i galerii 
warszawskich. Jest to równocześnie miejsce wymiany doświadczeń, 
uczenia się od siebie, poznawania się i integracji nauczycieli warszaw-
skich szkół;

 > Forum Nauczycieli Plastyki i Edukacji Plastycznej – prezentacja 
dobrych praktyk i prowadzenie warsztatów plastycznych przez 
nauczycieli dla kolegów i koleżanek; 

 > Projekt „Artyści dla edukacji” – szkolenia warsztatowe dla nauczycieli 
plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, muzyki, wiedzy 
o kulturze, nauczycieli świetlicy, przedszkola, teatru, nauczycieli 
edukacji pozaszkolnej i innych zainteresowanych sztuką; 
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 > Przegląd Twórczości Artystycznej Warszawskich Nauczycieli. 
Prezentacja prac z różnych dziedzin twórczości artystycznej, których 
autorami są nauczyciele warszawskich szkół. 

Szkolenia z podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie organi-
zacji i realizacji edukacji artystycznej oraz kulturalnej w placówkach 
prowadzone przez doradców metodycznych, instruktorów, praktyków 
kultury, animatorów.

W ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej w roku szkolnym 2016–2017 
prowadzone były szkolenia:

 > „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne  – istota i zasady pisania 
wniosków”;

 > „Projektowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz źródła 
ich finansowania”;

 > „Tworzenie wniosku do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej”;
 > „Placówka edukacji pozaszkolnej w wirtualnej rzeczywistości”;
 > „Dobre praktyki placówek edukacji pozaszkolnej”;
 > „Budżet partycypacyjny w szkole”;
 > „Tworzenie Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej”;
 > „Program rekrutacyjny na zajęcia placówek edukacji pozaszkolnej – 

jak tworzyć atrakcyjną ofertę”.
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MODUŁ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Warszawa to miasto, w którym kipi od inicjatyw kulturalnych 
tworzonych przez NGO. Nie sposób wyobrazić sobie 
kreatywnego pejzażu miasta bez ich działań. Chcemy podsycać 
energię pozarządowców i wspierać ich w ramach specjalnego 
Laboratorium, czyli serii szkoleń i warsztatów.

Jesteś członkiem organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją kultu-
ralną? Chcesz zwiększyć swoje szanse w pozyskiwaniu dotacji na działania 
z tego zakresu? Szukasz inspiracji i chcesz zadbać o jakość podejmowanych 
działań? Mamy coś dla ciebie. 

W ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej zainicjowany został cykl 
spotkań oraz warsztatów mający na celu wsparcie młodych organizacji poza-
rządowych zajmujących się edukacją kulturalną i animacją kultury, które 
chcą zadbać o jakość i oryginalność podejmowanych działań oraz planują 
udział w miejskich konkursach dotacyjnych „Edukacja kulturalna”. Warsztaty 
realizowane są we współpracy ze Stołecznym Centrum Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych i stanowią uzupełnienie dla obecnej specjalistycznej oferty 
szkoleniowej przeznaczonej dla warszawskiego sektora pozarządowego. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w maju 2017 roku i miało postać semina-
rium wydobywczego. Program został zaprojektowany w oparciu o rekomen-
dacje zebrane podczas spotkania wydobywczego, tak aby odpowiadał na 
realne potrzeby młodych, nastawionych na rozwój organizacji pozarządo-
wych. Spotkanie poprowadziła Joanna Kubicka z Instytutu Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, od 
lat zaangażowana w kształcenie animatorów kultury.

Warto przypomnieć tutaj standardowe szkolenia i seminaria Stołecznego 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), na które można 
się zgłosić w każdej chwili:

 > „Budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem”;
 > „Administrowanie organizacją”;
 > „Jak współpracują organizacje i urzędnicy w m.st. Warszawa”;
 > „Ciała dialogu społecznego w Warszawie”;
 > „Dobre praktyki współpracy organizacji z m.st. Warszawa”;
 > „Otwarte konkursy ofert, małe granty, własna inicjatywa – procedury 

ubiegania się, realizacja, rozliczenia”;
 > „Działalność ekonomiczna organizacji”;
 > „Źródła finansowania działań”;
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4
 > „Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych”;
 > „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji (zakładanie organizacji”, 

dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów);
 > „Planowanie strategiczne oraz projektów i pisanie wniosków”;
 > „Pozyskiwanie środków na działalność, w tym także małe granty, tryb 

konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy”;
 > „Budżetowanie i rozliczanie projektów”;
 > „Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, 

zasady partycypacji”;
 > „Niezależność finansowa NGO, odpłatna działalność statutowa”;
 > „Standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych”;
 > „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem”.

W ciągu szkolenia lub seminarium uczestnicy otrzymują pogłębione infor-
macje niezbędne do funkcjonowania organizacji, zgodne z aktualnym 
stanem prawnym. Spotkania te mają formę warsztatową, dzięki czemu 
uczestnicy mogą od razu przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

MODUŁ  DLA MŁODZIEŻOWYCH REALIZATORÓW  
SZKOLNYCH FESTIWALI 

Jeśli bierzesz udział w produkcji szkolnego festiwalu, możesz 
zgłosić się na nasze warsztaty.

Warszawa jest jedynym miastem, gdzie w szkołach ponadgimnazjalnych 
młodzież organizuje ponad dwadzieścia festiwali. Festiwale młodzieżowe 
to okazja do pokazania możliwości młodych ludzi zajmujących się kulturą. 
W zależności od rodzaju festiwalu nastoletni artyści prezentują swoje umiejęt-
ności teatralne, taneczne, muzyczne, ale również filmowe i plastyczne. Za ich 
organizację odpowiada tylko i wyłącznie młodzież licealna, która od podstaw 
tworzy wydarzenie artystyczne przyciągające od kilkuset do kilku tysięcy 
osób. Zwykle produkują je sami, bez merytorycznej opieki nauczycieli. Młodzi 
producenci korzystają z doświadczeń swoich starszych kolegów i koleżanek, 
którzy angażowali się w organizację festiwali w minionych latach. Budują 
oddzielne zespoły zajmujące się wszystkim – od scenografii po grupę sprzą-
tającą. Pracują metodą mistrz-uczeń. Każda postać ma swojego asystenta, 
który rok później jest szefem grupy.



Laboratorium Edukacji Kulturalnej – inwestycja w kapitał ludzki 83

Specjalnie dla realizatorów tych festiwali prowadzimy oddzielny moduł 
LEK-u. Odbywa się on dwa razy w roku – w maju i październiku.

Celem Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla młodzieży jest posze-
rzenie i usystematyzowanie wiedzy oraz ogólny rozwój osobisty realiza-
torów festiwali. Szczególne powodzenie mają warsztaty z technik teatral-
nych, mediów społecznościowych oraz wizerunku, komunikacji i promocji 
wydarzeń kulturalnych.

Od marca 2017 w Warszawie funkcjonuje SIEĆ Warszawskich Festiwali 
Młodzieżowych, która ma na celu integrowanie środowiska twórców 
młodzieżowych festiwali, wymiany doświadczeń, podnoszenia kwali-
fikacji i wspierania rozwoju tych kulturalnych inicjatyw. Grupa złożona 
jest z producentów następujących festiwali: Teatralny Festiwal 
Amatorski Żmichowska, Dobroczynny Uczynek Charytatywny, Zamoyski 
Festiwal Teatralny, Festiwal 12 minut, Międzyszkolne Dni Kultury, 
Unikatowy Festiwal Offowy, Czacki Second Stage, Festiwal Teatralny 
w Kochanowskim, Festiwal Ludzi Aktywnych Kulturalnie, Festiwal Obłędnie 
Kreatywnych Artystów oraz Sztubacki Awangardowy Festiwal Artystyczny. 
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Szkolny Program 
Edukacji Kulturalnej 
Jak w codziennej pracy nauczyciela odnaleźć 
czas i przestrzeń na realizację swoich twórczych 
pasji? Stworzyliśmy program, który ma pomóc 
nauczycielom rozwinąć skrzydła i w ramach 
szkolnego systemu realizować kreatywny potencjał.

W roku 2015 Biuro Edukacji wspólnie ze środowiskiem nauczycieli opraco-
wało dokument Szkolny Program Edukacji Kulturalnej.

Jest on 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 obligatoryjnie dokumenty 
wymagane w szkole zgodnie z prawem oświatowym – zestaw szkolnych 
programów nauczania, szkolny program wychowawczy i szkolny program 
profilaktyczny. Skorelowany zestaw dokumentów powinien uwzględniać reali-
zację podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym i uwzględniać 
wszystkie opisane w niej wymagania. Ich przygotowanie i realizacja są zada-
niem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. SzPEK nie może być 
formalnym biurokratycznym programem, musi przynosić szkole konkretne 
korzyści dzięki systemowemu, przemyślanemu planowi działań, dążeniu 
do ustalonych celów i rezultatów. Dzięki programowi szkoła będzie mogła 
w lepszym stopniu korzystać z zasobów kulturalnych Warszawy.

Prace nad tworzeniem SzPEK koordynuje Koordynator Edukacji Kulturalnej 
w Szkole (KEKS), zaangażowani są w nie nauczyciele wytypowani przez dyrek-
tora szkoły, w szczególności wchodzący w skład zespołu bloku przedmiotów 
humanistycznych. Warto, aby w procesie tworzenia SzPEK uczestniczyła 
również Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Zatwierdzony przez 
dyrektora projekt programu akceptuje Rada Pedagogiczna.
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Edukacja artystyczna stanowi ważny obszar kształcenia, począwszy od 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego na wszystkich etapach 
kształcenia prowadzenie edukacji muzycznej i plastycznej może i powinno 
być w miarę możliwości powierzane specjalistom, a szkoła powinna stwarzać 
możliwość czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział 
w wydarzeniach artystycznych i zajęciach organizowanych 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 Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej „Rekomendacje do tworzenia Szkolnego Programu Edukacji 
Kulturalnej ” w placówkach oświatowych Warszawy:

„SzPEK powinien być realizowany podczas obowiązkowych 
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 
kulturalne zasoby całej Warszawy. 
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W SzPEK powinny być uwzględnione przedsięwzięcia dzielnicowe 
i warszawskie realizowane w ramach Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej. Istotny jest udział w propozycjach 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 
Edukacji 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 Kulturalnej (SCEK) poprzez Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej (LEK)”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZPEK

Budowanie tożsamości szkoły na podstawie projektowanych 
działań z zakresu edukacji kulturalnej:

 > kreowanie marki szkoły poprzez rozpoznawalne działania w zakresie 
kultury i kultywowanie tradycji szkoły;

 > tworzenie autorskich, innowacyjnych programów w zakresie edukacji 
kulturalnej w korelacji z podstawą programową;

 > korelacja szkolnego kalendarza imprez kulturalnych z kalendarium 
imprez dzielnicowych i miejskich;

 > promocja szkoły poprzez rozpowszechnianie efektów edukacji 
kulturalnej, w tym poprzez udział w konkursie „Szkoła z pomysłem 
na kulturę”.
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Kształtowanie ucznia jako świadomego uczestnika kultury oraz 
samodzielnego twórcy:

 > proponowanie alternatywnych form spędzania czasu 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 oświatowymi i instytu-

cjami kultury;
 > realizacja przedsięwzięć międzyszkolnych i międzyinstytucjonalnych;
 > budowanie pozycji lidera edukacji kulturalnej w szkole;
 > własne doskonalenie zawodowe.

Realizacja SzPEK służy integracji środowiska szkolnego poprzez animację 
kulturalną i lepszej orientacji w jego potrzebach oraz umożliwia wykorzysty-
wanie potencjału kulturowego spoza szkoły, budowanie partnerstwa insty-
tucji publicznych i pozarządowych, prezentację uczniów w profesjonalnych 
przestrzeniach kultury, sprzyja też zaangażowaniu potencjału osobistego 
i zawodowego rodziców.
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PROPOZYCJE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW 
NA REALIZACJĘ SZPEK

 > wnioskowanie o dofinansowanie projektów w Biurze Edukacji 
w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych lub dofinansowanie 
zajęć międzyszkolnych;

 > wnioskowanie o finansowanie zajęć dodatkowych, innowacji pedago-
gicznych, konkursów i przeglądów międzyszkolnych;

 > aplikowanie o środki zewnętrzne (m.in. ministerialne, unijne, 
pozarządowe);

 > poszukiwanie sponsorów i patronów.

SzPEK powinien animować życie kulturalne w szkole poprzez:
 > informowanie o programach przeznaczonych dla klas z dziedziny 

edukacji kulturalnej;
 > wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań artystycznych 

i w kształceniu umiejętności w dziedzinach sztuki;
 > wspieranie uczniowskich inicjatywy kulturalnych;
 > inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych;
 > promowanie twórczości uczniów uzdolnionych.

W ramach SzPEK realizowana jest współpraca z Dzielnicowym 
Koordynatorem Edukacji Kulturalnej, szczególnie w zakresie:

 > pozyskania informacji na temat aktualnych ofert edukacji kulturalnej 
i warszawskich wydarzeń artystycznych;

 > uczestniczenia w stałym, dzielnicowym forum wymiany informacji 
o programach edukacji kulturalnej;

 > organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów we współpracy z insty-
tucjami kultury, placówkami wychowania pozaszkolnego, organiza-
cjami pozarządowymi;

 > koordynacji kalendarza imprez edukacyjnych i artystycznych dziel-
nicowych i miejskich;

 > szkoleń i kursów w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej;
 > spotkań z twórcami i przedstawicielami instytucji kultury, które prowadzą 

działalność edukacyjną.
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STRUKTURA SZKOLNEGO PROGRAMU  
EDUKACJI KULTURALNEJ

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 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 dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia 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 profilak-

tyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania).

Diagnoza:
 > analiza potrzeb środowiska szkoły i posiadanych zasobów 

oraz problemów;
 > określenie uwarunkowań, specyfiki i obszarów działalności szkoły. 

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 warszawskiej tożsamości. 
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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, woje-

wódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 > upowszechnianie własnych dobrych praktyk poprzez udział 

w konkursie Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, w progra-
mach WARS i SAWA oraz „Szkoła z pomysłem na kulturę”;

 > udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wycho-
wania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych;

 > doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Koordynatorów Edukacji 
Kulturalnej w Szkole.
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Indeks Qulturalny dla ucznia 
warszawskiej szkoły 
Wielu młodych ludzi realizuje swój twórczy potencjał 
poza szkołą. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować 
i zbadać to zjawisko? W odpowiedzi na podobne 
pytania stworzyliśmy warszawski Indeks Qulturalny 
dla uczniów, który pomoże nam lepiej poznać pasje 
i potrzeby tej trudnej grupy docelowej.

W 2018 roku wprowadzamy Indeks Qulturalny. W procesie edukacji ważne są 
indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru 
drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edukacja formalna nie 
stanowi jedynej możliwej oferty uczenia się, nie można więc nie dostrzegać 
propozycji edukacyjnych płynących spoza szkoły. Edukacja pozaszkolna to duży 
i różnorodny obszar instytucji, bodźców informacyjnych i sytuacji edukacyjnych, 
w których uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. To wszystko tworzy przestrzeń 
dla uczenia się od siebie wzajemnie. Przestrzeń pozaszkolna coraz częściej jest 
postrzegana jako miejsce zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i efek-
tywnego nabywania kluczowych kompetencji. Programy edukacji pozaszkolnej 
powinny odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestnika procesu edukacji.

Udział uczniów w różnorodnych warsztatach pogłębiających wiedzę, rozwi-
jających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych 
dziedzinach sztuki powinien być w określony sposób certyfikowany i akcepto-
wany 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 Qulturalny. To proponowany sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć 
uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.
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Dlaczego warto wydawać taki dokument uczniom? Po pierwsze świadczy 
on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja 
dla rodziców i szkoły. Po drugie umożliwiłby premiowanie ucznia w procesie 
rekrutacji i po trzecie motywowałby ucznia do systematycznego korzy-
stania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym 
programem nauczania.

Placówki pozaszkolne i domy kultury będą wydawać Indeks Qulturalny na 
specjalnych warunkach, które powinien spełnić uczestnik zajęć. Podstawowy 
warunek to systematyczna nauka i zdobywanie umiejętności na stałych 
warsztatach. Wpisy w Indeksie Qulturalnym dotyczyć będą rodzaju zajęć 
z krótkim opisem programu i liczby godzin w ciągu roku szkolnego. 

Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym 
elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że szkoła 
często w różny sposób korzysta z ich zaangażowania, bo uczniowie kreatywni 
chętnie pożytkują swoje umiejętności poza szkołą, także dla jej dobra. 
Ponadprogramową aktywność uczniów należy certyfikować i uznawać 
w procesie edukacji. 
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Badania i ewaluacje 
Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej
Ewaluacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 
2009–2013

Na przełomie lat 2013 i 2014 przeprowadzono ewaluację 
dotychczasowych działań w ramach Programu, w której wzięli 
udział przedstawiciele różnych środowisk działających w obszarze 
edukacji kulturalnej. Sprawdziliśmy, jak działa Program 
w dzielnicach. 

Wymienić trzeba przede wszystkim kilka mocnych stron: powstała 
i funkcjonuje sieć Koordynatorów Dzielnicowych, którzy w trakcie siedmiu 
lat stali się liderami i autorami lokalnych projektów. Trudno opowiedzieć 
o wszystkich, ważne jest, że dzielnice tworzą swoje autorskie projekty – 

„szyte na miarę”, czyli najbardziej potrzebne w danej rzeczywistości. 
W Wawrze powstał projekt dla gimnazjalistów „Młodzi Liderzy”, który 
chcielibyśmy multiplikować w innych dzielnicach, na Pradze Północ 
program warsztatów wielokulturowych dla dzieci, a na Targówku 
projekt filmowy „Deaf Life” z osobami niedosłyszącymi. W Ursusie 
powstał dzielnicowy wariant WPEK. Udało się też stworzyć portal www.
edukacjakulturalna.pl, newsletter (który ma prawie pięć tysięcy odbiorców) 
oraz zintegrować komunikację mailową zaangażowanych w działania 
osób w domenie wpek.pl na ponad 150 listach, co wbrew pozorom wcale 
nie było takie proste, a okazało się niezwykle pomocne. Zdefiniowaliśmy 
też obszary, nad którymi warto nadal popracować – większe wsparcie dla 
Szkolnych Koordynatorów, powiększanie zasobów portalu oraz promocja 
i systemowe finansowanie.Efektem dotychczasowych działań jest również 
zwiększająca się liczba projektów partnerskich, prowadzonych wspólnie 
przez szkoły, domy kultury i organizacje pozarządowe. Premiowane są 
szkoły mające wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej 
i artystycznej. Powstają projekty adresowane do różnych grup wiekowych, 
dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań. 
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Znaczny wzrost liczby projektów edukacji kulturalnej w Warszawie i duże 
zainteresowanie, z jakim się one spotykają wśród mieszkańców, świadczą 
o potrzebie wzmacniania i rozszerzania działań w tym zakresie.

Badania jakości usług edukacji kulturalnej w Warszawie

Chcemy wiedzieć dokładnie, jak ułatwić warszawiakom dostęp do 
kultury. Przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce badania obejmujące 
cztery różne grupy odbiorców – wyniki bardzo nas zaskoczyły!

Poznaniu opinii o zajęciach z zakresu edukacji kulturalnej służyło badanie 
ankietowe przeprowadzone z osobami uczestniczącymi w takich zajęciach 
oraz z rodzicami najmłodszych uczestników.

Badanie zostało przeprowadzone na zamówienie Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w listopadzie 2014 roku przez firmę 
ARC Rynek i Opinia na próbie liczącej 655 uczestników, którzy ukończyli 
trzynaście lat oraz 249 opiekunów młodszych uczestników. Zrealizowano 
je w osiemnastu dzielnicach m.st. Warszawy, w domach kultury, bibliote-
kach, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych zajmujących się 
edukacją kulturalną.

Wśród zajęć z zakresu edukacji kulturalnej najpopularniejsze okazały się 
zajęcia muzyczne, plastyczne i taneczne. W ciągu dwunastu miesięcy poprze-
dzających badanie brało w nich udział odpowiednio: 29%, 34% i 35% badanych. Te 
trzy rodzaje zajęć wyróżniały się dużą popularnością szczególnie wśród uczest-
ników poniżej trzynastego roku życia. Zajęcia taneczne charakteryzowały się 
ponadto największą częstotliwością udziału: wśród osób, które brały udział 
w zajęciach tanecznych, cztery na pięć (82%) pojawiało się na nich co najmniej 
raz w tygodniu. W większości rodzajów zajęć przeważająca grupa uczest-
ników (od dwóch trzecich do trzech czwartych) brała udział w domach kultury 
lub w klubach osiedlowych. Wyjątkami były zajęcia z zakresu nowych techno-
logii oraz zajęcia literackie, na które więcej osób przychodziło do bibliotek. 
Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji o zajęciach 
edukacji kulturalnej są znajomi, przyjaciele i rodzina.

Niezależnie od rodzaju zajęć, prawie wszyscy uczestnicy byli z nich zado-
woleni (odmienne zdanie wyraziło mniej niż 5% respondentów). Co więcej, 
w przypadku prawie każdego rodzaju zajęć zdecydowaną większość uczest-
ników (od około trzech piątych do trzech czwartych ) stanowiły osoby „bardzo 
zadowolone”; „raczej zadowoleni” przeważali natomiast wśród uczest-
ników zajęć literackich.
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Średnia ocena zajęć edukacji kulturalnej na skali od 1 (bardzo zła) do 5 
(bardzo dobra) w przypadku każdego ocenianego aspektu przekroczyła 4,5. 
Stosunkowo najniżej oceniona została jakość sprzętu i wyposażenia (4,53). 
Lepiej ocenione zostały stan i czystość pomieszczeń (4,64), poziom arty-
styczny zajęć (4.70) i sposób ich organizacji (4,74). Najwyżej oceniono atrak-
cyjność zajęć (4,76) oraz kompetencje prowadzących (4,77).

Blisko połowa uczestników zadeklarowała chęć uczestniczenia również 
w takich rodzajach zajęć, w których w ciągu dwunastu miesięcy poprzedza-
jących badanie nie brali udziału. Ponad trzy piąte opiekunów chciałoby, żeby 
ich dzieci brały udział w większej liczbie zajęć. Jako barierę, która uniemoż-
liwiła uczestnictwo w szerszym zakresie, respondenci najczęściej wskazywali 
brak czasu, a w przypadku zajęć dla dzieci również brak odpowiedniej oferty. 

Jako „bardzo ważne” czynniki zachęcające do udziału w zajęciach 
edukacji kulturalnej ich uczestnicy wskazywali najczęściej „zbieżność oferty 
z zainteresowaniami” (81%) i „,możliwość nauczenia się czegoś nowego” (78%), 
a w następnej kolejności „wysoki poziom zajęć” (74%) i „osobowość prowadzą-
cych zajęcia” (71%). Wśród „innych czynników”, niefigurujących w kwestiona-
riuszu, ale wymienionych przez respondentów, na pierwszym miejscu znalazł 
się „brak opłat lub niskie opłaty”. 

Z kolei spośród czynników zachęcających do zapisania dziecka na zajęcia 
edukacji kulturalnej, na pierwsze miejsce wysunęła się „dogodna lokali-
zacja” (83%). Na kolejnych miejscach znalazły się: „oferta zbieżna z zainte-
resowaniami dziecka” (75%), „możliwość nauczenia się czegoś nowego” (68%), 

„osobowość prowadzących zajęcia” (67%) oraz „wysoki poziom zajęć” (65%). 
Czynnikami wymienianymi samodzielnie przez respondentów były najczę-
ściej „dogodne godziny i terminy zajęć” oraz „brak opłat lub niskie opłaty”.

Realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej przez 
przedszkola i szkoły w 2016 roku

Ewaluacja dotychczasowych działań prowadzonych w ramach 
Programu pozwala na doskonalenie jego założeń i wprowadzanych 
rozwiązań, tak aby każdy przedszkolak i uczeń mógł brać udział 
w życiu kulturalnym Warszawy. Jeśli uda nam się zadbać o to już 
dziś, dla kolejnych pokoleń warszawiaków kultura będzie ważną 
częścią codziennego życia.

Przeprowadzone w roku 2016 badanie ewaluacyjne pokazało, że w 56,3% 
warszawskich placówek szkolnych i przedszkolnych prowadzony jest Szkolny 



Badania i ewaluacje Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 97

Program Edukacji Kulturalnej. Działalnością szkolnych koordynatorów WPEK 
objętych była zdecydowana większość szkół – aż 83,17%.

Pytania dotyczące realizacji imprez i wydarzeń artystycznych w szkołach 
pokazały, że organizowane są festiwale muzyczne (213 udzielonych odpo-
wiedzi), teatralne (179 odpowiedzi) i filmowe (61 odpowiedzi). 281 odpowiedzi 
wskazało na innego typu wydarzenia.

W 59,56% tych placówek działają różnorodne grupy artystyczne – teatralne 
(330 odpowiedzi), muzyczne (w tym: chóry – 198 odpowiedzi, zespoły wokalne – 
133, zespoły muzyczne – 122). 175 odpowiedzi wskazało na inne rodzaje prowa-
dzonych grup artystycznych.

Większość placówek (79,66%) potwierdziło stałą współpracę z instytu-
cjami kultury.

Z kolei najczęściej organizowanymi przez szkoły i przedszkola konkursami 
artystycznymi okazały się: plastyczny (585 odpowiedzi), recytatorski (393), 
muzyczny (300) i filmowy (78). 397 odpowiedzi wskazało na inną tematykę 
konkursów, z kolei 89 głosów pojawiło się przy odpowiedzi „Nie realizuje”.

Sprawozdawczość i autoewaluacja w dzielnicowych domach 
kultury w Warszawie
Środowisko od dawna oczekiwało zmiany w systemie sprawozdawczości. 
Przedstawiciele instytucji kultury wielokrotnie wskazywali, że obecna forma 
sprawozdawczości – ilościowa – daje ułomny obraz aktywności podejmo-
wanych przez reprezentowane przez nich podmioty. Refleksjom tym towa-
rzyszyło i wciąż towarzyszy oczekiwanie opracowania nowego podejścia do 
sprawozdawczości w sferze kultury, które miałoby być w większym stopniu 
ukierunkowane na uchwycenie waloru jakościowego obecnego w instytu-
cjach kultury (tak w wymiarze jakości organizacji i jej funkcjonowania, jak 
i jakości realizowanych projektów czy przedsięwzięć).

Zdiagnozowane problemy doprowadziły do zainicjowania w 2017 roku 
prac nad nowym systemem rocznej sprawozdawczości merytorycznej, który 
to system dedykowany będzie domom kultury funkcjonującym w mieście.

Powołany w celu opracowania systemu sprawozdawczości zespół przy-
gotował dokument „Sprawozdawczość i autoewaluacja w domach kultury 
w Warszawie. Narzędzie do jakościowej oceny instytucji kultury”, który ma 
być przestrzenią do refleksji dla dyrektorów i pracowników instytucji. W skład 
zespołu roboczego powołanego do opracowania dokumentu weszły osoby 
związane z sektorem kultury i posiadające różnorodne doświadczenia ze 
sprawozdawczością. Pod przewodnictwem Łukasza Maźnicy z Fundacji 
Warsztat Innowacji Społecznych pracowali: Izabela Jasińska, Anna Michalak- 

-Pawłowska, dr Joanna Orlik, Tomasz Płachecki, Anna Świętochowska. 
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Od swobody użycia 
po prawa autorów
Co trzeba wiedzieć o korzystaniu z cudzych utworów 
i warto rozważyć podczas publikowania własnych?

Z hasłem „wolne licencje” albo „creative commons” na pewno się spotkali-
ście, ale czy wiecie, jakimi zasadami rządzi się świat internetowych zasobów 
i jak możecie z nich korzystać?

Prawo autorskie potrafi odstraszać, częściej niż restrykcyjnością swoim 
skomplikowaniem, które utrudnia, zarówno autorom, jak i odbiorcom poczucie 
się pewnie i bezpiecznie. Spróbujmy wspólnie przejść przez kilka typowych 
sytuacji i potrzeb obu stron. Zaczniemy od tego, co wolno bezpiecznie, za 
darmo i zgodnie z prawem, by potem, stopniowo, poznać rodzaje praw, na 
które trzeba zwracać szczególną uwagę w pracy „w kulturze”.

Domena publiczna, czyli minimalizm prawny
Jeśli chcemy skorzystać z jakiegoś utworu za darmo, w dowolnym, również 
komercyjnym celu, najlepiej sięgnąć po domenę publiczną. Są to materiały, do 
których wygasły już majątkowe prawa autorskie lub nigdy nie zaczęły działać. 

Kamil Śliwowski
Animator i trener edukacji medialnej, bezpieczeństwa 
i prywatności w sieci oraz prawa autorskiego. Jeden 
z koordynatorów Creative Commons Polska. Na co dzień 
pracuje w Fundacji Katalyst Education, gdzie zajmuje 
się komunikacją i szkoleniami. Współpracuje z Fundacją 
Panoptykon, Koalicją Otwartej Edukacji, wykłada  
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Po pracy 
prowadzi serwis o otwartych zasobach w sieci 
www.otwartezasoby.pl.
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Prawa majątkowe trwają całe życie autora oraz siedemdziesiąt lat po jego 
śmierci (kiedy należą do jego spadkobierców). Po tym czasie rozpoczyna się 
drugie życie utworu, w którym staje się on dobrem wspólnym. Można korzy-
stać z niego ponownie, wydawać bez ponoszenia opłat z tytułu praw autor-
skich lub konieczności uzyskiwania zgody autorów (archiwalne nagrania 
Chopina i twórczość Janusza Korczaka może dziś wydać każdy). Należy 
jednak pamiętać o prawach do wykonania: choć same dzieła Bacha znaj-
dują się w domenie publicznej, to wykorzystanie współczesnego nagrania 
wymaga zgody jego wykonawców. Korzystając z utworów z domeny, należy 
pamiętać o podpisywaniu ich nadal informacjami o autorach (czyli usza-
nować ich prawa osobiste).

W domenie publicznej znajdują się również utwory nowsze, które znalazły 
się tam w wyniku specyficznych praw lub decyzji żyjących autorów. Np. prze-
pisy dotyczące tworzonych ze środków federalnych utworów w USA sprawiają, 
że cała „twórczość” Narodowej Agencji Kosmicznej NASA1 jest w domenie 
publicznej i można korzystać z niej całkowicie za darmo. Niektórzy autorzy 
również decydują się na uwolnienie w ten sposób swoich utworów jeszcze 
za swojego życia. Dla nich stworzony został mechanizm Creative Commons 
Zero, dzięki któremu odbiorcy np. fotografii w serwisie www.pixabay.com, 
mogą korzystać z nich bez absolutnie żadnych ograniczeń (autorzy tam nie 
wymagają nawet podpisywania kopii ich utworów).

