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Szanowni Państwo,
Już po raz dziewiąty wręczamy Warszawską Nagrodę Edukacji
Kulturalnej. Nagrodą tą chcemy wyróżnić animatorów,
edukatorów i nauczycieli, którzy w tym roku zrealizowali
najciekawsze projekty edukacji kulturalnej w Warszawie.
Cieszy nas, że co roku do nagrody zgłaszanych jest coraz
więcej projektów. Pokazuje to, jak dużą wartość stanowi
dla wielu osób edukacja poprzez kulturę kierowana do
różnych pokoleń warszawiaków. Świadczy też o integracji
środowiska edukacji kulturalnej, jego zaangażowaniu
i kreatywności.
W 2018 roku Kapituła Nagrody doceniła autorów 25 projektów.
Niezwykle ciekawe okazały się te zrealizowane w szkołach
i przedszkolach. Nauczyciele przeprowadzili dzieci i młodzież
przez sztukę, teatr, muzykę – zarażając uczniów własną pasją.
Realizowane projekty nie tylko dały uczestnikom możliwość
zdobycia nowej wiedzy, ale przede wszystkim integrowały
zespoły klasowe, wzmacniały poczucie własnej wartości,
pozwalały podnieść się z trudnych przeżyć i doświadczyć
wsparcia kolegów.
Obcowanie z kulturą daje siłę. I świetnie, że są przewodnicy,
którzy w ten świat kultury prowadzą.
Zachęcam do poznania projektów nagrodzonych Warszawską
Nagrodą Edukacji Kulturalnej w 2018 roku.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
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PROJEKTY

BAJKODZIEŁO – TWÓRCZE PODRÓŻE
Z BAŚNIAMI I BAJKAMI

Monika Olczyk, Anna Olczyk-Grabowska

LITERATURA

Fundacja Przystanek Twórczość
Bielany
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fot. Małgorzata Staśkiewicz
Wyróżnienie w kategorii Organizacje pozarządowe • termin realizacji: 1 marca–31 grudnia 2017 • miejsce: Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Warszawie
i jej filie; Klub Osiedlowy Szafir, Park Zbigniewa Herberta, skwer przy osiedlu Żoliborz IV • adresaci: dzieci, młodzież i dorośli, mieszkańcy Bielan, Żoliborza
• liczba uczestników: bezpośrednich 487, pośrednich 800 • realizatorka: Monika Olczyk • finansowanie: Biuro Kultury m.st. Warszawy

Bajkodzieło to seria spotkań z bajką, przeznaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat oraz ich
rodziców. Każde z tych spotkań było okazją do
poznania baśni wywodzących się z innej kultury:
afrykańskiej, arabskiej, indiańskiej, japońskiej,
hinduskiej czy polskiej. Prowadzący, będący
znawcami kultur różnych narodów, stwarzali
dzieciom przestrzeń do słuchania, oglądania
i aktywnych działań twórczych. W atmosferze
dobrej zabawy dzieci mogły poszerzać swoją
wiedzę na temat różnic między ludźmi, ich
zwyczajów i kultury w różnych częściach świata.
Mali uczestnicy spotkań byli bardzo zainteresowani
sztuką pisania oraz opowiadania bajek, symbolami,
dziełami sztuki i instrumentami pochodzącymi
z różnych kultur. Dzieci samodzielnie tworzyły
afrykańską biżuterię, aborygeńskie obrazy, tańczyły
flamenco, usypywały mandale, robiły teatr cieni.
Korzystaliśmy z różnych form edukacji artystycznej:
opowiadania, pokazu slajdów, kontaktu z instrumentami, tańca, śpiewu, nauki słówek, zajęć
plastycznych, warsztatów teatralnych. Projekt
pozwalał na połączenie zabawy, edukacji i pracy
twórczej, będąc jednocześnie ciekawą propozycją
rodzinnego spędzenia czasu.

PIERWSZY KROK
Projekt rozpoczął się w 2013, powstał z pomysłu
połączenia twórczych warsztatów z historią
opowiadaną lub czytaną. Taka formuła spodobała
się odbiorcom. Okazało się, że opowiadane bądź
czytane historie są dla dzieci atrakcyjne i angażujące. Połączenie tego z kreatywnym działaniem było
kolejnym etapem, który okazał się dużym
sukcesem. Udało się zrealizować jeszcze jedną
edycję projektu w 2014 roku i potem nastąpiła
chwilowa przerwa. Rodzice intensywnie dopytywali
o Bajkodzieło i tak, we wzbogaconej formie,
powróciło ono w roku 2016, a w 2017 projekt został
rozbudowany o spotkania, wykłady i warsztaty dla
dorosłych.

CELE
• zapoznanie uczestników z najstarszą sztuką przekazu – ustną historią/wierzeniem/legendą

• zapoznanie uczestników z bajkami i wierzeniami
z wielu stron świata poprzez różnorodne formy
artystyczne: żywe słowo, muzykę,
tradycyjną sztukę bajarstwa, teatr
• budowanie świadomości istnienia różnych kultur,
wychowywania w nurcie tolerancji wobec różnic
kulturowych i etnicznych
• zapewnienie mieszkańcom Warszawy ciekawych
spotkań kulturalnych i twórczych.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Podziękowania od dzieci i dorosłych oraz opinie
rodziców, że nasze warsztaty bardzo ubogacają
rozwój i zabawy ich dzieci w domu. Radość dała
nam też możliwość poznania opowiadaczy z całej
Polski, obcowanie z tak bogatą różnorodnością
form, stylów i osobowości – to było dla nas
niesamowicie wartościowe doświadczenie.

REZULTATY PROJEKTU
Projekt wzbudził w uczestnikach zainteresowanie
sztuką opowiadania bajek, pomagał nauczyć się
tworzenia i prezentowania innym własnej bajki.
Udało się zainteresować dzieci i opiekunów
tradycyjnymi baśniami i kulturami różnych
regionów świata. Poprzez nasze działania
podnieśliśmy poziom wiedzy w zakresie edukacji
kulturalnej dzieci i przygotowaliśmy rodziców
oraz pedagogów do tworzenia opowieści i pracy
z wyobraźnią oraz żywym słowem. Projekt
rozbudzał twórczą wyobraźnię, kształtował
wrażliwość estetyczną, inspirował do aktywnego
i samodzielnego działania.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Spotkania z żywym słowem są unikatową formą
artystyczną, niedocenianą współcześnie czy wręcz
zapominaną. A jest to przecież wspaniała forma
oddziaływania na naszą wyobraźnię. Projekt zakładał
kameralne spotkania otwierające dzieci i dorosłych
na artystyczne doznania, gdzie opowiadacz jest
praktycznie na wyciągnięcie ręki. Tworzyła się dzięki
temu atmosfera bezpieczeństwa, co jest podstawą
do twórczego działania zarówno dzieci, jak
i dorosłych.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Niemożność zaproszenia na spotkania wszystkich
chętnych. Zainteresowanie naszym projektem było
bardzo duże, ale jego unikatową cechą była właśnie
kameralność warsztatów.

LITERATURA

OPIS PROJEKTU
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NASZA POWIEŚĆ KRYMINALNA
Agnieszka Kurek

LITERATURA

Szkoła Podstawowa nr 273
Bielany
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fot. Agnieszka Kurek
III miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe • termin realizacji: 1 września 2017–22 czerwca 2018 • miejsce: Szkoła Podstawowa nr 273
• adresaci: uczniowie piątej klasy z rodzicami • liczba uczestników: bezpośrednich 24, pośrednich 50 • realizatorka: Agnieszka Kurek • finansowanie: środki własne

OPIS PROJEKTU

CELE

Projekt obejmował stworzenie przez uczniów
piątej klasy powieści o charakterze kryminalnym.
Uczniowie, w drodze dyskusji oraz głosowań
jawnych, sami opowiedzieli się za charakterem
powieści, imionami bohaterów oraz zasadami
tworzenia kolejnych rozdziałów. Wypracowali
regulamin obejmujący między innymi zasadę
nieuśmiercania głównych bohaterów oraz dbałości
o słownictwo. Tworzenie powieści poprzedziły
warsztaty na temat charakterystycznych cech
powieści kryminalnej. Każdy z uczniów kolejno
zabierał do domu zeszyt z powieścią. W ciągu
siedmiu dni miał przeczytać poprzednie rozdziały,
dopisać jeden swój jako kontynuację, mógł go
także zilustrować. W powieści nie można było
nikogo obrażać, należało wprowadzać barwne,
śmieszne postacie i zaplanować ciekawą fabułę
w wybranej konwencji. Do projektu zostali
zaproszeni także rodzice, którzy obiecali wsparcie,
czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu
i znalezieniem sposobu wydania powieści
drukiem. Ostateczny jej tytuł – „Dziwna, ale fajna
książka” – wyłonił się po wspólnym odczytaniu
wszystkich 24 rozdziałów.

• integracja zespołu klasowego, rozwiązanie
problemów wychowawczych
• popularyzacja literatury
• postawienie uczniów w roli twórców literatury,
a nie tylko jej odbiorców
• uświadomienie uczniom odpowiedzialności
za słowo i tok powieści
• wypracowywanie kompromisów wśród zespołu
klasowego poprzez dyskusję na argumenty
i demokratyczne głosowanie
• dobra zabawa.

W mojej klasie zaobserwowałam postawy egoistyczne, wielu uczniów rywalizowało o uwagę, uważało,
że ich problemy są najważniejsze, zespół nie był
zgrany. Szukałam oryginalnego sposobu połączenia
ich wokół jednego ciekawego działania. Zależało
mi także na tym, by była przy tym dobra zabawa,
pozytywne, wspólne emocje grupy. Moim pierwszym
pomysłem było stworzenie bajki. Szybko jednak
okazało się, że uczniowie mają inny pomysł i to
był pierwszy krok do integracji zespołu. Na kilku
lekcjach wychowawczych w toku burzliwych
dyskusji i głosowań wyłoniły nam się wszystkie
elementy projektu. Przygotowałam uczniom
warsztaty, na których przekazałam wiedzę
o gatunkach literackich i pokazałam odpowiednie
książki dostępne w szkolnej bibliotece, by czuli się
pewniej w nowej roli.

• wydanie książki w formie drukowanej
(28 egzemplarzy)
• poprawa relacji w klasie
• uwrażliwienie na drugą osobę
• zaznajomienie z regułami głosowań demokratycznych i dyskusji na argumenty.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Powieść początkowo miała być sposobem na
poprawę relacji w klasie poprzez zmianę ról
– z odbiorcy literatury w jej twórcę. Innowacyjność
koncepcji polegała na współodpowiedzialności
wszystkich uczniów za ciągłość fabuły powieści,
a także daniu im możliwości wykazania się przy
tym kreatywnością i swoimi talentami (pisarskimi,
plastycznymi).

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Czuwanie nad terminowością przekazywania
zeszytu z rąk do rąk. Niepewność co do możliwości
sfinansowania druku i wydania książki.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Bardzo cieszyliśmy się, że powieść udało się wydrukować i można było na koniec roku dać ją każdemu
uczniowi i uczennicy w klasie. Poczucie dumy
z bycia twórcą.

LITERATURA

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU
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Z BAJKĄ
PRZEZ
POKOLENIA

LITERATURA

Beata Grochowska,
Agnieszka Kazała,
Katarzyna Przybysz-Mendyk
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Biblioteka Publiczna
Targówek
fot. Beata Grochowska
Wyróżnienie w kategorii Instytucje animacji kultury • termin realizacji: 1 kwietnia–26 września 2017 • miejsce: Nasz Klub, ul. Zamiejska 1;
teren zielony przed klubem Osiedle „Generalska”; Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – filia Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12
• adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy – mieszkańcy dzielnicy Targówek, głównie obszaru Targówka Mieszkaniowego, Osiedla „Generalska”
• liczba uczestników: bezpośrednich 488, pośrednich około 1500 • realizatorki: Beata Grochowska, Agnieszka Kazała, Katarzyna Przybysz-Mendyk,
Weronika Chodacz • finansowanie: środki własne, Biuro Kultury m.st. Warszawy

W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań
sąsiedzkich o charakterze warsztatów pisarskich
i plastycznych, których tematem przewodnim była
bajka. Mieszkańcy pisali bajki, w których pojawiała
się dzielnica Targówek, a następnie ilustrowali je
podczas specjalnie organizowanych zajęć
i plenerów malarskich. Zarówno warsztaty pisarskie,
jak i ilustratorskie odbywały się pod okiem
doświadczonego twórcy lokalnego – pisarki
i graficzki Agnieszki Kazały. Prowadzone były na
Targówku Mieszkaniowym, w pomieszczeniach
klubu osiedlowego Nasz Klub oraz na terenie
zielonym wokół niego. Efektem końcowym
powyższych działań było wydanie książki zawierającej 27 bajek napisanych i zilustrowanychprzez
mieszkańców Targówka. Uczestnicy projektu
otrzymali antologię „Z bajką przez pokolenia”
podczas spotkań promujących ją (odbyły się one
w filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy: Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
nr 12 oraz w Naszym Klubie). Książka została także
przekazana do bibliotek szkolnych, filii Biblioteki
Publicznej na Targówku oraz do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych.
Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest
na stronach internetowych: Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: www.multibiblioteka.waw.pl, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”: www.rsmpraga.pl oraz Wydawnictwa
Białe Pióro: www.wydawnictwobialepioro.pl.

PIERWSZY KROK
Projekt powstał z chęci podjęcia przez Bibliotekę
Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
oraz Nasz Klub wspólnych działań aktywizujących
mieszkańców dzielnicy, a przede wszystkim obszaru
Targówka Mieszkaniowego i Osiedla „Generalska”.

CELE
• integracja lokalnej sąsiedzkiej społeczności za
pomocą instrumentów, jakimi są literatura i sztuka
• stworzenie wspólnego i trwałego produktu
– antologii bajek
• pielęgnowanie życzliwych postaw
sąsiedzkich i dbałości o wspólne mienie

• zachęcanie mieszkańców do wspólnych działań
artystycznych, poznawanie się
sąsiadów w twórczej atmosferze, odkrywanie
talentów
• rozwój oryginalnych aktywności lokalnych
• podwyższenie samooceny u uczestników projektu
• zwiększenie uczestnictwa w kulturze.

REZULTATY PROJEKTU
W ramach projektu odbyło w sumie 26 spotkań
indywidualnych i grupowych, konsultacyjnych
i warsztatowych. Wydana została książka pt.
„Z bajką przez pokolenia” zawierająca 27 bajek
napisanych i zilustrowanych przez mieszkańców
Targówka. Zorganizowane zostały dwa spotkania
promujące książkę. Ponadto uczestnicy projektu
zdobyli umiejętności w zakresie pisania tekstów
literackich, technik plastycznych, poszerzyli także
kompetencje w obszarze ekspresji przez sztukę
i świadomego odbioru sztuki. Projekt wzmocnił
także wizerunek Biblioteki i Naszego Klubu jako
miejsc przyjaznych i otwartych, partycypujących
w kulturze i promujących ją. Pomógł też budować
relacje czytelnik – autor oraz czytelnik – bibliotekarz.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
• duże zainteresowanie projektem oraz
wydaną publikacją
• pozytywne opinie uczestników i odbiorców na
temat zdobytych umiejętności oraz nawiązanych
nowych znajomości
• deklaracje chęci uczestnictwa w kolejnych takich
działaniach
• moment, w którym zobaczyliśmy po raz pierwszy
wydrukowaną publikację.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Oryginalność projektu polegała na tym, że był
on inspirujący i angażujący lokalną społeczność
do wspólnego działania. Sprzyjało to nawiązywaniu
nowych znajomości, integracji społeczności, również
międzypokoleniowej. Ciekawym zabiegiem było
to, że w każdej z bajek pojawił się motyw naszej
dzielnicy, co zachęcało do poznawania dzisiejszego
Targówka, ale też sięgania i odkrywania jego historii.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Koordynacja projektu w zakresie zgrania
terminów realizacji wydarzeń, promocja,
a także dotarcie do odbiorców działań.

LITERATURA

OPIS PROJEKTU
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HIP HOP
DEKALOG
IV SZACUNEK

Marek Biskupski

MUZYKA

Szkoła Podstawowa nr 247
z Oddziałami Integracyjnymi
Oddziały Gimnazjalne
Bielany

12

fot. Mariusz Chajęcki

I miejsce w kategorii Gimnazja • termin realizacji: 25 lutego–10 czerwca 2018 • miejsce: Gimnazjum nr 75, studio nagrań w Klubie Młodzieżowym „Latarka”
• adresaci: uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum z doświadczeniem trudnych relacji z własnymi rodzicami i opiekunami • liczba uczestników: bezpośrednich 28 uczniów
i 4 gości specjalnych, pośrednich 115 • realizatorzy: Krzysztof Baluk, Mariusz Chajęcki • finansowanie: środki własne, Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów
budujących pozytywne relacje dzieci z rodzicami
„HiP Hop Dekalog IV – Szacunek” dla pięciu grup
uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum
w ramach programu profilaktyki wskazującej.
Młodzież z naszej szkoły, wywodząca się
z warszawskiego osiedla Wrzeciono, miała przed
warsztatem często mgliste pojęcie o szacunku,
natomiast bardzo dużo kontaktów przestępczych
i doświadczeń związanych z łamaniem prawa,
a często także z doświadczeniem braku szacunku
ze strony własnych rodziców. W ramach sześciogodzinnych spotkań uczestnicy odkrywali swoją drogę
do okazywania szacunku – samym sobie, rówieśnikom, rodzicom i opiekunom. Istotnym i wpływającym
na przeżywanie własnych emocji środkiem przekazu
jest wyrażenie siebie przez muzykę. I taką formę
ekspresji wykorzystaliśmy – wspólnie został
przygotowany utwór muzyczny, którego przekaz był
skierowany bezpośrednio do rodziców. Muzyka rap
odebrana została przez młodzież jako wiarygodny
przekaz i ta stylistyka spotkała się z dobrym przyjęciem. Uczniom biorącym udział w warsztacie pomógł
w nagraniu Krzysztof Baluk, który jest pedagogiem
specjalnym oraz terapeutą zajęciowym wykorzystującym elementy muzykoterapii. Tworzy także muzykę
rap, której przesłanie jest oparte na chrześcijańskich
wartościach. Dzięki swojemu doświadczeniu jako
nauczyciel, twórca oraz realizator dźwięku poprowadził część muzyczną warsztatu. Drugim prowadzącym
był trener rozwoju osobistego, socjolog Mariusz
Chajęcki. Warsztat polegał na zapoznaniu się
z zagadnieniem szacunku, zaznajomieniem się
z tajnikami pisania utworów utrzymanych
w stylistyce rap, a następnie napisaniu, wykonaniu
oraz nagraniu autorskich i osobistych w przekazie
tekstów do rodziców/opiekunów.

PIERWSZY KROK
Początki projektu związane były z obozem
Stowarzyszenia „Razem Przeciw Przemocy”. Powstał
pomysł warsztatu o szacunku, nawiązujący do
czwartego przykazania: Czcij ojca swego i matkę
swoją. Przełożyliśmy to na projekt muzyczny,
opracowaliśmy założenia, szczegółowy scenariusz
na podstawie wcześniej realizowanych projektów
profilaktyki uniwersalnej. Podczas wspomnianego
obozu przeprowadziliśmy nabór i… efekty przeszły

nasze oczekiwania. Pierwszy projekt można zobaczyć
pod poniższym linkiem: https://szejkbiforjuz.wixsite.
com/hip-hop-dekalog-iv. Następnie pojawił się
pomysł, żeby takie działania przeprowadzić w szkole.
Projekt został dostosowany do wymogów Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i mógł być realizowany.

CELE
Podstawowe cele naszego projektu to pobudzenie
i wzmocnienie szacunku uczestników do rodziców
i nauczycieli oraz zbudowanie pozytywnych relacji
między dziećmi i rodzicami. Młodzież miała za
zadanie wyrazić swoje postrzegania szacunku
poprzez stworzenie autorskiej piosenki utrzymanej
w stylistyce rap.

REZULTATY PROJEKTU
• W sferze poznawczej – uczestnicy po
przeprowadzonych warsztatach znali pojęcia:
szacunek, estyma, cześć, respekt. Dowiedzieli się,
jaki wpływ ma szacunek na wzajemne relacje
między dziećmi a rodzicami oraz w każdej innej
relacji między ludźmi.
• W sferze umiejętności – uczniowie zdobyli
umiejętność budowania swojego przekazu
dotyczącego szacunku do rodziców i innych
ważnych dla nich osób. Przygotowali autorską
piosenkę utrzymaną w stylistyce rap. Pod okiem
prowadzących napisali swoje teksty, które potem
zarapowali i zaprezentowali owoc swojej pracy
w postaci nagrania – podczas zebrania z rodzicami.
• W sferze postaw – nastąpił wzrost szacunku
uczestników do rodziców i nauczycieli, a dzięki
przekazowi wyrażonemu w nagraniach u części
uczestników odbudowały się pozytywne relacje
między dziećmi i rodzicami, co zostało zmierzone
obserwacją uczestniczącą oraz zadeklarowane
w ankietach ewaluacyjnych.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Innowacyjność projektu polegała na wykorzystaniu
stylistyki muzyki rap do zbudowania przekazu
o szacunku i pojęciach podobnych, jak estyma,
cześć, respekt. Oryginalne okazało się połączenie

nowoczesnej muzyki z przekazem dla pokolenia,
dla którego rap nie jest bliskim i wartościowym
nurtem, a często jest wręcz negowany. Ważne w
projekcie było także założenie, że zmiana postaw
uczestników nastąpi w oparciu o ich indywidualne przeżycia, które będą wykorzystywać, budując
przekaz.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Najtrudniejsze było zwerbowanie kolejnych grup
uczestników. Po pierwszych dwóch nagraniach
zgłaszały się wyłącznie osoby, które już brały udział
w projekcie, reszta nie potrafiła przełamać bariery
wstydu i stanąć przed mikrofonem. Po pierwszych
warsztatach z kilkudziesięciu uczniów na nagranie
zostało trzech. Dalej było już tylko lepiej,
bo nagranie pierwszej grupy bardzo się podobało
„na dzielnicy”.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Dostaliśmy wsparcie środowiska raperskiego
– Poisona oraz innych raperów chrześcijańskich.
Wspierali nas też rodzice – i to nie tylko tych dzieci,
które uczestniczyły w projekcie. Popierali oni samą
ideę przekazu dotyczącą okazywania przez dzieci
szacunku rodzicom.

MUZYKA

OPIS PROJEKTU
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PRACOWNIA MAŁEGO TEATRU 2018
Wiktoria Rutkowska,
Dominika Szulc

TEATR

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
Praga-Południe

14

fot. Wiktoria Rutkowska

III miejsce w kategorii Organizacje pozarządowe • termin realizacji: 1 października 2016–23 czerwca 2018
• miejsce: Szkoła Podstawowa nr 255 oraz podwórka praskie • adresaci: dzieci mieszkające na terenie Pragi-Południe
w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież, rodzice i opiekunowie przebywający na podwórkach
• liczba uczestników: bezpośrednich 60, pośrednich 60 • realizatorzy: Wiktoria Rutkowska, Dominika Szulc,
Zofia Wronka, Sebastian Świąder, Jakub Drzastwa, Aleksandra Antoniuk • finansowanie: środki własne, UE

Pracownia Małego Teatru to długofalowy projekt
pedagogiczno-teatralny kierowany do dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym, prowadzony w latach
2016-2018 na terenie Pragi-Południe, w przestrzeni
szkoły oraz podwórek. Inspiracją do naszych działań
stała się tradycja teatru obwoźnego, japoński teatr
ilustracji Kamishibai oraz Mobilna Szkoła – narzędzie pracy streetworkerów działających na praskich
podwórkach. Mały Teatr to projekt na pograniczu
teatru, animacji społeczności lokalnej oraz pedagogiki ulicy. Jego działania oparte są na budowaniu
nowej formy teatru przenośnego, który wychodzi do
swoich widzów, zapoznając się z nimi i tworząc relacje. W ramach projektu powstał wóz teatralny, który
następnie stał się podstawowym narzędziem pracy
na praskich podwórkach. Ukryte w jego skrzyniach:
sznurek, papier, slajdy, mapa czy pudełka zmieniały
codzienną i zwyczajną przestrzeń w scenografię do
działań teatralnych. Pracownia Małego Teatru to
laboratorium, w którym dzieci mogły eksperymentować i stawać się artystami, a dorośli mieli możliwość
obserwacji i uczestnictwa w procesie, między innymi
podczas finałowych pokazów. Dzieci poprzez zabawę
poznawały na nowo takie obszary teatru, jak: opowieść, gest, gra, koncept, kompozycja i odkrywały
teatr w codziennych, performatywnych sytuacjach.
W ramach projektu pedagodzy regularnie odwiedzali
wybrane podwórka, prowadząc sześć cykli warsztatów z elementami Małego Teatru bądź całym wozem
teatralnym. Każdorazowo efektem serii spotkań
z dziećmi stała się wypracowana wspólnie z grupą
koncepcja wydarzenia finałowego, w którym dzieci
uczestniczące w zajęciach stawały się gospodarzami
teatru.

PIERWSZY KROK
Zaczęło się od wspólnego marzenia Zofii Wronki
i Sebastiana Świądra o stworzeniu najmniejszego
teatru świata. Zofia, mająca wieloletnie doświadczenie w pracy metodą „Ruchomej Szkoły” – projektu
Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ – chciała przełożyć mechanizm wprowadzania
na podwórka elementu z zewnątrz, który poprzez
zabawę będzie rozwijał dzieci. Naturalnie wiązało
się to z historią Jana Dormana i jego pomysłem na
pozostawienie kolorowej kaczki – obcego, teatralnego elementu – wśród dzieci w szkole. Sytuacja
łamiąca rutynę i naturalny krajobraz, do którego są
przyzwyczajone dzieci, budzi u nich uśpione pokłady
radości i kreatywności. W listopadzie 2016 roku

udało się zebrać ośmiu pedagogów, którzy zechcieli
marzenie wprowadzić w życie. Wspólnie ustalili
priorytety i w warsztatowej pracy stworzyli tajemniczy wehikuł, który miał na podwórkach zarażać
dzieci teatrem.

CELE
Zarażamy dzieci teatrem! Celem projektu był
wszechstronny rozwój dzieci spędzających swój
wolny czas na praskich podwórkach oraz społeczna integracja tamtejszych lokalnych społeczności.
Działania miały wpłynąć przede wszystkim na
wzmocnienie kreatywności oraz poprawę umiejętności społecznych dzieci. Dodatkowym celem projektu
było przybliżenie i popularyzacja teatru dzieciom,
młodzieży oraz dorosłym, a także laboratoryjne
poszukiwanie przez zespół nowych metod pracy
artystyczno-pedagogicznej.