Licencje Creative Commons, czyli prawo autorskie 
z regulacją mocy
W odróżnieniu od tradycyjnego prawa autorskiego, o którym napiszę dalej, 
wolne licencje, takie jak na przykład Creative Commons, skupiają się na tym, 
co autor pozwala robić odbiorcom ze swoimi pracami, nie zaś czego zabrania. 
Różnicę tę najlepiej ilustruje podstawowy podpis wolnych licencji brzmiący 

„pewne prawa zastrzeżone” (podczas gdy typowa tzw. nota Copyright, którą 
można spotkać w książkach i stopkach stron www, brzmi „wszystkie prawa 
zastrzeżone”). Autorzy korzystający z licencji CC (i podobnych) pozostają 
posiadaczami praw autorskich osobistych i majątkowych, lecz za pomocą 
kombinacji kilku warunków określają licencję – prostą informację o tym, co 
wolno, a czego wymaga się podczas korzystania np. z książki czy zdjęcia.

Creative Commons zostało zaadaptowane jako podstawowe rozwią-
zanie prawne m.in. przez projekt Wikipedia oraz wiele instytucji rządo-
wych na całym świecie (m.in. informacja publiczna duńskiego rządu, Bank 

1 https://otwartakultura.org/wiedza/artykuly/kosmos-i-domena-publiczna-przypadek-nasa/
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Światowy, środki w programach operacyjnych Unii Europejskiej i konkursy 
polskich Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych). 

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszano-
wanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez 
licencjodawcę. Twórca (lub posiadacz praw autorskich, jeśli autor oddał lub 
sprzedał swoje prawa autorskie majątkowe), korzystając z licencji, zawsze 
zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie 
i rozpowszechnianie utworów, dodatkowo może określić, czy ich wykorzysty-
wanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ogra-
niczyć możliwości tworzenia utworów zależnych, czyli wszelkich adaptacji 
(remiksów, tłumaczeń, przeróbek). Licencjobiorca musi zawsze dochować 
warunków licencji, w innym wypadku licencja automatycznie wygasa. Autorzy 
i posiadacze praw mogą wybierać spośród następujących warunków (które 
potem staną się informacją do odbiorców, co wolno, a czego nie wolno 
z danym utworem zrobić):

Uznanie autorstwa (ang. Attribution lub skrót BY) 
Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem 
autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod 
warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Użycie niekomercyjne (ang. Noncommercial lub skrót NC) 
Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem 
autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie 
dla celów niekomercyjnych.

Bez utworów zależnych (ang. No derivative works lub skrót ND) 
Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie 
w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Na tych samych warunkach (ang. Share Alike lub skrót SA) 
Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, 
na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
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 Z zestawienia tych warunków powstają licencje:
 > Uznanie Autorstwa (CC BY), na które dostępne są efekty konkursów 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy publikacje 
Banku Światowego;

 > Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA), na 
której dostępna jest cała Wikipedia!;

 > Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC BY-NC);
 > Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych 

Warunkach (CC BY-NC-SA);
 > Uznanie Autorstwa – Bez Utworów Zależnych (CC BY-ND);
 > Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych 

(CC BY-NC-ND).

Jak widać licencje Creative Commons działają jak klocki, wybór ich skład-
ników warunkuje, jak dużo/mało można zrobić z danym utworem i jak mało/
dużo pozostawia sobie autor, by móc zdecydować indywidualnie, gdy ktoś 
będzie chciał użyć jego utworu w sposób szerszy, niż pozwala na to licencja. 
Odbiorcy zaś zawsze mają jasność, co mogą zrobić (dodatkowo poprawnie 
oznakowane materiały w sieci można wygodnie filtrować, m.in. w wyszuki-
warce Google2, by wyświetlić sobie w dowolnym momencie tylko takie strony 
i zdjęcia, które pozwalają nam na więcej).

Z sześciu istniejących licencji dwie w szczególności nazywamy wolnymi: 
Creative Commons Uznanie Autorstwa oraz Creative Commons Uznanie 
Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach. Dają on najszersze możliwości 
dalszego wykorzystania oraz modyfikacji i są rekomendowane do publi-
kowania materiałów edukacyjnych. Spotkamy je najczęściej tam, gdzie 
licencje CC wykorzystywane są do publikowania materiałów tworzonych ze 
środków publicznych.

2 search.creativecommons.org 

https://search.creativecommons.org/
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Dozwolony użytek i prawo cytatu
Możliwość ograniczonego korzystania z dzieła, które jest chronione 
przez prawo autorskie (czy to za pomocą licencji, czy automatycznie, na 
mocy ochrony ustawowej) nazywamy dozwolonym użytkiem publicznym 
i prywatnym. Są to dokładnie określone sytuacje, w których ze względu na 
interes publiczny oraz potrzeby kulturalno-oświatowe społeczeństwa można, 
bez pytania o zgodę czy płacenia, skorzystać z utworu. Pod tym zawiłym 
opisem kryją się dość banalne: prawo cytatu, przedruku prasowego, upraw-
nienia bibliotek i szkół oraz prawa osób niepełnosprawnych.

 W przypadku dozwolonego użytku publicznego dotyczy to wybranych 
instytucji (a nie samego celu publicznego czy edukacyjnego), w zakresie 
dopasowanym do ich działalności. Biblioteki mogą w jego ramach udostęp-
niać książki za darmo, bez płacenia ich autorom (ale np. do organizowania 
pokazów filmowych muszą zakupić licencje), szkoły mogą korzystać z dowol-
nych, już rozpowszechnionych utworów, ale jedynie w sytuacjach ograni-
czonych do ich uczniów (czyli np. nauczyciel może rozesłać mailem frag-
ment książki do przeczytania uczniom, ale remiksu zrobionego na bazie 
tego utworu nie można rozpowszechnić na stronie szkoły). 

Najbardziej znana część dozwolonego użytku, czyli prawo cytatu, to 
możliwość przytaczania w całości lub we fragmentach opublikowanych już 
utworów. Na jego temat krąży wiele mitów, np. że w muzyce cytować można 
do piętnastu sekund lub do czterech taktów. Nic bardziej mylnego. Cytat, by 
był zgodny z prawem, musi spełnić następujące warunki:

 > musi być rozpoznawalny;
 > jego autorstwo i źródło muszą być wyraźnie oznaczone  – i to 

w każdym przypadku, w którym się pojawia;
 > zamieszczenie cytatu musi być uzasadnione celem: ma służyć 

wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom 
gatunku twórczości;

 > cytat pełni funkcję pomocniczą: ma służyć uzupełnieniu i wzboga-
ceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, ani tworzyć jego 
zasadniczej konstrukcji.

Dopuszczalna wielkość cytatu nie jest jedno-
znacznie określona. Musi on jednak pozostawać 
w takiej relacji do całości dzieła, aby zachowana 
była jego pomocnicza rola. 
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Prawa autorskie w pełnym wydaniu, czyli umowy, pośrednicy 
i potencjalne pieniądze
Do tej pory poznaliśmy już większość najważniejszych terminów związanych 
z prawem autorskim. Wyjątkowo często powtarzały się dwa: prawa autor-
skie osobiste oraz prawa majątkowe. Prawa osobiste chronią intelektualny 
związek autora z jego dziełem oraz integralność (czyli możliwość decyzji 
o tym, w jakiej formie zostanie wydany i przypisany do niego lub do niej) 
dzieła jako całości, są nieograniczone w czasie.

 Prawa majątkowe chronią finansowe interesy twórców i wydawców. To 
one są podstawą handlu własnością intelektualną oraz zbiorowego zarzą-
dzania prawami zrzeszonych twórców. Wyłącznie osoba, która posiada 
prawa majątkowe do utworu, ma prawo do pozyskiwania wynagrodzenia 
za wszelkie formy wykorzystania utworu. To ona decyduje o tym, jak utwór 
może być zapisywany i powielany. Może decydować o udzieleniu licencji 
takiej jak Creative Commons wszystkim odbiorcom lub o udzieleniu licencji 
wyłącznej jednemu podmiotowi, a nawet sprzedaniu swoich praw (do tego 
konieczna jest pisemna forma umowy). Z racji na możliwość sprzedawania 
praw, dziedziczenia ich oraz przekazywania ich automatycznie praco-
dawcom w ramach umów o pracę, należy pamiętać, że uzyskanie zgody na 
wykorzystanie cudzego, chronionego utworu, nie zawsze oznacza uzyskanie 
zgody od samego autora czy autorki.

O ile utwór nie znajduje się już w domenie publicznej lub licencja taka jak 
CC nie pozwala nam na to, również rozpowszechnianie i korzystanie z opra-
cowania cudzego utworu wymaga zgody posiadacza praw. Są to tak zwane 
prawa zależne. 

Prawa majątkowe są ograniczone w czasie zależnie od formy i rodzaju 
dzieła. Najczęściej obowiązują one do siedemdziesięciu lat od śmierci twórcy 
lub ostatniego współtwórcy (np. w przypadku filmów). Jeśli jednak utwór był 
adaptowany (np. książka została przetłumaczona) lub wykonany (np. nowe 
nagranie Chopina) musimy pamiętać, że dana adaptacja i wykonanie mają 
swoją ochronę przysługującą tłumaczowi i nowemu wykonawcy.

Choć ochrona prawno-autorska może wyglądać na skomplikowaną, to 
podstawowa wiedza o tym, jak działa, powinna wystarczyć ci, by sprawnie 
poruszać się w sieci, w poszukiwaniu bezpiecznych i darmowych utworów 
(miejscem, gdzie takich zasobów zebranych jest najwięcej, jest serwis otwar-
tezasoby.pl), jak również by przy następnej okazji lepiej negocjować ochronę 
twoich autorskich praw podczas podpisywania umowy z wydawnictwem czy 
wykonawcą zlecenia dla twojej instytucji. W razie potrzeby na szczegółowe 
pytania odpowiada podczas cotygodniowego darmowego dyżuru prawnik 
w serwisie prawokultury.pl.
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Kadr w procesie –  
wizerunek instytucji: od 
pomysłu i wizji po logotyp 
Przeczytajcie o tym, jak przebiegała metamorfoza 
jednego z ciekawszych miejsc edukacji kulturalnej 
na warszawskiej mapie. Panie i Panowie, oto Dom 
Kultury Kadr!

Myśląc o Kadrze, mamy z tyłu głowy różnorodne skojarzenia wizualne. Kadr, 
wyabstrahowana przestrzeń zdefiniowana przez obiektyw, jest podstawową 
kategorią z obszaru filmu, ale i szerzej, wszelkiej obserwacji posiłkującej się 
poszerzaniem zmysłów. Wykorzystuje naturalne mechanizmy naszego aparatu 
wzroku. To poprzez i dzięki oku poznajemy świat i doświadczamy go. Świat, 
który współcześnie wymaga od nas interpretacji nieustannego strumienia 
obrazów, zmienności i symulacji. Język wizualny staje się nowym, uniwer-
salnym językiem komunikacji. Chcemy go opanować oraz ujarzmić, zrozu-
mieć aktualne kody kulturowe i wykorzystać je na użytek naszej działalności.

 Zbigniew Darda
Animator kultury i społeczności lokalnych, pedagog, choreograf.  
Od 2013 roku Dyrektor Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów  
m.st. Warszawy. Koordynator Forum Kultury Mazowsze - regionalnego 
zrzeszenia osób zajmujących się animacją, członek Rady Programowej 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Ma wieloletnie 
doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społeczno- 

-kulturalnych – krajowych i międzynarodowych.  Za zasługi w działalności 
na rzecz społeczności lokalnych odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
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Nasz Kadr, instytucja kultury, to również chlubna filmowa i wizualna 
przeszłość. W końcu Dom Kultury Kadr został społecznie ufundowany jako 
dyskusyjny klub filmowy. To także cały sztafaż innych konotacji powiązanych 
z ramowaniem rzeczywistości. W owej symbolicznej przestrzeni mieści się 
zarówno fotografia, jak i sztuka, w tym sztuka nowych mediów, czyli wszystko 
to, co ukrywa się pod terminem „kultura wizualna”. Dlatego możemy śmiało 
rzec, że wrażliwość na estetykę i spójność przekazu komunikacyjnego kiero-
wanego na zewnątrz instytucji jest w nas naturalnie wdrukowana.

Dom Kultury Kadr to nie tylko odwoływanie się do przeszłości, lecz przede 
wszystkim przyszłość, którą wyznacza fundamentalna zmiana – w drugim 
kwartale 2017 roku przenieśliśmy się do nowo powstałego budynku. Skala 
i rozmach nowej siedziby nie tyle zainspirowała, ile wymogła na nas pracę 
nad nowym kształtem tej przyszłości, de facto spowodowała wymyślenie 
i zaprojektowanie nowej instytucji. Proces modernizacji Kadru pociągnął za 
sobą stworzenie strategii funkcjonowania, obejmującej misję oraz wartości, 
zakładającej zbadanie i lepsze poznanie naszych beneficjentów.

Nowy wizerunek
Jednym z kluczowych elementów metamorfozy instytucji od 
początku miała być zmiana identyfikacji wizualnej, uwzględ-
niająca stworzenie nowej strony internetowej. Potrzeba zmiany 
podyktowana była nie tylko nieaktualnością poprzedniej kreacji 
graficznej, lecz przede wszystkim jej nieadekwatnością wobec 
poczynionych prac nad „nowym Kadrem”. Na nasze zapotrze-
bowanie wpłynęła także zmiana skali działań: liczba znaków 
dla submarek, nowe grupy odbiorców, liczba wydarzeń etc. Nowa propozycja 
graficzna miała zarówno iść z duchem czasów, jak i odnosić się do samej 
infrastruktury instytucji – do nowoczesnego, charakterystycznego budynku, 
na którego fasadzie znalazło się 1600 analogowych pikseli. Dodatkowo, 
w wyniku naszych prac nad strategią, okazało się, że jedną z wyraźniej-
szych dystynkcji Kadru jest walor wizualny. Zatem idealnie wpasowaliśmy 
się w bieżącą charakterystykę naszych czasów, które premiują nie tylko sam 
przekaz, lecz także jego estetykę. 

Zagrożenia i pułapki
Mając za sobą bagaż doświadczeń, składający się z szeregu zakończonych 
procesów (eksperckich, diagnozy, badań itp.), niejako określiliśmy podsta-
wowe warunki brzegowe, mapowaliśmy otoczenie domu kultury. Siłą rzeczy nie 
mogliśmy sobie pozwolić na nierzetelnych, niesprawdzonych oferentów, dlatego 



108 INSPIRACJE

zdecydowaliśmy się przeprowadzić zamknięty konkurs dla uprzednio wybra-
nych podmiotów. Była to forma zabezpieczenia, zmniejszenia ryzyka niepowo-
dzenia – instytucje kultury nieczęsto mają sposobność zmieniania swojej iden-
tyfikacji, tym bardziej warto minimalizować potencjalny błąd. Nie mniej ważne 
jest wybranie do konkursu podmiotów, które mogą gwarantować propozycje na 
najwyższym artystycznym i technicznym poziomie. Warto przyjrzeć się ich port-
folio, skupić się na poszczególnych realizacjach przygotowanych dla podob-
nych partnerów, znaleźć biogramy pracowników etc. W naszym przypadku 
szukaliśmy odpowiednich dla nas grafików i projektantów, posiłkując się repo-
zytorium udostępnionym na stronie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, 
przeglądaliśmy portfolia na portalu Behance.net, zasięgaliśmy opinii w branży.

Brief – proces określania ram
Synchronicznie z poszukiwaniem ewentualnych partnerów skupiliśmy się na 
tworzeniu kluczowego dokumentu – briefu. Nie ukrywając, był to żmudny 
i niewdzięczny proces szlifowania, jak najbardziej precyzyjnego dookreślania 
każdego elementu prac, etapowania, ale też formułowania „miękkich” ocze-
kiwań i dyspozycji. Trwało to długo: staraliśmy się uzyskać wszelkie możliwe 
informacje, dowiedzieć, co i w jakiej formie powinno znaleźć się w mode-
lowym briefie. Było to o tyle ważne, że konsekwencje przeoczeń mogą być 
dotkliwe, zarówno dla zleceniodawcy, jak i wykonawcy. Umiejętne wywa-
żenie proporcji pomiędzy własną wizją, a zakładanym kreatywnym wkładem 
grafików jest kluczem do sukcesu. Pomagają w tym dobrze opisane oczeki-
wania, maksymalne przybliżenie potencjalnemu wykonawcy charakterystyki 
instytucji, uwypuklenie jej mocnych stron, określenie miejsca, w którym się 
znajduje, ale także kierunków rozwoju. Mówiąc wprost – oferent musi wyczuć 
i zrozumieć naszą markę. Ważne, by zastanowić się nad wszelkimi możli-
wymi zagrożeniami, przed jakimi może stanąć nowa, chociażby najlepsza 
kreacja graficzna. Czy będzie nas stać na odpowiedni papier, który wybije 
jej walory? Czy jeśli opiera się ona na zdjęciach, mamy gwarancję, że w przy-
szłości będziemy dysponować odpowiednim materiałem? Czy wraz z posze-
rzaniem się skali działań instytucji uda się nam zapanować zarówno nad 
całościowym, jak i nad jednostkowym przekazem komunikacyjnym przez 
nią generowanym? Umiejętność antycypowania ewentualnych problemów 
z wdrożeniem nawet i najdoskonalszej kreacji jest wartością samą w sobie. 

W naszym briefie położyliśmy nacisk na określenie ram, które ukierunko-
wywałyby nas na założone pozycje, dając jednocześnie gwarancję bezpie-
czeństwa finalnego produktu. Niejako odpowiadając sobie na postawione 
powyżej pytania, skupiliśmy się na kilku węzłowych punktach. Po pierwsze 
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zależało nam na systemie powiązanych i logicznie z siebie wynikających 
elementów budujących całościowy przekaz wizualny. Tylko dzięki temu 
możemy próbować ujednolicać komunikat wychodzący na zewnątrz, tak by 
selektywnie kierować go do naszych odbiorców. Ujednolicanie oznacza tu 
spójność wszystkich części – znaku głównego, logotypów submarek, estetyki 
strony www, kolorystyki, kroju pisma, formatu i rodzaju druków itd. – które 
w rezultacie mają za zadanie tworzyć koherentną markę, silną oraz rozpo-
znawalną po poszczególnych jej elementach. 

Druga, równie ważna kwestia to uniwersalność działań domów kultury 
i wynikające z tego trudności w określeniu grupy odbiorców. Uniwersalność 
łączy się naturalnie z ponadczasowością. W dobie gwałtownego przyśpie-
szenia, nie tylko technologii, lecz także wszelkich mód i trendów, kreacje tym 
bardziej powinny być uodpornione na upływający czas. Tym bardziej, że insty-
tucji kultury nie stać na częste zmiany identyfikacji, a zwłaszcza strony www. 
Idealny znak Kadru miał zatem łączyć nowoczesność z pewnym osadzeniem 
w konkretnej przestrzeni i funkcjach, jakie realizuje. Nie odcinać się zupełnie 
od swoich korzeni, nawiązywać do bogatej tradycji filmowej, do animacyjnego, 
inkluzywnego charakteru naszych działań. Nie popadać w banał, ale i nie 
ciążyć w kierunku abstrakcyjnych, autoreferencyjnych znaków, które w swoim 
przeestetyzowaniu równie dobrze mogłoby definiować zupełnie inne branże. 

 
↙

Projekt znaku i system
u identyfikacji w

izualnej studio Podpunkt. 
Realizacja strony Superskrypt. Fot. Podpunkt.



110 INSPIRACJE

W naszym przypadku naturalnym motywem do powiązania znaku z Kadrem 
mógł stać się nowy budynek i jego architektoniczna specyfika. 

Selekcja jako proces 
Odnosząc się do efektów konkursu, jasne opisanie naszych oczekiwań pozy-
tywnie wpłynęło na jakość propozycji, nie kastrując jednocześnie puli możli-
wości. Otrzymaliśmy cztery propozycje od trzech oferentów (jedna z pracowni 
przedstawiła dwa znaki). Trzy opierały się na czysto graficznej kreacji, jedna 
na motywie typograficznym. Mimo że konkurs miał charakter zamknięty, 
od początku zależało nam na transparentnym i sprawiedliwym przebiegu 
całego procesu. Nie można wymagać od partnerów najwyższej jakości, 
elastyczności cenowej i tak dalej, samemu nie przestrzegając podstawo-
wych standardów. Wszyscy trzej oferenci otrzymali wynagrodzenie za przy-
gotowane konkursowe propozycje. Taki sposób działania buduje zaufanie 
pomiędzy partnerami, wpisuje się w etos dobrych praktyk współpracy oraz 
wzajemnego szacunku dla wykonanej pracy. 

Na ostateczny wybór wpłynęło wiele zmiennych, na pewno najważniej-
szym czynnikiem nie była cena. Nowy identyfikacja miała być summą nowego 
Kadru, wyobrażeń o jego kształcie i możliwościach, oczekiwań odbiorców, 
wyznacznikiem naszych gustów – miała po prostu oddawać ducha Kadru. 
Tak naprawdę to przechodząc do drugiego etapu konkursu, czyli już do pracy 
ze zwycięskim oferentem, rozpoczęliśmy cały proces negocjowania, kompro-
misu, optymalizacji. I nagle okazało się, że jednak nie czujemy tej nowej 
propozycji, że co prawda jest bardzo estetyczna, spełnia warunki formalne, 
ale brakuje jej czegoś nieuchwytnego, tego błysku i efektu „wow”. Pierwsza 
propozycja wykorzystywała motyw zaczerpnięty z fasady Kadru: na siatce 
logotypu rozpięte zostały nieregularnie rozmieszczone piksele, w kolorach 
czarnym i białym. Wpadliśmy w pułapkę, której nie dało się przewidzieć. 
W toku procesu pojawiała się nieco zmieniona wersja tego samego znaku, 
oscylująca cały czas wokół tego samego pomysłu. Dopiero w efekcie burzy 
mózgów, w której wzięli udział pracownicy Kadru, odkryliśmy, że idealne 
logo już mamy – była to propozycja znaku jednej z submarek. Nie mieliśmy 
żadnych wątpliwości: to właśnie ten znak idealnie oddawał i reprezen-
tował nowy Kadr, zarówno na poziomie symbolicznym, jak i czysto funkcjo-
nalnym. Prosty kształt (piksel?) składający się z dwóch elementów, przedzie-
lony na pół. To zarówno odwołanie do struktury architektonicznej nowego 
budynku, podziału funkcji (culture i community), jak i szereg innych skoja-
rzeń (z energią, akumulatorem, piorunem). Płynie z tego prosty wniosek – nie 
należy spoczywać na laurach, warto dążyć do ideału, pomimo tego, że jego 
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określenie jest bardzo subiektywne oraz intuicyjne. Tak więc to logo i imma-
nentny element pikselowy były punktem zaczepienia dla całej identyfikacji, 
od którego zaczęła się praca nad dalszymi elementami całego systemu. 

Wizerunkowy charakter stron www
Nawet najlepsza i najbardziej spójna identyfikacja wizualna wypadnie blado 
na tle archaicznej strony www. Zmieniają się bowiem nie tylko trendy w projek-
towaniu, lecz także same technologie. Dlatego kolejnym wyzwaniem okazała 
się praca nad stroną internetową. Tu w jeszcze większym stopniu przydaje 
się przewidywanie przyszłych funkcjonalności (user experience), rozumienie 
struktury i architektury strony itd. O ile na poziomie kreacji graficznej nie 
musimy mieć sztywnych i ściśle określonych wytycznych do ostatecznego 
efektu prac, o tyle rozpoczynając proces projektowania warto przejrzeć ileś 
stron, które mogą stać się referencją dla naszego wykonawcy (tzw. bench-
marki). Umiejętność przełożenia wyobrażonej wizualizacji strony na wersję 
w pełni kodowalną jest prawie niemożliwe. Tym bardziej dobrze jest zawczasu 
dograć wszelkie szczegóły, dopytywać o nie i weryfikować je na każdym 
etapie prac. Co prawda wszystko da się zmienić, prawie zawsze (jeśli to nie 
zamknięty CMS) można dodać nowe elementy, ale znowu wracamy do kwestii 
późniejszych kosztów. Zatem im dłuższy namysł poparty gruntownym przy-
gotowaniem, tym mniejsza szansa na późniejsze problemy. 

Wartość czasu
Bardzo ważnym elementem całego procesu tworzenia nowej identyfikacji 
wizualnej jest czas, jaki możemy przeznaczyć na jej przygotowanie oraz wdro-
żenie. W naszym przypadku trwało to osiem miesięcy, licząc od momentu 
przygotowania finalnego briefu i wybrania oferenta. Złożyło się na to wiele 
czynników, zarówno zewnętrznych, jak i czysto ludzkich. Stopień intensyw-
ności prac powiązany był z zajętością pracowników, projektantów, okre-
sami urlopowymi itp. Zgodnie z naszą nową strategią, daliśmy sobie również 
szansę na odrobinę twórczego szaleństwa, eksperymentowanie – kreowanie 
idealnego rozwiązania, które zakłada stworzenie kilku prototypów, tak aby 
efektem końcowym był nasz znak, identyfikacja, z którą się utożsamiamy. 
Urzeczywistniło się to dzięki wsparciu pracowników oraz przyjaciół Domu 
Kultury Kadr – na wszystkich etapach pracy z grafikami i programistami, 
w tym w toku bieżącej weryfikacji poszczególnych rozwiązań. 

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia przybliżą was do sukcesu, czyli 
stworzenia identyfikacji, która będzie spójna, czytelna, możliwie uniwersalna, 
a przede wszystkim wasza.
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Eliza Gryszko
socjolog o specjalizacji antropologia współczesności/animacja
działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji 
pozarządowych. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana 
zawodowo oraz hobbystycznie z sektorem pozarządowym. 
Koordynatorka Sieci Latających Animatorów i Socjologów 
w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. Współpracowała między innymi 
z Federacją MAZOWIA, Fundacją Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć 
Badawcza i Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie złapała bakcyla 
nowych technologii.

„Lubię mówić z Tobą…” –  
od słowa do diagnozy 
odbiorców oferty kulturalnej
Wiemy, jak ważne jest, by dokładnie poznać 
lokalną społeczność, którą chcemy włączyć 
w nasze działania. Poznajcie inspirującą i pełną 
praktycznych wskazówek opowieść o tym, jak zbliżyć 
się do swojej publiczności.

Od słowa do słowa, podczas zwyczajnej, codziennej rozmowy z sąsiadem, 
przyjacielem, znajomym zdobywamy wiele informacji, które poza sferą życia 
prywatnego, mogą się przydać w naszej pracy i misji miejsc kultury, w których 
pracujemy. „Lubię mówić z Tobą…” to nie tylko tytuł piosenki, którą gorąco 
polecam dla relaksu po ciężkim dniu, to też motto, które może nam przy-
świecać, kiedy myślimy o projektowaniu naszych działań w taki sposób, aby 
odpowiadały na potrzeby i rozwijały potencjał odbiorców oferty kulturalnej, 
którą proponujemy. Dobra i atrakcyjna oferta dla mieszkańca to pochodna 
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rzetelnej diagnozy lokalnej, która często opiera się na spotkaniu, rozmowie, 
interakcji z odbiorcą – parafrazując – po prostu warto rozmawiać w mniej lub 
bardziej bezpośredni sposób. Chcąc dobrze działać, nie uciekniemy od tego, 
dlatego warto to polubić. 

Po co ta diagnoza? 
Diagnoza lokalna to sposób myślenia, filozofia działania. Warto ją robić 
z czystej ciekawości poznawczej, ale przede wszystkim trzeba z dbałości 
o jak najwyższą jakość w dążeniu do realizacji celów. Powinniśmy zadbać 
o pogłębienie wiedzy na temat społeczności lokalnej, grupy odbiorców, które 
nas interesują, których dotyczy nasza oferta. Po to właśnie przeprowadzamy 
diagnozę lokalną. 

Diagnoza lokalna to proces badawczy, który przy użyciu rozmaitych 
metod i narzędzi pozwala rozpoznać określony tematycznie lub geogra-
ficznie obszar. To początek każdego projektu/działania, początek każdej 
współpracy ze społecznością lokalną, po prostu – rozwiązanie problemów 
i wydobycie potencjałów. Diagnoza to również promocja naszych działań, 
o których mimowolnie informujemy, kiedy pytamy innych o ich zdanie. 

Podsumowując – diagnoza lokalna to:

 ■ pierwszy krok we współpracy ze społecznością lokalną;
 ■ włączanie społeczności w procesy decyzyjne; 
 ■ wyjaśnienie kwestii problematycznych;
 ■ promocja naszych działań.

Działania diagnostyczne należy podejmować nie tylko ze względu na 
to, że wymaga tego logika działania, ale przede wszystkim dlatego, że nie 
możemy działać w próżni, nie możemy decydować za innych/odbiorców 
działań, które planujemy. Mało tego – to, co zamierzamy, musimy zweryfi-
kować i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy to, co planuję, jest aby na pewno 
tym, czego chce grupa docelowa moich działań? Dobrze zrobiona diagnoza 
lokalna może uchronić nas od klęski naszego projektu, z którego nikt nie 
skorzysta, bo jego oferta jest nieadekwatna do potrzeb. Pamiętajmy, że dzia-
łania dobrane pod kątem odbiorców są skazane na sukces. Dzięki diagnozie 
możemy również stworzyć mapę interesariuszy, czyli osób, grup, instytucji, na 
które pośrednio będzie miał wpływ nasz projekt. Mapa interesariuszy może 
być wstępem do wyłonienia partnerów do projektu, których wsparcie może 
okazać się kluczowe na jego dalszych etapach. 
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Reasumując – diagnoza potrzeb jest pierwszym krokiem do pracy nad 
ofertą kulturalną, w miarę możliwości powinna przebiegać dwutorowo – 
powinna przedstawiać lokalną i ogólnopolską sytuację dotyczącą danej 
kwestii. Czasami działania, które proponujemy, ktoś już gdzieś przetestował, 
ktoś kiedyś już pracował z grupą, którą chcemy zaprosić do działania, mimo 
że kontekst lokalny jest dla nas kluczowy, warto sprawdzić, czy nie wywarzamy 
otwartych drzwi i czy nie ma doświadczeń, z których możemy skorzystać:

 > analiza materiałów, które są już dostępne – tutaj pracę ułatwia nam 
znacznie Internet;

 > jeśli planujemy działania, które mają zagospodarować czas wolny 
gimnazjalistom, to sprawdźmy, czy nie pojawiły się w ostatnich latach 
(oczywiście im świeższe, tym lepiej) badania młodzieży, w których 
występował wątek czasu wolnego i przytoczmy wyniki, jeśli są one 
zgodne z naszymi intuicjami i merytorycznie uzasadniają podjęte 
przez nas działania. Podobnie możemy skorzystać z badań prze-
prowadzonych lokalnie – warto się dowiedzieć w urzędzie gminy lub 
miasta, czy taka diagnoza miała miejsce, należy też zwrócić uwagę 
na prasę i to, czy badane przez nas zjawisko nie zostało wcze-
śniej opisane;

 > diagnoza lokalna – sami zdobywajmy wiedzę za pomocą prostych 
narzędzi badawczych (ankiety, wywiadu), pytajmy mieszkańców, 
rodziców, młodzież o ich zdanie na dany temat. Wyjście w teren nie 
jest łatwe, trzeba na chwilę zmienić rolę i stać się badaczem społecz-
ności lokalnej, ale cały trud wynagradza satysfakcja ze zdobytej 
wiedzy. Pamiętaj, że nie musisz być socjologiem, żeby zbadać 
potrzeby społeczności.

Diagnoza w praktyce 
Teoria teorią, ale teraz przejdźmy do praktyki. Diagnozę warto robić:

 > prostymi metodami;
 > wychodząc do ludzi, w teren;
 > testując różne narzędzia i metody;
 > otwierając się na dialog i współdziałanie.
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Elementy podstawowe, czyli od czego zacząć i jakie kroki podjąć, aby przejść 
przez proces badawczy zwycięsko:

KROK I – Postawienie pytania badawczego – co chcemy zbadać? 
 > opowiedz o tym swoim współpracownikom, zadaj im pytanie badawcze, 

np. Jak młodzież w naszej miejscowości chciałaby spędzać czas wolny?;
 > pytanie badawcze = nasz problem;
 > znajdź w zespole kogoś, kto ci pomoże – nie działaj w pojedynkę, to 

zgubne, trudne i mało efektywne. Więcej punktów widzenia, więcej 
doświadczeń to duży plus – im większy twórczy ferment, tym lepiej dla 
dalszych działań;

 > zróbcie burzę mózgów, zastanówcie się, kto jeszcze może wam pomóc, 
od kogo uzyskacie cenne informacje?; 

 > określcie grupę docelową – kogo chcecie zbadać, aby uzyskać odpo-
wiedź na pytanie.

KROK II – Stworzenie zespołu i wybór koordynatora badania:
 > wybierzcie zespół badawczy;
 > wyznaczcie kogoś, kto pokieruje jego pracami (w takiej pracy demokracja 

bywa zgubna);
 > podzielcie się obowiązkami, czyli określcie, kto odpowiada za wywiady, 

ankiety, analizę materiału, raport;
 > skorzystajcie z jakiegoś narzędzia internetowego, żeby się lepiej komu-

nikować (i mieć przy okazji backup ustaleń, a potem danych).

Inspiracja:

Narzędzia internetowe usprawniające komunikację:
 ■ Doodle – szukanie wspólnego terminu spotkania;
 ■ Dokumenty Google’a  – wspólna edycja tekstów lub intuicyjne 

tworzenie ankiet on-line;
 ■ Dropbox – współdzielony katalog plików;
 ■ Trello – wspólna „tablica z karteczkami”, z listą rzeczy do zrobienia, 

pozwala śledzić postępy w pracy;
 ■ Loomio – narzędzie internetowe do wspólnego podejmowania decyzji.

http://doodle.com/pl/
https://www.dropbox.com/
https://trello.com/
https://www.loomio.org/?locale=pl
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KROK III – Metody i narzędzia – wybór sposobu badania:
 > zróbcie burzę mózgów wokół grupy i problemu, który będziecie 

badać i odpowiedzcie na pytanie, jakie metody/narzędzia posłużą 
nam najlepiej?; 

 > pytanie o metodę rozłóżcie na czynniki pierwsze, biorąc pod uwagę: 
czas, jakim dysponujecie, specyfikę grupy docelowej, kanały komu-
nikacji z jakich korzystają wasi przyszli badani, miejsca, w których 
można ich spotkać, oraz „pory aktywności”;

 > przy większym badaniu wybierzcie kilka metod/narzędzi. 

Inspiracja:

Narzędzia badawcze – do wykorzystania od zaraz
Proponuję proste narzędzia, z których będziecie mogli korzystać samo-
dzielnie, bez większego kłopotu, z pozytywnym nastawieniem. Charakteryzują 
się one lekkością i atrakcyjnością formy, dzięki czemu z większą siłą angażują 
atencję badanych, a z drugiej strony są na tyle proste w realizacji, że każdy 
pracownik instytucji kultury, przy odrobinie dobrych chęci, jest w stanie z nich 
skorzystać. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” działa w duchu action rese-
arch – dla nas badani to współtwórcy badania i najważniejsi eksperci, a sytu-
acja badania zawsze prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. Diagnoza 
lokalna naprawdę przyczynia się do zmiany świata na lepsze. 

Narzędzia, z których często korzysta Towarzystwo, to: spacer badawczy, 
pytanie na sznurku (opisane w Pomysłach do zrobienia) oraz design thinking. 
Każde z nich sprawdza się w zgoła innej sytuacji, mniej lub bardziej angażuje 
uczestników, wymaga mniej lub więcej czasu oraz uwagi od prowadzącego.

Spacer badawczy – odbiorca to najlepszy ekspert
1. Narzędzie to prawie zwykły towarzyski spacer po okolicy, z tą różnicą, 

że ma konkretny cel – zdobycie wiedzy. Nie prowadzimy z badanymi 
rozmowy o wszystkim, ograniczamy się do swobodnej wymiany zdań na 
interesujący nas temat, zadajemy badanym pytania, notujemy lub nagry-
wamy odpowiedzi. Spacer badawczy najlepiej sprawdza się w zdoby-
waniu informacji na temat jakiejś przestrzeni, np. terenów zielonych 
w naszym mieście. Do badania zapraszamy kilku uczestników, z którymi 
wybieramy się w teren. Badanego traktujemy jak eksperta, który najle-
piej opowie nam o tej konkretnej przestrzeni, co mu się w niej nie podoba, 
co jest dobre i czego chciałby jeszcze. Zebrany materiał poddajemy 
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analizie, konfrontujemy z wiedzą innych badaczy, porządkujemy w kate-
gorie, dyskutujemy i wyciągamy wnioski.

2. Czas i liczba osób potrzebna do realizacji, materiały:
 > realizując cykl spacerów, musimy na cały proces poświęcić około trzech 

tygodni, pojedynczy spacer powinien trwać nie dłużej niż dwie godziny;
 > na jednego badacza nie powinno przypadać więcej niż trzy osoby;
 > poszczególne grupy nie powinny być duże, w kameralnym gronie 

lepiej się prowadzi rozmowę, ale żeby zrekompensować frekwencję 
powinniśmy zorganizować kilka spotkań; 

 > warto mieć ze sobą: dyktafon, notes i długopis, mapę okolicy, 
aparat fotograficzny.

3. Mocne strony:
 > przyjemny, odbywający się na świeżym powietrzu sposób realizacji;
 > swobodne rozmowy nie mają charakteru odpytywania.

4. Minusy:
 > zależność od warunków pogodowych i stanu zdrowia badanych.

Pytanie na sznurku – strzał w dziesiątkę 
1. Prosta metoda badawcza, idealna do wykorzystania podczas większych 

imprez organizowanych przez instytucję kultury. Dostarcza odpowiedzi 
na proste pytanie, np. o to, w jakich zajęciach badani uczestniczyliby 
najchętniej. Zbiera pomysły, które potem można pogrupować i podsu-
mować. Polega na doklejaniu odpowiedzi do zawieszonego na sznurku 
pytania, co w rezultacie tworzy łańcuch możliwych rozwiązań. Idealnie 
sprawdza się na powietrzu lub w większych pomieszczeniach. Zebrane 
pomysły wystarczy zliczyć i rozważyć te, które powtarzały się najczęściej.

2. Czas i liczba osób potrzebna do realizacji, materiały:
 > całkowita realizacja trwa około czterech godzin; 
 > badanie z powodzeniem zrealizują dwie osoby;
 > materiały potrzebne do realizacji badania: sznurek jutowy, klej, kolo-

rowe kartki, flamastry, spinacze, nożyczki, baloniki lub inne przycią-
gające uwagę elementy. 

3. Mocne strony:
 > możliwość przebadania dużej liczby osób w krótkim czasie;
 > łatwa analiza wyników;
 > niskie nakłady finansowe;
 > nie wymaga od badacza dużego zaangażowania;
 > każdy może je zrealizować;
 > przeznaczone dla różnych grup wiekowych. 
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4. Minusy:
 > proste odpowiedzi na nieskomplikowane pytanie;
 > badanego udaje się zatrzymać tylko na chwilę, nie pogłębimy 

z nim odpowiedzi.

Siła w metodzie design thinking1 
To praca analityczna i twórcza, której celem jest zrozumienie i rozwiązanie 
jakiegoś problemu w oparciu o kontekst lokalny, społeczny, ekonomiczny 
etc. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie nie tylko projektanta, ale przede 
wszystkim pozostałych uczestników konkretnego działania (na przykład 
zespołu instytucji kultury, wybranych grup mieszkańców, innych interesa-
riuszy, którzy naszym zdaniem są istotni w konkretnym temacie). Design thin-
king pobudza kreatywność, innowacyjność i dostarcza realnych rozwiązań, 
które są na miarę sytuacji „tu i teraz”. Buduje więzi i daje możliwość siecio-
wania środowisk, które nigdy nie zrealizowałyby wspólnego projektu i nie 
chodzi tutaj o niechęć, a raczej o dostrzeganie wspólnego interesu i pola 
do współpracy.

KROK IV – Harmonogram:
 > mamy metodę, wiemy co nas czeka – zaplanujmy nasz czas;
 > wyznaczmy punkty graniczne: początek badania i koniec, czyli przed-

stawienie wyników badań;
 > na osi czasu zaznaczmy poszczególne etapy: początek i koniec prac 

nad narzędziem, wyjście w teren, zakończenie badania, analizę, 
pisanie raportu, prezentację wyników.

KROK V – Analiza materiału z badania:
 > spotkanie wydobywcze – spotkanie osób zaangażowanych w badanie, 

rozmowa o tym, co wydarzyło się podczas badania;
 > analiza wypowiedzi/odpowiedzi badanych – porządkowanie ich, 

wyciąganie wniosków;
 > przygotowanie wniosków i rekomendacji. Przedyskutowanie ich 

w zespole. 

1 Mariusz Wszołek, Michał Grech, Przedmowa do wydania polskiego, w: Tim Brown, „Zmiana 
przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność”, Wrocław 
2013, s. 11–12.
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KROK VI – Raport z badania: 
 > raport powinien powstać, chociażby ze względu na nasze przy-

szłe działania; 
 > zdobyta raz wiedza na pewno się przyda i może zainteresuje 

inne organizacje; 
 > spisujemy: pytanie badawcze, przebieg badania, wnioski i propo-

zycje działań na przyszłość; 
 > zanim raport zyska ostateczny kształt, wyniki przedyskutujmy na 

spotkaniu z grupą, którą badaliśmy.

KROK VII – Przedstawienie wyników:
Pamiętajcie, że raport nie musi być pokazany jako jednolity tekst, dzielenie 
się nim i wiedzą, którą zawiera jest bardzo ważne, piszę o tym w dalszej 
części tekstu. 

W Internecie istnieje bogaty zasób materiałów na licencji Creative 
Commons, to nie tylko materiały graficzne ze stocków, to też narzędzia, 
aplikacje, dzięki którym raport można przedstawić jako barwną infogra-
fikę, plakat, czy inny produkt graficzny, który przyjdzie nam do głowy, np.:

 > Canva – tworzenie grafik;
 > Piktochart – projektowanie plakatów, wykresów, infografik.

Wszyscy mają diagnozę! Mam i ja! I co teraz? 
Po pierwsze wykorzystaj wiedzę, po drugie – podziel się nią. Jeśli nie wycią-
gniesz wniosków z badania, to stracisz zaufanie swojej społeczności. 
Dlaczego? Ponieważ zająłeś im ich czas i zdobyłeś ich wiedzę, a potem 
nic z tym nie zrobiłeś/zrobiłaś. Nie możecie tak nadwyrężyć swojej opinii 
i relacji z mieszkańcami waszej miejscowości. Jak najszybciej podzielcie 
się tym, w jaki sposób korzystacie z wiedzy, udostępnijcie ją również innym. 
Pochodzi od społeczności lokalnej, nie powinna być tajna.

Dlaczego udostępniać wiedzę zdobytą w trakcie diagnozy lokalnej? 
Odpowiedź i uzasadnienie zależą od tego, czy rozumiemy to szerzej i mówimy 
o kontekście lokalnym, czy o interesie samej instytucji. 

Zacznijmy od kontekstu lokalnego – informacje dotyczące społeczności, 
potrzeb kulturalnych mieszkańców, nowych grup odbiorców, czy lokal-
nych problemów to cenna wiedza, która dobrze wykorzystana może przy-
czynić się do realizacji dobrych projektów społeczno-kulturalnych, które 
zmienią lokalny świat na lepszy. Dzieląc się z innymi, przyczyniamy się do 
ich działań, które prowadzą do zmiany społecznej. Oszczędzamy energię 

https://www.canva.com/
http://piktochart.com/
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innych instytucji, organizacji bądź mieszkańców, która nie marnuje się, nie 
wyważa otwartych drzwi, dzięki czemu można skupić się na działaniu. 

Pewnie znacie to miłe uczucie, kiedy okazuje się, że odpowiedź na pytanie, 
które sobie zadajecie, już istnieje i to, co trzeba zrobić, to tylko przekuć 
ją w działanie? W ten sposób uświadomiliśmy sobie właśnie dużą korzyść 
społeczną, która płynie z dzielenia się wiedzą. 

Przekazywanie wiedzy to też skuteczne podnoszenie jakości wydarzeń 
i działań kulturalnych w naszej okolicy. Udostępniając informację o tym, jakich 
i w jaki sposób realizowanych działań kulturalnych potrzebują mieszkańcy 
lub ich konkretne grupy, przyczyniamy się do refleksji organizatorów, którzy 
mogą skorzystać z wypracowanych przez nas wskazówek, jeśli tylko chcą. 
Gdybyśmy mieli to do czegoś porównać i uprościć, to możemy powiedzieć, 
że udostępnione wyniki to lepsza oferta kulturalna i zadowoleni mieszkańcy. 

Wreszcie warto wyobrazić sobie hipotetyczną, ale niezwykle pożyteczną 
i możliwą do zrealizowania sytuację, w której wszystkie instytucje i organi-
zacje udostępniają wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Mamy 
wtedy do czynienia z lokalną bazą wiedzy, która jest aktualna i dostępna dla 
wszystkich, to sytuacja, kiedy wszyscy wygrywamy, mamy dostęp do wiedzy 
i wystarczy ją jedynie uporządkować. 

Co zyskuje instytucja dzieląca się wiedzą? Udostępnianie innym wiedzy, 
którą zdobyliście, powinno być standardem, zachęcić do tego powinien fakt, 
że także prowadzi to do wymiernych korzyści dla waszej instytucji. Dzieląc 
się wiedzą, przyczyniamy się do: 

 > budowania wizerunku instytucji uczącej się, otwartej na zmianę, 
dającej przykład innym, słowem takiej, która nie boi się pokazać, 
że coś jej nie wyszło – udostępnianie wiedzy z badań to jak powie-
dzenie o sobie: „Zobaczcie, uczymy się na własnych błędach, wycią-
gamy wnioski i co więcej – zapraszamy do korzystania z naszych 
doświadczeń”;

 > tworzenia kapitału społecznego wokół naszej instytucji – udostęp-
niając wiedzę, pokazujemy, że traktujemy badanych oraz innych inte-
resariuszy poważnie, konfrontujemy się z ich zdaniem, budzimy w ten 
sposób zaufanie do naszej instytucji; 

 > zwiększenia dostępu do wiedzy, którą udostępnią inni – decydując 
się na taki krok, motywujemy inne organizacje, które wcześniej czy 
później pójdą w nasze ślady, dzięki temu mamy gotowy zasób wiedzy, 
która może nam się przydać w przyszłości. 

Diagnoza lokalna to nieodłączny element działania nowoczesnej insty-
tucji kultury, warto ją wprowadzać w życie, bo dostarcza wiedzy niezbędnej 
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do działania w społeczności lokalnej. Trzeba spojrzeć na diagnozę, jak na 
odświeżenie naszej wizji działania, nowy zastrzyk energii. Z drugiej strony – 
nie można przesadzić, sztuką jest dobre wyważenie między tym, co przy-
nosi diagnoza, a tym, co zakładaliśmy sobie w misji i wizji naszej instytucji. 
Znalezienie złotego środka, choć bywa trudne, jest gwarancją sukcesu. 

Inspiracja:

 ■ Gdzie szukać wiedzy i metod? 
Diagnoza lokalna nie jest aż tak trudna, jak się wydaje, ale zanim zaczniecie 
ją robić, proponujemy kilka inspiracji: 

 > publikację „Diagnoza młodzieży w środowisku lokalnym”, która na 
przykładzie konkretnej grupy wprowadza nas w tematykę i narzę-
dzia diagnozy lokalnej; 

 > zbiór scenariuszy działań „Pomysły do zrobienia”, w którym znajdują 
się instrukcje do prostych narzędzi diagnostycznych, które jednocze-
śnie aktywizują społeczność lokalną.

http://www.rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1583/3769_Diagnoza_potrzeb_mlodziezy.pdf
http://pomysly.e.org.pl/wiszace-pytanie/
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Zaproszenie w podróż 
z odbiorcą, czyli audience 
development dla opornych
Co to jest audience development?
Pojęcie audience development przywędrowało do Polski z Wielkiej Brytanii. 
Pojawiła się idea, z praktyką jest… zdecydowanie gorzej. Dzięki kilku osobom, 
które zetknęły się z tym tematem, ludzie związani z kulturą pracujący 
w polskich instytucjach kultury mogli przy różnych okazjach usłyszeć, co 
kryje się za tymi dwoma angielskimi słowami, podjąć też pierwsze próby prze-
łożenia ich na praktykę w tutejszej rzeczywistości. Jednak takie pojedyncze 
próby to zdecydowanie za mało. Audience development, spolszczone jako 
rozwój publiczności, to w założeniu systemowe i systematyczne działania 
podejmowane przez organizacje kultury i obejmujące wszystko, co się dzieje 
na styku odbiorcy i programu. Rozwój publiczności to przede wszystkim okre-
ślony sposób myślenia, podejście, które stawia uczestnika, odbiorcę, widza, 
słuchacza w centrum uwagi. Sukcesy działań w obszarze rozwoju publicz-
ności trudno zmierzyć. Trzeba czasu, cierpliwości i wnikliwości, aby zobaczyć 
ich efekty. Bo tu nie chodzi po prostu, czy też tylko, o frekwencję. Chodzi 
o doświadczenie, które budujemy pomiędzy człowiekiem a sztuką i pomiędzy 
ludźmi. Trzeba uwierzyć i trzeba odczuć efekty tego działania, frekwencja 
będzie zaś dodatkową nagrodą.

Rozwój publiczności to nie jednorazowe działanie, ale długotrwały, zapla-
nowany proces. Każda organizacja bardziej lub mniej świadomie w nim 

Beata Dubiel-Stawska
Konsultantka, ekspertka i autorka programów szkoleniowych z obszarów: 
zarządzanie projektami, planowanie strategiczne, budowanie sprawnie 
działających zespołów, zarządzanie zmianą, komunikacja, audience 
development. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe 
na stanowiskach kierowniczych w korporacji, a także jako niezależny 
przedsiębiorca w obszarze organizacji eventów oraz prowadzenia 
projektów doradczych i szkoleń dla firm oraz instytucji kultury. Od 2016 
roku współpracuje z Biurem Kultury m. st. Warszawy w ramach programu 
rozwoju publiczności ADESTE.  
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uczestniczy. Rozwój publiczności ma za zadanie sprawić, żeby ludzie czuli 
potrzebę kontaktu ze sztuką, kulturą, żeby czytali, chodzili do teatru, zaglą-
dali do galerii, sal koncertowych, a także żeby sami tworzyli i umieli odczy-
tywać znaczenia, interpretować, przeżywać, mówić o tym, co zobaczyli, usły-
szeli. Chodzi o to, żeby sztuka miała w ich życiu swoje miejsce i znaczenie.

Praktyczna rada: 
Jeżeli chcesz działać w duchu rozwoju publiczności, powinieneś 
wiedzieć, dla kogo i z kim chcesz działać. Kto jest uczestnikiem, 
odbiorcą, współtwórcą twoich programów? Odpowiedź: „dorośli 
zainteresowani kulturą” lub „licealiści” nie jest punktowana. Bądź 
bardziej precyzyjny, postaraj się o więcej szczegółów, wyobraź 
sobie jedną konkretną osobę, która dobrze reprezentuje odbiorców, 
o których myślisz. Co o niej wiesz? Co lubi? Gdzie bywa? Co jest 
dla niej ważne? Jak i gdzie szuka informacji? Czym się interesuje? 
Jak podejmuje decyzje? To proste ćwiczenie. Zrób je, a będziesz 
miał/miała za sobą pierwsze ćwiczenie z segmentacji – ważnego 
narzędzia rozwoju publiczności.

Jaki jest twój cel?
Różne organizacje mają zwykle swoje misje, czyli dalekosiężne, ambitne 
plany związane z ich istnieniem i funkcjonowaniem. Wśród instytucji kultury 
znajdziemy takie, których misją jest ochrona szczególnie cennych dzieł sztuki 
lub obiektów będących świadectwem historii. W ich przypadku zwiedzający 
będzie musiał się pogodzić z ograniczeniami. Nie wejdzie do nich, kiedy 
chce, nie spędzi tyle czasu, ile by chciał, i nie zrobi sobie selfie. Mimo ogra-
niczeń takie organizacje znajdują coraz ciekawsze sposoby na zapewnienie 
kontaktu z odbiorcami: udostępnianie w sieci, mobilne muzea, warsztaty 
poza główna siedzibą, wydawnictwa, aplikacje. 
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Są też organizacje, które nie mają takich ograniczeń i ich głównym zmar-
twieniem jest frekwencja. Takie organizacje wcale, wbrew pozorom, nie mają 
łatwiej. Poszukiwanie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami odbiorców 
a ambicjami twórczymi organizatorów jest często bolesnym doświadcze-
niem. I nie chodzi o to, że najprościej zrobić koncert disco-polo zamiast 
wieczoru z poezją. Te poszukiwania kompromisu są dużo bardziej skompli-
kowane i pełne niuansów. Do uczestnictwa w kulturze i smakowania sztuki 
trzeba przekonywać, zachęcać, nie zmuszać. A mobilizować, wzbudzać 
zainteresowanie można tylko wtedy, kiedy uszanujemy potrzeby, wartości 
i wrażliwość drugiego człowieka. 

Praktyczna rada: 
Planując swoje działania, odpowiedz sobie na kilka podstawowych 
pytań. Jakie miejsce i jaką rolę w twoich aktywnościach ma 
odbiorca? Czy ma być tylko odbiorcą tych działań, biernym 
widzem, czy ma je współtworzyć? A może jesteś tylko 
katalizatorem dla twórczych działań ludzi z twojego otoczenia? 
Co jest dla ciebie ważniejsze: ilość czy jakość, artystyczne 
eksperymenty czy szeroki kontakt z publicznością? Te dwa 
podejścia się nie wykluczają, ale ważne jest zdecydować, gdzie 
stawiasz akcent, jakie są priorytety. Jeśli jest to tylko ilość to, na 
ogół, kosztem jakości. Przez jakość rozumiem dbałość o to, jakie 
doświadczenie wyniesie człowiek z obcowania z proponowanym 
programem. W tłumie trudno jest zadbać o potrzeby i dobre 
samopoczucie każdego uczestnika wydarzenia. 
Nie bądź egoistą. Pomyśl o odbiorcy, zanim zaczniesz działać. 
Sprawdź, czy to, co ciekawe, intrygujące i zrozumiałe dla ciebie, 
jest takie dla potencjalnych odbiorców. 
Chyba że jesteś twórcą, który chce odkryć nowe, nieznane rejony 
doznań artystycznych. Wtedy nie kłopocz się. Nikt nie musi cię 
rozumieć. Może za sto lat…

My nie jesteśmy korporacją…
Rozmawiając, bądź przysłuchując się rozmowom osób w instytucjach kultury, 
często słyszę zarzut, że coś co jest „korporacyjne”. Czyli złe, nieodpowiednie 
dla nas. Korporacyjne podejście, język, sposób działania. Na ogół mówią to 
osoby, które pracę w korporacjach znają z opowieści znajomych lub z mediów. 
Jednocześnie zdarza mi się coraz częściej spotykać w organizacjach kultury 
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ludzi, którzy w korporacjach pracowali. I, podobnie jak ja, uważają, że warto 
wykorzystać zdobycze rozwiniętych organizacji biznesowych do mądrzejszego, 
skuteczniejszego i bardziej nowoczesnego zarządzania w naszych instytu-
cjach czy zespołach. 

Co to znaczy „korporacyjne”? To znaczy, że każdy zna cel i wie, za co odpo-
wiada, że przełożony rozumie, jak ważna jest atmosfera w zespole, że ludzie 
mają motywację do pracy i czują, że chcą i muszą się rozwijać, że widzą sens 
i znaczenie tego, co robią. Tak jest w korporacjach. Dobrych korporacjach, które 
odnoszą sukcesy. Czy takie podejście może zaszkodzić organizacjom działa-
jącym w sektorze kultury? Mądre i skuteczne zarządzanie ludźmi nie zaszko-
dziło jeszcze nikomu, a z obserwacji wiem, że jest to słabość wielu organizacji. 
Jakiś czas temu pojawił się w prasie branżowej głos, że wszystkiemu jest winien 
system zarządzania projektami, coraz powszechniej stosowany także w kulturze. 
To ciekawa koncepcja, która oznacza, że system narzuca ludziom określone 
zachowania. Nic bardziej mylnego. System zarządzania projektami daje nam 
do ręki zestaw narzędzi, a od nas zależy, jak ich użyjemy. Fakt, że w instytucjach 
kultury pracuje się ponad siły, a pracownicy są nisko wynagradzani nie wynika 
z wykorzystywania metodyki zarządzania projektami. Za takimi decyzjami stoją 
konkretni ludzie i warunki finansowo-organizacyjne poszczególnych instytucji.

Nie bójcie się zarządzania projektami! Dzięki zastosowaniu prostych 
narzędzi poczujecie, że można pracować sprawniej. Sensowniej i mądrzej 
zamiast więcej. Kiedy dobrze zaplanujecie cel swoich działań, opracujecie 
harmonogram, podzielicie się odpowiedzialnością, ustalicie zasady komuni-
kowania się i podejmowania decyzji, okaże się, że nie musicie po drodze gasić 
tysiąca pożarów. Zorientujecie się także, czy i na jakich warunkach chcecie 
w takim projekcie pracować. 

Praktyczna rada:  
Nie musisz kończyć drogich i skomplikowanych szkoleń 
z zarządzania projektami. Zacznij najprościej jak można: spotkaj się 
z zespołem i wspólnie spiszcie:

 > co chcecie osiągnąć (misja projektu);
 > co macie do zrobienie (plan projektu);
 > kiedy trzeba to zrobić (harmonogram);
 > kto i za ile ma to zrobić (zapotrzebowanie na zasoby);
 > co może pójść nie tak i co wtedy zrobimy (ryzyka).

Ważne, że zrobicie to razem. Poczujecie, że to wspólny plan 
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i wszyscy bierzecie za niego odpowiedzialność. Uzgadniacie, o co 
wam chodzi, zanim rzucicie się do pracy. Marketing w kulturze? 
Dlaczego nie?

Dlatego, że niektórzy uważają, że to nie przystoi. Jeżeli sięgniesz do 
klasycznej definicji marketingu, wyczytasz w niej, że chodzi o zaspoko-
jenie potrzeb, wymianę, wartości (niekoniecznie wyrażone w dolarach) oraz 
proces społeczny. Problem w tym, że wiele osób, w tym zawodowo zajmują-
cych się „oferowaniem” kultury, nie wie, co to marketing, bez zażenowania 
stawiając znak równości pomiędzy marketingiem a komunikacją lub reklamą. 
Tymczasem nowoczesny marketing to kopalnia dobrych praktyk i rozwiązań 
dla tych, którzy chcą pozyskać odbiorców swoich działań. Tworzenie oferty 
z udziałem przyszłych odbiorców (ortodoksyjni kulturoznawcy nazywają to 
partycypacją), dostosowanie miejsca i ceny do możliwości odbiorcy, pozy-
skiwanie partnerów… Brzmi znajomo? To klasyczne marketingowe 4P, więc 
nie bójmy się przyznać do ich stosowania.

Praktyczna rada: 
Upewnij się, że oferujesz swój program w skuteczny sposób. Czy 
język, którym się posługujesz jest dostosowany do odbiorcy? Nie 
upieraj się, że musisz wydrukować plakaty. Upewnij się, że stać 
cię na ich dystrybucję i zastanów się, kto je zobaczy w natłoku 
otaczających nas zewsząd reklam. Masz stronę www? A kiedy 
ostatnio sprawdzałeś, kto na nią wchodzi i jak długo na niej zostaje? 
Nie marnuj czasu na wodotryski, zrób to, co umiesz, w czym jesteś 
dobry. Nie wygrasz z reklamą kupioną za tysiące złotych. Możesz 
wygrać perfekcyjnym wykonaniem oraz zindywidualizowanym, 
bezpośrednim dotarciem do odbiorców. Nie lekceważ rekomendacji 
i poleceń. To zachwyceni uczestnicy są najlepszą reklamą. Problem 
w tym, że muszą być zachwyceni.

Odbiorca w podróży – czyli budowanie relacji
Rozwój publiczności to budowanie relacji. Wszystko, czego doświadczają 
uczestnicy w kontekście naszego działania, jest budowaniem relacji. Brak 
działań też wpływa na relacje, czasem nawet mocniej i w bardziej nieprze-
widywalny sposób. Planując i realizując swoje działania, prześledź ścieżkę, 
którą „przejdzie” odbiorca, uczestnik. Zacznie od znalezienia informacji 
o twoim programie, będzie musiał zarezerwować miejsce lub kupić bilet, 
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może zadzwoni poprosić o pomoc lub zapytać o szczegóły. Jeżeli nie zrazi się 
na tym etapie (strona nie otwiera się w telefonie, brak miejsc, za drogo, nie 
można zapłacić kartą, trzeba odebrać bilety w ciągu dwudziestu czterech 
godzin, nie można rezerwować, nie można się dodzwonić), czekają go kolejne 
doświadczenia: dojazd i parkowanie roweru, znalezienie wejścia, skorzy-
stanie z toalety, próba zostawienia ciężkiego plecaka w szatni, opóźnione 
o kwadrans rozpoczęcie. Teraz już z górki: ciekawy, wciągający, emocjonu-
jący program, który pobudza do myślenia, potem szatnia i do domu. Rano 
orientuje się, że zostawił plecak w szatni. Próbuje się dodzwonić…

Relację zbudujesz, dbając o każdy aspekt tego doświadczenia. Uczestnik 
nie wie, i nie musi wiedzieć, że ty tylko wynajmujesz salę w danym miejscu i nie 
masz wpływu na to, czy osoba w szatni jest miła i pomocna, a toalety czyste. 