REZULTATY PROJEKTU
W 2016 i 2017 roku udało nam się przeprowadzić
cztery cykle warsztatów, realizowane w Szkole
Podstawowej nr 255 oraz na terenie podwórek przy
ulicach: Rybnej, Mińskiej, Podskarbińskiej
i Grochowskiej. W 2018 roku zakończyliśmy dwa
procesy warsztatowe na podwórkach przy ulicy
Lubelskiej i Kijowskiej. Mali badacze teatru
odczarowali swoją codzienną przestrzeń i zamienili
ją w pole gry. Sami stali się gospodarzami,
mistrzami ceremonii, którzy z ogromnym
przejęciem i uwagą przeprowadzali gości przez
kolejne zadania. W namiocie oświetlonym latarką
znajdował się szpital dla zwierząt, gdzie indziej
Kalinka prowadziła warsztat konstruowania
drewnianych liter. W innym punkcie stół przewrócony do góry nogami, sznurek i kubki zmieniały się
w świetle lampek choinkowych w kolejkę górską
– to tylko niektóre pomysły, które pojawiły się
dzięki regularnej pracy z dziećmi. W ramach zajęć
z Pracownią Małego Teatru ich uczestnicy zyskali
umiejętność współpracy, obserwacji siebie i otaczającego świata. Rozwijali swoją wyobraźnię, umiejętność myślenia abstrakcyjnego oraz wykorzystywania
prostych materiałów do tworzenia form przestrzennych, ale też zyskali poczucie mocy sprawczej
i satysfakcji z osobiście wypracowanych efektów.
W ramach tego długofalowego projektu został także
opracowany i skonstruowany wóz Pracowni Małego
Teatru oraz autorska metoda pracy na podwórkach
z jego wykorzystaniem.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Tym, co wyróżnia Pracownię Małego Teatru spośród
innych projektów edukacyjnych, to niezwykle
dynamiczny i otwarty proces pracy z dziećmi oraz
w samym zespole prowadzących. Naszym założeniem było stworzenie miejsca „na każdy dziecięcy
głos”. Dlatego podstawą projektu stało się podejście
z zakresu pedagogiki demokratycznej, w którym
tematy i formy twórczej pracy wychodzą od samych
dzieci. Nie było z góry gotowych scenariuszy
warsztatów – zadaniem pedagogów było uruchomienie dziecięcej kreatywnością za pomocą wozu
Pracowni Małego Teatru, wsparcie dzieci swoją
wiedzą i doświadczeniem, także artystycznym,
oraz stymulowanie dalszego rozwoju. To samo
podejście sprawiło, że forma i metody pracy są
ustawicznie wypracowywane w ramach projektu.
Dzięki temu w 2016 roku zaczęliśmy od elementów
„małego teatru”, a w roku 2018 posługiwaliśmy się
wozem wymyślonym i skonstruowanym właśnie
dzięki wspólnym poszukiwaniom.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Czy będzie dzisiaj padać? Czy dzisiaj będą dzieci?
Bardzo szybko okazało się, że brak ścisłych ram
warsztatowych oraz zajęcia w otwartej i publicznej
przestrzeni uniemożliwiają regularną pracę.
Ten projekt uczył nas pokory, za każdym razem
przypominając, że nie można niczego zakładać.
Należy pracować każdorazowo z tymi zasobami
(ludzkimi, przestrzennymi, emocjonalnymi), które
zastajemy na podwórkach.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Za każdym razem, kiedy wyruszaliśmy wozem
na ulice, robiło się lato. Wszyscy się uśmiechali.
Te radości były małe, ale ciągłe – pojawiające się
zawsze wtedy, kiedy wyobraźnia dzieci przekraczała
nasze wyobrażenia. Wspaniałe było to, kiedy
powstawał kolejny podwórkowy świat, albo gdy
nagle, po jakimś czasie, otwierały się największe
podwórkowe milczki i nie bały się rozmawiać
o swoich pomysłach. I naprawdę w nie wierzyły!

TEATR

OPIS PROJEKTU

15

SENIORWIZACJA. SPOTKAJMY SIĘ
NA SCENIE

TEATR

Karina Krystosiak,
Izabela Hejne-Krystosiak
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Fundacja Klancyk
Wola
fot. Karina Krystosiak

Wyróżnienie w kategorii Organizacje pozarządowe • termin realizacji: 2 listopada 2017–19 czerwca 2018 • miejsce: Wola • adresaci: mieszkanki i mieszkańcy
Warszawy, którzy ukończyli 60. rok życia • liczba uczestników: bezpośrednich: 35 • realizatorzy: Karina Krystosiak, Izabela Hejne-Krystosiak, Szkoła Impro
– instytucja działająca w ramach Fundacji Klancyk • finansowanie: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

OPIS PROJEKTU

CELE

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?

Projekt powstał w wyniku przemyśleń na temat
wartości, jakie niesie improwizacja w kontekście
różnych grup wiekowych, zwłaszcza seniorów.
Nie ma na tych zajęciach osób w wieku 60+.
Brakuje w tej grupie osób motywacji do udziału
w tego typu zajęciach, bo istnieją bariery
i przekonanie, że w pewnym wieku różnych
rzeczy robić już „nie wypada”. Improwizacja jest
to forma zajęć teatralnych bez scenariusza, scenografii czy kostiumów, polegająca na interakcji
między uczestnikami scenek. Improwizatorzy mają
do dyspozycji wyłącznie siebie, krzesła i przestrzeń
sceny. Głównym założeniem warsztatów było przełamanie barier związanych z wiekiem w zmieniającej
się rzeczywistości. Uczestnicy projektu spędzili czas
w sposób twórczy, nauczyli się radzenia sobie
w trudnych sytuacjach, szybkiej reakcji i riposty,
pracy z emocjami oraz szybszego podejmowania
decyzji. Nauka improwizacji rozpoczęła się od gier
i zabaw impro, mających na celu integrację grupy,
po nich odbywała się nauka gry scen dwójkowych
i wieloosobowych, później uczestnicy przechodzili
do tworzenia bardziej skomplikowanych, długich
form spektakli. Kolejnym etapem było wspólne
ćwiczenie impro wraz z młodymi improwizatorami.
W finale projektu odbył się wspólny występ na
scenie.

Celem projektu było stworzenie wyjątkowej formy
zajęć przeznaczonych dla seniorów. Nasze warsztaty
miały być dla nich atrakcyjną, nową propozycją
aktywności, dzięki której lepiej mogli poznać siebie,
swoje potrzeby i emocje. Chcieliśmy także poprawić
relacje społeczne między ludźmi i komunikację
międzypokoleniową.

Ponieważ nie było tego typu zajęć przeznaczonych
dla seniorów, nie mieliśmy żadnych materiałów
ani metodologii pracy z tą grupą wiekową. Wszystkie
działania musiały być zatem opracowywane na
bieżąco i modyfikowane zgodnie z potrzebami
uczestników.

Pomysł Seniorwizacji zrodził się w momencie
zderzenia dwóch pasji – fotografii i improwizacji.
Podczas realizacji projektu fotograficznego
„Si Senior” realizatorka zwróciła uwagę na
potencjał drzemiący z seniorach oraz ich potrzeby
jako osób w „pewnym wieku”. Pomimo chęci
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
mają oni w sobie bariery emocjonalne. Obawiają
się krytyki, często się poddają, pozwalają sobą
manipulować. Ten projekt miał pomóc to zmienić.
Ponadto zajęcia improwizacji wpływają na zmianę
nastawienie do świata i własnej osoby, uczą
akceptacji i łatwiejszego radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, dają wiele radości i umożliwiają nawiązywanie nowych znajomości. W projekcie mogliśmy
zaoferować te wszystkie wartości seniorom.

Jak powiedziała jedna z uczestniczek projektu:
„Zajęcia zmieniły moją rzeczywistość, przerwały
monotonię i dały nadzieję na ciekawszą przyszłość”.
Seniorzy nauczyli się słuchać i akceptować siebie
nawzajem. Praca z emocjami pomogła im
w rozpoznawaniu swoich potrzeb i komunikowaniu
ich, zwiększyła otwartość. Uczestnicy warsztatów
poczuli swobodę w wyrażaniu swoich opinii,
nauczyli się szybszego reagowania w trudnych
sytuacjach. Wcielając się w różne postaci, mogli
odnaleźć się w różnorodnych rolach i przepracować
swoje ograniczenia. Dzięki warsztatom zawiązała
się nowa grupa przyjaciół i poszerzyły znajomości,
także międzypokoleniowe. Seniorzy są rozpoznawalni w środowisku improwizatorów. Młodzi chcą
z nimi pracować w przyszłości. Udało nam się udowodnić, że improwizacja nie ma wieku i może się nią
zajmować każdy, a ograniczenia są tylko w naszych
głowach.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największą radością było obserwowanie zmiany
postaw uczestników w trakcie trwania warsztatów.
Powstały między nimi silne więzi. Chęć kontynuowania zajęć była tak duża, że projekt został przedłużony o pięć tygodni, podczas których grupa utrwalała
nabyte umiejętności i zdobywała kolejne. To było
dla nas bardzo satysfakcjonujące.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Projekt był nowatorski, ponieważ nie organizowano
dotychczas zajęć z improwizacji skierowanych do
grupy seniorów. Improwizacja sama w sobie jest
świetną i ciekawą formą aktywności. Pozwala na
wykorzystanie w scenach swojego doświadczenia
życiowego. A doświadczenie życiowe i wiedza,
jaką posiadają seniorzy, jest cennym elementem
w integracji z młodymi improwizatorami. Te dwie
grupy wiekowe mają odmienne spojrzenie na
otaczający świat, rożne poglądy i przekonania.
Zderzenie tych dwóch światów okazało się
w projekcie ciekawym i inspirującym doświadczeniem.

TEATR

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU
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„SZKOŁA WIDZÓW”– PROGRAM EDUKACYJNY
TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE
Paulina Chodnicka,
Anna Skuratowicz
Teatr Polski
Śródmieście

TEATR
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18

II miejsce w kategorii Instytucje artystyczne i muzea • termin realizacji: 1 lipca 2016–18 czerwca 2018 • miejsce: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
• adresaci: dzieci od 7 roku życia, młodzież licealna, nauczyciele, instruktorzy teatralni oraz osoby w wieku emerytalnym • liczba uczestników: bezpośrednich 267,
pośrednich 660 • realizatorzy: Iwona Młynarczyk, Katarzyna Wójcik, Monika Machalska, Anna Skuratowicz, Magdalena Mróz, Agnieszka Bresler, Ewa Sokół-Malesza,
Natalia Zdanowska-Fijewska, Justyna Czarnota, Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska, Ewa Makomaska, Katarzyna Załęcka, Paulina Chodnicka, Renzo Parenti,
Joanna Mueller, Sylwia Głuszak, Jacek Dehnel, Michał Mizera, Maksymilian Rogacki, Marta Kurzak, Ewa Domańska, Antoni Ostrouch, Szymon Kuśmider
• finansowanie: środki własne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OPIS PROJEKTU

CELE

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI

Szkoła Widzów to program edukacyjny Teatru
Polskiego w Warszawie zrealizowany już dwukrotnie: w sezonie 2016/17 i 2017/18 pod hasłem „Jesteś
widzem? Bądź twórcą!”. Na pierwszą i drugą edycję
projektu złożyły się następujące cykle zajęć:
• HARMIDER – warsztaty dla dzieci wykorzystujące
swobodne interpretacje tekstów literackich, wiersze
dla dzieci oraz dziecięce wyliczanki i piosenki,
wprowadzające elementy teatru lalek i przedmiotów,
rozwijające umiejętności aktorskie, interpretacyjne
i improwizacyjne.
• AKADEMIA DOJRZAŁEGO TWÓRCY – zajęcia literackie
dla seniorów, łączące rozważania teoretyczne oraz
analizę krytycznoliteracką twórczości uczestników.
• OD SŁOWA DO SŁOWA (2016/17) i W RYTMIE TEATRU
(2017/18) – warsztaty teatralne dla licealistów,
podczas których uczestnicy poprzez poznawanie
różnorodnych narzędzi pomocnych w wyrażaniu się
na scenie – pracę z głosem, ruchem, rytmem
i wyobraźnią – pogłębiali świadomość własnych
możliwości twórczych i uczyli się z nich korzystać.
• LEKCJA TEATRU – wielowątkowy kurs teatralny
dla nauczycieli, dotykający wszystkich aspektów
obecności teatru w szkole.
• INSPIRACJE – seminaria dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem teatru do celów dydaktycznych i wychowawczych. Każde spotkanie składało
się z trzech elementów: rozmowy wprowadzającej
w temat wystawianego tekstu dramatycznego, jego
zagadek i potencjału teatralnego oraz tematów
mogących zainteresować współczesną młodzież,
wspólnego obejrzenia spektaklu z repertuaru Teatru
Polskiego i ponownej rozmowy o przedstawieniu,
w czasie której zastanawialiśmy się nad możliwościami jego wykorzystania do pracy z uczniami.

• zachęcanie widzów do własnej twórczości i do
wyrażania siebie poprzez różne formy teatralne
• dostarczanie narządzi wspomagających proces
edukacji (kurs dla nauczycieli „Lekcja Teatru”,
seminaria „Inspiracje”, zajęcia dla licealistów
„W rytmie teatru”)
• stworzenie grupy osób nieczynnych już zawodowo,
a nadal pragnących się rozwijać („Akademia
Dojrzałego Twórcy”)
• pokazanie teatru od kulis, mobilizacja dla całych
rodzin do uczestniczenia w życiu teatralnym
(warsztaty dla dzieci „Harmider”).

Przygotowanie kompleksowego, wielowątkowego
programu edukacyjnego dla wielu różnorodnych
grup odbiorców, nastawionego na budowanie
zespołowości jak i wydobycie indywidualnego
potencjału tkwiącego w każdym z uczestników
warsztatów. Zachęcanie widzów do ich twórczości
własnej, do wyrażania siebie poprzez różne formy
teatralne. Inspirowanie uczestników i dostarczanie
nowych metod pracy teatralnej, a następnie aranżowanie sytuacji, w których możliwe jest wypróbowywanie ich. Przykładem niech będą dwa cykle zajęć
„Akademia Dojrzałego Twórcy”, które zakończyły się
Specjalnymi Salonami Poezji prezentowanymi
na Scenie Kameralnej, z udziałem aktorów Teatru
Polskiego, w całości wyreżyserowanymi przez
uczestników zajęć.

Zorganizowane przez dyrekcję teatru spotkanie dla
nauczycieli zatytułowane „Czy teatr jest potrzebny
szkole?” zasygnalizowało silną potrzebę stworzenia
dodatkowych zajęć posługujących się formą teatralną i wspomagających proces edukacji szkolnej
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Warsztaty „Lekcja teatru” oraz „Od słowa do słowa” były
pierwszą bezpośrednią odpowiedzią na tę potrzebę.
Kolejne punkty programu – zajęcia dla dzieci
i seniorów były wyrazem przekonania o konieczności
stworzenia programu skierowanego do jak najszerszego grona odbiorców.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów „Harmider”
zyskali pewność siebie w wyrażaniu swoich myśli,
także w pozawerbalny sposób, nauczyli się współpracy w grupie i odpowiedzialności związanej
z jej budowaniem. Wzbogacili się o umiejętność
pracy z ruchem, rytmem, głosem, nauczyli się
budować sceny i przełamali tremę, występując na
scenie z pokazem pracy warsztatowej. Licealiści
zdobyli kompetencje w obszarze posługiwania się
poprawną polszczyzną i umiejętność werbalizacji
myśli. Poznali różnorodne narzędzia pomocne
w wyrażaniu się na scenie – pracę z głosem, ruchem,
rytmem i wyobraźnią. Zdobyli także praktyczną
wiedzę na temat teatru, pogłębili świadomość
własnych możliwości twórczych i nauczyli się
z nich korzystać. Uczestnicy seminariów „Inspiracje”
zdobyli umiejętność pracy z tekstem literackim
i przedstawieniem na użytek pracy z uczniami.
Seniorzy i seniorki dzięki zajęciom literackim
rozwinęli swój warsztat pisarski, dowiedzieli się,
jak promować swoją twórczość. Nauczyciele
i instruktorzy teatralni dotknęli wszystkich aspektów
obecności teatru w szkole – od rozmowy z uczniami
o obejrzanym spektaklu, przez analizę i naukę
recytacji poezji, aż po przygotowanie przedstawienia
na potrzeby apelu okolicznościowego. Na zakończenie, czerpiąc inspiracje z całego programu zajęć,
pod okiem opiekunów prac projektowych, zdobyli
umiejętność przygotowania scenariusza warsztatów
dla dowolnie wybranej grupy na minimum pięć
godzin lekcyjnych.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Pogodzić rytm produkcyjny teatru z zaplanowanymi
działaniami edukacyjno-artystycznymi. Ta sytuacja
miała też jednak swoje zalety – uczestnicy zajęć byli
jeszcze bliżej kulis teatru, czasem np. w związku
z nagłą zamianą sal prób sami mogli odczuć szybkie
tempo pracy teatralnej i wielość zadań, jaka jest tu
na co dzień realizowana.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największa radość płynęła z pytań o kolejne edycje
zajęć i z komentarzy dzieci, że odwiedzają inne
teatry, instytucje artystyczne, ale dzięki warsztatom
tylko tu, w Teatrze Polskim, czują się jak w domu.
Miłe były także wyniki ankiet, w których nauczyciele
stwierdzali, że otworzyli się na nowe tematy, zostali
zainspirowani i z chęcią będą wykorzystywać nowo
poznane narzędzia w swojej pracy.

TEATR

PIERWSZY KROK
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FESTIWAL DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
KINO W TRAMPKACH – 6. EDYCJA
Agnieszka Drzewiecka-Protić,
Anna Stadnik

FILM

Fundacja Cinemania
Śródmieście
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fot. Sławek Haratym

I miejsce w kategorii Organizacje pozarządowe • termin realizacji: 1 stycznia–17 czerwca 2018 • miejsce: Warszawa • adresaci: dzieci i młodzież od 3 do 19 roku życia
• liczba uczestników: bezpośrednich 200, pośrednich 8000 • realizatorki: Agnieszka Drzewiecka-Protić, Anna Stadnik, Karolina Śmigiel, Małgorzata Niewiarowska,
Julia Korzeb, Sonia Le Pape • finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa, Polski Instytut Sztuki Filmowej

Kino w Trampkach jest międzynarodowym wydarzeniem gruntownie i wielowymiarowo skoncentrowanym na kinie młodzieżowym i dziecięcym.
To coroczne, opiniotwórcze święto filmu, które
istotnie uzupełnia mapę europejskich festiwali
dla młodego widza. Organizowany od 2013 roku
w Warszawie festiwal z powodzeniem, stale zwiększając zasięg, znaczenie i rozpoznawalność marki,
łączy zadania z zakresu upowszechniania sztuki
filmowej i filmową edukację. Obrana przez nas
taktyka zmierza przede wszystkim do konsekwentnego budowania świadomej, lojalnej widowni,
zaangażowanej w uczestnictwo i współtworzenie
wydarzenia, wokół którego z roku na rok powstają
kolejne powiązane przedsięwzięcia (takie jak
projekty edukacyjne dla szkół, pokazy filmowe
w mniejszych miejscowościach regionu oraz, już
w obrębie samego festiwalu, inicjatywy młodzieżowe, jak telewizyjne Studio Festiwalowe czy Młodzieżowa Grupa Programowa). Festiwalu dla dzieci nie
traktujemy w kategoriach elitarnych, gromadzących
wyselekcjonowaną publiczność, ale w kategoriach
szerokiej dostępności i przystępności. Żeby w tak
różnorodnym gronie widzów zbudować autentyczną potrzebę kontaktu z wartościowym, bogatym
artystycznie filmem, proponujemy silną promocyjnie
formułę, w tym atrakcyjne wydarzenia towarzyszące
seansom (m.in. bezpośrednie spotkania z twórcami,
pokazy plenerowe, wystawy). Istotnym aspektem
Festiwalu jest jego współtworzenie przez dzieci
i młodzież, co pozwala grupie docelowej mieć
istotny wpływ na jego wygląd i przebieg. Młodzież
angażuje się w działania, od pierwszych chwil
kształtowania corocznego programu Festiwalu,
tworząc Młodzieżową Grupę Programową, która na
sześć miesięcy przed Festiwalem ogląda 30 filmów
z całego świata, by potem wybrać najlepsze i włączyć
je do programu. Festiwalowe filmy są oceniane
i nagradzane przez Jury dziecięce oraz Jury młodzieżowe. Niezastąpioną pomocą przy organizacji
wydarzenia jest praca wolontariuszy, których
zdecydowania większość jest poniżej 18 roku życia.

PIERWSZY KROK
To było sześć lat temu. W Warszawie – w co trudno
teraz uwierzyć – nie było żadnej dużej imprezy filmowej dla dzieci i młodzieży. Agnieszka Drzewiecka-Protić i Anna Stadnik, które od lat zajmowały się
różnymi inicjatywami filmowymi, poczuły, że trzeba

coś z tym zrobić. Ten brak był tym bardziej doskwierający, że same, będąc matkami lub obserwując
znajomych rodziców, dostrzegły, że oferta kinowa
jest naprawdę niesatysfakcjonująca. Niedostatek
budził też brak polskich produkcji dla młodych
albo ich niski poziom. Pomysł na realizację imprezy
w Warszawie, gdzie też znajduje się większość
instytucji, których celem jest rozwijanie polskiej
kinematografii i twórczości dla dzieci, wydawał się
naturalny.

CELE
• dostęp do różnorodnego kina dla dzieci
i młodzieży
• aktywne współtworzenie przez dzieci i młodzież
wydarzeń do nich kierowanych (TV młodzieżowa,
Young Vibes – pokaz filmów młodych twórców,
współpraca z Ligą Warszawskich Liceów, wolontariat,
jury, prowadzenie spotkań i dyskusji po filmach)
• zwiększenie poziomu kompetencji medialnych
i krytycznego myślenia u młodych
• umożliwienie uczestnictwa w kulturze dzieciom
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
(Kino Dostępne).

REZULTATY PROJEKTU
Rezultaty ogólne:
• wysoki poziom programu filmowego (na program
w tym roku złożyło się około 70 filmów – pełnoi krótkometrażowych i około 80 pokazów filmowych)
• organizacja wydarzenia w dużym stopniu przygotowywana przez młodych ludzi
• międzynarodowy zasięg wydarzenia (konferencja
i warsztaty branżowe – Warsaw Film Talent Camp;
nagrody przyznawane przez European Children Film
Association, reżyserzy i twórcy z całego świata)
• połączenie rozrywki i edukacji widzów – promocja
twórczości młodych (Young Vibes – pokaz filmów
młodych twórców)
• trwałe partnerstwa (kino Luna, Kinoteka, Liga
Warszawskich Liceów, Warszawska Szkoła Reklamy
– Młodzieżowa TV Festiwalowa, TV Puls, ZAIKS, KIPA,
H&M Club).
Umiejętności uczestników:
• umiejętności medialne (tworzenie tv, umiejętności
operatorskie, montażowe i redaktorskie)
• umiejętność prowadzenia dyskusji po filmach
• umiejętności organizacyjne i produkcyjne

• współorganizacja wydarzeń (w tym planowanie
koordynowanie swojej pracy)
• umiejętności promocyjne i komunikacyjne
• umiejętność rozmowy i selekcji filmów (działania
Młodzieżowej Grupy Programowej).

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Realizacja wydarzenia filmowego przez młodych
ludzi dla młodych ludzi to z jednej strony pomysł
dość powszechny, z drugiej jednak innowacyjny.
Czy jest takie drugie wydarzenie międzynarodowe,
które zaprasza filmy z całego świata, reżyserów
nagradzanych na ważnych imprezach i jest współtworzone przez młodych ludzi według ich koncepcji,
gustów i potrzeb? Praca z młodzieżą trwa około pół
roku przed festiwalem. Młodzi wybierają filmy, które
później przez inną grupę ich rówieśników będą
oceniane. Młodzi prowadzą telewizję festiwalową,
uczestniczą w warsztatach, które ich do tego
przygotowują. Prowadzą spotkania po filmach
i dyskusje, są wolontariuszami i jurorami. Wszystko
to w symbiozie z dorosłymi organizatorami festiwalu,
którzy działają na zasadzie „akuszerów” pomysłów
młodych, tworzą partnerską i kreatywną atmosferę.
Obie strony wiele się od siebie uczą i dużo sobie
nawzajem dają.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Najtrudniejsze okazało się przekonanie nastolatków,
że warto chodzić wspólnie do kina nie tylko
na kolejne ekranizacje komiksów ze stajni Marvela;
że kino jest wartościowe, dające do myślenia
i że to oni mogą decydować, jakie filmy będziemy
na festiwalu pokazywać. Było to zdecydowanie
trudniejsze niż dotarcie do dzieci i ich rodziców.
Sprawić, żeby młodzi poczuli, że to ich impreza
– to było wyzwanie!

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Najwięcej radości sprawiają nam nasi widzowie – ich
zadowolenie, ale czasem też niezgoda z naszymi
programowymi wyborami. Dyskusje po filmach,
czasem bardzo długie, z młodzieżą są najlepsze.
No i inspirująca energia młodych ludzi, którzy wymyślają swoje eventy, pytania, wywiady, zadania
i sprawia im to wiele radości. Ta radość jest bardzo
zaraźliwa.

FILM

OPIS PROJEKTU
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OD KRESECZKI DO BAJECZKI
Sonia Woźna

FILM

Przedszkole nr 22
Włochy

22

fot. Aldona Wójcik

Wyróżnienie w kategorii Przedszkola • termin realizacji: 1 października 2017–29 maja 2018 • miejsce: Przedszkole nr 22
• adresaci: dzieci z naszej placówki oraz ze współpracujących przedszkoli z dzielnicy, rodzice • liczba uczestników: bezpośrednich 56, pośrednich 200
• realizatorzy: Sonia Woźna, Eugeniusz Gordziejuk, Mateusz Kmieć • finansowanie: Rada Rodziców, Urząd Dzielnicy Włochy

OPIS PROJEKTU

CELE

Projekt, zrealizowany we współpracy z warszawskim
Studiem Miniatur Filmowych, zakładał wtajemniczenie dzieci w tajniki procesu animacji filmowej
– od poznania historii, postaci, miejsca, procesu
powstawania, form i rodzajów po bycie twórcą/
reżyserem. W ramach projektu przeprowadzono
następujące działania:
• „Animacja fajna sprawa” – omawianie z dziećmi
tematyki animacji; szukanie odpowiedzi na pytania:
Co to jest animacja? Jakie bajki znasz/oglądasz?
Dzieci oglądały polskie bajki, a ich tematyka
i poruszane w nich problemy były wykorzystywane
na zajęciach do celów wychowawczo-dydaktycznych.
• „Jak powstaje animacja?” – wycieczka do Studia
Miniatur Filmowych – poznanie historii animacji,
procesu powstawania animacji, pracy animatora
(sprzęt, programy do animacji), postaci z bajek
i filmów animowanych, rodzajów animacji.
• „Ty też możesz zrobić bajkę animowaną” – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na terenie
przedszkola przez specjalistów ze Studia Miniatur
Filmowych – przypomnienie procesu powstawania
animacji, tworzenie dwóch rodzajów animacji
(klasycznej, przestrzennej), wybieranie tekstów,
wykonywanie rysunków i postaci z plasteliny,
przygotowywanie scenografii, zgrywanie tekstów
i różnych odgłosów, nagrywanie ujęć, robienie zdjęć.
• Wydarzenie główne: uroczysta premiera zrealizowanych przez dzieci animacji – pokaz dla dzieci,
rodziców i innych przedszkoli z dzielnicy; ocena
i podsumowanie warsztatów, wręczenie dzieciom
dyplomów pamiątkowych.

• zapoznanie dzieci z historią i procesem powstawania animacji
• wykorzystanie edukacyjnej wartości bajki
animowanej do celów dydaktyczno-wychowawczych
• popularyzacja polskiej bajki animowanej
• rozwijanie kreatywności dzieci, twórczego
potencjału, wyobraźni, zdolności
• rozwijanie u dzieci nowych zainteresowań
• integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we
wspólnym działaniu
• realizowanie celów programowych – współpraca
z instytucjami
• kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

Pomysł na projekt narodził się już kilka lat temu
w związku z tym, że programy dla dzieci zdominowane zostały przez bajki i filmy zagraniczne, często
o mało wartościowej treści, zawierające dużo scen
agresji czy wręcz przemocy. Chcieliśmy przybliżyć
dzieciom piękne, wartościowe i pouczające polskie
bajki animowane, które pamiętamy z dzieciństwa.
Chodziło też o to, by dzieci nie tylko bajki oglądały,
ale mogły zobaczyć, jak one powstają, jaka jest
historia animacji, skąd wzięły się postaci.