Praktyczna rada 
Poproś znajomych o uczestnictwo w realizowanym przez ciebie 
przedsięwzięciu i porozmawiaj z nimi o ich doświadczeniach od 
A do Z. Co można zrobić lepiej? Co działa dobrze, a z czym mieli 
problem? To najprostszy sposób zebrania informacji zwrotnej i dla 
ciebie pierwszy krok do ewaluacji podejmowanych działań.

Na zakończenie
Pomyśl o uczestnikach swoich działań jak o ludziach, na których ci zależy. 
Chcesz, żeby przeszli z tobą drogę od przelotnej znajomości, poprzez zain-
teresowanie, do lojalności i współdziałania? W tej drodze jesteś przewodni-
kiem. Słuchaj ich uważnie, pytaj o ich potrzeby i wrażenia. Korzystaj z każdej 
okazji, żeby poznać ich lepiej. Miłej podróży!
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Kreatywność – nowy 
przedmiot w szkockiej szkole 
Jak polityka edukacji kulturalnej realizowana jest 
w Szkocji? Jakie są podobieństwa i różnice, zarówno 
w formalnych założeniach, jak i w codziennej 
działalności animatorów i nauczycieli? Jaka jest, 
w myśl projektu Creative Scotland, rola sztuki 
w budowaniu tożsamości narodowej?

Sądzę, że wszyscy podzielamy przekonanie, że wspieranie sztuki i kreatyw-
ności może pozytywnie wpłynąć na nauczanie, życie i pracę nas wszystkich. 
(…) Co więcej zakładam, że sztuka i kreatywność stanowią integralną część 
ludzkiej natury, a przez to powinny zajmować centralne miejsce w społe-
czeństwie, w procesie rozwoju życia obywatelskiego. Pragnę pokazać, jak 
tę misję rozwijamy w Szkocji. Dlaczego i w jaki sposób odnosimy sukcesy i co 
z tego wynika dla artystów. Choć historia, którą opowiadam, związana jest 
bezpośrednio z regionem, w którym pracuję, myślę, że wiele kwestii, których 
dotykam, jest zjawiskiem szerszym, ogólnoludzkim. 

Joan Parr
Pracuje jako Head of Creative Learning  w organizacji Creative 
Scotland w Edynburgu – agencji rządowej wspierającej sztukę i przemysł 
kreatywny. Jest odpowiedzialna za nadzorowanie krajowych projektów 
i inicjatyw strategicznych, takich jak Creative Learning Plan, Youth Music 
Initiative, ArtWorks Scotland, CashBack for Creativity. Jest absolwentką 
Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie studiowała historię i historię sztuki 
oraz Dundee University, gdzie skończyła studia podyplomowe 
w zakresie edukacji.
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Kreatywna Szkocja
Pracuję w organizacji o nazwie Creative Scotland mającej swoją siedzibę 
w Edynburgu. (...) Jesteśmy agencją rządową wspierającą sztukę i przemysł 
kreatywny. Naszym celem jest umożliwienie dostępu do działań pobudzają-
cych kreatywność oraz do sztuki każdemu mieszkańcowi Szkocji, niezależnie od 
jego wieku, sytuacji życiowej, wykształcenia, poziomu zamożności czy miejsca 
zamieszkania. (...) Creative Scotland powstało w 2010 roku. Przez ten czas 
wypracowaliśmy w naszej organizacji przekonujące argumenty na to, dlaczego 
chcemy wydawać pieniądze podatników na sztukę i twórczość. Podzieliliśmy je 
na trzy kategorie:

 > Kulturotwórcza wartość sztuki samej w sobie, dzięki której możemy 
rozwijać się jako ludzie. W Szkocji przeprowadziliśmy szeroko zakro-
jone badania społeczne i między innymi odkryliśmy, że: 88% miesz-
kańców Szkocji popiera finansowanie sztuki z publicznych funduszy; 
61% szkockiej populacji obcuje z kulturą przynajmniej raz w tygodniu. 
Wierzymy, że sztuka ma potencjał, by nas zmieniać, aby wyrywać 
nas z codzienności i pomagać cieszyć się życiem. Sztuka i kreatyw-
ność pozwalają rozwinąć wyobraźnię, wyrazić siebie, nasze wartości 
i indywidualność. Zmuszają nas do myślenia. 

 > Wartość społeczna. To na niej skupiam się w swojej pracy. 95% miesz-
kańców Szkocji wierzy, że twórcze działania są elementem niezbędnym 
dzieciom i młodzieży do uczenia się i dobrego samopoczucia. Sztuka 
i kreatywność mają nieoceniony wpływ na nasze zdrowie psychiczne 
i fizyczne oraz na nasze samopoczucie. Wnoszą niezwykle ważny 
wkład na wszystkich etapach naszej edukacji, również w kształcenie 
ustawiczne i życiowy rozwój. Pomagają nam nabywać nowych umie-
jętności, nabierać pewności siebie, uczyć się i doceniać siebie samych 
i innych. Zwiększają mobilność społeczną. 

 > Wartość gospodarcza. Szkocja jest gospodarką postindustrialną. 
W przeszłości jej głównymi przemysłami były przemysł stoczniowy, 
górniczy i hutniczy, ale też odnosiliśmy sukcesy w dziedzinie wyna-
lazczości: rower, penicylina, insulina czy telewizor zostały wynalezione 
przez Szkotów. (…) Obecnie w rozwoju naszego przemysłu tak zwane 
branże kreatywne są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przynoszą 
rocznie szkockiej gospodarce ponad trzy miliardy funtów. Pomagają 
ożywić przestrzenie miejskie i są domeną rozrastającego się sektora 
małych przedsiębiorstw. Do sektora kreatywnego zaliczamy takie 
branże, jak: reklama, architektura, rynek sztuki i antyków, rzemiosło, 
design, moda, film, gry video, muzyka, sztuki performatywne, rynek 
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wydawniczy, oprogramowanie oraz radio i telewizja. Po raz pierwszy 
mamy solidne ekonomiczne argumenty na poparcie obecności sztuki 
i nauczania kreatywności w systemie edukacji. 

Sztuka a kreatywność
Posługując się często terminami „sztuka” i „kreatywność” chciałabym 
pokazać, jak rozumiemy je w naszej organizacji. Do niedawna używaliśmy 
ich zamiennie, ale widząc, jak ważne te pojęcia stają się w naszej pracy, 
poświęciliśmy dużo czasu, aby jednoznacznie je określić. 

Jako dobry przykład do rozważań może posłużyć nasza nazwa. Creative 
Scotland, czyli Kreatywna Szkocja, powstała w 2010 roku. Na początku 
nazywaliśmy się Scottish Arts Council, czyli Szkocka Rada Sztuk Pięknych, 
a w 2010 roku zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy. Ta zmiana ze „sztuki” na 

„kreatywność” była celowa i miała bardzo pozytywny wpływ na naszą pracę. 
Dla wielu osób sztuka jest dziedziną, która wymyka się zrozumieniu lub wręcz 
onieśmiela. Jest otoczona mistyczną aureolą, którą zrozumieć mogą tylko 
wybrani. Postrzegana jest jako coś ekskluzywnego, co wymaga dużej wiedzy, 
aby ją zrozumieć i aby w niej uczestniczyć. Natomiast kreatywność jest dużo 
bardziej dostępna. Jest to dużo szersze pojęcie, obejmujące bardziej pewien 
sposób myślenia, a nie tylko wiedzę. Dzięki temu ludzie, słysząc nową nazwę 
naszej organizacji, już na poziomie skojarzeń byli bardziej otwarci i gotowi 
do uczestnictwa.
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Kreatywność w edukacji
Potrzeba uprawiania sztuki w jakiejkolwiek formie wykracza poza wszelkie 
systemy polityczne, okresy historyczne czy granice geograficzne. Człowiek 
zawsze malował, tworzył muzykę, opowiadał historie. Wyrażanie siebie 
i swoich wartości to fundamentalna ludzka potrzeba. Natomiast kreatyw-
ność to zespół umiejętności, które są bardzo widoczne u artystów, lecz mogą 
je posiadać również inni ludzie. Autorem mojej ulubionej definicji jest Sir Ken 
Robinson: „Wyobraźnia to zdolność do oryginalnej myśli, a kreatywność to 
zastosowanie wyobraźni w praktyce”. Relacja między sztuką a kreatywno-
ścią oferuje duży potencjał łączenia umiejętności i wiedzy artystów z szerzej 
pojętym życiem publicznym wybiegającym poza przestrzeń sztuki, a bezpo-
średnio związanym właśnie z branżami kreatywnymi. Choć właściwie odno-
szący się do kreatywnych pracowników, którzy pracują we wszystkich bran-
żach, nie tylko tych powszechnie uznawanych za kreatywne. Najważniejsze 
jest to, aby każdy z nas miał możliwość rozwijania swojej kreatywności, 
a następnie mógł ją wykorzystać w życiu, zarówno w nauce, jak i w pracy. 
Cechą umiejętności kreatywnych jest to, że są łatwe do przeniesienia na inną 
dziedzinę zawodową, przydatne w różnych sektorach oraz okolicznościach 
życiowych i ogólnie podnoszą jakość życia. Dlatego tak ważne jest, aby już 
na poziomie edukacji stwarzać warunki do ich rozwoju. 

Na całym świecie systemy edukacyjne przechodzą zmianę, odchodząc 
od tradycyjnego przekazywania wiedzy w kierunku równoczesnego prze-
kazu wiedzy i kształcenia umiejętności. Wynika to z faktu, że musimy przy-
gotować młodych ludzi do funkcjonowania w świecie, którego zmian nie 
da się przewidzieć. (…) Pracodawcy coraz częściej poszukują ludzi, którzy 
potrafią się dobrze komunikować, umieją pracować w zespole, są elastyczni 
i ufają swojej zdolności do podejmowania decyzji. (…) Dlatego musimy się 
zastanowić, jak powinno zmienić się nauczanie, aby dopasować się do tych 
wymagań i do świata, w którym wiedza jest dostępna dla każdego za pośred-
nictwem Internetu, a nie tylko dla osób, które skończyły studia.

W Szkocji, aby odpowiedzieć na to pytanie, zainicjowaliśmy naro-
dową dyskusję i zaproponowaliśmy rozważenie różnych kwestii i pytań bardzo 
ogólnych, jak np.: Do czego służy edukacja?, ale też i bardzo praktycznych: 
Dlaczego inwestujemy tak dużo publicznych funduszy w systemy darmowej 
edukacji? I dlaczego zmuszamy dzieci i młodzież do spędzania dwunastu 
lat w szkole? Naszym zdaniem edukacja służy do tego, by umożliwić dzie-
ciom i młodzieży stanie się ludźmi, którzy wierzą w siebie, wnoszą swój wkład 
w życie społeczeństwa, potrafią się uczyć i są odpowiedzialnymi obywatelami. 





 ↙ Architektoniczna 
EduAkcja Warszawy, 
Centrum Kreatywności, 2017
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Bardzo ważnym elementem tego procesu stawania się człowiekiem jest 
właśnie pobudzanie kreatywności i oswajanie ze sztuką.

Współpraca z sektorem edukacji
W roku 2013, we współpracy z sektorem edukacji, wydaliśmy książkę „What 
is Creativity?”, która została zaakceptowana przez nasze Ministerstwo 
Edukacji i Ministerstwo Kultury. Zawarliśmy w niej następującą definicję 
kreatywności: „Kreatywność to zdolność do tworzenia pomysłów/idei; 
świeżego spojrzenia na rzeczy, podchodzenia do problemów z otwartym 
umysłem, tworzenia połączeń, uczenia się na błędach i wykorzystania 
wyobraźni do poszukiwania nowych możliwości”.

W manifeście wstępnym książka wyjaśnia, dlaczego naszym zdaniem 
kreatywność jest ważna dla nauczania i uczenia się: „Potrzebujemy poczucia 
pewności, że mamy prawo i zdolności, by zmieniać świat, że mamy poten-
cjał, wizję i odwagę, przymioty i umiejętności, które pozwolą na urzeczywist-
nienie tego potencjału. Potrzebujemy pozbyć się fałszywej sztucznej granicy 
między sztuką a innymi sferami życia. Twórcze nauczanie i uczenie się to 
najlepsza droga do głębokiego rozwoju i pełnej dojrzałości”.

Te wartości i atrybuty stały się podstawą do skonstruowaniu narzędzi 
służących samoewaluacji szkół. W całej Szkocji bazują one na dokumencie 

„How Good is Our School?”(„Jak dobra jest nasza szkoła?”). Jego ostatnia 
wersja, opublikowana w 2015 roku, po raz pierwszy odnosi się też do umie-
jętności kreatywnych. „Powinniśmy motywować dzieci i młodzież do podda-
wania w wątpliwość ogólnie przyjętych założeń i przejmowania odpowiedzial-
ności za własną naukę i myślenie. Młodzi ludzie powinni mieć wyobraźnię, 
otwarte umysły, odważnie podejmować ryzyko i potrafić spojrzeć na jedną 
kwestię z różnych perspektyw. Powinni potrafić wyobrazić sobie, co jest, a co 
nie jest możliwe, badać różne pomysły, zidentyfikować problem, poszukać 
rozwiązania i uzasadnić je”.

Wiele z tego, co zostało wymienione, dwadzieścia lat temu byłoby jeszcze 
nie do pomyślenia. Pomysł, że uczniów powinno się zachęcać, aby podwa-
żali założenia i odważnie podejmowali ryzyko w modelu edukacji przystoso-
wanym do rzeczywistości przemysłowej, wydawałby się absurdalny. Obecnie 
uważa się, że właśnie to krytyczne, kreatywne myślenie jest nieodzowną 
częścią zestawu umiejętności, które potrzebne są młodemu człowiekowi. 
Zarówno do tego, aby miał bogate życie jako jednostka, jak i aby przyczy-
niał się do dobrobytu swojego społeczeństwa.
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Zaprzyjaźnij się z porażką
Innym ważnym elementem tak rozumianych umiejętności kreatywnych jest też 
doświadczenie porażki. W tradycyjnym znaczeniu porażka to coś negatyw-
nego. Oznacza, że zapomnieliśmy o czymś ważnym, nie potrafimy wydobyć 
tego ze swojej głowy w momencie, w którym tego od nas wymagają, zazwy-
czaj podczas egzaminu.

Natomiast w sferze kreatywności lub w kontekście innowacji porażka 
jest nieodzownym elementem procesu uczenia się. Masz pomysł, testujesz 
go, pewne rzeczy się udają, inne nie. Uczysz się na testach i porażkach, 
wprowadzasz poprawki, aż dochodzisz do czegoś, co daje się wykorzystać. 
Jeśli nie zaprzyjaźnisz się z porażką, nigdy nie będziesz w stanie skutecznie 
tworzyć innowacji.

Skupiałam się w powyższych rozważaniach na umiejętnościach kreatyw-
nych i na ich nowym miejscu w programach nauczania, ale należy też zazna-
czyć, że nie odbyło się to kosztem sztuk pięknych. Obie dziedziny są promo-
wane równolegle. W programach nauczania nadal jest miejsce na teatr, 
taniec, muzykę i sztuki wizualne.

Część programu nauczania dotycząca sztuk pięknych zawiera takie 
stwierdzenia: „Dzieci powinny cieszyć się...”, „Szkoła powinna dawać 
młodzieży możliwość doświadczania mocy sztuki i inspiracji sztuką”. Po raz 
pierwszy, jak sięgam pamięcią, polityka edukacyjna w naszym kraju popiera 
coś, czego w żaden sposób nie da się zmierzyć. Władze doceniły sztukę 
i wyraziły przekonanie o jej wartości jako nieodzownego elementu człowie-
czeństwa z pełną świadomością, że nie będą w stanie zmierzyć skuteczności 
tego podejścia, tak jak mogą mierzyć wyniki w matematyce czy umiejęt-
ności czytania. W mojej opinii jest to wielki znak postępu i wiary w moc sztuki.

Nie twierdzę, że gdybyście weszli do pierwszej lepszej szkoły w kraju, na 
pewno zobaczylibyście niesamowite zajęcia artystyczne. System edukacyjny 
to wielki organizm nieskłonny do ryzyka. W rezultacie proces, o którym mówię 
przesącza się do systemu powoli. Mogę natomiast stwierdzić z całą stanow-
czością, że fala nabiera siły i podejście to staje się normą.

Potrzebne jest zaangażowanie
Mamy również argument w postaci wyników badań naukowych dotyczą-
cych edukacji. Według najnowszych teorii, szczególnie prac Adele Diamond, 
dotyczących funkcji wykonawczych mózgu, jeśli rzeczone funkcje nie są 
pielęgnowane i rozwijane, niemożliwe jest skuteczne uczenie. Jakie są 
funkcje wykonawcze ludzkiego mózgu? Należą do nich: postrzeganie połą-
czeń, rozważanie różnych perspektyw, rozwiązywanie zadań, elastyczność, 
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spojrzenie na rzeczy pod nowym kątem. Czyli funkcje niemal identyczne 
z zestawem umiejętności kreatywnych. To tak jakby się miało komputer 
z usterką techniczną. Niezależnie, ile oprogramowania zainstalujemy, 
komputer nie będzie działał. Tak samo jest z ludzkim umysłem – jeśli nie są 
rozwinięte funkcje wykonawcze, nie ma znaczenia, jaką wiedzę próbujemy 
przyswoić – czytanie, matematykę czy fizykę. Nic nam w głowie nie zostanie.

To samo badanie stwierdza również, że aby osiągać najlepsze efekty 
w nauce, ucząca się osoba musi być fizycznie, społecznie i emocjonalnie 
zaangażowana. Sztuka to najlepszy sposób, jaki znam, aby osiągnąć wysoki 
poziom zaangażowania (…). 

Podsumowując, mam nadzieję, że udało mi się pokazać, dlaczego i jak 
umiejętności artystów i innych kreatywnych ludzi stają się coraz cenniejsze, 
coraz lepiej rozumiane i doceniane ze względu na ich wartość kulturotwórczą, 
społeczną i ekonomiczną. Na zakończenie chciałabym przytoczyć słowa 
Mary Robinson, które są w moim odczuciu świetną klamrą do powyższych 
rozważań: „Sztuka to duch twojego kraju, a edukacja jest kluczem, który 
otwiera drzwi”. 

Dokumenty dostępne do na stronie organizacji Creative Scotland:
 > Książka „What is Creativity?” http://www.creativescotland.com/

what-we-do/major-projects/creative-learning-and-young-pe-
ople/artworks-scotland/resources/artist-teacher-resource/
need-to-know/creativity-and-learning-what-is-creativity;

 > Publikacja „Is the best it can be”;
 > http://www.creat ivescot land.com/what-we-do/major-pro -

jects/creative-learning-and-young-people/artworks-scotland/
is-this-the-best-it-can-be.

Tekst opracowany przez Joannę Mikulską na podstawie wystąpienia Joan Parr podczas 
II NieKongresu Animatorów Kultury w Lubiążu w 2016 roku w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016.

Tłumaczenie: Małgorzata Żerel
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Raporty i wydawnictwa
Wszystkim molom książkowym polecamy 
naszą Czytelnię – znajdziecie tu 
wydawnictwa o tematyce związanej 
z edukacją kulturalną.

RAPORTY

2017
 > Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. 

Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne  
www.nck.pl/media/attachments/318820/Nauczyciele-i-
nowoczesne-praktyki-edukacyjne.pdf 

 > Prywatne podmioty kultury. Badania na Mazowszu  
www.nck.pl/media/attachments/318756/raport-prywatne-

-osrodki-kultury-04.pdf
 > Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów 

dzieci nck.pl/attachment/25897/
 > Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w perspektywie ich twórców, 

Małopolski Instytut Kultury badania-w-kulturze.mik.krakow.
pl/files/II-raport-cz%C4%85stkowy.pdf 

 > Diagnoza w kulturze, Narodowe Centrum Kultury  
www.nck.pl/media/attachments/318698/Diagnoza%20w%20
kulturze.pdf

2016
 > Kulturalna EduAkcja Warszawy 2016. Raport, Warszawski 

Program Edukacji Kulturalnej www.wpek.pl/pi/111610_1.pdf

http://www.nck.pl/media/attachments/318820/Nauczyciele-i-nowoczesne-praktyki-edukacyjne.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318820/Nauczyciele-i-nowoczesne-praktyki-edukacyjne.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318756/raport-prywatne-osrodki-kultury-04.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318756/raport-prywatne-osrodki-kultury-04.pdf
http://nck.pl/attachment/25897/
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/II-raport-cz%C4%85stkowy.pdf
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/II-raport-cz%C4%85stkowy.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318698/Diagnoza%20w%20kulturze.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318698/Diagnoza%20w%20kulturze.pdf
http://www.wpek.pl/pi/111610_1.pdf
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 > Lokalne centra kultury: działania a diagnozy, 
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o. 
issuu.com/aagap/docs/lokalne_centra_kultury_raport_2016

 > Kultura w dokumentach strategicznych w województwie 
mazowieckim. Raport, Mazowiecki Instytut Kultury  
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4608/
raport-wersja-kolor.pdf

 > Edukacja kulturowa. Poradnik metodyczny, tom III  
cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/10/Poradnik-
Metodyczny-III-.pdf 

 > Bardzo Młoda Kultura. Raport z realizacji programu  
nck.pl/media/attachments/318460/RAPORT_BMK_2016.pdf

 > Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce  
synapsy.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/11/Synapsy_
book-interactive-II.pdf

 > Badanie segmentacyjne uczestników kultury: prezentacja 
wyników badania ilościowego  
www.nck.pl/media/attachments/319000/Segmentacja-
uczestnikow-kultury-raport.pdf

 > Finanse kultury w latach 2007–2015  
www.nck.pl/media/attachments/318580/finanse_kultury_ 
w_latach_2007_2015.pdf 

 > Miejskie polityki kulturalne, edycja 2016 (DNA miasta)  
www.nck.pl/media/attachments/318571/Raport-DNA-Miejskie-
Polityki-Kulturalne-2016.pdf 

 > Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury, raport 
z badań www.nck.pl/media/attachments/318570/RAPORT_
OSP_Klon_Jawor_19.pdf 

 > Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury.  
Raport z badania ilościowego  
www.nck.pl/media/attachments/318560/raport_badanie_
publicznosci_ogolem.pdf 

 > Nowe media i technologie w gdańskich instytucjach 
kultury. Najciekawsze przykłady www.nck.pl/media/attach-
ments/318565/nowe_media_230x158_www-1.pdf 

 > Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu 
Statystyka muzeów (2013–2015) www.nck.pl/media/attach-
ments/318581/statystylka_muzeow_2013-2015.pdf 

https://issuu.com/aagap/docs/lokalne_centra_kultury_raport_2016
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4608/raport-wersja-kolor.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4608/raport-wersja-kolor.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/10/Poradnik-Metodyczny-III-.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/10/Poradnik-Metodyczny-III-.pdf
http://nck.pl/media/attachments/318460/RAPORT_BMK_2016.pdf
http://synapsy.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/11/Synapsy_book-interactive-II.pdf
http://synapsy.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/11/Synapsy_book-interactive-II.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/319000/Segmentacja-uczestnikow-kultury-raport.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/319000/Segmentacja-uczestnikow-kultury-raport.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318580/finanse_kultury_w_latach_2007_2015.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318580/finanse_kultury_w_latach_2007_2015.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318571/Raport-DNA-Miejskie-Polityki-Kulturalne-2016.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318571/Raport-DNA-Miejskie-Polityki-Kulturalne-2016.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318570/RAPORT_OSP_Klon_Jawor_19.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318570/RAPORT_OSP_Klon_Jawor_19.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318560/raport_badanie_publicznosci_ogolem.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318560/raport_badanie_publicznosci_ogolem.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318565/nowe_media_230x158_www-1.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318565/nowe_media_230x158_www-1.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318581/statystylka_muzeow_2013-2015.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/318581/statystylka_muzeow_2013-2015.pdf
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 > Kultura w dokumentach strategicznych w województwie 
mazowieckim. Raport www.mazowieckieobserwatorium.pl/
media/_mik/files/4608/raport-wersja-kolor.pdf

 > Jak czytają Polacy – raport końcowy  
centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytają-
Polacy-raport-końcowy.pdf 

 > Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności 
w kulturze a stratyfikacja społeczna  
repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/6d835fe-
88628236d5b3095c600e64d71.pdf 

 > Jak jest. Mapa kultury w Polsce, Kongres Kultury 2016  
www.kongreskultury2016.pl/2016/10/06/
jak-jest-mapa-kultury-w-polsce-teksty/ 

 > Raport. Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim, 
Mazowiecki Instytut Kultury  
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4625/
zeszytraport2016rozkladowki.pdf

 > E-LAB Dynamiczna Tożsamość e-lab.dynamicznatozsa-
mosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/E_LAB_
DYNAMICZNA_TOZSAMOSC_2015_PDF.pdf

 > Głusi i słyszący – otwarte kultury i przestrzeń dialogu? Raport 
z badań na temat potrzeb kulturalnych osób Głuchych 
i słabosłyszących, Mazowiecki Instytut Kultury  
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4552/
raportglusiislyszacywersjafinalna.pdf

2015
 > Kulturalna EduAkcja Warszawy 2015. Raport, Warszawski 

Program Edukacji Kulturalnej www.wpek.pl/pi/112962_1.pdf
 > Edukacja kulturowa. Poradnik metodyczny, tom III  

cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/10/Poradnik-
Metodyczny-II-2015.pdf 

 > Raport z projektu badawczego pt. „Koziołek Matołek 
zmienia, systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci 
i młodzieży w kulturze”, Europejskie Centrum Bajki im. 
Koziołka Matołka instytutbajki.pacanow.eu/wp-content/
uploads/2016/01/Koziołek-Matołek-zmienia....pdf 

 > Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach 
i ośrodkach kultury, Regionalne Obserwatorium Kultury  

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4608/raport-wersja-kolor.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4608/raport-wersja-kolor.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytaj%C4%85-Polacy-raport-ko%C5%84cowy.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytaj%C4%85-Polacy-raport-ko%C5%84cowy.pdf
http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/6d835fe88628236d5b3095c600e64d71.pdf
http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/6d835fe88628236d5b3095c600e64d71.pdf
http://www.kongreskultury2016.pl/2016/10/06/jak-jest-mapa-kultury-w-polsce-teksty/
http://www.kongreskultury2016.pl/2016/10/06/jak-jest-mapa-kultury-w-polsce-teksty/
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4625/zeszytraport2016rozkladowki.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4625/zeszytraport2016rozkladowki.pdf
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/E_LAB_DYNAMICZNA_TOZSAMOSC_2015_PDF.pdf
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/E_LAB_DYNAMICZNA_TOZSAMOSC_2015_PDF.pdf
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/E_LAB_DYNAMICZNA_TOZSAMOSC_2015_PDF.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4552/raportglusiislyszacywersjafinalna.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4552/raportglusiislyszacywersjafinalna.pdf
http://www.wpek.pl/pi/112962_1.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/10/Poradnik-Metodyczny-II-2015.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2015/10/Poradnik-Metodyczny-II-2015.pdf
http://instytutbajki.pacanow.eu/wp-content/uploads/2016/01/Kozio%C5%82ek-Mato%C5%82ek-zmienia....pdf
http://instytutbajki.pacanow.eu/wp-content/uploads/2016/01/Kozio%C5%82ek-Mato%C5%82ek-zmienia....pdf
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www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/raporty-14/articles/
ogólnopolska-diagnoza-procesu-podnoszenia-kompetencji.html

 > Plastyka i muzyka w szkołach podstawowych i gimnazjach 
w Polsce. Wybrane ustalenia badawcze www.mkidn.gov.pl/
media/docs/2015/20150325_raport_pm_4.pdf 

 > Daje efekt. O projektowaniu usług, engage warsaw   
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/2421/
publikacjakonferencjadajeefekt.pdf

2014
 > Kulturotwórcy – niekulturocentryczny raport o kulturze. 