• zainteresowanie dzieci polską bajką animowaną
• poszerzenie wiedzy na temat animacji
• zdobycie wiedzy dotyczącej procesu tworzenia
animacji: sprzętu potrzebnego do realizacji,
specjalistów odpowiedzialnych za kolejne etapy
realizacji, sposobów realizacji kolejnych etapów
(klatka filmowa, montaż, udźwiękowienie), miejsca
powstawania filmów
• zrealizowanie trzech filmów: dwóch animacji
autorstwa dzieci i jednego filmu z przebiegu
warsztatów
• nabycie przez dzieci umiejętności tworzenia
dwóch rodzajów animacji: klasycznej (rysunkowej)
i przestrzennej
• doskonalenie u dzieci umiejętności współdziałania
w grupie
• doświadczenie przez dzieci procesu twórczego
poprzez aktywne działanie.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Trudność polegała na pogodzeniu pracy realizatorki
projektu jako logopedy w innych placówkach
z koordynowaniem i realizowaniem wszystkich
zamierzeń i działań w ramach projektu. Ponadto
w świecie, gdzie dzieci mają dostęp do bogatego
wachlarza atrakcji, wyzwaniem było zainteresowanie
ich zwyczajną bajką animowaną.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największą radość dało nam obserwowanie
zaangażowania dzieci podczas warsztatów i tego,
jak współpracują ze specjalistami, a także reakcja
dzieci na efekt końcowy: brawa, śmiech, komentowanie podczas premiery filmów. Niezwykle pozytywne było także zainteresowanie i docenienie projektu
przez rodziców.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Do tej pory dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności i zdolności w sferze muzycznej, plastycznej
i teatralnej. Edukacja filmowa była nowatorskim
pomysłem naszego przedszkola na rozwijanie
zainteresowań dzieci w obszarze szeroko pojętej
sztuki filmowej. We współczesnym świecie, gdzie
dominują „kreskówki akcji”, mieliśmy możliwość
przybliżenia dzieciom i zachęcenia ich do oglądania
tradycyjnych polskich bajek animowanych – kolorowych, zawierających bliskie im treści. Przedszkolne
dzieci znają i oglądają bajki/filmy animowane,

FILM

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU

a dzięki naszemu projektowi miały możliwość
poznać tę drugą, realizatorską stronę animacji:
specjalistów, profesjonalny sprzęt , proces
powstawania itp. Projekt połączył w sobie
tradycyjne metody (rysunek, plastelina)
z nowoczesną technologią – kamera, programy
komputerowe, sprzęt multimedialny.
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HEJ! ZOBACZ, SZTUKA!

Beata Bielska-Karwot

SZTUKI PLASTYCZNE

Szkoła Podstawowa nr 171 – Oddziały Gimnazjalne
Wesoła
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fot. Beata Bielska-Karwot

GRAND PRIX • termin realizacji: 1 września 2017–20 czerwca 2018 • miejsce: Szkoła Podstawowa nr 171
• adresaci: młodzież drugich klas gimnazjalnych • liczba uczestników: bezpośrednich 57, pośrednich 2
• realizatorka: Beata Bielska-Karwot • finansowanie: środki własne, rodzice, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wesoła

Projekt był skierowany do uczniów drugich klas
gimnazjalnych. Głównym rejonem naszego działania
był obszar sztuki nowoczesnej jako alternatywa dla
smartfonowej rzeczywistości, w której zanurzona
jest większość dzisiejszej młodzieży. Projekt zakładał
stworzenie uczniom bezpiecznego środowiska, które
dałoby im możliwość rozwoju ich pasji i zdolności,
w którym mogliby zbudować i pogłębić relacje
z rówieśnikami, uczyć się współpracy, zrozumienia, pomocy koleżeńskiej i empatii. Praca w małej
grupie, tym bardziej praca poza klasą szkolną, dała
im ogromne możliwości wzajemnego poznania.
Uczniowie weszli w bogaty świat sztuki nowoczesnej,
budowali własną samoświadomość, kształtowali
swój światopogląd, odkrywali swoje słabe i mocne
strony. Młodzież zapoznała się z wystawami sztuki
współczesnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
Centrum Sztuki Współczesnej, Zachęcie, Galerii
Foksal, Fundacji Galerii Foksal, Akademii Sztuk
Pięknych, korzystała także z oferty warsztatów
artystycznych. Drugim, równoległym obszarem
projektu było przygotowywanie i przeprowadzanie
wywiadów z ludźmi ze świata kultury. Rozmowy te
służyły nie tylko pogłębieniu wiedzy o sztuce, ale
były także sprawdzianem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. Wartością dodaną okazały
się nawiązane przyjaźnie z warszawskimi seniorami
(wspólny happening) oraz pogłębienie relacji
z uczniami z młodszych klas. Niezwykle istotnym
elementem projektu była możliwość tworzenia
w mało znanych gatunkach sztuki. Takie pojęcia
jak asamblaż, ambalaż, environment, site-specific,
happening miały za zadanie zaskoczyć, zadziwić
i zainteresować. W ten sposób młodzież została
zainspirowana do tworzenia i wyrażania siebie
w zupełnie nowy dla nich sposób. Jednak nie
udałoby się to bez nawiązania pozytywnej, pełnej
zaufania relacji uczeń – nauczyciel, co – według
autorki projektu – jest kluczowe w każdym obszarze
pracy z dziećmi czy młodzieżą.

PIERWSZY KROK
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby uczniów
gimnazjalnych i obserwacji, z jakimi problemami się
borykają na co dzień, a także jakie mają trudności
z odbiorem sztuki współczesnej. Rozmowy
z uczniami pokazały, że tego typu sztuka jest dla
nich w większości niedostępna i niezrozumiała.
Powstał pomysł połączenia w projekcie aspektu

wychowawczego i edukacyjnego, z wykorzystaniem
metody tzw. outdoor learning i przy wsparciu takich
instytucji, jak: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachęta,
Galeria Foksal, Fundacja Galerii Foksal, Akademia
Sztuk Pięknych oraz SCEK. Współpraca z instytucjami
artystycznymi pozwoliła uczniom skorzystać
z aktualnej oferty wystawowej oraz z warsztatów,
a sztuka okazała się ścieżką dotarcia do każdego
z uczniów, a czasem też formą terapii.

CELE
• Cel główny: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
uczniów związanych z obszarem sztuki nowoczesnej
w przestrzeni grupy rówieśniczej.
• Cele dodatkowe: rozwijanie kompetencji
społecznych poprzez współpracę, pokonywanie
barier związanych z nieśmiałością i lękami,
kształtowanie własnego światopoglądu i samodzielnego myślenia, wzrost poczucia własnej wartości,
doskonalenie umiejętności autoprezentacji, stworzenie bezpiecznej grupy rówieśniczej, poznanie
nowych dziedzin sztuki nowoczesnej.

REZULTATY PROJEKTU
• poznanie przez uczniów nowych dziedziny sztuki
nowoczesnej
• zdobycie umiejętności tworzenia własnych dzieł
zgodnie z poznanymi trendami w sztuce
• przygotowanie i realizacja siedmiu wystaw, trzech
happeningów, dwóch prób stworzenia environment,
projektu site-specific, akcji Ambalaże na boisku
szkolnym
• poznanie warszawskich instytucji artystycznych
i kulturalnych
• udział w: pięciu warsztatach i dwóch wystawach
w MSN, trzech warsztatach i trzech wystawach
w Zachęcie, warsztacie i wystawie w CSW, wystawie
w FGF, warsztatach teatru improwizowanego w SCEK
i warsztatach jazzowo-perkusyjnych w Teatrze Lalka
oraz w wycieczce do Muzeum Sztuki w Łodzi
• zdobycie umiejętności poszukiwania informacji
źródłowych poza szkołą, przeprowadzenia wywiadu,
napisania manifestu i haiku
• pogłębienie opartej na pełnym zaufaniu relacji
z nauczycielem
• otrzymanie od krakowskiej Cricoteki upominku
w postaci materiałów filmowych dotyczących
twórczości Tadeusza Kantora za działania uczniów
związane z artystą i jego sztuką

• opracowanie scenariuszy zajęć oraz katalogu, które
mogą być przykładem dobrych praktyk dla innych
nauczycieli
• nawiązanie przyjaźni z seniorami i ludźmi ze świata
kultury
• odkrycie sztuki jako żywej alternatywy dla
smartfonów i pogłębienie relacji rówieśniczych.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Obszar sztuki nowoczesnej jest w podstawie
programowej obszarem mało eksplorowanym.
Wiek XX przyniósł wiele rewolucyjnych zmian
w sztuce, tymczasem uczniowie prawie jej nie znają
i nie rozumieją. Projekt miał na celu pokazanie
uczniom nieograniczonych możliwości współczesnej
sztuki i zapoznanie ich z nowymi jej rodzajami,
takimi jak: asamblaż, ambalaż, environment,
happening, instalacja, video-art, sztuka kinetyczna
i op-art czy site-specific. Niestandardowym
elementem projektu był outdoor learning, udział
w życiu wielu instytucji zajmujących się sztuką
nowoczesną, korzystanie z ich materiałów źródłowych. Wyjątkowa dla edukacji szkolnej na tym
poziomie była także współpraca z uczelnią wyższą
– w tym wypadku z ASP. Innowacyjne i odważne było
przeprowadzenie wywiadów przez młodzież z erudytami ze świata kultury oraz współpraca z seniorami.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Życie nastolatka jest jedną wielką huśtawką nastrojów. Młodzież paraliżuje lęk przed oceną, łatwo
wpada w stany odrętwienia, smutku i apatii. Nastolatkowie przeżywają zawody miłosne i koleżeńskie.
I to właśnie pokonanie tych lęków, słabości, braku
wiary we własne siły i możliwości stało się dużym
wyzwaniem. Drugą trudnością było ograniczenie
czasowe spowodowane dużą liczbą zajęć lekcyjnych.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największa radość pojawia się wtedy, gdy wspólnie
udaje się pokonać wszelkie trudności i ograniczenia,
tworząc przy tym jeszcze coś wyjątkowego
i wartościowego. Takimi momentami ogromnego
zadowolenia i satysfakcji były dla nas happeningi.
Młodzież musiała pozbyć się lęków, pokonać wstyd
i swój brak profesjonalizmu, by móc uczestniczyć
w czymś wspólnym, by znaleźć się w centrum uwagi
i nie uciec.

SZTUKI PLASTYCZNE

OPIS PROJEKTU
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STRACHY NA LACHY

SZTUKI PLASTYCZNE

Małgorzata Bockenheim, Paweł Wroński, Edyta Trębicka
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”
Praga-Południe
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fot. Paweł Wroński

I miejsce w kategorii Instytucje animacji kultury • termin realizacji: 22 września 2017–23 czerwca 2018
• miejsce: sale OPP1 „Jordanek”, sąsiedni park i uliczki oraz Muzeum Warszawskiej Pragi • adresaci: dzieci i młodzież
w wieku 7-14 lat, uczestnicy zajęć prowadzonych w OPP1 „Jordanek” • liczba uczestników: bezpośrednich 50,
pośrednich: ponad 1000 • realizatorzy: Małgorzata Bockenheim, Paweł Wroński • finansowanie: środki własne

Doświadczenia z zajęć plastycznych i teatralnych
realizowanych w latach 2015-2017 wykorzystaliśmy do
stworzenia projektu, którego celem było podniesienie
samooceny dzieci, wyzwolenie ich zainteresowań
i twórczych pasji, inwencji, pomysłowości oraz uczucia
sprawczości własnego działania. Za główną metodę
działania przyjęliśmy aktywność plastyczną. Opierając
się na autorskim pomyśle Małgorzaty Bockenheim
zagłębiliśmy się w świat polskich legend i mitów dawnych Słowian. Jednocześnie postanowiliśmy stworzyć
dokumentację fotograficzną i filmową, pozwalającą
na analizę zachowań oraz emocji uczestników, pozostającą zapisem kolejnych etapów projektu i będącą
także pamiątką dla uczestników przedsięwzięcia.
Stworzyliśmy też wstępny plan prac nad projektem:
1. Kreowanie wyimaginowanych światów, odgrywanie
zamieszkujących je postaci.
2. Zapoznanie się z bohaterami „Bestiariusza Słowiańskiego”, legend i baśni, wprowadzenie w mało znaną
mitologię Słowian.
3. Tworzenie szkiców przyszłych postaci – rysunków
z narracją.
4. Tworzenie twarzy, a potem reszty postaci – nadawanie jej charakteru technikami plastycznymi z użyciem
materiałów wtórnych.
5, Nadawanie imion postaciom, aby je „uczłowieczyć”
(efekt terapeutyczny).
6. Integrowanie grupy wokół wspólnego celu
– wystawy w muzeum.
7. Organizowanie przyjaznej przestrzeni do ekspresji
emocji i oswajania lęków.
8. Otwarcie na swobodną twórczość dzieci, podążanie
za ich inwencją.
9. Wykorzystanie dziecięcej intuicji i podążanie za ich
skojarzeniami oraz nieograniczoną wyobraźnią.
10. Multimedialna dokumentacja programu przy aktywnym udziale uczestników poprzez nagrywanie filmów z ich wypowiedziami i fotografowanie kolejnych
etapów programu z uchwyceniem emocji, towarzyszących pracy twórczej.
Program był z założenia otwarty na zmiany, w związku
z czym ewoluował wraz z rosnącym zaangażowaniem
dzieci, dotykając ich własnych doznań, rozwojowych
lęków i odbioru rzeczywistości.

PIERWSZY KROK
Maska Słońca, wykonana przez Małgorzatę Bockenheim, tak się spodobała dzieciom, że chciały robić coś
podobnego. Zaczęło się więc od masek. Jako pierwszą,
niejako w kontrze do istniejącej, na zajęciach

plastycznych dzieci wykonały maskę Nocy. Podchwytując ich zainteresowanie, jako kolejny temat zajęć
zaproponowaliśmy żywioły. Powstały wyobrażenia
Wody, Powietrza, Ognia i Ziemi. Przypadkiem prowadząca natknęła się na książkę „Bestiariusz słowiański”, która stała się inspiracją dla nowego kierunku
zajęć – tworzenia postaci z panteonu bóstw, duchów
i demonów dawnych Słowian.

CELE
• zapoznanie uczestników z postaciami ze słowiańskiej mitologii, polskich legend i baśni
• uwolnienie wyobraźni i stymulowanie twórczej
ekspresji dzieci i młodzieży
• poznanie różnorodnych technik plastycznych
i teatralnych oraz ich wykorzystanie – od projektu
do efektu
• zastosowanie technik multimedialnych dla
dokumentowania procesu twórczego i promocji
przedsięwzięcia
• stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do
oswajania i odreagowywania lęków
• ekspozycja prac dzieci w Muzeum Warszawskiej Pragi.