Raport z badania, Centrum Cyfrowe  
www.wpek.pl/pi/85758_1.pdf 

 > Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji 
i animacji kulturowej w Polsce, Małopolski Instytut Kultury 
e-sklep.mik.krakow.pl/ebooks/animacja-edukacja_raport-kon-
cowy.pdf

 > Raport „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)
uczestnictwa”, Instytut Kultury Miejskiej  
repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/d9526b965055a7ad08
e25c9830f2149c.pdf 

 > Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
nck.pl/media/attachments/308153/praktyki-kulturalne-pola-
kow-publikacja%20(1).pdf 

 > Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury, 
Fundacja Obserwatorium www.platformakultury.pl/files/2014-
06-30/niekongres_animatorw_kultury_30.06_copy2.pdf 

 > Edukacja kulturowa, Podręcznik cpe.poznan.pl/wp-content/
uploads/2014/07/CPE_porecznik_interaktywny.pdf 

 > Praktyki kulturowe klasy ludowej, Instytut Studiów 
Zaawansowanych issuu.com/krytykapolityczna/docs/
isz-raport-praktyki-kulturowe-klasy 

 > Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki, Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych kultura.gminick.megiteam.pl/down-
load/is_www/Kultura_ludowa_Teorie_praktyki_polityki.pdf 

http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/raporty-14/articles/og%C3%B3lnopolska-diagnoza-procesu-podnoszenia-kompetencji.html
http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/raporty-14/articles/og%C3%B3lnopolska-diagnoza-procesu-podnoszenia-kompetencji.html
http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150325_raport_pm_4.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150325_raport_pm_4.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/2421/publikacjakonferencjadajeefekt.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/2421/publikacjakonferencjadajeefekt.pdf
http://www.wpek.pl/pi/85758_1.pdf
http://e-sklep.mik.krakow.pl/ebooks/animacja-edukacja_raport-koncowy.pdf
http://e-sklep.mik.krakow.pl/ebooks/animacja-edukacja_raport-koncowy.pdf
http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/d9526b965055a7ad08e25c9830f2149c.pdf
http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/d9526b965055a7ad08e25c9830f2149c.pdf
http://nck.pl/media/attachments/308153/praktyki-kulturalne-polakow-publikacja%20(1).pdf
http://nck.pl/media/attachments/308153/praktyki-kulturalne-polakow-publikacja%20(1).pdf
http://www.platformakultury.pl/files/2014-06-30/niekongres_animatorw_kultury_30.06_copy2.pdf
http://www.platformakultury.pl/files/2014-06-30/niekongres_animatorw_kultury_30.06_copy2.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/07/CPE_porecznik_interaktywny.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/07/CPE_porecznik_interaktywny.pdf
https://issuu.com/krytykapolityczna/docs/isz-raport-praktyki-kulturowe-klasy
https://issuu.com/krytykapolityczna/docs/isz-raport-praktyki-kulturowe-klasy
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Kultura_ludowa_Teorie_praktyki_polityki.pdf
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Kultura_ludowa_Teorie_praktyki_polityki.pdf
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2013
 > Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana. Edukacja teatralna 

w szkołach podstawowych. Raport z badań, Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Fundacja sztuka.
idea www.dorman.e-teatr.pl/teatralny_plac_zabaw,badania_
socjologiczne.html 

 > Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, 
Małopolski Instytut Kultury badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/
files/Kompetencje-kadr-kultury_raport.pdf 

 > Ewaluacja. Jak to się robi?, Fundacja Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia” stocznia.org.pl/app/
uploads/2016/01/ewaluacja_podrecznik_pdf1.pdf 

2012
 > Zoom na UTW. Raport z badania  

zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_
RAPORT_calosciowy_www.pdf

 > Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze  
www.wpek.pl/pi/85765_1.pdf 

 > Raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści  
centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/07/raport_
obiegi_kultury.pdf 

 > Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspek-
tywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce 
kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Edukacja_
muzealna.pdf 

 > Kawiarnie Kultury. Diagnoza  
stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/Kawiarnie_Kultury._
Raport1.pdf 

 > Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami  
stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/Praktyczny-poradnik-
współpracy-z-wolontariuszami.pdf 

2011
 > Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycy-

pacją w zarządzaniu. Raport, Małopolski Instytut Kultury  
badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/Kultura-lokalnie.pdf 

http://www.dorman.e-teatr.pl/teatralny_plac_zabaw,badania_socjologiczne.html
http://www.dorman.e-teatr.pl/teatralny_plac_zabaw,badania_socjologiczne.html
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/Kompetencje-kadr-kultury_raport.pdf
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/Kompetencje-kadr-kultury_raport.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/ewaluacja_podrecznik_pdf1.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/ewaluacja_podrecznik_pdf1.pdf
http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf
http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf
http://www.wpek.pl/pi/85765_1.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/07/raport_obiegi_kultury.pdf
http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/07/raport_obiegi_kultury.pdf
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Edukacja_muzealna.pdf
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Edukacja_muzealna.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/Kawiarnie_Kultury._Raport1.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/Kawiarnie_Kultury._Raport1.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/Praktyczny-poradnik-wspo%CC%81%C5%82pracy-z-wolontariuszami.pdf
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/Kultura-lokalnie.pdf
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2010
 > Raport z badania „Diagnoza potrzeb szkoleniowych insty-

tucji kulturalnych na Mazowszu”, Fundacja Obserwatorium  
www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_projekt_mazowsze.pdf 

2009
 > Zoom na domy kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

www.zoomnadomykultury.pl/data/files/raport_zoom.pdf 
 > Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im 

ją zapewnia?  
kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Jakiej_
kultury_Polacy_potrzebuj_i_czy_edukacja_kulturalna_im_j_
zapewnia.pdf 

 > Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany, Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa issuu.com/publikacjefrsi/docs/
biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany/1?e=0 

2008
 > Edukacja Kulturalna w Warszawie, Stołeczne Centrum 

Edukacji Kulturalnej  
scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Edukacja-Kulturalna-w-
Warszawie-Warszawa-2008.pdf 

 > Edukacja Kulturalna  
scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Edukacja-Kulturalna-
Warszawa-2008.pdf 

WYDAWNICTWA

2017
 > Warszwska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2017, Warszawski 

Program Edukacji Kulturalnej 
www.wpek.pl/wpek,wiadomosc,10130.html?locale=pl_PL

2016
 > Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2016, Warszawski 

Program Edukacji Kulturalnej www.wpek.pl/pi/113442_1.pdf

http://www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_projekt_mazowsze.pdf
http://www.zoomnadomykultury.pl/data/files/raport_zoom.pdf
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Jakiej_kultury_Polacy_potrzebuj_i_czy_edukacja_kulturalna_im_j_zapewnia.pdf
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Jakiej_kultury_Polacy_potrzebuj_i_czy_edukacja_kulturalna_im_j_zapewnia.pdf
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Jakiej_kultury_Polacy_potrzebuj_i_czy_edukacja_kulturalna_im_j_zapewnia.pdf
http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany/1?e=0
http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany/1?e=0
http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Edukacja-Kulturalna-w-Warszawie-Warszawa-2008.pdf
http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Edukacja-Kulturalna-w-Warszawie-Warszawa-2008.pdf
http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Edukacja-Kulturalna-Warszawa-2008.pdf
http://scek.pl/wp-content/uploads/2016/12/Edukacja-Kulturalna-Warszawa-2008.pdf
http://www.wpek.pl/pi/113442_1.pdf
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 > Ko-operacja kulturowo-edukacyjna „Chcieć to móc!”, 
Narzędziownik, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach  
issuu.com/bardzomodakultura/docs/
ko-operacja_kulturowo-edukacyjna.__

 > Edukacja kulturowa. Poradnik metodyczny tom 3, Centrum 
Praktyk Edukacyjnych CK Zamek  
issuu.com/bardzomodakultura/docs/
edukacja_kulturowa._poradnik_metody

 > Kulturalni edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury, 
Mazowiecki Instytut Kultury   
Wiedza issuu.com/bardzomodakultura/docs/wiedza._kultu-
ralni_edukatorzy 
Praktyki issuu.com/bardzomodakultura/docs/praktyki._kultu-
ralni_edukatorzy 
Narzędzia issuu.com/bardzomodakultura/docs/
narze__dzia._kulturalni_edukatorzy

 > Jaskółki. Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i niein-
stytucjach kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz 
Animatornia  
www.nck.pl/media/attachments/317271/Jaskółki.%20Nowe%20
zjawiska%20w%20warszawskich%20instytucjach%20i%20niein-
stytucjach%20kultury.pdf

 > Ewaluacja projektu „W Muzeum wszystko wolno”, Muzeum 
Narodowe w Warszawie  
www.mnw.art.pl/gfx/muzeumnarodowe/userfiles/_public/
ewaluacja_projektu_w_muzeum_wszystko_wolno_raport.pdf

 > Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce. Synapsy, 
Małopolski Instytut Kultury  
synapsy.malopolska.pl/podrecznik/

 > Audience Explorations: Guidebook for hopefully seeking the 
audience  
www.ietm.org/en/system/files/publications/ietm_audience_
explorations_tomka_2016_0.pdf 

2015
 > Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. Nagrodzone 

projekty i programy edukacji kulturalnej zrealizowane 
w latach 2010–2015, Warszawski Program Edukacji 
Kulturalnej www.wpek.pl/pi/113441_1.pdf

https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/ko-operacja_kulturowo-edukacyjna.__
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/ko-operacja_kulturowo-edukacyjna.__
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/edukacja_kulturowa._poradnik_metody
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/edukacja_kulturowa._poradnik_metody
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/wiedza._kulturalni_edukatorzy
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/wiedza._kulturalni_edukatorzy
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/praktyki._kulturalni_edukatorzy
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/praktyki._kulturalni_edukatorzy
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/narze__dzia._kulturalni_edukatorzy
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/narze__dzia._kulturalni_edukatorzy
http://www.nck.pl/media/attachments/317271/Jask%C3%B3%C5%82ki.%20Nowe%20zjawiska%20w%20warszawskich%20instytucjach%20i%20nieinstytucjach%20kultury.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/317271/Jask%C3%B3%C5%82ki.%20Nowe%20zjawiska%20w%20warszawskich%20instytucjach%20i%20nieinstytucjach%20kultury.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/317271/Jask%C3%B3%C5%82ki.%20Nowe%20zjawiska%20w%20warszawskich%20instytucjach%20i%20nieinstytucjach%20kultury.pdf
http://www.mnw.art.pl/gfx/muzeumnarodowe/userfiles/_public/ewaluacja_projektu_w_muzeum_wszystko_wolno_raport.pdf
http://www.mnw.art.pl/gfx/muzeumnarodowe/userfiles/_public/ewaluacja_projektu_w_muzeum_wszystko_wolno_raport.pdf
http://synapsy.malopolska.pl/podrecznik/
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/ietm_audience_explorations_tomka_2016_0.pdf
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/ietm_audience_explorations_tomka_2016_0.pdf
http://www.wpek.pl/pi/113441_1.pdf
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 > Katalog inicjatyw edukacyjno-animacyjnych, Centrum 
Kultury Zamek  
cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/12/katalog-inicja-
tyw-edukacyjno_animacyjnych_2015.pdf

 > Zbadaj kulturę. Proste narzędzia badawcze dla instytucji 
kultury. Krótki przewodnik, Mazowiecki Instytut Kultury   
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4589/
zbadaj-kulture-net.pdf

 > Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji 
medialnej i cyfrowej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego  
www.wbpg.org.pl/sites/default/files/zalaczniki/Biblioteka.pdf

 > Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Warszawskiego  
kulturaoddolna.pl/blogs/Kultura_Oddolna.pdf

 > Badanie nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi 
z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z komplek-
sowym kształceniem animatorów kultury, Biblioteka Śląska 
w Katowicach  
www.nck.pl/media/attachments/317375/Badania%20nad%20
zwie%CC%A8kszeniem%20kompetencji%20m%C5%82odych%20
ludzi%20z%C2%A0rejonu%20S%CC%81la%CC%A8ska.pdf

2014
 > Edukacja kulturowa. Podręcznik, Centrum Praktyk 

Edukacyjnych CK Zamek  
issuu.com/bardzomodakultura/docs/
edukacja_kulturowa._podre__cznik

 > Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług 
publicznych w samorządach lokalnych, Wydział Konsultacji 
Społecznych i Partycypacji Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu m.st. Warszawy oraz Fundacja Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”  
stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/od_diagnozy_do_stra-
tegii.pdf

 > Podręcznik e-wolontariatu, Fundacja Dobra Sieć  
bibliotekawolontariatu.pl/biblioteka/e-book/737

http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/12/katalog-inicjatyw-edukacyjno_animacyjnych_2015.pdf
http://cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/12/katalog-inicjatyw-edukacyjno_animacyjnych_2015.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4589/zbadaj-kulture-net.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/4589/zbadaj-kulture-net.pdf
http://www.wbpg.org.pl/sites/default/files/zalaczniki/Biblioteka.pdf
http://kulturaoddolna.pl/blogs/Kultura_Oddolna.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/317375/Badania%20nad%20zwie%CC%A8kszeniem%20kompetencji%20m%C5%82odych%20ludzi%20z%C2%A0rejonu%20S%CC%81la%CC%A8ska.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/317375/Badania%20nad%20zwie%CC%A8kszeniem%20kompetencji%20m%C5%82odych%20ludzi%20z%C2%A0rejonu%20S%CC%81la%CC%A8ska.pdf
http://www.nck.pl/media/attachments/317375/Badania%20nad%20zwie%CC%A8kszeniem%20kompetencji%20m%C5%82odych%20ludzi%20z%C2%A0rejonu%20S%CC%81la%CC%A8ska.pdf
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/edukacja_kulturowa._podre__cznik
https://issuu.com/bardzomodakultura/docs/edukacja_kulturowa._podre__cznik
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/od_diagnozy_do_strategii.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/01/od_diagnozy_do_strategii.pdf
http://bibliotekawolontariatu.pl/biblioteka/e-book/737
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 > BOX – badanie oddziaływania na kapitał społeczny, Fundacja 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”  
stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/BOX_online1.pdf

 > Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspi-
racji, opracowanie Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek  
programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/
przepis_na_wspolprace_w_bibliotece.pdf

 > Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji 
o sprawach lokalnych, Fundacja Civis Polonus  
www.civispolonus.org.pl/images/files/final.pdf

2013
 > Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury  

nck.pl/media/2014-01-21/podrecznik_copy1.pdf
 > Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, 

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych  
stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2015/06/
Edukacja_osob_starszych.pdf

 > Kultura włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury woj. 
mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji 
włączającej, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki  
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/351/
srodekk.pdf

2012
 > Kawiarnia + Kultura. Jak to działa?, Fundacja Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”  
stocznia.org.pl/publikacje/kawiarnia-kultura-jak-to-dziala/

 > Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu 
partycypacyjnego w praktyce, Fundacja Pole Dialogu  
poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/
Jak-mlodzi-programowali-dom-kultury_Ewaluacja-projektu-
partycypacyjnego-w-praktyce.pdf

 > Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami, Fundacja 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”  
stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/Praktyczny-poradnik-
współpracy-z-wolontariuszami.pdf

http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/BOX_online1.pdf
http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/przepis_na_wspolprace_w_bibliotece.pdf
http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/przepis_na_wspolprace_w_bibliotece.pdf
http://www.civispolonus.org.pl/images/files/final.pdf
http://nck.pl/media/2014-01-21/podrecznik_copy1.pdf
http://stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2015/06/Edukacja_osob_starszych.pdf
http://stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2015/06/Edukacja_osob_starszych.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/351/srodekk.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/351/srodekk.pdf
http://stocznia.org.pl/publikacje/kawiarnia-kultura-jak-to-dziala/
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-mlodzi-programowali-dom-kultury_Ewaluacja-projektu-partycypacyjnego-w-praktyce.pdf
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-mlodzi-programowali-dom-kultury_Ewaluacja-projektu-partycypacyjnego-w-praktyce.pdf
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-mlodzi-programowali-dom-kultury_Ewaluacja-projektu-partycypacyjnego-w-praktyce.pdf
http://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/Praktyczny-poradnik-wspo%CC%81%C5%82pracy-z-wolontariuszami.pdf
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2011
 > Edukacja + Animacja, Narodowe Centrum Kultury  

www.platformakultury.pl/files/2012-01-24/ 
edukacja_animacja.pdf

 > Animator Kultury. Realizowanie projektów artystycznych 
w przestrzeni publicznej, Fundacja Obserwatorium  
www.obserwatorium.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/
animator_kultury.pdf

 > Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, 
Polski Komitet ds. UNESCO  
www.unesco.pl/sourcesedu/index-308.html

 > Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki  
www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/262/
kierunekkulturawstronezywegouczestnictwawkulturze.pdf

2010
 > Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej, 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  
www.zoomnadomykultury.pl/data/files/zrob-to-sam.pdf

 > A! Akademia animacji: od Pestki do Pomarańczy od 
Inspiracji do Działania, Fundacja Przystanek Twórczość  
akademiaorange.pl/material.php?code=MzQ5QE-
BAaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vdWM/
aWQ9MEI0OWFibFFzMEJZZU5HVmtZVEUwTWprdFpt-
STFPUzAwTmpWbUxUaG1OalF0WmpBNU5URTBZbUk-
1TWpoaiZleHBvcnQ9ZG93bmxvYWQmaGw9ZW4

2009
 > Akademia rozwoju animacyjnej aktywności, Stowarzyszenie 

„Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego  
e.org.pl/publikacje/araa.pdf

 > Kultura Współczesna 4/2009 – Animacja kultury  
kulturawspolczesna.pl/archiwum/2009/4#

 > Dom kultury w XXI wieku www.wpek.pl/pi/85049_1.pdf

http://www.platformakultury.pl/files/2012-01-24/edukacja_animacja.pdf
http://www.platformakultury.pl/files/2012-01-24/edukacja_animacja.pdf
http://www.obserwatorium.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/animator_kultury.pdf
http://www.obserwatorium.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/animator_kultury.pdf
http://www.unesco.pl/sourcesedu/index-308.html
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/262/kierunekkulturawstronezywegouczestnictwawkulturze.pdf
http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/262/kierunekkulturawstronezywegouczestnictwawkulturze.pdf
http://www.zoomnadomykultury.pl/data/files/zrob-to-sam.pdf
http://e.org.pl/publikacje/araa.pdf
http://kulturawspolczesna.pl/archiwum/2009/4
http://www.wpek.pl/pi/85049_1.pdf
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Dokumenty miejskie 
m.st. Warszawy 

Sprawdźcie, jakie 
programy realizowane 
są w Warszawie, żeby 
wspierać mieszkańców 
i twórców kultury w ich 
wspólnych działaniach.

 >
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 > Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy 
do 2020 roku;

 > Społeczna Strategia Warszawy;
 > Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2009–2020;
 > Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury 

w Warszawie do roku 2020. Założenia;
 > Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020;
 > Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem 

dla młodych 2016–2020;
 > Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020;
 > Program „Rodzina” na lata 2010–2020;
 > Warszawski Program Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2010–2020;
 > Program Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspie-

rania przedsiębiorczości;
 > Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami poza-

rządowymi w 2017 roku;
 > Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy 

do 2022 roku.





 ↙ Kulturalna EduAkcja Warszawy, 
Muzeum Warszawy, 2017



T

Mapa miejsc edukacji 
kulturalnej
Mieszkańcy naszego miasta mają bardzo dużo 
możliwości korzystania z oferty wydarzeń 
i aktywności z obszaru edukacji kulturalnej. Obok 
instytucji animacji kultury i instytucji artystycznych 
w Warszawie aktywnie działają organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa, artyści oraz 
freelancerzy. Żeby ułatwić wam poszukiwania 
odpowiednich zajęć, stworzyliśmy MAPĘ MIEJSC 
EDUKACJI KULTURALNEJ, która znalazła się w tej 
publikacji, ale jest także dostępna na portalu

www.edukacjakulturalna.pl

Sprawdźcie przygotowaną przez nas mapę – być może miejsce, w którym 
kipi kultura, znajduje się tuż za rogiem!
Jeśli czegoś na niej zabrakło koniecznie napiszcie na adres: redakcja@wpek.pl.

http://www.edukacjakulturalna.pl


T
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Przeczytajcie, co w oczach pracowników 
warszawskich domów kultury, bibliotek, teatrów, 
muzeów i innych instytucji jest najważniejsze 
w edukacji kulturalnej.

Bemowo
Instytucje animacji kultury 

Bemowskie Centrum Kultury
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki” 
www.bemowskie.pl
Edukacja kulturalna w BCK to przede wszystkim aktywne reagowanie na 
potrzeby mieszkańców i włączanie ich w planowanie naszych działań. 
Zwracamy uwagę na kontakt amatora i profesjonalisty. Uważamy, że jest 
on cenny dla obu stron: pasjonat-amator ma szansę na kontakt z żywym 
twórcą, zaś twórca wciela się w rolę animatora, przez co uczy się o swoim 
odbiorcy i o jego potrzebach. Staramy się, by BCK było „instytucją pierwszego 
kontaktu” z kulturą. Stawiamy na emocjonalną więź z naszymi odbiorcami.

Biblioteka Publiczna (razem 7 filii i oddziałów) 
www.bemowo.e-bp.pl 

Białołęka
Instytucje animacji kultury 

Białołęcki Ośrodek Kultury
www.bok.waw.pl 
Filie: 
¬ Białołęcki Ośrodek Kultury przy ul. Głębockiej 66
¬ Miejsce Aktywności Lokalnej  – 3 pokoje z kuchnią 
W edukacji kulturalnej najważniejsze jest dla nas wychowanie kulturalnych, 
otwartych ludzi poprzez rozwój ich osobowości i odkrywanie talentów; stwo-
rzenie alternatywy dla zagospodarowania czasu wolnego zarówno dla dzieci, 

http://www.bemowskie.pl
http://www.bok.waw.pl
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jak i dorosłych. Jest to także wyrównywanie dostępu do kultury i wzmac-
nianie lokalnej tożsamości mieszkańców poprzez budowanie relacji sąsiedz-
kich, integrację środowiska i wymienianie się doświadczeniem. Istotne jest 
dla nas także twórcze kształcenie od najmłodszych lat poprzez wspieranie 
działania placówek edukacyjnych w naszej dzielnicy. 

Biblioteka Publiczna (razem 10 filii i oddziałów)
www.bialoleka.e-bp.pl 
¬ Multicentrum
www.multicentrum.warszawa.pl 
Ważna jest umiejętność połączenia misji biblioteki i jej założeń statutowych 
z propozycjami kulturalnymi, które powinny zawsze harmonizować z dzia-
łalnością naszej instytucji i przyczyniać się do rozbudzania chęci obco-
wania z kulturą wyższą (literacką, filmową, muzyczną). Ważne jest też budo-
wanie dobrych relacji z odbiorcą i tworzenie środowiska czytelniczego wśród 
społeczności lokalnej.

Bielany
Instytucje animacji kultury 

Filie:
¬ Bielański Ośrodek Kultury
www.bok-bielany.eu 
¬ Bielański Ośrodek Kultury Estrady 112  
www.bok-filia.eu 
¬ Miejsce Aktywności Lokalnej Studnia 
www.facebook.com/studniamal/MAL Samogłoska 
www.bok-samogloska.eu
Wspieramy każdego, niezależnie od wieku, by mógł być twórczy, odważny, 
radosny i zaangażowany w sąsiedztwo i świat.
Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz swój pierwszy film, namalujesz obraz, 
wystąpisz na profesjonalnej scenie czy nagrasz ulubioną piosenkę.
Wspieramy pasjonatów–przychodząc do nas z pomysłem na swój koncert, 
spektakl, wystawę możesz liczyć na naszą pomoc, przestrzeń i sprzęt.

 

http://www.bialoleka.e-bp.pl
http://WWW.multicentrum.warszawa.pl
http://www.bok-bielany.eu
http://WWW.bok-filia.eu
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Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
www.centrumszegedynska9a.pl
W edukacji kulturalnej najważniejsze jest przygotowanie młodego człowieka do 
aktywnego i kompetentnego udziału w kulturze. Warunkiem tego jest niewąt-
pliwie zrozumienie wartości kultury oraz jej roli w rozwoju indywidualnym czło-
wieka i społeczeństwa. Istotnym aspektem edukacji kulturalnej jest kształcenie 
potrzeby uczestniczenia w kulturze, współtworzenia kultury i ciągłego kontaktu 
z nią. Do tego zaś konieczne jest przygotowanie do samodzielnych wyborów 
i umiejętności dokonywania świadomych ocen, czyli tzw. „budowania kultury 
w sobie”. Jako placówka oświatowa dostrzegamy także rolę edukacji kultu-
ralnej w kształceniu postaw młodych ludzi i rozwoju ich osobowości.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak
www.mdkandersena.pl 
W edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży najważniejsze dla nas są:

 > inspirujące tematy, osobiste i artystyczne zaangażowanie prowa-
dzącego zajęcia;

 > stwarzanie podstaw do indywidualnej wypowiedzi i rozwoju każdego 
uczestnika zajęć w ramach różnych technik artystycznych;

 > jasno wytyczane cele artystyczne i edukacyjne przy uwzględnieniu 
wieku i indywidualnych predyspozycji uczestnika; 

 > wybór tematyki, która odzwierciedla podstawowe i klasyczne wartości 
kultury polskiej i europejskiej;

 > zaszczepienie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji.

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” 
www.mdkbielany.pl 
Najważniejsza dla nas jest praca u podstaw. MDK Bielany prowadzi pozytywi-
styczne zajęcia edukacyjne w zespołach, gdzie, oprócz solidnej artystycznej 
pracy warsztatowej, uczestnik otrzymuje ogromną dawkę wiedzy i umiejęt-
ności. Jesteśmy dumni ze swojej pracy, której efektem są sukcesy naszych 
wychowanków w różnych dziedzinach sztuki.

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica (razem 18 filii 
i oddziałów)
www.bibliotekabielany.waw.pl 
¬ Mediateka START-META
www.mediateka.waw.pl 

http://www.centrumszegedynska9a.pl
http://WWW.mdkandersena.pl
http://www.mdkbielany.pl
http://WWW.bibliotekabielany.waw.pl
http://WWW.mediateka.waw.pl
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Edukację kulturalną prowadzimy poprzez organizację wystaw, spotkań, 
wykładów oraz wszelkich form popularyzacji kultury i sztuki. Współpracujemy 
z instytucjami kultury: Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum 
Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury, Państwowym 
Muzeum Etnograficznym, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Woli, Muzeum 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Prezentujemy wystawy historyczne, lite-
rackie i artystyczne. 

Mokotów
Instytucje animacji kultury 

Centrum Łowicka 
www.lowicka.pl
Najważniejszym dla nas jest stwarzanie możliwości uczestniczenia w edukacji 
kulturalnej szerokiemu gronu odbiorców. Staramy się być otwarci na różno-
rodne propozycje i projekty, zarówno zewnętrzne, jak i własne. Chcielibyśmy 
być miejscem, które jest postrzegane jako aktywny ośrodek edukacji kultu-
ralnej dla wszystkich. Ważne dla nas są m.in. muzyka, sztuki wizualne, archi-
tektura, filozofia. Mamy poczucie, że otwieramy się na potrzeby specyficznej 
defaworyzowanej grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną i daje 
nam to wielką satysfakcję.

Dom Kultury Dorożkarnia
www.dorozkarnia.pl 
Wspieramy każdego, niezależnie od wieku, by mógł być twórczy, odważny, 
radosny i zaangażowany w sąsiedztwo i świat.
Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz swój pierwszy film, namalujesz obraz, 
wystąpisz na profesjonalnej scenie czy nagrasz ulubioną piosenkę.
Wspieramy pasjonatów – przychodząc do nas z pomysłem na swój koncert, 
spektakl, wystawę możesz liczyć na naszą pomoc, przestrzeń i sprzęt.

Dom Kultury Kadr
www.dkkadr.waw.pl 
Edukacja kulturalna to dla nas proces wywoływania zmiany. Zmiany, która 
wpływa pozytywnie na intencjonalnych odbiorców konkretnych projektów, ale 
także oddziałuje na całe okoliczne środowisko. Jest to animacja, która wyzwala 
tkwiący w każdym człowieku twórczy potencjał, stymuluje, zachęca, ale daje 

http://www.lowicka.pl
http://www.dorozkarnia.pl
http://www.dkkadr.waw.pl
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też przestrzeń do samodzielnego odkrywania i uczenia. Nierozłącznym 
i immanentnym elementem takiej edukacji staje się posiłkowanie możliwo-
ściami, jakie daje sztuka czy, szerzej, kultura. Jej sztafażem doświadczenia, 
swobodną formą, niekonwencjonalnymi metodami i przede wszystkim efek-
towną formą. Efektem takiej synergii stają się wyjątkowe projekty animacyjne.

Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów
www.mdk-mokotow.pl 
Najważniejsze to rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów naszych 
wychowanków. Pomagamy im przezwyciężać trudności, dajemy poczucie 
bezpieczeństwa, uczymy pozytywnego myślenia. Tworzymy sytuacje wycho-
wawcze, które aktywizują, usamodzielniają i sprzyjają rozwojowi osobowości. 
Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach stałych i pojedynczych 
formach artystycznych, pracując w grupie i indywidualnie. Zawsze mogą 
liczyć na pomoc naszych nauczycieli-instruktorów. 

Służewski Dom Kultury
www.sdk.waw.pl 
Ważna jest dla nas OTWARTOŚĆ na potrzeby, oczekiwania i oceny, co pozwala 
nam na wykreowanie oferty ciekawej, o dużym odbiorze społecznym, dobrze 
dopasowanej i adekwatnej do trendów kulturowych. Wieloaspektowość 
oferty w zakresie edukacji kulturalnej polega na łączeniu różnych form 
działalności artystycznej, ekologicznej, prozdrowotnej, co czyni ją atrak-
cyjną dla różnych grup wiekowych. W naszych działaniach fundamentalna 
jest tolerancja dla różnorodności i szacunek do ludzi starszych, przyrody 
i zwierząt oraz otwartość na odmienne kultury. Bazujemy na wypracowanym 
przez wiele lat kapitale, na który składają się grupy i zespoły: „Decybele”, 

„Orfeusz”, „Gawęda”, „Afera/Kontra”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, „Hip- 
-Hop Akademia” i zupełnie młody stażem, lecz dojrzały wiekowo – zespół 
„Służewianki”. Grupy i zespoły podejmują tematy aktualne, nurtujące własne 
środowiska. Oferują uniwersalny przekaz poprzez taniec i formy ruchowe, 
które funkcjonować mogą bez względu na bariery językowe, co jest ważne  
przy kultywowanej przez nas współpracy międzynarodowej.

Spółdzielczy Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba” 
www.oeksadyba.msmenergetyka.pl 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”
www.ognisko175.edu.pl

http://WWW.mdk-mokotow.pl
http://www.sdk.waw.pl
http://WWW.oeksadyba.msmenergetyka.pl
http://www.ognisko175.edu.pl
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Najważniejsze jest to, aby młody człowiek miał poczucie, że jego pasja 
może się rozwijać dzięki ludziom o podobnych zainteresowaniach. Chcemy, 
aby nasi uczestnicy czuli się potrzebni innym pod względem artystycznym 
i kulturalnym. Wypełniamy dzieciom czas wolny w sposób kreatywny, twórczy 
i bezpieczny.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP nr 70 
www.opp70.pl 
Dajemy możliwość realizacji zainteresowań wychowanków w 30 rodzajach 
zajęć, wśród których znaczące miejsce zajmują zajęcia artystyczne (taneczne, 
wokalno-muzyczne, manualne, plastyczne), rekreacyjno-sportowe, językowe, 
komputerowe. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do uczniów szkoły podsta-
wowej, ale także do gimnazjalistów i licealistów.

II Ogród Jordanowski 
www.ogrodjordanowski.pl 
Poprzez różnorodne formy zajęć pragniemy przyciągnąć jak największą 
rzeszę wychowanków. Kształtujemy w dzieciach i młodzieży nawyk czyn-
nego i aktywnego wypoczynku. Dajemy możliwość rozwoju zainteresowań 
i zdolności, kontaktów z rówieśnikami. Wspomagamy i wspieramy rodziców 
wychowanków w procesie wychowawczym, prowadząc działalność zgodną 
z ich wolą i oczekiwaniami. 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego (razem 28 filii 
i oddziałów)
www.bpmokotow.waw.pl 
¬ Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
www.mbddim.pl 
Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju intelektualnego i społecz-
nego młodych użytkowników biblioteki. Dla dzieci i młodzieży przygotowu-
jemy wiele edukacyjnych imprez, spotkań, warsztatów, lekcji i konkursów. 
Dużą troską otaczamy również osoby niepełnosprawne, którym oferujemy 
usługę książka na telefon.