REZULTATY PROJEKTU
Artystyczne:
• stworzenie około 50 kukieł inspirowanych wierzeniami Słowian i zaprezentowanych w formie dostępnej
dla publiczności instalacji w Muzeum Warszawskiej Pragi
• posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi
dla wydobycia scenicznej ekspresji – wtórne wykorzystanie tkanin, sznurka, folii, papieru, starych ubrań
• uczestnictwo w procesie twórczym – dzieci najpierw
tworzyły szkice na papierze, nierzadko z fabularnym
opisem, a podczas tworzenia kukieł wzbogacały swoje
wizje i rozwijały narrację, nadając kukłom indywidualny
charakter, wyposażając w atrybuty, stroje, ozdoby itp.
Wychowawcze:
• tolerancja dla odmienności
• otwartość na różne estetyki
• śmiałość w wyrażaniu siebie
• trening współdziałania, współodpowiedzialności
i konsekwencji w dążeniu do stworzenia kompletnej
postaci oraz wieńczącej projekt instalacji muzealnej
• dostrzeganie „piękna w brzydocie”.
Profilaktyczne:
• oswajanie lęków poprzez tworzenie postaci
mitologicznych i współczesnych odzwierciedlających
indywidualne doznania

• wzrost samooceny i poczucia sprawstwa – dzieci
nie tylko aktywnie uczestniczyły w zajęciach, ale
współtworzyły wernisaż i finisaż wystawy (prowadziły „Salon pięknej brzydoty”, tworzyły „magiczne
lustereczka” i muzykę z wykorzystaniem prostych
instrumentów; tytułowy napis „Strachy na Lachy”
wykonała uczennica czwartej klasy – stał się on
logotypem projektu; uczeń siódmej klasy skomponował rytmiczny utwór muzyczny, wykorzystany podczas
wernisażu oraz w filmowej dokumentacji.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
U genezy projektu stanęło poszukiwanie korzeni,
zgłębianie legend, podań, poszukiwanie tożsamości
i więzi z miejscem życia. Przedsięwzięcie było adresowane do dzieci w szerokim przedziale wieku 7-14
lat, bez podziału na grupy wiekowe, co umożliwiło
dzieciom funkcjonowanie takie jak w tradycyjnej
rodzinie – z naturalnym podziałem zadań, wsparciem ze strony starszych, możliwością wymiany
doświadczeń. Kolejnym elementem innowacyjnym
było połączenie rozwoju artystycznego z walorami wychowawczymi, profilaktycznymi i społecznymi. Projekt
zakończył się regularną wystawą w Muzeum Warszawskiej Pragi, przy czym dzieci współtworzyły program
wernisażu i finisażu wystawy. Ponadto dokumentacja
projektu, ujęta w formie filmów i slajdowisk, zamieszczona jest na kanale filmowym OPP1 „Jordanek” na
platformie YouTube, a przez to ogólnie dostępna.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Początkowo – radzenie sobie z niecierpliwością
uczestników zajęć – zwłaszcza najmłodsi nie mogli
się doczekać odroczonego w czasie efektu pracy
(a potrzeba było czasu, by masy papierowe, klej,
farby zaschły i utrwaliły się). Ponadto, w związku
z indywidualnym podejściem, każde dziecko było
na innym etapie pracy. Trudno w takiej sytuacji
odpowiadać na sypiące się zewsząd techniczne
pytania i udzielać pomocy.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ

SZTUKI PLASTYCZNE

OPIS PROJEKTU

Dzięki inwencji dzieci, obok portretowanych postaci
inspirowanych tradycją, powstały prace odzwierciedlające ich współczesne przeżycia, doświadczenia,
obawy, sny. Zaobserwowaliśmy też ciekawe zjawisko
– portretowane postacie (tradycyjne i współczesne)
miały wyraźne rysy charakteru, a nawet wygląd swych
twórców! Były „autoportretami” z ujawnionymi cechami psychologicznymi.
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A KU-KU, TO JA SZTUKA

Anna Kwiatkowska, Anna Szyszko, Monika
Stopczyńska

SZTUKI PLASTYCZNE

Przedszkole nr 50
Ursynów
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fot. Anna Kwiatkowska

I miejsce w kategorii Przedszkola • termin realizacji: 1 września 2017–20 czerwca 2018
• miejsce: Przedszkole nr 50 • adresaci: dzieci z przedszkola nr 50 oraz innych przedszkoli warszawskich,
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, mieszkańcy Ursynowa • liczba uczestników: bezpośrednich 300, pośrednich 600
• realizatorki: Anna Kwiatkowska, Anna Szyszko, Monika Stopczyńska • finansowanie: środki własne, Rada Rodziców

„A ku-ku, to ja sztuka” to nie tylko projekt
o sztuce współczesnej – to projekt o współpracy,
komunikacji, dialogu, integracji, o dzieleniu się
i uczeniu od innych. A ku-ku :) to wyrażenie mające
na celu zasygnalizowanie swojej obecności osobie
niespodziewającej się tego – i tak było z naszym
projektem: nikt nie spodziewał się, że zajmiemy się
sztuką współczesną, a w szczególności sztuką ulicy,
czyli street artem. Edukacja kulturalna w procesie
wychowania młodego człowieka kształtuje jego
osobowość, system norm i wartości. Założeniem
projektu „A ku-ku, to ja sztuka” było nie tylko
budowanie i rozwijanie kompetencji twórczych,
ale również działania związane z arteterapią, kreującą postawy twórcze dzieci w spotkaniu ze sztuką
współczesną. Projekt, realizowany w warunkach
przedszkolnych, wykorzystywał wybrane kierunki
sztuki współczesnej i był dostosowany do wieku
i możliwości dzieci. Działania w ramach projektu
poszerzyły się o współpracę z innymi przedszkolami – zrealizowano wspólną grę podwórkową, dzieci
wzięły także udział w Przeglądzie Filmów Animacji
Poklatkowej w Twórczości Przedszkolaków.

PIERWSZY KROK
Wszystko zaczęło się od pytania zadanego przez
dzieci i rodziców po zakończeniu poprzedniego
projektu („Ludowa od-nowa”): Co dalej? Co będziemy teraz robili? Głód dalszego działania stał się
siłą napędową nowego projektu. Oczywistością
dla nas było kontynuowanie dalszych twórczych
działań. Wykorzystując potencjał twórczy naszych
przedszkolaków, bezkompromisowość w działaniu
i chęci ośmielonych rodziców, stworzyłyśmy projekt
„A ku-ku, to ja sztuka” zakładający zdobywanie
wiedzy o sztuce współczesnej.

CELE
• zwiększenie kompetencji – zdobywanie wiedzy
o wybranych kierunkach sztuki współczesnej,
w tym street artu
• rozwijanie zainteresowań artystycznych
• likwidowanie barier twórczych między pokoleniami
• aktywizowanie społeczności przedszkolnej poprzez
innowacyjne, bezkompromisowe działania

• kreowanie twórczej postawy młodych nauczycieli,
aktywizowanie wszystkich pracowników przedszkola
• zdobywanie wiedzy o innych działaniach koleżanek
i kolegów z warszawskich przedszkoli.

REZULTATY PROJEKTU
Często słyszy się, że ludzie stronią od sztuki współczesnej, ponieważ jej nie rozumieją. Strach przed
kompromitacją z powodu braku wiedzy na jej temat
skutecznie od niej izoluje. Aby przybliżyć sztukę
nowoczesną naszym przedszkolakom i ich rodzicom,
wykorzystałyśmy wyobraźnię i potencjał dzieci
do wolnej i swobodnej interpretacji, zatem do
odkrywania sztuki współczesnej. Przyświecała
nam idea: nieważne ile masz lat, baw się sztuką!
Nie bój się doświadczać, tworzyć i uczyć! Odkryliśmy,
że w sztuce nie ma hierarchii: instruktor, nauczyciel, dyrektor, rodzic, dziecko – istotne są wspólne
działania mające na celu również kształtowanie
umiejętności społecznych. Wyszliśmy z aktywnością
w przestrzeń publiczną. Osiągnięcie zamierzonego
rezultatu pozwoliło pozbyć się ograniczeń i lęków
– nie boimy się już doświadczać, tworzyć, chcemy
się wzajemnie od siebie uczyć. Dzieci, rodzice,
nauczyciele znaleźli w sobie radość i chęci, które
pozwoliły bawić się sztuką współczesną. Nowe przyjaźnie, znajomości, wymiana doświadczeń, wspólne
pomysły na przyszłość w działaniach międzydzielnicowych, chęć wspólnego tworzenia w przyszłym roku
szkolnym – to kolejne rezultaty naszego projektu.
Zaliczamy do nich również nawiązanie współpracy
z przedszkolami z innych dzielnic i chęć jej kontynuowania w przyszłości.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Innowacyjność projektu polegała na zwiększonej
aktywności artystycznej i społecznej związanej
ze sztuką współczesną. Skoncentrowaliśmy się
na takich jej kierunkach, jak: konceptualizm,
pop-art, minimal-art, op-art, street art, abstrakcyjny
impresjonizm. Street art był wiodącym kierunkiem
– poznawaliśmy i wykonywaliśmy parkur, mural,
street dance, freestyle ball, performance, stiker art,
instalacje, muzyczne improwizowanie z looperem.
Dzieci i rodzice spojrzeli przychylnym okiem na
sztukę współczesną. Stali się ulicznymi artystami
rozumiejącymi, że sztuka współczesna nie jest ani
nudna, ani trudna. Ważne, by poddać się pierwszemu wrażeniu i działać.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Opanowanie ekspresji dzieci w działaniach
twórczych. Zapanowanie nad emocjami
i przełożenie ich na wspólne działania. Dobra
zabawa i twórczy czas zawsze musiały dobiec
końca – to były też trudne momenty. Pocieszeniem
był fakt, że za chwilę znowu się spotkamy. Wyzwaniem było też zachowanie świadomości, że to my
prowadzimy zajęcia, a nie jesteśmy ich uczestniczkami, i utrzymanie kontroli nad przebiegiem
artystycznych działań.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Oswojenie uczestników ze sztuką współczesną
to największa radość tego projektu. Uświadomienie,
że nie wszystko w sztuce współczesnej musi nam
się podobać, nie wszystko do końca musimy rozumieć. Sztuka współczesna nie musi być oczywista – twórca może być odbiorcą, odbiorca twórcą,
sztuka może dziać się tu i teraz. Cieszy, że wszystkie
działania wzmocniły w uczestnikach projektu wiarę
we własne możliwości.

SZTUKI PLASTYCZNE

OPIS PROJEKTU
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KREATYWNE DZIECI. HOLISTYCZNY
ROZWÓJ DZIECI PRZEZ SZTUKĘ
Renata Kochan

SZTUKI PLASTYCZNE

Przedszkole Integracyjne nr 247
Żoliborz
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fot. Renata Kochan

I miejsce w kategorii Przedszkola • termin realizacji: 21 września 2015–21 czerwca 2018 • miejsce: Przedszkole Integracyjne nr 247
• adresaci: dzieci od 2 do 12 roku życia, ich rodzice, babcie, dziadkowie, opiekunowie, rodziny z dziećmi zdrowymi i z dziećmi z orzeczeniami, nauczyciele,
edukatorzy z placówek edukacyjnych i domów kultury • liczba uczestników: bezpośrednich 150, pośrednich około 1000-1500
• realizatorka: Renata Kochan • finansowanie: środki własne, Rada Rodziców, Wydawnictwo Zysk i S-ka

OPIS PROJEKTU

CELE

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI

Projekt polegał na realizacji około 50 warsztatów
wykorzystujących elementy arteterapii stosowane
w edukacji małych dzieci. Jego celem było wychowywanie przez sztukę i integracja w grupie dzieci
zdrowych oraz z orzeczeniami. Dzieci tworzyły na
warsztatach własne dzieła sztuki. Poprzez zabawę
i wykorzystanie różnych technik plastycznych
przy tworzeniu prac poznawały i nazywały swoje
potrzeby i emocje. Uczyły się przy okazji podstawowych technik rzeźbiarskich (lepienia w glinie
i masach plastycznych), malarskich, a także tworzenia instalacji przestrzennych oraz wykorzystywania
surowców naturalnych i wtórnych. Projekt zakładał
rozwój przez zabawę, ćwiczenie zarówno sprawności
manualnych, jak również rozwijanie kompetencji
społecznych, usprawnienie komunikacji w grupie,
kształtowanie poczucia przynależności społecznej,
empatii i wzmacnianie poczucia własnej wartości. W projekt włączeni byli także rodzice, którzy
zrealizowali m.in. akcję „Kreatywni rodzice – inwazja
krasnoludków”. Dorośli mogli w ten sposób poprzez
wspólną zabawę wniknąć do świata dzieci,
a dzieci zrozumieć, trudną dla nich nierzadko, logikę
dorosłych wyborów. Między dziećmi i opiekunami
rozwijała się prawdziwa więź oparta na wzajemnym
szacunku i zrozumieniu.

• rozwój kompetencji społecznych i komunikacji
w grupie
• integracja i wyrównywanie szans
• nauka szacunku i tolerancji dla innych
• pielęgnowanie dobrego, stałego kontaktu
z dzieckiem
• praktyka bezpiecznego wyrażania głęboko
skrywanych emocji
• oswajanie lęków
• rozwijanie i utrwalanie naturalnej kreatywności
dziecka
• rozbudzanie i pielęgnowanie ciekawości świata
• rozwijanie zdolności manualnych i wrażliwości
plastycznej dziecka.

Połączenie w projekcie wiedzy i doświadczenia
z zakresu sztuki, technik plastycznych oraz pedagogiki, psychologii, arteterapii. Praktyczna realizacja
idei korczakowskich w postaci tworzenia prawdziwych wytworów sztuki dzieci w poszanowaniu ich
możliwości i wrażliwości. Wychowanie poprzez sztukę, którą się nie tylko ogląda, ale i tworzy. Unikalne
projekty artystyczne, dzięki którym dzieci potrafiły
dostrzec i nazwać swoje uczucia, zyskać poczucie
sprawczości i nawiązać dobre relacje z otoczeniem.
Wykorzystanie technik plastycznych do realizacji
projektów, z których każdy dotyczył innego, ważnego
aspektu rozwoju. Oswajanie dziecięcych lęków
i okazywania radości poprzez dzieła plastyczne.
Integracja dzieci z niepełnosprawnością w środowisku rówieśniczym.