Instytucje artystyczne 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
www.fina.gov.pl
Archiwa Filmowe 1, 2, 3

http://WWW.opp70.pl
http://www.ogrodjordanowski.pl
http://www.bpmokotow.waw.pl
http://WWW.mbddim.pl
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Dla nas niezwykle ważnym elementem edukacji kulturalnej jest edukacja 
medialna i informacyjna, a związane z nią działania Instytut realizuje 
wśród rozmaitych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, nauczycieli i eduka-
torów, animatorów, a także seniorów. FINA posiada ponadto w swojej ofercie 
wydarzenia przeznaczone dla ekspertów z zakresu nowych mediów i techno-
logii (m.in. seminaria audiowizualne), którzy mogą tu rozwijać swoją wiedzę 
i wymieniać się doświadczeniem. Dzięki portalom takim jak Ninateka czy 
Muzykoteka Szkolna, a także realizowanym za ich pośrednictwem transmi-
sjom online, FINA może docierać do coraz szerszej grupy odbiorców, tworzyć 
i wykorzystywać nowe narzędzie edukacyjne, a w ten sposób prowadzić 
kompleksową ofertę edukacyjną: równolegle online oraz w siedzibie Instytutu.

Kino Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej
Gdy mowa o przygotowaniu do aktywnego i świadomego udziału w kulturze 
filmowej oraz kształceniu potrzeb i nawyków uczestnictwa w niej, to za 
kluczowe aspekty uważamy długofalowość i kompleksowość. Prowadzimy 
działania, które przede wszystkim wspierają umiejętność rozumienia specy-
fiki sztuk audiowizualnych, ale charakter naszych projektów, bazujący często 
na bezpośrednich kontaktach, ma także pobudzać rozwój osobisty poprzez 
kształtowanie wyobraźni, umiejętności ekspresyjnych i komunikacyjnych. 

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego 
www.krolikarnia.mnw.art.pl 
Działania edukacyjne w Królikarni pozwalają na niecodzienne spotkania 
ze sztuką. Lekcje muzealne, warsztaty i wykłady prowadzone są w niezwy-
kłych przestrzeniach: Magazynach Studyjnych rzeźby XX i XXI wieku, na 
wystawach czasowych prezentowanych w pięknym XVIII-wiecznym pałacu 
oraz na świeżym powietrzu – w malowniczym Parku Rzeźby. Zróżnicowany 
program realizowany przez Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego 
w Królikarni obejmuje wystawy, koncerty, pokazy filmowe, spektakle i wykłady. 
Zajęcia edukacyjne skierowane są do przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mają szansę poznać mate-
riały i narzędzia rzeźbiarskie oraz zrealizować własne prace artystyczne. 
Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki pozwala poznać fascynującą historię 
polskiej rzeźby i uwolnić swoje indywidualne zdolności artystyczne.

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl
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Nowy Teatr
www.nowyteatr.org 

„Świetlica” od lat umożliwia realizację misji edukacyjnej Nowego Teatru, 
stanowi jego naturalne zaplecze kształtujące publiczność poprzez rozwi-
janie jej oczekiwań artystycznych, kreatywności, twórczego myślenia i dzia-
łania, a także dostarczanie wiedzy na temat nowych zjawisk w sztuce. Jest 
przestrzenią podwyższonej partycypacji, dając możliwość pełnego, czyn-
nego i aktywnego udziału w życiu artystycznym. Nazwa „Świetlica” korzysta 
z wieloznaczności tego słowa – jednym z możliwych znaczeń jest oświecanie. 
Staramy się bowiem tworzyć jak najbardziej kompleksową ofertę, w której 
najistotniejszą częścią przeżyć artystycznych jest ich potencjał intelektualny. 

Teatr Lalek Guliwer
www.teatrguliwer.waw.pl 
Zwykło się mówić, że podróże kształcą. W teatrze, którego patronem jest 
Guliwer, nie może być inaczej. Edukacja teatralna u nas to pełne dowcipu 
i atrakcji działania o charakterze wydarzeń artystycznych oraz warsztatowe 
konfrontacje artystów z dziećmi. Wszystko po to, by uruchamiać procesy 
twórcze u młodego widza. To także tworzenie merytorycznej platformy zawią-
zującej współpracę z nauczycielami i opiekunami dzieci.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
www.wfdif.pl
Edukację filmową łączymy z doświadczaniem najciekawszych elementów 
produkcji filmowej w formie przyjaznej dla młodego odbiorcy. Dzięki poten-
cjałowi zaplecza filmowego oraz współpracy z czołowymi twórcami i specja-
listami filmowymi prowadzone przez nas przedsięwzięcia edukacyjne mają 
wysoki poziom merytoryczny. Edukacja w miejscu, które w ciągu ponad pół 
wieku swojej historii skupiło najwybitniejszych twórców polskiego kina, dziś 
przyciąga i kształtuje kolejne pokolenia odbiorców sztuki filmowej.

Ochota
Instytucje animacji kultury 

Ośrodek Kultury Ochoty
www.oko.com.pl 
Filie:
¬ MAL ul. Grójecka 109 

http://WWW.nowyteatr.org
http://www.teatrguliwer.waw.pl
http://www.wfdif.pl
http://WWW.oko.com.pl
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¬ Klub Osiedlowy Surma 
www.surma.com.pl
¬ Magazyn Sztuk 
www.magazynsztuk.pl
¬ Pracownia Ceramiki Angoba
www.angoba123.wordpress.com
W naszej instytucji najważniejsze w edukacji kulturalnej jest tworzenie 
warunków do rozwijania uzdolnień, umiejętności, zainteresowań i uczest-
nictwa w kulturze poprzez różnorodne formy aktywności twórczej, wypeł-
nianie czasu wolnego wartościowymi formami. Ważne jest rozbudzanie wraż-
liwości artystycznej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym w przyszłości. Istotne znaczenie mają 
także sukcesy artystyczne, muzyczne, teatralne, taneczne uczestników 
oraz ich zadowolenie z osiągnięć i efektów. Szczególnie ważne w procesie 
edukacji kulturalnej jest dziedzictwo kulturowe jako ważny czynnik integru-
jący społeczność.

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”
www.mdkochota.edu.pl 
Edukacja kulturalna pojmowana jest w placówce dwojako: jako edukacja dla 
kultury i poprzez kulturę. Kultura staje się tym samym zarówno celem, jak 
i narzędziem do osiągania innych celów – kształtowania umysłów i charak-
terów, postaw ludzkich i obywatelskich, poczucia własnej wartości i spraw-
stwa młodych ludzi. Wszystkie prowadzone w MDK zajęcia pozwalają nie 
tylko rozwijać zainteresowania i talenty, wrażliwość artystyczną, ale także 
umiejętności psychospołeczne, postawy i osobowość. Priorytety i główne 
cele MDK lokują się w obszarze wychowania i szeroko pojętej współczesnej 
pozytywnej profilaktyki zintegrowanej.

III Ogród Jordanowski 
www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl 
Stawiamy na rozwój indywidualnych, intelektualnych, etycznych i fizycznych 
zdolności naszych wychowanków, a także przygotowanie ich do znalezienia 
swojej drogi i miejsca w otaczającej rzeczywistości. Staramy się kształtować 
świadomość dziedzictwa kulturowego wśród naszych wychowanków, rozbu-
dzać w nich zainteresowanie sztuką i kulturą, a także pokazywać możliwości 
wykorzystania zasobów i tworzyć im warunki do rozwoju inicjatyw i pomysłów. 
W ten sposób chcemy mieć wpływ na polepszenie jakości życia społeczności. 

http://www.mdkochota.edu.pl
http://www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264
www.sp264.superszkolna.pl 
Za istotny cel edukacji kulturalnej w naszej placówce uznajemy rozbudzenie 
i wzmożenie własnej, oryginalnej twórczości uczniów. 
Główne cele to przede wszystkim:

 > zwiększenie roli kultury w procesie edukacyjnym;
 > kształcenie międzykulturowe;
 > przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 > tworzenie warunków i bodźców do rozwijania ich własnej aktyw-

ności twórczej;
 > stwarzanie uczniom możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze;
 > budowanie tożsamości szkoły poprzez działania w zakresie kultury.

Biblioteka Publiczna (razem 13 filii i oddziałów)
www.bpochota.waw.pl
¬ Biblioteka „Przystanek Książka”
www.bpochota.waw.pl/index.php/placowki/113-biblioteka-przystanek-ksiazka 
¬ Warszawska Galeria Ekslibrisu
www.bpochota.waw.pl/index.php/placowki/warszawska-galeria-ekslibrisu 
Edukacja kulturalna to dla nas praca u podstaw, która ma poszerzać hory-
zonty. Młody człowiek poszukuje własnego stylu, miejsca, często błądzi, dobrze 
jeśli pyta. Naszym zadaniem jest pokazanie mu wielu dróg, różnorodnych 
rozwiązań i możliwości wyboru. Z jednej strony jesteśmy tylko drogowskazami, 
ale z drugiej strony siewcami. Efektów naszej pracy nie widać od razu, dlatego 
każdy sukces naszych podopiecznych cieszy podwójnie.

Biblioteka Narodowa
www.bn.org.pl 

Instytucje artystyczne 

Stacja Muzeum
www.stacjamuzeum.pl 
Edukacja w placówce muzealnej ma za zadanie wspierać program nauczania 
szkolnego poprzez realizację wspólnych celów. Nauczanie w muzeum 
jest formą aktywizacji. Wiąże się z poznawczą sferą edukacji, wyrabiając 
w uczniach właściwy stosunek do zabytków kultury i techniki. Ekspozycja 
muzealna staje się dla uczniów dodatkowym źródłem wiedzy. Doświadczanie 
przeszłości w sposób sensoryczny sprawia, że pozyskane wiadomości 

http://www.sp264.superszkolna.pl
http://www.bpochota.waw.pl
http://www.bpochota.waw.pl/index.php/placowki/113-biblioteka-przystanek-ksiazka
http://www.bpochota.waw.pl/index.php/placowki/warszawska-galeria-ekslibrisu
http://WWW.bn.org.pl
http://www.stacjamuzeum.pl
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połączone z emocjami pozostawiają trwały ślad w pamięci i są wykorzy-
stane w zachowaniu. Kształtujące się w ten sposób wartości wpływają na 
budowanie tożsamości kulturowej, nie pozbawiając przy tym indywidual-
ności, która jest tak ważna w procesie tworzenia.

Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej
www.teatrochoty.pl 
www.ognisko.teatrochoty.pl
Poprzez edukację kulturalną kształtujemy kreatywność, ciekawość, aktywną 
postawę twórczą, wychowując tym samym przyszłych liderów, nie tylko na 
polu kultury. Zależy nam na teatrze, który uczy komunikacji, jest nastawiony 
na dialog i budowanie relacji z widzem oraz między widzami. Celem naszych 
działań jest wszechstronny rozwój poprzez teatr. Uczymy konstruować świa-
domą wypowiedź artystyczną, wykorzystując różnorodne narzędzia i metody 
edukacji teatralnej. Priorytetem jest budowanie relacji i umiejętności dialogu, 
pogłębianie wrażliwości na drugiego człowieka i otaczający świat, kształ-
towanie twórczego myślenia, poczucia sprawczości, gustów estetycznych, 
umiejętności współpracy.

Praga Południe
Instytucje animacji kultury 

Centrum Promocji Kultury
www.cpk.art.pl 
Filie:
¬ Doświadczalna Pracownia Litografii 

¬ Klub Kultury Gocław
www.klubgoclaw.pl 
¬ Klub Kultury Seniora 
www.kkseniora.art.pl 
W edukacji kulturalnej najważniejsze jest dla nas dotarcie do jak największej 
liczby osób, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kulturalnych różnych 
grup odbiorców – ludzi pochodzących z rozmaitych środowisk, kręgów 
kulturowych i w różnym wieku. Priorytetem dla naszej instytucji jest zapew-
nienie im dostępu do oferty atrakcyjnych działań edukacyjnych na wysokim 
poziomie merytorycznym, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i pasji, 

http://www.teatrochoty.pl
http://www.ognisko.teatrochoty.pl
http://www.cpk.art.pl
http://www.klubgoclaw.pl
http://www.kkseniora.art.pl
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a także zachęcających do aktywnego współtworzenia mapy kulturalnej 
prawobrzeżnej Warszawy.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek 
www.opp1.waw.pl
Naszą działalność opieramy na założeniu, że w każdym dziecku tkwi wraż-
liwość i twórczy potencjał. Naszym zadaniem jest ten potencjał wyzwolić 
i stworzyć warunki do pełnego rozwoju, pamiętając, że podstawową formą 
wypoczynku dzieci jest zabawa i rekreacja. Odpowiednio ukierunkowana 
zabawa daje nie tylko możliwość ujawnienia uzdolnień i rozwijania zainte-
resowań, ale również kształtowania postaw i przekonań. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr H. Jordana
www.opp2.waw.pl 
Mając poczucie odpowiedzialności za świadome uczestnictwo w kulturze 
naszych wychowanków przede wszystkim chcemy zarażać ich naszą własną 
pasją. Zdajemy sobie sprawę, że tylko swoją postawą możemy ich wcią-
gnąć w magiczny świat kultury. Staramy się pokazywać im różnorodne dzie-
dziny sztuki (taniec, teatr, muzyka, malarstwo, film), pozwalając na dowolne 
łączenie i przede wszystkim odnajdywanie siebie samych w konkretnych dzia-
łaniach. Nie zapominamy oczywiście o dobrej zabawie i możliwości dzielenia 
się radością twórczą z innymi.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
www.opp3.waw.pl 
Potencjałem Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w zakresie edukacji kulturalnej 
jest różnorodność zajęć artystycznych oraz możliwość czynnego uczest-
nictwa wychowanków w kulturze, poprzez ich udział w wydarzeniach arty-
stycznych i prezentacjach twórczości. Edukacja kulturalna w formule pracy 
naszej placówki jest nie tylko dopełnieniem edukacji ogólnej dostosowanej 
do indywidualnych wyborów, potrzeb i możliwości wychowanków, ale także 
elementem kształtującym obyczajowość i zachowania społeczne dzieci 
i młodzieży.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 
www.opp4.waw.pl 
Edukację kulturalną kierujemy do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do dzieci 
w wieku przedszkolnym. Prowadzimy zajęcia rozwijające uzdolnienia wycho-
wanków, kompensujące braki i wyrównujące szanse edukacyjne. Kształtujemy 

http://www.opp1.waw.pl
http://www.opp2.waw.pl
http://www.opp3.waw.pl
http://www.opp4.waw.pl
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podstawowe nawyki współżycia społecznego oraz umiejętności gospoda-
rowania wolnym czasem. Rozbudzamy świadomość narodową oraz uczucia 
patriotyczne. W naszej działalności niezwykle istotna jest także współpraca 
ze środowiskiem lokalnym.

Prom Kultury Saska Kępa 
www.promkultury.pl 
Edukujemy poprzez inspiracje, pozwalamy odbiorcom „zajrzeć za kurtynę”, 
podejrzeć prywatność i pracę osobowości świata artystycznego. Dbamy 
o jakość – zapraszamy uznanych artystów, ludzi, którzy chętnie dzielą się 
swoim światem, przemyśleniami, dylematami. Nasi goście opowiadają, co 
ich motywuje w działaniu, jak powstaje spektakl, co jest ważne w pracy lite-
rata czy kompozytora. Dzięki temu ułatwiamy rozumienie, odczytanie i odbiór 
dzieła sztuki, koncertu, książki. Przybliżamy i odkrywamy wiele dziedzin sztuki, 
proponując zróżnicowany program artystyczny. Ofertę kulturalną kierujemy 
do wszystkich grup wiekowych – warto uczyć się i rozwijać przez całe życie! 

Spółdzielczy Klub Kultury „Orion”

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla (razem 25 filii 
i oddziałów)
www.bppragapd.pl
Nasza działalność opiera się na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów polsko- 
i obcojęzycznych. To baza, na której budujemy aktywność edukacyjno-kultu-
ralną prowadzącą do poznawania innych kultur, języków i obyczajów.

Instytucje artystyczne 

Orkiestra Sinfonia Varsovia
www.sinfoniavarsovia.org 
Działalność edukacyjną prowadzimy z uwzględnieniem celów  
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Kierujemy ją do warszawiaków, 
a w szczególności do mieszkańców Pragi Południe, mając na uwadze wzmac-
nianie relacji społecznych. Poszerzamy dostęp do oferty kulturalnej także 
dla mieszkańców Mazowsza oraz turystów. Pobudzamy potrzeby uczest-
nictwa w kulturze, edukujemy, zachęcamy do aktywności. Jesteśmy instytucją 
otwartą. Łączymy muzyków profesjonalnych i nieprofesjonalnych, miłośników 
każdego rodzaju muzyki, osoby poszukujące estetycznych doznań, chcące 

http://WWW.promkultury.pl
http://www.bppragapd.pl
http://www.sinfoniavarsovia.org
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się rozwijać, tworzyć, współdziałać lub odpoczywać w miłej i bezpiecznej 
przestrzeni. Dbamy o lokalną tożsamość i tradycję.

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
www.powszechny.com 
Niezwykle ważny jest dla nas kontakt z widzami w każdym wieku. Dlatego 
nasze projekty kierujemy do dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, nauczy-
cieli, seniorów. Chcemy, by działania edukacyjne były zgodne z maksymą 
naszego patrona, Zygmunta Hübnera, który pragnął tworzyć „teatr, który 
się wtrąca”. Naszym celem jest łączenie wielu aktywności i podejmowanie 
z widzami dyskusji na najbardziej gorące tematy.

Praga Północ
Instytucje animacji kultury 

Dom Kultury Praga 
www.dkpraga.pl 
W naszym domu kultury nie kierujemy się jednoznaczną definicją edukacji 
kulturalnej. Dla każdego animatora, edukatora czy artysty pojęcie to posiada 
trochę inny wydźwięk. Niemniej w naszych działaniach związanych z edukacją 
kulturalną zwracamy uwagę, żeby działać „na pięć”. Dlatego skupiamy się 
na pięciu najważniejszych aspektach edukacji kulturalnej.

 > Po pierwsze: szukamy profesjonalnych i kreatywnych sposobów na 
rozwój naszych podopiecznych w każdym wieku. 

 > Po drugie: w każdym podopiecznym odnajdujemy jakiś talent i poma-
gamy go rozwijać. 

 > Po trzecie: działamy nieszablonowo. Zaskakujemy siebie i innych.
 > Po czwarte: dbamy o zadowolenie podopiecznych, budujemy z nimi 

małą społeczność skoncentrowaną na działaniach twórczych. 
 > Po piąte: stawiamy na dobrą energię.

VII Ogród Jordanowski
www.oj7.edu.pl
W prowadzonej przez nas edukacji kulturalnej najważniejsze jest zwiększenie 
roli kultury w procesie edukacji i przygotowanie dzieci oraz młodzieży do 
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Tworzymy warunki do rozwi-
jania ich aktywności twórczej. Wzmacniamy ideę uczenia się poza szkołą. 

http://www.powszechny.com
http://www.dkpraga.pl
http://www.oj7.edu.pl
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Kształtujemy wartości moralne i obywatelskie, przygotowujemy do krytycz-
nego korzystania z masowych środków przekazu. Podkreślamy wartość dzie-
dzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego 
społeczność. Upowszechniamy nowoczesne metody edukacji kulturalnej. 
Ważne dla nas jest kształcenie interkulturalne i wielokulturalne.

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego  
(razem 12 filii i oddziałów)
www.bppn.waw.pl
Edukację kulturalną kierujemy do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 
To nie tylko uzupełnianie księgozbioru i wzbogacanie naszych zasobów, ale 
także zajęcia, warsztaty, koncerty, konkursy włączające przede wszystkim 
społeczność lokalną w życie kulturalne dzielnicy. Ważne miejsce w naszej 
pracy zajmują projekty ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Niebagatelne 
znaczenie ma dla nas współpraca placówkami oświatowymi.

Instytucje artystyczne 

Teatr Baj
www.teatrbaj.pl 
Najważniejszym celem i sensem edukacji kulturalnej prowadzonej w Teatrze 
Baj jest umożliwienie odbiorcom (dzieciom, młodzieży, dorosłym) głębszego, 
szerszego, bardziej świadomego i osobistego spotkania ze sztuką teatru. 
Programując i prowadząc różne działania z zakresu edukacji kulturalnej 
chcemy stworzyć naszym widzom/odbiorcom przestrzeń, aby mogli bliżej, 
od wewnątrz przyjrzeć się sztuce teatru i bardziej jej doświadczyć. Chcemy 
wyposażyć ich w narzędzia, które pozwolą im korzystać ze sztuki teatru: 
jako widzom albo twórcom, w sposób, który może ich wewnętrznie ubogacić.

Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddział Muzeum Warszawy
www.muzeumpragi.pl

Rembertów
Instytucje animacji kultury

Dom Kultury „Rembertów”
www.dkrembertow.waw.pl 

http://www.bppn.waw.pl
http://WWW.teatrbaj.pl
http://www.muzeumpragi.pl
http://WWW.dkrembertow.waw.pl
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W prowadzonej edukacji kulturalnej dla Domu Kultury „Rembertów” najważ-
niejszy jest rozwój umiejętności i talentów artystycznych oraz promocja szeroko 
rozumianej kultury. Realizujemy działania społeczno-animacyjne, łączące 
tradycję z nowoczesnością, budujemy relacje międzypokoleniowe w społecz-
ności lokalnej, uczymy otwartości i kształtujemy postawy społeczne. Istotne 
znaczenie ma dla nas wspieranie środowisk sąsiedzkich, sieciowanie i tworzenie 
partnerstw. Myśląc o edukacji kulturalnej nie zapominamy o rozwoju infra-
struktury kulturalnej oraz szeroko rozumianym stwarzaniu warunków sprzyja-
jących aktywności kulturalnej i społecznej naszych odbiorców.

Dom Kultury „Wygoda”
www.dkwygoda.waw.pl 
Animator, edukator powinien być przewodnikiem, który wprowadza młodych 
ludzi w świat kultury. W codziennej pracy staramy się przekazywać pozy-
tywną energię innym. Jesteśmy otwarci na ludzi, staramy się zauważać ich 
potrzeby. Stawiamy na dobrą komunikację, tak aby jak najlepiej poznawać 
kulturę i ją rozwijać. Współpracujemy z innymi placówkami oświatowo-kul-
turalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, realizując wspólne działania 
w ramach edukacji kulturalnej. Zaspokajamy potrzeby kulturalne poprzez 
organizowanie imprez oraz zajęć stałych, w których uczestnicy odnajdują 
swoje talenty i je rozwijają. Dajemy przestrzeń, która stwarza możliwości do 
działania, zabawy i integracji społecznej. Pobudzamy do aktywności, próbu-
jemy rozbudzić kreatywność u innych. Sami jesteśmy dobrymi obserwato-
rami, którzy potrafią odnaleźć lub odkryć talenty u naszych odbiorców, ich 
możliwości i pasje. 

Rembertowska Akademia Seniora
www.ras.edu.pl 
RAS szczególną wagę przykłada do pomocy seniorom w aktywnym uczestnic-
twie w kulturze. Zapobiegamy wykluczeniu społecznemu poprzez organizo-
wanie wyjść do teatrów, kin, muzeów, spotkań autorskich. Dajemy możliwość 
poszerzania horyzontów, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II (razem 4 filie i oddziały)
www.bprembertow.waw.pl 
Najważniejszą zaletą edukacji kulturalnej jest możliwość promocji biblio-
teki i czytelnictwa w środowisku lokalnym. Poprzez szeroką ofertę kulturalną 
i dobrą współpracę z różnymi instytucjami docieramy do licznego grona 
mieszkańców dzielnicy, w tym do przyszłych czytelników.

http://www.dkwygoda.waw.pl
http://www.ras.edu.pl
http://WWW.bprembertow.waw.pl
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Śródmieście
Instytucje animacji kultury 

Mazowiecki Instytut Kultury 
www.mik.waw.pl 
Dział Edukacji MIK realizuje projekty o charakterze edukacyjnym i badawczym. 
Celem większości z nich jest diagnoza stanu kultury na Mazowszu, wzmocnienie 
kompetencji kadr kultury oraz wsparcie dla rozwoju polityk kultury. Ważnym 
aspektem pracy działu jest udostępnianie wyników analiz i badań szero-
kiej grupie odbiorców poprzez portal Mazowieckie Obserwatorium Kultury. 
Współpracujemy z różnymi podmiotami kultury – od instytucji ministerialnych, 
jak Narodowe Centrum Kultury, regionalnych instytucji kultury, powiatowych, 
miejskich i gminnych po organizacje pozarządowe oraz indywidualnych anima-
torów kultury. Od wielu lat prowadzimy kursy instruktorskie z zakresu teatru, 
tańca ludowego i tańca jazzowego. Odbiorcami kursów są nie tylko mieszkańcy 
Mazowsza. Zajmujemy się także szeroko rozumianym uczestnictwem w kulturze 
osób niepełnosprawnych, co przekłada się na udostępnienie oferty u nas, jak 
również edukację w tym zakresie na terenie całego Mazowsza.

Dom Kultury Śródmieście
www.dks.art.pl 
Filie:
¬ Międzypokoleniowa Klubokawiarnia
¬ Pracownie Artystyczne
¬ Piwnica Ceramiczna
¬ Pracownia STRATEG
¬ Klub na Hożej
¬ Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie 
¬ Klub na Powiślu 
DKŚ specjalizuje się w pracy z dorosłymi, zwłaszcza seniorami. Interesuje 
nas aktywizacja seniorów, motywowanie ich do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze, animowanie ich samorozwoju i kształtowanie potrzeb kultural-
nych na coraz wyższym poziomie. Stąd bogata oferta zajęć artystycznych, 
kursy komputerowe, a także cykl spotkań z przedstawicielami świata kultury. 
Satysfakcją jest liczny udział „naszych” seniorów w proponowanych wydarze-
niach i zajęciach, ale także informacje o ich uczestnictwie w różnych „oddol-
nych” inicjatywach i projektach obywatelskich i społecznych. 

http://www.mik.waw.pl
http://www.dks.art.pl
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Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej  
im. Komisji Edukacji Narodowej
www.scek.pl 
Filia: Stara Prochownia
SCEK to miejsce twórczej aktywności dzieci i młodzieży. Tworzymy unikalne 
pracownie prowadzone przez mistrzów. Wspólnie z młodzieżą realizu-
jemy projekty artystyczne i edukacyjne. Realizujemy pomysły i marzenia. 
Zachęcamy uczniów i nauczycieli warszawskich szkół do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze współczesnej poprzez różnorodne formy zajęć dla grup 
zorganizowanych oraz poprzez naszą aktywną działalność wystawienniczą, 
teatralną i koncertową.
 
Pałac Młodzieży
www.pm.waw.pl 
Najważniejszym dla nas jest stworzenie dzieciom i młodzieży takich warunków, 
by mogli odkryć i rozwinąć swoje zdolności oraz zainteresowania. Chcemy ich 
wspierać w realizacji pasji, tworząc bogatą ofertę, organizując różnorodne 
zajęcia, konkursy, wystawy, przedstawienia. Dążymy do tego, by w Pałacu 
Młodzieży każdy mógł znaleźć miejsce dla swojej twórczości.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
www.mdk.waw.pl 
W naszej pracy najważniejsze jest szeroko rozumiane przygotowanie młodych 
ludzi do aktywnego uczestnictwa we współczesne kulturze. Równie ważne 
jest rozpoznawanie i opieka nad utalentowanymi młodymi ludźmi, którzy 
mogą się w przyszłości stać jej twórcami.

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” 
www.mdk-muranow.waw.pl
Priorytetem edukacji kulturalnej w naszej placówce jest rozwijanie naturalnej, 
dziecięcej kreatywności oraz wrażliwości na piękno i różnorodność otaczają-
cego świata, jak też wszechstronny rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. 
Zajęcia mają zaszczepić potrzebę efektywnego spędzania własnego czasu, 
przygotować do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, kształtując 
świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki. Ważne jest, aby młody czło-
wiek odważnie poruszał się w wielkim świecie wyobraźni, a zdobytą wiedzą 
i doświadczeniem wspierał kreowanie otaczającego świata. 

x○

x

x
○

http://www.scek.pl
http://WWW.pm.waw.pl
http://www.mdk.waw.pl
http://www.mdk-muranow.waw.pl
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Państwowe Ognisko Artystyczne 
www.poa.waw.pl 
Prowadzimy zajęcia dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć wiedzę na tematy 
związane ze sztuką lub spróbować swoich sił jako twórcy. Znajomość dorobku 
artystycznego naszej kultury uważamy za niezbędny element wykształcenia 
każdego człowieka. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć otaczającą nas 
rzeczywistość oraz zyskać głębszą świadomość samych siebie. Pragniemy 
przyczynić się do tego, aby nasi słuchacze wciąż poszerzali swoje horyzonty 
myślowe, aby dobrze rozumieli swoją tradycję kulturową i czerpali korzyści 
z mądrości przekazanej przez przodków.

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – 
Specjalizacja Animacja Kultury
www.animacjakultury.uw.edu.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II
www.centrumjp2.pl 
Edukacja kulturalna jest kluczowa dla Centrum Myśli Jana Pawła II. Nasz 
patron zwracał bowiem szczególną uwagę zarówno na kulturę, jak i na wycho-
wanie, które właśnie łączą się dla nas w edukacji kulturalnej. W perspektywie 
Jana Pawła II kultura – jako najważniejsza sfera ludzkiego działania – nie 
może być podporządkowana ani ekonomii, ani polityce, lecz ekonomia i poli-
tyka mają być wobec niej służebne. Sama w sobie kultura jednak nie prze-
trwa bez wychowania, bez tego, że ludzie – rok po roku, pokolenie za pokole-
niem – czynią wysiłek, żeby stać się jej częścią. Edukacja kulturalna oznacza 
dla nas kształtowanie człowieka w jego pełni.

Dom Spotkań z Historią
www.dsh.waw.pl 
Najważniejszy jest dla nas człowiek – jako jednostka i jako część wspólnoty. 
Historia jest dla nas przede wszystkim narzędziem budowania postaw i tożsa-
mości współczesnych ludzi. Ukazując przeżycia konkretnych osób i zwykłą 
codzienność poprzednich pokoleń, chcemy budować empatię i lepsze zrozu-
mienie ludzi nas otaczających, naszej rzeczywistości. Ukazując zaś uniwer-
salne mechanizmy historycznych zjawisk, takich jak totalitaryzm czy bunt 
społeczny, chcemy dać współczesnym odbiorcom narzędzia umożliwiające 
analizę i interpretację bieżących wydarzeń oraz ułatwić im przyjmowanie 
odpowiedzialnych postaw wobec historii dziejącej się tu i teraz. Kładziemy 
nacisk na kontakt z autentycznymi źródłami, przede wszystkim ikonicznymi, 

http://www.poa.waw.pl
http://www.animacjakultury.uw.edu.pl
http://www.centrumjp2.pl
http://www.dsh.waw.pl
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jak fotografie i filmy, ale też tekstualnymi, podkreślając zwłaszcza wartość 
historii mówionej.

Biblioteka Publiczna (razem 30 filii i oddziałów)
www.biblioteka.waw.pl 
Obok zaspakajania potrzeb czytelniczych mieszkańców nie tylko naszej 
dzielnicy, ale także całej Warszawy, upowszechniamy wiedzę i rozwijamy 
kulturę. Tworzymy przyjazną i życzliwą atmosferę, chcemy spełniać oczeki-
wania wszystkich naszych użytkowników. Szczególną troską otaczamy osoby 
niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej. Ważnym 
elementem naszej działalności jest budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.

Instytucje artystyczne 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
www.csw.art.pl 
Dla edukatorów pracujących w CSW ZU najważniejsze jest zachęcanie widza 
do własnego, osobistego kontaktu z dziełem sztuki, do zajęcia stanowiska 
wobec niego, próby interpretacji i odpowiedzi na pytanie – czym ono jest dla 
mnie? Bardzo ważnym aspektem jest także przekazywanie wiedzy na temat 
sztuki współczesnej, dawanie narzędzi do jej rozumienia, oswajanie dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych z rozmaitymi mediami i materiami, jakimi posłu-
gują się artyści. Sposoby dotarcia do naszych widzów zmieniają się w zależ-
ności od ich wieku, zainteresowań i możliwości. Prowadzimy warsztaty rozwi-
jające kreatywność, wspierające rozwój najmłodszych dzieci, integrujące 
środowiska i wymagające zaangażowania całych rodzin. Chcemy pokazać, 
że czas spędzony na wystawie sztuki współczesnej może być okazją zarówno 
do dobrej, nieskrępowanej zabawy, a także inspiracją do refleksji o otacza-
jącym nas świecie i o nas samych.

Filharmonia Narodowa
www.filharmonia.pl/edukacja
Działalność edukacyjna Filharmonii Narodowej opiera się na założeniu, 
że edukacja jest procesem ciągłym i dotyczy wszystkich pokoleń. Dlatego 
nasze działania mieszczące się pod pojęciem edukacja są skierowane do 
różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych i seniorów) oraz 
do zróżnicowanych środowisk (przedszkolaków, uczniów, studentów, ludzi 

http://www.biblioteka.waw.pl
http://WWW.csw.art.pl
http://www.filharmonia.pl/edukacja
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pracujących, emerytów i osób niepełnosprawnych). Ważnym zadaniem jest 
także ciągłe pozyskiwanie nowych odbiorców.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
www.instytut-teatralny.pl 
www.latowteatrze.pl, www.dorman.e-teatr.pl
www.teatrotekaszkolna.pl
Za kluczowe inicjatywy związane z edukacją teatralną w Instytucie Teatralnym 
odpowiada Dział Pedagogiki Teatru. Są to przede wszystkim programy finan-
sowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Lato 
w teatrze” to konkurs grantowy na organizację wakacyjnych warsztatów arty-
stycznych z dziećmi i młodzieżą. Konkurs im. Jana Dormana adresowany jest 
do artystów, którzy chcą przygotować spektakle prezentowane w placów-
kach oświatowych. „Teatroteka szkolna” to portal internetowy zawierający 
materiały edukacyjne dla nauczycieli. Nasze działania służą integrowaniu 
teoretyków i praktyków zajmujących się edukacją teatralną. Tworzymy plat-
formę wymiany doświadczeń oraz popularyzujemy praktyki z obszaru peda-
gogiki teatru.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Muzeum Fryderyka Chopina
www.chopin.nifc.pl
www.chopin.museum 
Przede wszystkim upowszechniamy wiedzę o Fryderyku Chopinie, jego 
muzyce i kulturze XIX wieku. Nasze działania mają jednak dużo szerszy, 
interdyscyplinarny zakres: teatr, film, historia, historia muzyki, historia sztuki 
czy taniec to tylko kilka dziedzin, których dotyczą organizowane przez nas 
wydarzenia. Inspirujemy się flagowymi działaniami Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina (Konkurs Chopinowski, festiwal Chopin i jego Europa), 
a w szczególności ekspozycją stałą i wystawami czasowymi w Muzeum 
Chopina. Kładziemy także duży nacisk na formy warsztatowe. Swoje dzia-
łania kierujemy do dzieci, młodzieży, dorosłych odbiorców oraz do osób 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i konkretnych grup zawodowych.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
www.polin.pl
Chcemy, by dzięki programom edukacyjnym podróż przez tysiącletnią historię 
Żydów polskich stała się dla odwiedzających doświadczeniem „transforma-
cyjnym”, przeżyciem zmieniającym ich myślenie i emocje. Historia Żydów 

http://www.instytut-teatralny.pl
http://www.latowteatrze.pl/
http://www.dorman.e-teatr.pl/
http://www.teatrotekaszkolna.pl/
http://www.chopin.nifc.pl
http://www.chopin.museum
http://www.polin.pl
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polskich jest historią żywą, znaczącą dziś i w przyszłości. Stanowi dla edukacji 
punkt wyjścia do mówienia o wyzwaniach, jakie niesie życie we współcze-
snym, zróżnicowanym społeczeństwie.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
www.muzeumliteratury.pl 
Jesteśmy dla odbiorców w każdym wieku reprezentujących wszystkie grupy 
społeczne. Priorytetem naszej działalności jest rozwój ich wrażliwości 
poznawczej. W sposób nowoczesny, ale w oparciu o szacunek dla tradycji 
prezentujemy teksty kultury duchowej i materialnej. Promujemy literaturę 
i czytelnictwo jako elementy codzienności myślącego człowieka. Ukazujemy 
ciągłość między przeszłością – teraźniejszością – przyszłością poprzez 
prezentację oraz interpretację dzieł literatury i sztuki. Ważne jest dla nas 
wspieranie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze oraz udział 
seniorów w naszej ofercie kulturalnej i popularnonaukowej. 

Muzeum Łazienki Królewskie
www.lazienki-krolewskie.pl 
W Muzeum Łazienki Królewskie, w dialogu z przeszłością, klasyką i dziedzic-
twem kulturowym, realizujemy program nowoczesnej edukacji dla wszystkich. 
Staramy się łączyć potencjał wielu ludzi i instytucji. Bliskie jest nam przeko-
nanie Stanisława Augusta, że dzięki edukacji i kontaktowi z pięknem ludzie 
stają się lepsi, a społeczeństwa bardziej racjonalne. Rozwijamy program 
wolontariatu z kulturą, staramy się być muzeum otwartym, dostępnym, zabie-
rającym głos w debacie publicznej. 

Muzeum Narodowe w Warszawie
www.mnw.art.pl 
W naszej pracy kierujemy się dwiema podstawowymi zasadami. Pierwsza 

– to przekonanie, że wizyta w muzeum musi być ciekawa, inspirująca, że 
widz powinien tu wrócić. Druga – wszystkie prowadzone zajęcia muszą być 
na najwyższym poziomie merytorycznym. Wszyscy zajmujący się edukacją 
w MNW zawsze pamiętają, że praca ta daje olbrzymią satysfakcję, ale też 
nakłada odpowiedzialność. Dla wielu widzów wizyta w muzeum oznacza 
zetknięcie się z pracą Działu Edukacji, więc kompetencje, przyjazne nasta-
wienie i uśmiech tworzą życzliwą twarz instytucji. Nasza oferta skierowana 
jest do zróżnicowanej grupy widzów: od dwulatków do seniorów, w skali roku 
to ponad 120 tysięcy osób.

http://www.muzeumliteratury.pl
http://www.lazienki-krolewskie.pl
http://www.mnw.art.pl
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Muzeum Niepodległości  
www.muzeum-niepodleglosci.pl
Nauczamy umiejętności interpretowania i przedstawiania rozwiązań 
problemów, zadań w sposób czytelny. Chcemy rozwijać osobowości, kształ-
tować pozytywne nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego 
(umiejętność myślenia i logicznego rozumowania) oraz postawy dociekli-
wości wśród uczestników zajęć. Za cel stawiamy sobie także poszerzanie 
zainteresowań wśród naszych odbiorców, a także rozwijanie posiada-
nych umiejętności. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
www.artmuseum.pl 
Jednym z najważniejszych wyzwań edukacji kulturalnej jest znoszenie bariery 
społecznej w kontakcie ze sztuką współczesną. Zachęcamy publiczność do 
uczestnictwa we współczesnej kulturze, pokazując, że tkwi w niej ogromny 
potencjał dydaktyczny, a każdy może znaleźć w naszej ofercie coś dla 
siebie. Wspólnie z naszymi odbiorcami uczymy się świadomego patrzenia 
na otoczenie, dyskutujemy, konfrontujemy różne punkty widzenia. Uczymy 
się kreatywności i nieszablonowego myślenia. Wierzymy, że sztuka daje 
szerokie pole do dyskusji nie tylko o estetyce i upodobaniach, ale także 
debaty o problemach współczesnego świata. Edukacja kulturalna w naszym 
ujęciu staje się narzędziem do poszerzania horyzontów i rozumienia świata.

Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
www.mtip.pl
Najważniejszym aspektem prowadzenia edukacji kulturalnej w Muzeum 
Techniki i Przemysłu NOT jest stawianie sobie za cel obrazowania rozwoju 
techniki począwszy od jej odległych początków, aż do czasów współczesnych 
z ukazaniem perspektyw. Poprzez edukację kulturalną zachęcamy do krytycz-
nego i twórczego myślenia. Umożliwiamy realizację programu nauczania 
w sposób niekonwencjonalny, integrujący wiedzę z różnych przedmiotów.

Muzeum Warszawy
Filie:
¬ Muzeum Warszawskiej Pragi
¬ Muzeum Woli
¬ Muzeum Farmacji
¬ Muzeum Drukarstwa
¬ Centrum Interpretacji Zabytku

x

x
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¬ Korczakianum
www.muzeumwarszawy.pl  
Nadrzędnym celem programu edukacyjnego Muzeum Warszawy jest 
skuteczne propagowanie historii miasta wśród stałych mieszkańców oraz 
licznie odwiedzających miasto gości. W oparciu o najnowsze metody i idee 
edukacji muzealno-kulturalnej pozwoli on kształtować postawy, pobudzić 
aktywność, twórcze myślenie, nauczyć współpracy w zespole oraz ukierun-
kować na nowe drogi poszukiwania. Działania edukacyjne zostały dobrane 
w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać czas przeznaczony na dodat-
kową edukację poza zajęciami szkolnymi, akademickimi i hobbystycznymi.

Muzeum Wojska Polskiego
www.muzeummwp.pl
Naszym zadaniem jest zachęcenie młodzieży do przychodzenie do MWP jako 
do miejsca, gdzie można zdobyć wiedzę historyczną, ale także dobrze się 
bawić. Przekonujemy, że muzeum nie jest miejscem, do którego przychodzi 
się raz w życiu, ale że można je odwiedzać regularnie, zawsze znajdując dla 
siebie coś ciekawego. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z oferty jako 
uzupełnienia edukacji szkolnej, poszerzenia w atrakcyjny sposób programu 
szkolnego oraz zaprezentowania wybranych tematów w atrakcyjny, zupełnie 
inny niż w szkole sposób, z możliwością obcowania z oryginalnymi przed-
miotami z epoki.

Muzeum Ziemi PAN
www.mz.pan.pl
Rozbudzamy zainteresowania przyrodą nieożywioną, zwłaszcza wśród 
najmłodszych widzów. Obok zwiedzania wystaw stałych proponujemy 
lekcje muzealne, zajęcia Uniwersytetu III Wieku i „ścieżkę dziecięcą”. Dla 
osób niewidomych i słabowidzących została wytyczona specjalnie oznako-
wana ścieżka. Przystankami na trasie są wyjątkowo atrakcyjne, nieosłonięte 
okazy, które zostały opisane w przewodnikach: alfabetem Braille’a i dużymi, 
czytelnymi literami. 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie 
www.ethnomuseum.pl
www.muzeumdladzieci.pl 

http://www.muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeummwp.pl
http://www.mz.pan.pl
http://www.ethnomuseum.pl
http://www.muzeumdladzieci.pl
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Z naszego punktu widzenia kluczowym aspektem edukacji kulturalnej jest 
pobudzanie w dzieciach i młodzieży ciekawości świata, otwartości i odwagi 
do zadawania pytań. Ważne jest dla nas kształtowanie w dzieciach poczucia 
własnej wartości. Chcemy, by najmłodsi mieli świadomość bycia równo-
prawnym partnerem dla osób dorosłych w odkrywaniu i kształtowaniu piękna 
świata. Zależy nam także na pielęgnowaniu „dzieciństwa” jako wspaniałego, 
pełnego planów i marzeń beztroskiego czasu.

Teatr Ateneum
www.teatrateneum.pl 
Najważniejszą korzyścią działań edukacyjnych jest nawiązywanie z widzami 
bezpośrednich relacji oraz dbanie o ich trwałość. Edukacja kulturalna umoż-
liwia budowanie świadomej publiczności, a także zdobywanie nowych widzów. 
Zachęcanie odbiorców do aktywnego, pogłębionego uczestnictwa w kulturze 
zwiększa ich zaangażowanie w relacje społeczno-kulturalne oraz poczucie 
przynależności. Widz staje się aktywnym odbiorcą, z pogłębioną wiedzą 
i kompetencjami do interpretowania tekstów kultury.

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 
www.teatrdramatyczny.pl 
Scena im. Gustawa Holoubka
Scena im. Haliny Mikołajskiej
Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego
Scena Przodownik
Bardzo ważnym zadaniem, jakie przed sobą stawiamy, jest wychowy-
wanie kolejnych pokoleń widzów, przybliżanie im kultury teatralnej, przy-
gotowanie do swobodnego i świadomego poruszania się po jej obszarach. 
Bogatą propozycję repertuarową dla grup szkolnych uzupełniamy o projekt 
Lekcja teatralna – zwiedzanie scen teatru w zabytkowych pomieszczeniach 
Pałacu Kultury i Nauki łączymy z przekazywaniem wiedzy na temat pracy 
teatru i w teatrze, powstawania spektakli, zdradzamy teatralne tajemnice 
i opowiadamy o teatralnych przesądach. Oferta nie ma ograniczeń wieko-
wych, a poziom trudności i język przekazu każdorazowo dostosowujemy do 
wieku uczestników.

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego
www.teatrkwadrat.pl 

 

http://WWW.teatrateneum.pl
http://WWW.teatrdramatyczny.pl
http://WWW.teatrkwadrat.pl


181

Teatr Lalka
www.teatrlalka.pl
Najważniejsze w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży są artystycznie 
dojrzałe przedstawienia. Teatr powinien dostarczać dzieciom głębszych 
przeżyć etycznych, intelektualnych i estetycznych, mających znaczenie dla 
utrwalania nawyku chodzenia do teatru i dla świadomego odbioru sztuki 
scenicznej w dorosłym życiu.

TEATR studiogaleria
www.teatrstudio.pl 
Aktywności z zakresu edukacji kulturalnej kierujemy do dzieci, młodzieży 
i dorosłych przede wszystkim po to, aby docierać do szerokiego grona 
odbiorców, poszerzać ich kompetencje kulturowe, oswajać z teatrem 
poprzez działania pedagogiczno-teatralne i wychowywać nowe pokolenia 
widowni teatralnej. Chcemy zwiększać liczbę świadomych uczestników kultury 
i otwierać Teatr Studio na jeszcze szerszy krąg odbiorców działań okołote-
atralnych. Ważne dla nas jest likwidowanie barier w dostępie do kultury dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Teatr Wielki – Opera Narodowa
www.teatrwielki.pl 
W naszych działaniach chcemy zapewnić równy dostęp do wiedzy o kulturze, 
muzyce, teatrze operowym i tańcu, dlatego zdecydowana większość 
naszych programów jest dla uczestników bezpłatna. Chcemy też przyciągać 
odbiorców z każdej grupy wiekowej. Staramy się rozpoczynać edukację od 
najmłodszych lat metodą nauki przez zabawę. Dla starszej młodzieży reali-
zujemy różne formy warsztatów nawiązujące do ich zainteresowań, np. foto-
grafią, nowymi technologiami, które przygotują ich do aktywnego, zespo-
łowego i samodzielnego kreowania sztuki oraz zgodnie do świadomego 
uczestnictwa w kulturze.

TR Warszawa
www.trwarszawa.pl 
Edukacja w TR Warszawa to poznanie i spotkanie z widzami. Poprzez reali-
zowane działania staramy się wprowadzić publiczność w świat naszego 
teatru – jego spektakli, projektów oraz historii. Wartości, które nam przy-
świecają w projektowaniu tych działań to otwartość, mobilność i wspólno-
towość. Najważniejsze w edukacji TR Warszawa jest wytworzenie wspólnej 
przestrzeni do dialogu między różnymi punktami widzenia świata. 

http://www.teatrlalka.pl
http://www.teatrstudio.pl
http://www.teatrwielki.pl
http://WWW.trwarszawa.pl
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Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
www.zacheta.art.pl 
Miejsce Projektów Zachęty
www.zacheta.art.pl/pl/o-nas/miejsce-projektow-zachety 
W naszej pracy najważniejsze jest stworzenie płaszczyzny do odbioru sztuki 
współczesnej i interpretacji dzieł sztuki. Sztuka jest strefą wolności i indywidu-
alnych przeżyć. Chcemy zapewnić odbiorcom, widzom i uczestnikom warunki 
do pełnego uczestniczenia w kulturze. Staramy się każdego odbiorcę trak-
tować indywidualnie i odpowiadać na jego potrzeby. Stąd wynikają różne 
formy proponowanych warsztatów i spotkań, a także otwartość na współ-
pracę. Tworzymy przestrzeń do rozmów i działań artystycznych.

Zamek Królewski
www.zamek-krolewski.pl 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
www.jhi.pl 
Dla nas jako edukatorów pracujących w Żydowskim Instytucie Historycznym 
najistotniejsze jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, historii 
religii i  kultury Żydów polskich oraz kształtowanie postaw otwartości 
i tolerancji. 

Targówek
Instytucje animacji kultury 

Dom Kultury „Świt”
www.dkswit.com.pl
W prowadzonej edukacji kulturalnej zwracamy szczególną uwagę na stwo-
rzenie możliwości poznawania kultury i ćwiczenia jej form w sposób wzmac-
niający podmiot i jego przygotowanie do działań kreatywnych, otwartych, 
odważnych, samodzielnych. Ważnym dla nas elementem jest tworzenie 
warunków do rozwoju aktywności kulturalnej pozwalającej na nowatorskie 
i sprawcze działania lokalnego środowiska.

Dom Kultury „Zacisze”
www.zacisze.waw.pl 
W Domu Kultury „Zacisze” mamy bogatą ofertę dla najmłodszych, dbamy 
o rozwój wrażliwości dzieci, dajemy młodzieży możliwość budowania pasji 

http://WWW.zacheta.art.pl
http://WWW.zacheta.art.pl/pl/o-nas/miejsce-projektow-zachety
http://www.zamek-krolewski.pl
http://www.jhi.pl
http://www.dkswit.com.pl
http://www.zacisze.waw.pl
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i relacji społecznych, tworzymy miejsce spotkań dla dorosłych, przygotowu-
jemy warsztaty. Uczestnictwo w kulturze przyczynia się do rozwoju osobo-
wości człowieka, do podniesienia jego samooceny i poczucia własnej 
wartości. Instruktorzy, będący fachowcami i pasjonatami w swojej dziedzinie, 
zapewniają edukację artystyczną. Uczestnicy warsztatów „dotykają” sztuki. 
Najważniejsze dla nas jest uświadomienie uczestnikom już od najmłodszych 
lat, że współtworzą kulturę i dzięki temu mają wpływ na kształt otaczającego 
ich świata. Zadaniem domu kultury jest stworzenie przestrzeni do korzystania 
z kultury, kształcenie potrzeb i nawyków uczestnictwa w kulturze, wzmoc-
nienie jednostki i społeczności lokalnej.

VIII Ogród Jordanowski
www.oj8.edu.pl
Najważniejsze w edukacji kulturalnej jest dla nas ugruntowanie poczucia 
tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej, rozwi-
janie i wzmacnianie wiedzy, zainteresowań kulturą, pobudzanie aktyw-
ności dziecka w środowisku oraz wdrażanie go do twórczego obcowania 
z kulturą. Istotną rolę w tym procesie odgrywa postawa twórczego nauczy-
ciela. Ważnym elementem przy realizacji programu jest współpraca z rodzi-
cami i środowiskiem lokalnym. 

Biblioteka Publiczna (razem 17 filii i oddziałów)
www.multibiblioteka.waw.pl
Edukacja kulturalna to istotny element działalności naszej biblioteki, który 
oprócz integracji i aktywizacji lokalnej społeczności ma przede wszystkim za 
zadanie popularyzację książki i czytelnictwa. Przygotowując ofertę działań 
w tym obszarze, mamy na uwadze, aby proponowane przedsięwzięcia speł-
niały wymagania i oczekiwania naszych użytkowników, były ciekawe i atrak-
cyjne oraz obejmowały swym zasięgiem wszystkich mieszkańców Targówka – 
począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na seniorach. 

Instytucje artystyczne

Teatr Rampa na Targówku
www.teatr-rampa.pl
Pragniemy otwierać przed widzami, zwłaszcza młodymi, świat teatru, dawać 
podstawy jego zrozumienia, oceniania, intelektualnego, emocjonalnego 
przeżywania i pokochania. Zainteresowanie i przywiązanie do teatru nie 
tworzy się w człowieku samoistnie, wymaga odpowiedniego przygotowania. 

http://www.oj8.edu.pl
http://www.multibiblioteka.waw.pl/
http://www.teatr-rampa.pl


184

Staramy się zatem w różnych formach aktywności stworzyć ku temu podstawy. 
Cieszą nas niezwykle gromkie brawa i owacje dziecięcej publiczności po spek-
taklach szkolnych. Mamy poczucie, że pod naszym wpływem zmienia się coś 
w naszych widzach, w ich relacji z teatrem i nie tylko z nim.

Ursus
Instytucje animacji kultury 

Ośrodek Kultury „Arsus” 
www.arsus.pl
Filie:
¬ Dom Kultury „Kolorowa”
¬ Dom Kultury „Miś”
¬ Klub Seniora „Ursus”
¬ Klub Seniora „Wesoła Chata”
Upowszechniamy i promujemy wszystkie dziedziny sztuki poprzez organizo-
wanie wielu zajęć, warsztatów i innych aktywności. 

 
Biblioteka Publiczna 
(razem 6 filii i oddziałów)
www.bpursus.waw.pl
Najważniejsza jest wymiana informacji między instytucjami i uczestnikami 
zajęć oraz wszechstronne możliwości współpracy na wielu płaszczyznach. 
Upowszechniamy ciekawe i wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne.

Ursynów
Instytucje animacji kultury 

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
Natoliński Ośrodek Kultury 
www.nok.art.pl
Dom Kultury SMB „Imielin”
www.dkimielin.pl

http://www.arsus.pl
http://www.bpursus.waw.pl
http://www.nok.art.pl
http://www.dkimielin.pl
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¬ Galeria Działań
www.galeriadzialan.hg.pl 
¬ Klub A4
¬ Pracownia Rzeźby
Dom Kultury „Stokłosy”
www.stoklosy.art.pl
Prowadzimy działalność edukacyjną, artystyczną i rozrywkową dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. Misja Domu Kultury „Stokłosy” związana jest 
z wychodzeniem z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną do mieszkańców 
Ursynowa. W związku z tym w placówce odbywają się zajęcia skierowane 
zarówno do dzieci, jak i osób starszych.

Dom Sztuki SMB „Jary”
www.domsztuki.art.pl 
Edukacja kulturalna dla nas to kształtowanie w dzieciach potrzeb i zaintere-
sowań kulturalnych, a więc niejako poszerzanie kręgu przyszłych potencjal-
nych odbiorców kultury. Wzbogacamy szkolną edukację kulturalną, głównie 
wśród gimnazjalistów i licealistów. Dużą wagę przykładamy także do współ-
pracy z seniorami.

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza 
(razem 18 filii i oddziałów)
www.ursynoteka.pl 

Wawer
Instytucje animacji kultury 

Wawerskie Centrum Kultury
www.wck-wawer.pl
Filie:
¬ Wawerska Strefa Kultury
¬ Aleksandrów
¬ Anin
¬ Falenica
¬ Marysin
 

http://WWW.galeriadzialan.hg.pl
http://www.stoklosy.art.pl
http://www.domsztuki.art.pl
http://www.ursynoteka.pl
http://www.wck-wawer.pl
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¬ Radość
¬ Zastów
Nasi animatorzy i edukatorzy tak opisują to, co dla nas jest ważne 
w edukacji kulturalnej:

 > wysoki poziom zajęć;
 > relacje z drugą osobą;
 > kształtowanie, formowanie drugiego człowieka;
 > zachwyt i rozświetlone oczy dziecka w trakcie zajęć;
 > przekaz wartości takich jak: przyjaźń, wzajemny szacunek, rozwój;
 > rozbudzanie kreatywności, stwarzanie przyjaznych warunków dla 

osobowej kreacji artystycznej oraz pobudzanie wyobraźni i pielę-
gnowanie pasji artystycznych;

 > twórcze myślenie uczestników zajęć, radość tworzenia, akceptacja 
siebie, swoich wytworów i pracy innych uczestników.

Biblioteka Publiczna (razem 9 filii i oddziałów)
www.bibliotekawawer.pl
Biblioteka jest, zaraz po kinach, najczęściej odwiedzaną instytucją oferu-
jącą uczestnictwo w kulturze, ale niestety funkcjonuje bardziej w podświado-
mości użytkowników. Dlatego naszym podstawowym zadaniem jest przebicie 
się do świadomego odbioru i umocnienie naszej pozycji na mapie instytucji 
kultury. Naszym założeniem jest budowa wizerunku biblioteki jako instytucji 
otwartej, przyjaznej, dostosowującej się do potrzeb odbiorców, kreującej 
trendy kultury. Staramy się emitować przesłanie, że bez wiedzy nie osią-
gniemy niczego, a bez rozwiniętej kultury społeczeństwo jest miałkie. Warto 
inwestować własny czas w zdobywanie wiedzy i podnoszenie świadomości 
kulturalnej – zarówno własnej, jak i swoich bliskich.

Wesoła
Instytucje animacji kultury 

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła
www.domkulturywesola.net
Filia: Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna”
Najważniejsze dla nas jest przygotowanie spójnej, zwartej oferty dla osób, 
które chcą korzystać z usług naszej instytucji. Zależy nam na tym, aby osoby, 
które przychodzą do nas jako małe dzieci mogły z biegiem lat korzystać 

http://www.bibliotekawawer.pl
http://www.domkulturywesola.net
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z poszerzonej oferty danej dziedziny kulturalnej i tym samym aktywnie 
uczestniczyły w kulturze.

Biblioteka Publiczna (3 filie i oddziały)
www.wesola.e-bp.pl
Dla naszej biblioteki najważniejsze jest promowanie książki, czytelnictwa, 
wiedzy, twórczości przez różnorakie formy działania zmierzające do tego, 
by „zarazić” mieszkańców „wirusem” ciekawości świata.

Wilanów
Instytucje animacji kultury 

Centrum Kultury Wilanów
www.kulturawilanow.pl
Filie:
¬ Międzypokoleniowe Centrum Edukacji
¬ ul. Rzeczypospolitej 14
¬ ul Przyczółkowa 27a
¬ Dom Pracy Twórczej
W edukacji kulturalnej dla animatorów, edukatorów i artystów z CKW najważ-
niejsze jest to, aby podtrzymywać tradycje związane z Wilanowem oraz zacie-
śniać więzi między mieszkańcami dzielnicy. Można to osiągnąć dzięki organi-
zacji różnorodnych wydarzeń, pikników, warsztatów oraz zajęć artystycznych 
na terenie instytucji.

Biblioteka Publiczna (razem 3 filie i oddziały)
www.bibliotekawilanowska.pl 

Instytucje artystyczne

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
www.wilanow-palac.pl 
Programy edukacyjne muzeum przybliżają dziedzictwo kulturowe i przyrod-
nicze królewskiej rezydencji. Dostosowujemy sposób przekazu do różnych 
potrzeb naszej publiczności oraz ułatwiamy dostęp do kultury. Spacery, warsz-
taty, lekcje muzealne i kursy dawnego rzemiosła pozwalają na odkrywanie 
historii i obyczajowości dawnej Rzeczypospolitej oraz pomagają budować 

http://www.wesola.e-bp.pl
http://www.bibliotekawilanowska.pl
http://www.wilanow-palac.pl
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poczucie społecznej odpowiedzialności za ochronę polskiego dziedzictwa 
narodowego. Wizyta u nas to możliwość uczenia się przez kontakt ze sztuką 
i przyrodą. Zależy nam na stwarzaniu okazji do świadomego uczestnictwa 
w kulturze. Sprzyjają temu stosowane przez nas interaktywne metody uczenia 
poprzez doświadczenie, oglądanie, badanie, ale też twórcze przetwarzanie 
i przeżycie. O czasach Jana III opowiadamy z pasją. Popularyzujemy wiedzę 
o bogactwie tradycji i kultury dawnej Rzeczypospolitej.

Włochy
Instytucje animacji kultury 

Dom Kultury „Włochy”
www.dkwlochy.pl 
Filie:
¬ Artystyczny Dom Animacji
¬ Okęcka Sala Widowiskowa
¬ Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku
¬ Pracownia ceramiki, batiku i witrażu „Glinianka”
Poszerzamy, na własną miarę i według własnych możliwości, przestrzenie 
kultury poprzez: traktowanie każdego widza i uczestnika jako gościa Domu 
Kultury „Włochy”, stworzenie oferty programowej zaspokajającej potrzeby 
mieszkańców z uwzględnieniem każdej z grup wiekowych, prezentację najlep-
szych osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego, dbanie o wysoki poziom 
artystyczny zajęć i wydarzeń, prestiż i oryginalność repertuaru, współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz specjalistami 
w swojej dziedzinie. Edukacja kulturalna jest dla nas niezbędnym elementem 
wychowania do życia w kulturze. Ma być kierowana zarówno do dzieci, jak 
i osób dorosłych, którzy uczestnicząc w zajęciach oraz wydarzeniach otrzy-
mują umiejętności i kompetencje świadomego odbioru sztuki oraz zachętę 
i przestrzeń do rozwijania własnych zainteresowań i talentów twórczych. 

Biblioteka Publiczna (5 filii i oddziałów)
www.bpwlochy.waw.pl 
W instytucji takiej jak biblioteka najważniejsza w edukacji kulturalnej jest 
promocja czytelnictwa. Zadanie to realizowane jest poprzez różne formy 
mające na celu zachęcenie czytelników w każdym wieku do sięgnięcia po 
książkę i korzystania z zasobów biblioteki. Bardzo ważne dla biblioteki 

http://www.dkwlochy.pl
http://www.bpwlochy.waw.pl
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jest także stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu 
i kulturalnemu społeczności lokalnej oraz upowszechnianie dokumentów 
o lokalnej historii.