Pomysł wprowadzenia w życie idei wychowywania
dzieci przez sztukę zrodził się w 2015 roku. Od wielu
lat prowadziłam zajęcia plastyczne dla dzieci i coraz
bardziej upewniałam się, że dzieci nie tylko rysują
lub lepią, ale przez swoje prace starają się komunikować i wyrażać własne emocje. Kredka, glina, farba
służą do przekazania tego, co trudno im nazwać
słowami. Zaczęłam zgłębiać psychologię twórczości
i do swojej wiedzy oraz wrażliwości wyniesionej ze
studiów na ASP dołożyłam wiedzę akademicką.
W tym celu zostałam też arteterapeutką i pedagogiem. Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 247
Anna Kosk wyraziła zgodę na prowadzenie zajęć
łączących sztukę z rozwojem i psychologią.
W pracowni ceramicznej przedszkola przeprowadziłam wiele projektów z wykorzystaniem autorskiej
metody pracy z dziećmi – z założeniem, że praca
ta dotyczy dzieci zdrowych i integracyjnych.

Najbardziej widoczne rezultaty to przede wszystkim
twórcze, samodzielne prace dzieci wykonane różnymi technikami podczas warsztatów. To widoczna
oznaka własnej sprawczości i podniesienie poziomu
akceptacji samego siebie. Oprócz tego pojawiło się
szereg pozytywów psychologicznych: bycie dobrze
zrozumianym i lepiej rozumiejącym innych, zbudowanie dobrych relacji i nauka porozumiewania się
w grupie, bezpieczne wyrażanie głęboko skrywanych
emocji, oswojenie lęków, rozwinięcie i utrwalenie
naturalnej kreatywności dzieci, rozbudzenie i pielęgnowanie ciekawości świata. Warsztaty rozwinęły
zdolności manualne, kreatywność i wrażliwość
plastyczną dzieci. Pozwoliły dorosłym lepiej zrozumieć motywacje i pragnienia dzieci. Rezultatem
projektu była też integracja społeczności. Warsztaty
objęły poza dziećmi także ich rodziców i opiekunów.
Uczestniczyli oni w akcji „Inwazja krasnoludków”,
podczas której sami ulepili z gliny krasnale, umieścili je w wybranych przez siebie miejscach przedszkola
i opisali ich historię. Rezultatem warsztatów jest też
książka „Kreatywne dzieci. 21 przepisów na twórcze
popołudnie”. Jest to nie tylko dokumentacja warsztatów i prezentacja wybranych prac, ale też czytelny
poradnik dla nauczycieli, opiekunów, rodziców i ich
dzieci. Każde z opisanych w publikacji 21 ćwiczeń ma
ramowy układ, który prowadzi od inspiracji do
realizacji. W książce są zamieszczone zdjęcia oraz
opisy, jak technicznie wykonać określone tematy
i jakie korzyści psychologiczne można dzięki nim
osiągnąć.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Najtrudniejsza okazała się integracja dzieci zdrowych z dziećmi ze znacznymi deficytami rozwojowymi. Czasem trudno było zapanować nad twórczą
ekspresją i okiełznać bałagan powstający w trakcie
warsztatów, chociaż jest on także nieodzownym
elementem procesu twórczego. Sprzątanie stało się
końcowym rytuałem warsztatów.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ

SZTUKI PLASTYCZNE

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU

Wyzwolenie pozytywnych emocji, radość i integracja
grupy dzieci, np. podczas realizacji projektu „Wyspy”
dzieci tworzyły swoje prywatne wyspy, potem łodzie
i odwiedzały się nawzajem. Pod wpływem atmosfery
wytworzonej w grupie zostało włączone do zabawy
dziecko autystyczne, dotychczas dość wyalienowane.
Radość sprawiło także wydanie książki z praktycznymi opisami warsztatów, umożliwiającej dzielenie się
naszymi doświadczeniami.
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RZEŹBY – TRÓJWYMIAROWE DZIEŁA SZTUKI
Teresa Cieślik

SZTUKI PLASTYCZNE

Szkoła Podstawowa nr 94
Włochy
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fot. Teresa Cieślik

I miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe • termin realizacji: 20 września 2017–21 czerwca 2018 • miejsce: Szkoła Podstawowa nr 94
• adresaci: uczniowie klasy trzeciej, uczestnicy koła plastycznego, rodzice uczniów oraz cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi na uroczystą galę projektu w dniu święta szkoły
• liczba uczestników: bezpośrednich 45, pośrednich 3000 • realizatorzy: Teresa Cieślik, dr Rafał Rychter, Marta Bałabuch • finansowanie: środki własne, Rada Rodziców, Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Inspiracją do powstania projektu ,,Rzeźby – trójwymiarowe dzieła sztuki” była wycieczka do Muzeum
Rzeźby Królikarnia w Warszawie. Uwagę uczniów
przyciągnął wówczas model rzeźby Bronisława
Kierzkowskiego pt. „Klaskator” wydającej dźwięki
dzięki poruszającym się na wietrze metalowym
płytkom. W przekonaniu uczniów ta „muzyczna”
rzeźba była inna niż wszystkie i burzyła im obraz
tradycyjnej, statecznej rzeźby. Po powrocie do
szkoły i szukaniu informacji o zobaczonym eksponacie uczniowie zaczęli dostrzegać bogactwo form
rzeźbiarskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom
uczniów, opracowałam projekt umożliwiający zgłębienie wiadomości o rzeźbie jako trójwymiarowej
dziedzinie sztuki, jej cechach, rodzajach klasyfikacji
jakim podlega poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez znakomite polskie instytucje kultury
i twórcze zajęcia w szkole. W Magazynach Studyjnych
Królikarni uczniowie uczyli się opisywać fakturę
rzeźby własnymi słowami, zastanawiali się, z czym
im się kojarzy i jakie emocje wywołuje. Pobyt na
Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP i możliwość
obserwowania studentów na zajęciach w poszczególnych pracowniach objaśnił uczniom etapy
powstawania rzeźby, pokazał różnorodne materiały,
z których są wykonane oraz narzędzia, dzięki którym
powstają. Pobyt w Centrum Rzeźby Polskiej był
okazją do prześledzenia rozwoju form trójwymiarowych – od czasów antycznych do współczesnych.
Uczniowie mogli podglądać twórców przy pracy
i zobaczyć rzeźby w różnych stadiach powstawania.
Wspaniale było współpracować z artystką plastykiem
Martą Bałabuch, pod okiem której powstał piękny
cykl „Rzeźby w ruchu” i płaskorzeźba „Ona i On”.
Efekty z realizacji tego przedsięwzięcia prezentowane były podczas gali klasowych projektów „Ogrody
Nauki i Sztuki” i festynu rodzinnego. Najciekawsze
prace zostały wręczone znakomitym gościom zaproszonym na to święto.

PIERWSZY KROK
Inspiracją do powstania projektu „Rzeźby – trójwymiarowe dzieła sztuki” była wycieczka do Muzeum
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie,
podczas której uczniowie poznawali zbiory
w Magazynach Studyjnych. Wśród setki prezentowanych rzeźb znalazła się jedna, o której szczególnie
rozmawiano w drodze powrotnej do szkoły. Był to
model rzeźby kinetycznej, przypominający rodzaj
parawanu, której poszczególne ruchome elementy

poruszane były siłą wiatru. Właśnie to spotkanie
z ,,muzyczną” rzeźbą „Klaskator” stało się pretekstem do zabrania uczniów w podróż, której celem
było poznanie bogactwa oraz piękna formy i faktury
trójwymiarowych dzieł sztuki i prześledzenie drogi,
jaką musi przejść artysta od pomysłu, idei do pełnej
realizacji swojego dzieła.

CELE
• pokazanie uczniom bogactwa oraz piękna formy
i faktury rzeźby
• zainteresowanie trójwymiarową dziedziną sztuki
jaką jest rzeźba i zwiększenie świadomego dostrzegania funkcji jaką pełni
• kształtowanie zdolności konstrukcyjnego
i przestrzennego myślenia oraz rozwijanie sprawności manualnej, a także umiejętności obserwowania
natury podczas zajęć warsztatowych.

REZULTATY PROJEKTU
• warsztaty w Muzeum Rzeźby Królikarnia ,,Gładkie
i chropowate – poznajemy fakturę rzeźby”
• warsztaty i gra miejska w Muzeum Warszawy
„Rzeźby Warszawy”
• całodniowa wycieczka do Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku i udział w warsztatach „Przytul rzeźbę”
oraz „Orońskiej grze terenowej”
• pobyt na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie i próba
odpowiedzi na pytanie, jak powstaje rzeźba
• poznanie kolekcji rzeźb Stanisława Augusta
w Starej Oranżerii i udział w warsztatach „W królewskiej formierni”
• „Dzień ze sztuką” w Stowarzyszeniu Akademii
Łucznica
• dwa warsztaty rzeźbiarskie „Rzeźba w ruchu”
i ,,Ona i On” z Martą Bałabuch
• przeprowadzenie konkursu fotograficznego
„Najpiękniejsze rzeźby Warszawy” (62 uczestników)
• realizacje uczestników warsztatów: „Rzeźba
w ruchu” – 25 obiektów, płaskorzeźba „Ona i On”
– 50 obiektów, rzeźby wykonane z surowców
wtórnych – 25 obiektów, albumy „Rzeźby – trójwymiarowe dzieła sztuki” – 23 egzemplarze, zaprojektowanie i wykonanie autorskich rzeźb „Moja rzeźba”
– 24 obiekty, rzeźby przestrzenne „Tak jak Joan Miró”
– 23 obiekty, 46 prac z ceramiki „Domy hobbitów”,
23 odlewy gipsowe z Królewskiej Formierni

• wykonanie klasowego filmu dokumentującego
pracę nad projektem
• wystawa fotograficzna ,,Najpiękniejsze rzeźby
Warszawy”
• 10 zajęć z konstruowania przestrzennego.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Oryginalność projektu opierała się na podniesieniu
rangi edukacji artystycznej i postawieniu jej na
równi z innymi obszarami edukacji szkolnej,
wykorzystaniu ciekawych technik pracy artystycznej – tworzenie metodą asamblażu i przy pomocy
technik Powertex. Innowacją było też nawiązanie
współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury
w celu stworzenia przestrzeni do efektywnej komunikacji różnych środowisk zaangażowanych
w edukację.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Najwięcej problemów przysporzył etap wyboru
z oferty edukacyjnej takich zajęć, które w pełni
pokażą uczniom bogactwo formy oraz faktury rzeźby
i wzbudzą w nich naturalną ciekawość poznawania
świata poprzez sztukę.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największą radością było przekonanie uczniów
o tym, że nie trzeba mieć pod ręką dłuta, gliny,
kamienia czy pieca do odlewów z brązu, aby
tworzyć rzeźby. Wielką przyjemnością było także
przysłuchiwanie się, z jaką lekkością uczniowie
rozmawiali o zamieszczonych w swoich albumach
przykładach rzeźb, trafnie uzasadniając swoje
wybory.

SZTUKI PLASTYCZNE

OPIS PROJEKTU
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„A KTO TO? A CO TO?” – WARSZTATY DLA
RODZIN Z DZIEĆMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Marta Walewska

SZTUKI PLASTYCZNE

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Wilanów
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fot. Marta Walewska

III miejsce w kategorii Instytucje artystyczne i muzea • termin realizacji: 8 kwietnia–9 grudnia 2017 • miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
• adresaci: rodziny z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku 7-10 lat oraz ich rodzeństwo • liczba uczestników: bezpośrednich 98, pośrednich 98
• realizatorzy: Marta Walewska, Magdalena Borowczak, Magdalena Magenta, Karolina Sawicka, Igor Siedlecki
• finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program finansowany w ramach programu ministerialnego KULTURA DOSTĘPNA

Warsztaty „A kto to? A co to?” skierowane były do
rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku 7-10
lat oraz ich rodzeństwa. W ramach cyklu odbyło się
11 spotkań, podczas których poznawaliśmy pierwszych mieszkańców pałacu, życie na królewskim
dworze, obyczaje, przyrodę wilanowskich ogrodów,
staropolską kuchnię, modę w XVII w., ówczesne
malarstwo. Uchyliliśmy rąbka tajemnicy na temat
świata, który przeminął, wydaje się dziwny, a mimo
to w wielu obszarach nadal jest nam bardzo bliski,
co również staraliśmy się pokazać. Każde spotkanie
było poświęcone innemu tematowi, ale przebiegało
według takiego samego schematu. Rozpoczynaliśmy
od powitania i przedstawienia tematu spotkania
oraz trasy zwiedzania, następnie odbywał się spacer
po pałacu urozmaicany zabawami i zagadkami, po
czym przechodziliśmy do sali, gdzie realizowana
była część warsztatowa, będąca podsumowaniem
poruszanego tematu. W jej trakcie dzieci miały do
wykonania pracę manualną. Aby uczestnicy nie zapomnieli o tym, co zobaczyli i usłyszeli podczas naszych spotkań, aby mogli opowiedzieć o tym miejscu
innym osobom, zaprosiliśmy je również do zrobienia
przewodnika po pałacu. Na każdym spotkaniu dzieci
dostawały nową kartę do przewodnika oraz materiały do jej uzupełnienia (zdjęcia, podpisy, ważne
słowa, ozdoby). Każde dziecko mogło robić karty
według przygotowanego przez nas wzoru, albo w taki
sposób, jaki uznały za najciekawszy i najładniejszy.
Dzięki temu powstały ich własne opowieści o pałacu.
Aby rodzice jak najlepiej mogli przygotować dzieci
do udziału w spotkaniu i aby dzieci czuły się w jego
trakcie jak najbezpieczniej, przygotowywaliśmy tzw.
przedwarsztatowniki, w których w sposób uproszczony prezentowaliśmy temat spotkania oraz prace
planowane do wykonania w części warsztatowej.
Przedwarsztatowniki były udostępniane na stronie
muzeum. Oprócz nich podczas zajęć wykorzystywane
były różnorodne pomoce wzmacniające przekaz (np.
zdjęcia, rysunki, repliki).