Wola
Instytucje animacji kultury 

Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6 i Obozowa 85 
www.wck-wola.pl 
Filie:
¬ Klub Sąsiedzki
¬ Klub ToTU
¬ Otwarta Kolonia
Istotne jest dla nas rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 
zainteresowań kulturalnych naszych bywalców. To prowadzi do tworzenia 
niezbędnych warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, 
hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką. Ważna 
jest także prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
twórczości profesjonalnej, gromadzenie i udostępnianie informacji o twór-
cach, instytucjach i działalności artystycznej, inspirowanie działań artystycz-
nych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego, inte-
gracja społeczności lokalnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami 
społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych 
mieszkańców. Ważna jest współpraca kulturalna z zagranicą, wychowanie 
przez sztukę, kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współ-
tworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego, tworzenie 
potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz umożliwienie im samorealizacji arty-
stycznej i kulturalnej.

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
www.zwpek.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
V Ogród Jordanowski
Mobilność/otwartość na potrzeby dzieci i młodzieży, nadążanie z ofertą 
edukacyjno-kulturalną i warsztatową za zmieniającymi się potrzebami społecz-
nymi. Dokształcanie się, bycie na bieżąco z nowinkami technicznymi, nowo-
ściami literackimi, teatralnymi, filmem, muzyką, by rozumieć i mieć wspólny 
język z odbiorcą, by być interesującym artystycznie, osobowościowo.

http://www.wck-wola.pl
http://www.zwpek.pl
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Biblioteka Publiczna (19 filii i oddziałów)
www.bpwola.waw.pl 
Biblioteka jest nowoczesnym, multimedialnym centrum informacji, które 
każdemu czytelnikowi może zaoferować bogatą gamę usług. Duże znaczenie 
ma dla nas, realizowany we współpracy z Ośrodkiem Karta, projekt Wolskie 
Regionalia. Jego celem jest promocja i upowszechnienie dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego dzielnicy oraz ochrona i udostępnienie źródeł histo-
rycznych o unikalnej, nieznanej dotąd treści. Na stronie internetowej publi-
kujemy materiały pozyskane od naszych czytelników: fotografie, pamiętniki, 
pocztówki, treści związane z historią – zarówno tą daleką, jak i całkiem bliską 
naszej „małej ojczyzny” – Woli.

Instytucje artystyczne 

Muzeum Powstania Warszawskiego 
www.1944.pl 
Edukacja kulturalna w naszej instytucji ma charakter międzypokoleniowy 
i jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Muzeum realizuje projekty 
artystyczne, naukowe i kulturowe, skupiając wokół siebie wybitnych artystów, 
muzyków, pisarzy. Najważniejszy cel edukacyjny to umożliwienie nawiązania 
dialogu międzypokoleniowego, przekroczenie granic pamięci o Powstaniu 
Warszawskim – administracyjnych oraz środowiskowych – przybliżenie historii 
Polski z okresu II wojny światowej, wspieranie zainteresowania Warszawą 
dawną i współczesną przez pryzmat kultury i sztuki. Wszystko po to, by 
zainteresować tematyką powstańczą i varsavianistyczną jak największe 
grono odbiorców. 

Żoliborz
Instytucje animacji kultury 

Społeczny Dom Kultury
www.wsm.pl/index.php/jednostki-wsm/spoleczny-dom-kultury 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”
www.oppzoliborz.waw.pl
Edukacja kulturalna wiąże się dla nas z rozpowszechnianiem kultury oraz 
aktywizowaniem dzieci i młodzieży do korzystania z jej dóbr. Rozeznaniem 

http://www.bpwola.waw.pl
http://www.1944.pl
http://WWW.wsm.pl/index.php/jednostki-wsm/spoleczny-dom-kultury
http://www.oppzoliborz.waw.pl
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potrzeb, opracowaniem planu rozwoju kulturalnego oraz wcielanie go w życie. 
Jesteśmy placówką, która promuje humanistyczny system wartości i szacunek 
dla tradycji. Wspieramy wychowanków we wszechstronnym i harmonijnym 
rozwoju zgodnie z osobistymi potrzebami, talentem i możliwościami, poma-
gamy rozwijać zainteresowania i zdolności.

Biblioteka Publiczna (razem 7 filii i oddziałów)
www.bpzoliborz.pl
W prowadzonej przez bibliotekę edukacji kulturalnej najważniejsza jest 
promocja książki, czytelnictwa oraz szeroko pojętej kultury. Nasi czytel-
nicy mogą nie tylko wypożyczać książki lub audiobooki, ale także rozwijać 
swoje zainteresowania i ciekawie spędzać czas. Placówki organizują zajęcia 
i konkursy plastyczne, konkursy poetyckie, wykłady, koncerty, spotkania 
z pisarzami, ilustratorami i innymi intrygującymi osobami. Zapraszają w swoje 
progi na przedstawienia teatrzyków, zawsze można też pograć w gry plan-
szowe lub skorzystać z Internetu.

http://www.bpzoliborz.pl
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 ↖ Muzealna EduAkcja Warszawy, 
Muzeum Narodowe, 2015
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Edukacja kulturalna 
w fundacjach, 
stowarzyszeniach 
i grupach nieformalnych
Chcemy zaprezentować wam bogactwo organizacji 
pozarządowych w Warszawie. Jeśli chcecie poznać 
organizacje w swojej dzielnicy, możecie je tu znaleźć.

Bemowo
 > Fundacja Łąka
 > Fundacja „Naszym Dzieciom”
 > Fundacja Sztuki Zewnętrznej
 > Inicjatywa Osiedle Przyjaźń
 > Klub Mam na Bemowie/

Stowarzyszenie „Rodzice razem”
 > Stowarzyszenie Przyjaźni PS
 > Teatr Go/Fundacja Proscenium
 > Uniwersyteta Trzeciego Wieku 

Woli i Bemowa
 > Zespół Folklorystyczny LAZURKI

Białołęka
 > Fundacja AVE
 > Fundacja RoRo  
 > Fundacja Partytura 
 > Stowarzyszenie 

Nasza Choszczówka
 > Ognisko dla dzieci i młodzieży 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego

Bielany
 > Fundacja Cultus
 > Fundacja Przystanek Twórczość
 > Fundacja „Szafa Kultury”
 > Fundacja Świat na 

Wyciągnięcie Ręki
 > Stowarzyszenie „Mamy 

Czas”/Klub Mam i Tatusiów 
na Bielanach

 > Stowarzyszenie Warszawa 
w Europie

 > Uniwersytet Trzeciego Wieku im. 
Haliny Szwarc 

 > Katolickie Centrum Kultury 
„Dobre Miejsce”

 > Podziemia Kamedulskie
 > Trzecia Strefa

Mokotów
 > Aktywny Dom Alternatywny 

A.D.A Puławska
 > Fundacja Art Transfer
 > Fundacja Centrum 

Promocji Kobiet
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 > Fundacja Edukacyjna Varsovia
 > Fundacja Kultury i Dziedzictwa 

Ormian Polskich
 > Fundacja na rzecz 

sztuki REMINISCENCJE
 > Fundacja Nowa 

Orkiestra Kameralna
 > Fundacja Okularnicy im. 

Agnieszki Osieckiej
 > Fundacja Orimari
 > Fundacja Otwarty Kod Kultury
 > Fundacja „Przyjaciele Misia”
 > Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo
 > Fundacja Rozwoju Sztuki 

Zielona Marchewka
 > Fundacja Szkoła Wajdy
 > Międzynarodowe Stowarzyszenie 
„Przyszłość mediów”

 > Mikromiasto
 > Stowarzyszenie 

Spółdzielnia Dokumentalna
 > Stowarzyszenie Edukacji 

i Postępu – STEP
 > Stowarzyszenie W Stronę Marzeń
 > Teatr Baza
 > Teatr Druga Strefa
 > Warszawskie 

Towarzystwo Muzyczne
 > Towarzystwo Warszawskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
im. Fryderyka Chopina 

 > Ośrodek Teatru, Tańca i Edukacji  
Zawirowania, Fundacja 
Scena Współczesna

Ochota
 > Fundacja Zaczyn
 > Galeria Obserwacja 

Fundacji Pompka

 > Klubokawiarnia „Obroty 
Rzeczy”/Fundacja „Sztuka 
Życia”, Centrum Środowisk 
Twórczych Ochoty

 > Och-Teatr/Fundacja Krystyny 
Jandy Na Rzecz Kultury

 > Kamienica Artystyczna TA3/
Stowarzyszenie Artystyczne Front 
Sztuk, Fundacja Pompka

 > Stowarzyszenie Dziennikarzy 
i Dokumentalistów KONCENTRAT 

 > Towarzystwo Kulturalne 
Nowa Akropolis

 > Towarzystwo Rozwijania 
Aktywności Dzieci „Szansa” 
Oddział Ochota

 > Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Pod skrzydłami”

 > Klub Tarczyńska 11 Centrum 
Samopomocy Mieszkańców 

„Sami Sobie”
 > Stowarzyszenie Scena 96

Praga Południe
 > Centrum społeczne Paca 40/

Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL

 > Fundacja Ciało/Umysł
 > Fundacja Dom Kultury
 > Fundacja Działań Artystycznych 

i Filmowych „Ruchome Obrazy”
 > Fundacja Edukacji  

Międzykulturowej
 > Fundacja „Muzyka jest 

dla wszystkich”
 > Fundacja Sztuki Arteria
 > Instytut Kosmopolis – Fundacja 

Nauki, Kultury i Edukacji
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 > Klub Mamy i Taty/Stowarzyszenie 
Mama, Tata i Ja

 > Muzeum Neonów/
Fundacja Neon

 > Polski Ośrodek 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Teatrów dla 
Dzieci i Młodzieży Assitej

 > Polskie 
Stowarzyszenie Komiksowe

 > Stołeczne Centrum Kultury 
i sportu „HALS”

 > Stowarzyszenie Animacji Kultury 
Meuma’lo

 > Stowarzyszenie Badawczo-
Animacyjne Flâneur

 > Stowarzyszenie 
Pedagogów Teatru

 > Stowarzyszenie Saska Kępa 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
Pracowników Kultury

 > Stowarzyszenie 
Upowszechniania Inicjatyw 
Kulturalnych Sztuka Nowa 

 > Stowarzyszenie 
Wspólne Podwórko 

 > Studio Teatralne „Koło”
 > Studium Teatralne
 > Teatr Komuna Warszawa, 

Stowarzyszenie Komuna Otwock
 > Teatr Scena Lubelska/

Stowarzyszenie Pracownie 
Twórcze Lubelska 30/32

 > Teatr HOTELOKO/Fundacja 
Rozwoju Teatru „Nowa Fala”

 > Towarzystwo Muzyki Chóralnej 
„Epifania”

 

Praga Północ
 > Biblioteki Sąsiedzkie/

Fundacja Zmiana
 > Centrum Wielokulturowe 

w Warszawie/Fundacja 
Inna Przestrzeń

 > Centrum Młodych 
 > Fundacja Nowa 

Orkiestra Kameralna
 > Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego
 > Galeria 81°/Stowarzyszenie 

Hokus Pokus 
 > GPAS Grupa Pedagogiki 

i Animacji Społecznej 
Praga-Północ

 > Oratorium im. św. Jana Bosko 
w Warszawie 

 > Stowarzyszenie dla Rodzin
 > Stowarzyszanie MY
 > Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
 > Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 > Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

Stop-Klatka
 > Stowarzyszenie Serduszko 

dla Dzieci
 > Stowarzyszenie Teatralne Remus
 > Międzypokoleniowy zespół „Cała 

Praga Śpiewa”

Rembertów
 > Fundacja Przyjaciół Dzieci 
„Ariadna”

 > Fundacja Sztuki „Abdank Polska”
 > Stowarzyszenie Ars-Nova przy 

Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Zespole 
Szkół Nr 74 
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 > Stowarzyszenie 
„Lepszy Rembertów”

 > Fundacja ART 
 > Stowarzyszenie „Wyjdź na prostą“ 
 > Orkiestra Koncertowa Victoria
 > Stowarzyszenie Teatr Akt 
 > „Grupa Strażacka"

Śródmieście
 > Centrum Tańca Zawirowania/

Fundacja Scena Współczesna
 > Chór Alla Polacca Nova
 > Fundacja Agaty Steczkowskiej
 > Fundacja Archeologia Fotografii
 > Fundacja Artbarbakan 
 > Fundacja Arte
 > Fundacja Atelier
 > Fundacja Bednarska
 > Fundacja Bęc Zmiana
 > Fundacja Centrum 

Edukacji Obywatelskiej
 > Fundacja Culture Shock
 > Fundacja Do Dzieła!
 > Fundacja Domu Literatury 

i Domów Pracy Twórczej
 > Fundacja 

Edukacji Międzykulturowej
 > Fundacja Feminoteka
 > Fundacja FilmGramm
 > Fundacja Galeria Autonomia
 > Fundacja Galerii Foksal
 > Fundacja Hereditas
 > Fundacja Instytut Reportażu
 > Fundacja Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych
 > Fundacja Krzewienia 

Kultury Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych

 > Fundacja Kultury „Dwukropek”

 > Fundacja Legalna Kultura
 > Fundacja MaMa
 > Fundacja Metamorfozy
 > Fundacja „Nasz Wybór”
 > Fundacja Nowoczesna Polska
 > Fundacja Polskiej 

Sztuki Nowoczesnej
 > Fundacja Polsko-Ormiańska
 > Fundacja Profile
 > Fundacja Raster
 > Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego
 > Fundacja Rozwoju 

Sztuki Filmowej
 > Fundacja Shalom
 > Fundacja Sto Pociech
 > Fundacja Sztuki Współczesnej 

In Situ
 > Fundacja Teatru Małego Widza
 > Fundacja Trzy Mosty
 > Fundacja vlep[v]net
 > Fundacja 

Universitatis Varsoviensis 
 > Fundacja Promocji 

Sztuki Współczesnej 
 > Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej/Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty 

 > Polski Instytut Antropologii
 > Teatr 2l
 > Teatr Akademicki
 > Teatr Kamienica/Fundacja 

Wspierania Twórczych 
Inicjatyw Teatralnych 

 > Teatr Młyn/Fundacja Artystyczna 
„Młyn”

 > Teatr Polonia/Fundacja Krystyny 
Jandy Na Rzecz Kultury

 > Warsztat Warszawski
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 > Galeria Apteka Sztuki/
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 > Klub Komediowy/Stowarzyszenie 
Inicjatyw Twórczych „Windą 
w bok”

 > Klub Politechniki Warszawskiej 
„Stodoła”/Stowarzyszenie 
Centralny Klub Studentów 
Politechniki Warszawskiej

 > Krytyka Polityczna i Instytut 
Studiów Zaawansowanych/
Stowarzyszenie im. 
Stanisława Brzozowskiego

 > Stowarzyszenie Architektów 
Polskich Odział Warszawa

 > Stowarzyszenie Artanimacje
 > Stowarzyszenie Centrum 

Inicjatyw Naukowych 
i Kulturalnych Parnas

 > Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
 > Stowarzyszenie im. Ludwiga 

van Beethovena
 > Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Kulturalnych 
Stacja Muranów

 > Stowarzyszenie Pracownia 
Etnograficzna im. 
Witolda Dynowskiego

 > Stowarzyszenie Symphonia
 > Stowarzyszenie Twórców 

Grafiki Użytkowej
 > Teatr WARSawy/Stowarzyszenie 

Teatru Konsekwentnego
 > Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę”
 > Unia Teatr Niemożliwy – Teatr 

Lalek dla Dorosłych
 > Klub Księgarza/Stowarzyszenie 

Księgarzy Polskich

 > Klub Inteligencji Katolickiej
 > Polskie Towarzystwo 

Muzyki Współczesnej
 > Teatr Politechniki Warszawskiej
 > Teatr Polonistyki im. 

Eligiusza Szymanisa
 > Towarzystwo im. 

Witolda Lutosławskiego
 > Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom 

Innowacji Społecznych
 > Państwomiasto, Stowarzyszenie 

Projekt: Polska

Targówek
 > Fundacja AVE
 > Fundacja Dom Kultury
 > Fundacja Muzyczni Czarodzieje
 > Fundacja Strefa Wolnosłowa
 > Fundacja Wspierania 

Kultury aKADEMIAartis 
 > Teatr Muzyczny TINTILO/

Fundacja Twórczego Rozwoju 
Dziecka TINTILO

 > Stowarzyszenie dla Rodzin
 > Stowarzyszenie Mieszkańców 

Zielone Zacisze
 > Stowarzyszenie Samopomocy 
„Bursa” im. H.Ch. Kofoeda 

 > Stowarzyszenie Stołeczni 
Animatorzy Środowiskowi

 > Bródnowski Uniwersytetu 
Trzeciego wieku w Domu 
Kultury Świt

 > Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Domu Kultury „Zacisze”

 > Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze TPD
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Ursus
 > Zakłady URSUS 2014/ 

Stowarzyszenie im. 
S. Brzozowskiego

 > Stowarzyszenie 
Kulturalne CARMEN

 > Stowarzyszenie 
Przymierze Rodzin

 > Towarzystwo Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku im. Prezydenta 
St. Wojciechowskiego

 > Środowiskowe Ogniska 
Wychowawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci

Ursynów
 > Kluboteka Dojrzałego Człowieka
 > Fundacja Kultury Scenemus
 > Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki 

Polskiej „Alternatywy”
 > Fundacja Pole Widzenia
 > Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych – NOK
 > Fundacja „Edukacja 

z Wartościami”
 > Fundacja Wszystkie 

Mazurki Świata 
 > Ursynowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku im. J.U. 
Niemcewicza przy SGGW

 > Centrum Europejskie – Natolin

Wawer
 > Fundacja Ad Hoc
 > Fundacja Burdąg
 > Fundacja Radość dla Ludzi
 > Fundacja Stacja Kultury
 > Falenickie 

Towarzystwo Kulturalne

 > Wawerskie Towarzystwo 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 > Środowiskowe Ogniska 
Wychowawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci

 > Stowarzyszenie Mierz Wysoko
 > Stowarzyszenie Rodzin 

i Przyjaciół Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 

„Chata z pomysłami”

Wesoła
 > Fundacja Il Canto Magnificat
 > Fundacja Oświatowo-Kulturalna 

Uczeń XXI Wieku
 > Stowarzyszenie Nasza Wesoła
 > Stowarzyszenie Sąsiedzi 

dla Wesołej
 > Towarzystwo Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Wesołej

Wilanów
 > Fundacja Przyjaciele
 > Stowarzyszenie 

Akademia Wilanowska

Włochy
 > Fundacja ART
 > Fundacja Artystyczna „Młyn
 > Fundacja Bez Wizy 
 > Fundacja Camerata Varsovia 
 > Fundacja „Dom Kultury” 
 > Fundacja im. ks. prof. 

Ryszarda Rumianka 
 > Fundacja Kuchnia
 > Fundacja Nowa 

Orkiestra Kameralna
 > Fundacja Partytura
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 > Fundacja Stare Nowe 
Moje Włochy

 > Fundacja „Willa Jasny Dom”
 > Akademia Łucznica
 > Stowarzyszenie Brzask 
 > Stowarzyszenie Graj Muzyko 
 > Stowarzyszenie In Laetitia
 > Stowarzyszenie na rzecz kultury 

młodzieżowej „Aktywacja”
 > Stowarzyszenie 

Sąsiedzkie Włochy
 > Stowarzyszenie Stołeczni 

Animatorzy Środowiskowi
 > Stowarzyszenie Strefa Otwarta
 > Teatr Hybrydy 

Uniwersytetu Warszawskiego

Wola
 > Fundacja ARTon
 > Fundacja Arte
 > Fundacja Barwy Życia
 >  Fundacja Chrześcijańska NEBO
 > Fundacja Kultury Dom
 > Fundacja Jeden Muranów
 > Fundacja Kulturo  
 > Fundacja Miejsce Kreatywne
 > Fundacja Na Rzecz Wspólnot 

Lokalnych „Na miejscu”
 > Fundacja na rzecz Rozwoju 

Szkolnictwa Dziennikarskiego 
 > Fundacja Promocji i Twórczości 

Amatorskiej Cantica   
 > Fundacja Supermarket Sztuk
 > Fundacja Sztuki Współczesnej 

Ars Artium 
 > Fundacja Zwalcz Nudę 
 > Hereditas 
 > Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego 

 > Polskie Stowarzyszenie Carrom  
 > Spółdzielnia Dokumentalna 

www.spoldzielniadokumentalna.pl
 > Stowarzyszenie MASŁAW
 > Stowarzyszenie Mieszkańców 

i Przyjaciół Kolonii Wawelberga 
 > Stowarzyszenie 

Praktyków Kultury
 > Stowarzyszenie Twórczego 

Rozwoju Strefa 
 > Towarzystwo Przyjaciół Woli

Żoliborz
 > Fundacja African Roots
 > Fundacja Architektury
 > Fundacja Art Connection
 > Fundacja Artystyczna ME/ST
 > Fundacja im. Karola 

Szymanowskiego w Warszawie
 > Fundacja Młodej Kultury 
„HOPSIUP Project” 

 > Fundacja Ogrody Muzyczne
 > Fundacja „Ogród Ceramiki”
 > Fundacja Przystanek Twórczość 
 > Warszawska Szkoła 

Filmowa, Fundacja Edukacji 
I Sztuki Filmowej

 > Fundacja Warsztat Artystyczny
 > Galeria Sztuki „Wystawa”/

Stowarzyszenie Po 
Pierwsze Rodzina

 > Kalinowe Serce/Fundacja 
Artystyczna im. Kaliny Jędrusik

 > Muzeum Sztuki Dziecka/Fundacja 
Dziecko i Sztuka

 > Stowarzyszenie Artystów 
Ceramików „Keramos”

 > Stowarzyszenie Klub Seniora „66”
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 > Stowarzyszenie Literacko 
Muzyczne „Ballada”

 > Stowarzyszenie „Lokal Otwarty”
 > Stowarzyszenie „Muzyka 

bez granic”
 > Stowarzyszenie „Pierwszy 

Żoliborski Uniwersytet III Wieku”
 > Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 
„Wiwat”

PRACOWNIE 
i PRZEDSIĘBIORSTWA 

Bemowo
 > Ogród Społecznościowy – 

Fort Bema
 > Leavi Pracownia Szkła 
 > CieKawaCafe

Białołęka
 > Akademia Pasji 
 > ARTych FOR KIDS 
 > Balet dla dzieci
 > Broadway Musical School 
 > Egurrola Dance Studio 
 > Galeria B.S.
 > Gliniarnia Ceramika Artystyczna 
 > Love Dance Academy
 > Niepubliczna Szkoła Muzyczna 

I ST. Con Fuoco
 > Ognisko Musicalowe
 > Rodzinny Zakątek
 > Pogodna Pracownia Ceramiczna 
 > Prywatna Szkoła Muzyczna I st. 

La Musica 
 > Royal Dance Studio 

Bielany
 > Centrum Dobrej Edukacji
 > Kotarba Design Galeria 

Sztuki Współczesnej
 > Pracownia Filmu 

i Animacji Jarnuszkiewiczów

Mokotów
 > Ale Heca Cafe
 > Bik Book Cafe
 > Centrum Artystyczne Sztukarnia
 > Coco Cafe Klubo-kawiarnia 

dla dzieci
 > Dom zabawy i kultury DZiK
 > Klub Koko
 > Klub Dowództwa 

Garnizonu Warszawa
 > Mamaville Studio
 > NABO cafe
 > Stacja Plastyczna
 > Taida. Edukacja fotograficzna

Ochota
 > Cafe Kontakt
 > Egurrola Dance Studio
 > Klubokawiarnia Kolonia
 > Klubokawiarnia Mam ochotę
 > Klubokawiarnia Życie Jest Fajne
 > Muzyczna Karuzela

Praga Południe
 > Adventure Warsaw i Czar PRL – 

muzeum życia minionej epoki
 > Dom Funkcjonalny
 > Horyzont Kurs Rysunku 

i Malarstwa
 > Klubokawiarnia Kicia Kocia
 > Klubokawiarnia Grochownia
 > Klubokawiarnia Towarzyska
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 > Reaktor – Laboratorium Rzeźby
 > Soho Factory
 > Teatr Niewielki

Praga Północ
 > Centrum Kreatywności
 > Dzika Strona Wisły
 > Galeria Projektantów Graże
 > Galeria Stalowa
 > Galeria Sztuki „Stara Praga” 

i Pracownia Renowacji Mebli
 > Klitka Atelier
 > Klub Alternatywny dla dzieci 

i młodzieży Caritas DWP
 > Kubiccy Studio – autorskie 

studio rzeźby
 > Pracownia 23
 > Pracownia OMNIMODO
 > Pracownia oTWArta
 > Pracownia 12 m/kw na Pradze
 > Studio Forma
 > Szuflada – galeria-pracownia 

Elżbiety i Artura Zawadzkich
 > Światowa Akademia Sztuki

Rembertów
 > Kawiarnia Posiaduffka  
 > Lemono Dance Center

Śródmieście
 > Against Gravity
 > Egurrola Dance Studio
 > Horyzont Kurs Rysunku 

i Malarstwa
 > Klubokawiarnia Eufemia, 

Akademia Sztuk Pięknych
 > Klubokawiarnia Tarabuk
 > Kwiaciarnia Grafiki

 > Pomost 5II
 > Piwnica 

Artystyczna Kurylewiczów
 > Studio Buffo
 > Strych na Wróble

Targówek
 > Art-Magazyn
 > Cafe Sąsiad
 > Dance4fun Warszawa 

Grupa Taneczna
 > Egurrola Dance Studio
 > Malinowo – zajęcia dla dzieci
 > Pan i Pani Drums 
 > Teatr muzyczny „GAFFA”
 > Warszawskie Centrum Edukacji 

Przyrodniczej „Folwark Bródno”
 > Szkoła Tańca TAZARO 

Ursus
 > Grupa Tańca Nowoczesnego Stop 

and Go
 > Klucha – Klub aktywnego malucha
 > Świetlica Szkolniaki
 > Yamaha Szkoła Muzyczna

Ursynów
 > Akademia Sztuk Scenicznych 

i Estradowych
 > Formy Kolory
 > Hocki Klocki Kawiarnia 

i sala zabaw
 > Kluboksięgarnia Badet
 > Kreatywny Maluszek
 > Pracownia Sztuki Dziecka
 > Pracownia ceramiczna 
"Moja lepa"

 > Słowo Daję
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 > Spuki Boo
 > Studio Tańca Rytm

WAWER
 > Kinokawiarnia Stacja Falenica
 > Klub „W trakcie”
 > Pracownia plastyczna Akwarela
 > Pracownia plastyczna Jajko
 > Pracownia Sztuki Dziecka 
 > Studio Teatralne Julii 

Kotarskiej-Rekosz
 > Szkoła Edukacji Tanecznej 

V-dance

Wesoła
 > Pracownia Surreal

Wilanów
 > Boom Klub Mądrej Zabawy
 > Cztery Pory Roku – Spotkania 

z Przyrodą
 > Friends Creative Activities
 > Kluboksięgarnia Badet
 > Molo Kids Cafe
 > Olala. Pracownia artystyczna dla 

dzieci i dorosłych
 > Papier Kamień Nożyczki

Włochy
 > Co nieco Cafe
 > Klucha – Klub Aktywnego Malucha

Wola
 > Klub Edukacji Muzycznej DO-RE-

MI-FA. Muzyka i ja
 > Klubokawiarnia Jaś i Małgosia
 > Klubokawiarnia Pompon
 > Muzyczna Przystań
 > Samo Centrum Wszechświata

 > Studio Tańca Rytm
 > ToZo Cafe

Żoliborz
 > Berkanan Pracownia 

Ceramiki Artystycznej
 > Centrum sztuki 

FORT Sokolnickiego
 > Dzika Jabłoń. Pracownia 

Kreatywnego Wyrażania
 > Pracownia Ceramiczna 

Edyty Adamus
 > Pracownia ceramiki Ogród Sztuk
 > Tworzymy Razem
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Zaproszenie 
do współpracy
Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta  
m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej

Drodzy animatorzy, nauczyciele i edukatorzy!
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej to pierwsza tego typy inicjatywa 
w Polsce. Jest jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy bo tworzyło go całe środo-
wisko związane z edukacją kulturalną – od instytucji, poprzez organizacje 
pozarządowe, placówki oraz artystów i nauczycieli. 

Moim celem jest tworzenie Wam przestrzeni do rozmowy, spotkań, warsz-
tatów, konferencji i prezentacji dobrych praktyk. Bardzo się cieszę, że w ciągu 
kilku lat udało się stworzyć realną sieć. Świadczą o tym projekty partner-
skie, które realizujecie, wspólne działania, wzajemne wsparcie w ramach 
Spółdzielni Kultury oraz wspólna praca nad Kodeksem Dobrych Praktyk 
dotyczącym współpracy NGO i domów kultury. Chciałabym, aby Program 
i jego narzędzia, jakimi są Laboratorium Edukacji Kulturalnej, portal www.
edukacjakulturalna.pl oraz różnorodne konkursy grantowe, były dla Was 
realnym wsparciem.

Zapraszam do uczestnictwa, współpracy i współdecydowania.



 ↙ Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, 
Centrum Kreatywności, 2016







 ↙ Kulturalna EduAkcja Warszawy, 
Sinfonia Varsovia, 2016



 ↙ Giełda Programów i Projektów Edukacji Kulturalnej, 
Nowy Teatr, 2016





 ↙ Kulturalna EduAkcja Warszawy, Sinfonia Varsovia, 2016







 ↙ Teatralna EduAkcja Warszawy, 
Akademia Teatralna, 2017



 ↙ Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, 
Służewski Dom Kultury, 2015





 ↖ Architektoniczna EduAkcja Warszawy, Centrum Kreatywności, 2017



 ↖ Architektoniczna EduAkcja Warszawy, Centrum Kreatywności, 2017



 ↖ Muzyczna EduAkcja Warszawy, Instytut Fryderyka Chopina, 2017







 ↙ Kapituła Warszawskiej Nagrody Edukacji 
Kulturalnej, Dom Kultury Dorożkarnia, 2013 



 ↖ Kulturalna EduAkcja Warszawy, 
Służewski Dom Kultury, 2015





 ↙ Kulturalna EduAkcja Warszawy, 
 Muzeum Warszawy, 2017



 ↙ Podpis do zdjęcia



 ↖ Giełda Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej, Prom Kultury, 2015 







 ↙ Muzyczna EduAkcja Warszawy, 
Targi Muzyczne Co jest grane 24, 
PKiN, 2016



 ↙ Muzyczna EduAkcja Warszawy, Targi Muzyczne Co jest grane 24, PKiN, 2016
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