PIERWSZY KROK
Muzeum Pałacu w Wilanowie stawia sobie za
główny cel otwartość na potrzeby wszystkich gości.
Wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom,
proponuje ofertę warsztatów i spotkań dla każdej
grupy wiekowej. Systematycznie pracuje również
nad udostępnianiem oferty dla osób ze specjalnymi
potrzebami. Początkowo były to pojedyncze zajęcia,

w większości adresowane do osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchową. Okazjonalne
zajęcia ułożyły się w cykliczne programy, które
cieszyły się niesłabnącą popularnością. Dane statystyczne wskazują, że w społeczeństwie coraz częściej
diagnozowane są osoby ze spektrum autyzmu.
Biorąc ten fakt pod uwagę, kolejnym krokiem było
stworzenie oferty właśnie dla tych osób. Zaczęliśmy
od dzieci, ponieważ jest to grupa, która najaktywniej
uczestniczy w zajęciach kulturalnych i wykazuje największą potrzebę udziału w takich wydarzeniach.

CELE
• oswojenie dzieci z nowym miejscem i przekonanie,
że warto poznawać to, co nieznane, a minione
wydarzenia i obyczaje wcale nie muszą być nam
takie obce i odległe
• przyzwyczajanie do obcowania z kulturą i spędzania wolnego czasu w instytucjach kultury
• rozwijanie umiejętności manualnych, społecznych
i komunikacyjnych
• adaptacja scenariuszy warsztatów do potrzeb
dzieci ze spektrum autyzmu.

wynikających ze specyfiki zaburzenia. Walory
terapeutyczne wzmocnione zostały potencjałem
miejsca o proweniencji historycznej. Dzieci,
uczestnicząc w warsztatach, wzmacniały umiejętności komunikacyjne i społeczne, poznawały historię
rezydencji królewskiej i kultury staropolskiej.
Nowością był opracowany w zwięzłej formie
i dostępny wcześniej przedwarsztatownik informujący
o przebiegu każdego spotkania i o części warsztatowej. W materiałach wykorzystywaliśmy rysunki
robione specjalnie z myślą o dzieciach autystycznych (odpowiednia kolorystyka, czytelność,
zrozumiałość). Materiały i przebieg spotkań były
konsultowane ze specjalistami. W trakcie zajęć
wykorzystywano liczne rekwizyty i pomoce dotykowe
oraz zapachowe, które urozmaicały warsztaty.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Nieprzewidywalność zachowań wynikająca ze
specyfiki choroby. Dekoncentracja, niepokój oraz
brak kontaktu wzrokowego były prawdziwym
wyzwaniem dla osób prowadzących. Wymagały
od nich dużej intuicji, umiejętności i cierpliwości.

REZULTATY PROJEKTU

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ

Dzieci uczestniczące w warsztatach miały okazję
zdobycia podstawowych informacji na temat mieszkańców i historii wilanowskiej rezydencji. Bardzo
ważnym aspektem był walor terapeutyczny warsztatów. Dzięki temu, że zajęcia miały charakter cykliczny, dzieci miały czas na oswojenie się z miejscem
oraz na poznanie uczestników i osób prowadzących.
Widoczna była poprawa umiejętności społecznych
i komunikacyjnych, nawet u osób początkowo słabiej
funkcjonujących. Dzieci zawarły nowe znajomości,
co zwiększyło ich pewność siebie i otwartość
w stosunku do kolegów, osób prowadzących,
nowego miejsca i samych zajęć, co było widoczne
na każdym kolejnym warsztacie. Dzięki realizacji
programu utworzyła się nowa grupa odbiorców
uczęszczających na zajęcia do naszego muzeum.

Każde kolejne zajęcia otwierały dzieci na większe
wyzwania, w czasie których przekraczały bariery
komunikacyjne i czerpały radość z bycia tu i teraz.
Zajęcia ani razu nie musiały skończyć się przed
czasem, a dzieci potrafiły na dłużej skupić uwagę
na wykonywanych czynnościach. Radością był też
bezcenny uśmiech i akceptacja ze strony rodziców.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Proponowane zajęcia były zaprojektowane tak, żeby
wyjść naprzeciw potrzebom bardzo zróżnicowanej
grupy odbiorców o zindywidualizowanych potrzebach,
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Założeniem projektu „Piórem i Pazurem” było
przybliżenie odbiorcom pisma jako narzędzia oraz
dziedziny sztuki, która stanowi inspirację dla wielu
nowoczesnych technik i profesji. Skoncentrowałyśmy
się nie tyle na nauce kaligrafii, ile na jej użytkowym
aspekcie, pokazując, że piękne pisanie może być
wartościowym hobby lub ważnym elementem
wykształcenia zawodowego, a kaligrafia to ciekawa
i rozwojowa dziedzina, która może być z powodzeniem wykorzystywana w naszej skomputeryzowanej
rzeczywistości. Drugim ważnym aspektem projektu
było promowanie kaligrafii jako narzędzia relacji
międzyludzkich. Tutaj zaakcentowane zostały elementy savoir-vivre ręcznego pisania, użytkowe formy
komunikacji wykorzystujące kaligrafię oraz sposoby
wykorzystania pisma w akcjach charytatywnych
i społecznych. W czasie realizacji projektu cały czas
zwracałyśmy też uwagę na znaczenie terapeutyczne
ręcznego pisania – wpływu kaligrafii na pracę mózgu,
wyrabianie nawyków czy wykorzystywanie jej jako
metody walki ze stresem. W ramach projektu odbyło
się wiele działań edukacyjnych i kulturalnych: warsztaty, wystawy, akcje społeczne, a także spotkania
i wykłady propagujące piękne pismo.

PIERWSZY KROK
Na początku był pomysł zorganizowania konkursu
kaligraficznego. W SP 140 od wielu lat odbywa się
konkurs pięknego pisania dla uczniów nauczania
początkowego. Postanowiłyśmy zorganizować coś
takiego dla starszych dzieci i młodzieży. Szybko
okazało się jednak, że ręczne pisanie jest mało
popularne wśród uczniów i trudno ich przekonać,
że praca nad starannym zapisem ma sens. Narodził
się pomysł na to, by pokazać im, że kaligrafia to
nie tylko żmudne stawianie literek, ale wspaniała
i bardzo pragmatyczna gałąź życia. Po pierwszych
kaligraficznych działaniach zauważyłyśmy, że kaligrafia budzi zainteresowanie także osób dorosłych.
Postanowiłyśmy więc tak budować ofertę, aby w części działań mogły brać udział osoby w różnym wieku.

CELE
Głównym celem projektu było rozbudzanie
w odbiorcach zainteresowania kulturą pisma
oraz stworzenie możliwości rozwijania wiedzy

i umiejętności w tej dziedzinie poprzez udział
w wielu różnorodnych działaniach oraz aktywność
twórczą. Duży nacisk położony został na aspekt
użytkowy kaligrafii i możliwość jej wykorzystania
w życiu społecznym i na różnych poziomach edukacji, od szkolnej nauki alfabetu po preorientację
zawodową.

REZULTATY PROJEKTU
W ramach projektu odbyło się 20 warsztatów, podczas których ponad 300 osób zdobyło umiejętności
związane z posługiwaniem się konkretnymi krojami
pisma oraz użytkowym zastosowaniem kaligrafii
i liternictwa. Uczestnicy brali udział w warsztatach
projektowania monogramów, uczyli się pisać
kaligramy świąteczne, projektowali tatuaże i murale,
a także uczyli się wykorzystywania różnorodnych
narzędzi kaligraficznych. Zorganizowane zostały
cztery akcje społeczne: akcja pisania listów do
chorych dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia
Pisania Listów, dwie całodniowe imprezy rodzinne
pt. „Planeta Kaligrafii” oraz akcja internetowa
„Piszemy ulubione cytaty z »Małego Księcia«”.
Akcje skierowane były głównie do dzieci i młodzieży
i rozwijały umiejętności manualne oraz społeczne.
Odbył się I Warszawski Konkurs Kaligraficzny
„Kaligraf 2018”, na który wpłynęło 75 prac
z 22 warszawskich szkół. Zorganizowane zostały
dwie wystawy prac konkursowych (oryginałów
oraz wydruków wielkoformatowych) oraz wystawa
narzędzi kaligraficznych. Ukazały się dwie publikacje propagujące kaligrafię – edukacyjne zeszyty
kaligraficzne, które we wrześniu trafiły do warszawskich szkół, oraz katalog stanowiący podsumowanie
prac projektowych i współpracy z partnerami. Poza
umiejętnościami kaligraficznymi uczestnicy projektu
czynnie włączali się także w organizację działań,
dzięki czemu nabyli wiele praktycznych umiejętności
– tworzyli projekty graficzne, organizowali wystawy,
prowadzili warsztaty dla dzieci, włączali się w działania promocyjne.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Innowacyjność projektu polegała na wielopłaszczyznowym potraktowaniu kaligrafii. Z jednej strony
rozwijał on praktyczne umiejętności korzystania
z różnych krojów pisma i pozwolił poznać zawody,
w których kaligrafia jest stosowana. Z drugiej
strony uczestnicy projektu zachęceni zostali do

twórczego wykorzystania pisma – mogli wziąć
udział w konkursie kaligraficznym, zaprojektować
napis lub dołączyć do akcji tworzenia cytatów. Tutaj
liczyła się kreatywność, pomysł i artystyczne wyczucie. Kolejna płaszczyzna to pokazanie terapeutycznego zastosowania kaligrafii, tak w walce
z coraz powszechniejszymi trudnościami w nauce,
jak i codziennym stresem. Ciekawe i innowacyjne
było także kierowanie oferty warsztatów do różnych
grup wiekowych, dzięki czemu udało nam się
przeprowadzić kilka spotkań międzypokoleniowych,
które zaowocowały bardzo interesującymi pracami.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Najtrudniejsze było dotarcie z informacją o naszych
działaniach do szkół i przełamanie stereotypu
myślenia o kaligrafii jako o nikomu niepotrzebnej,
uciążliwej i nudnej „sztuce dla sztuki”. Dużo energii
pochłaniało przekonywanie ludzi do skorzystania
z oferty warsztatowej. O dziwo, gdy się już to udało
– byli zachwyceni warsztatami i możliwościami,
jakie daje kaligrafia.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największą radością jest dla nas fakt, że uczestnicy
projektu i konkursu pytają o następną edycję, że
widzimy, jak nasi uczniowie korzystają ze zdobytej
wiedzy i zaczynają doceniać wartość ładnego zapisu.
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Zajęcia z archeologii są w naszej szkole zajęciami
pozalekcyjnymi, odbywającymi się raz w tygodniu,
regularnie od 2013 roku. Stanowią rozszerzenie
podstawy programowej do przedmiotu historia
i społeczeństwo, przyroda, technika i matematyka.
Interdyscyplinarny charakter zajęć ukazuje archeologię jako ważne narzędzie poznawania świata,
którego metodyka coraz częściej opiera się o wiedzę
z kilku dziedzin nauki. Zajęcia realizowane w klubie
archeologii są dla uczniów szansą na doświadczanie
historii. Mogą poznawać przeszłość w najbardziej
atrakcyjnej dla nich – interaktywnej – formie.
Na zajęciach zajmujemy się życiem ludzi w różnych
epokach. Dowiadujemy się, jakie źródła po nich
pozostają, co zostało zapomniane, a co towarzyszy
nam do dziś. Uczymy się nie tylko, jak rozumieć
otaczający nas świat, dbać o pamięć i dziedzictwo
poprzednich pokoleń, ale rozwijamy również naszą
kreatywność i zdolności artystyczne. Razem
z uczniami próbujemy znaleźć odpowiedzi na
pytania nurtujące wielu archeologów, czyli w jaki
sposób wykonano odnaleziony przedmiot i do czego
mógł być wykorzystywany. Uczestnicy zajęć często
wychodzą z inicjatywą i angażują się w projekty
realizowane przez całą szkołę, na przykład obchody
świąt narodowych czy organizacje wystaw. Biorą
także udział w większych wydarzeniach, otwartych
dla mieszkańców Wilanowa oraz Bródna (np. festiwal
historyczny „Kiedy Bródno było grodem”). Uczniowie
realizowali kilkukrotnie projekty semestralne,
np. „Dziecięca grupa rekonstrukcyjna”, pokazująca
obraz życia w czasach pierwszych Piastów, czy
„Cyberkartografia” – warsztaty oprogramowania GIS
dla dzieci. W wydarzeniach tych dzieci uczęszczające
do klubu pełniły rolę pomocników, instruktorów
bądź samodzielnie prowadziły część zajęć. Zaangażowały się również w akcje charytatywne ochrony
dziedzictwa w Sudanie.

PIERWSZY KROK
Pomysł na zajęcia wziął się z potrzeby zbudowania
pomostu między światem akademickim a wczesnymi
etapami edukacji w szkołach. Wykorzystano do tego
atrakcyjny wizerunek archeologa w pop kulturze.
Każdy chciał być archeologiem, poznawać tajemnice
i odkrywać nieznane. Pragnienie to stało się przyczyną sukcesu wielu gier komputerowych, filmów
i powieści. Czy praca archeologa ma dużo wspólnego
z przygodami bohaterów filmów i gier? Czym na co
dzień zajmują się dzisiejsi archeolodzy, czy muszą

nosić kapelusz, jeździć konno, skakać ze spadochronem i być mistrzami w posługiwaniu się batem?
Czy może bardziej pożądanymi umiejętnościami są:
modelowanie 3D, znajomość chemii, fizyki, geologii
i podstaw geodezji? Skąd wiedzą, gdzie kopać, który
zabytek jest młodszy, a który starszy? Jak społeczeństwo może wykorzystać ich pracę? Na te i wiele
innych pytań szukamy odpowiedzi na zajęciach.

CELE
• upowszechnienie wiedzy na temat metod pacy
archeologów i ich wkładu w rozwój nauki
• umożliwienie rozwijania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji uczniów
• upowszechnienie w grupie odbiorców wiedzy
o ochronie dziedzictwa kulturowego ich okolicy,
Polski i świata
• umożliwienie odbiorcom kontaktu ze światem
akademickim
• zwiększenie świadomości o możliwych ścieżkach
rozwoju zawodowego w środowisku naukowym
poprzez treści przekazywane na spotkaniach.

REZULTATY PROJEKTU
Podczas naszych spotkań zajmowaliśmy się różnymi
aspektami życia człowieka, począwszy od epoki
kamienia, brązu, żelaza, poprzez średniowiecze, aż
do czasów nowożytnych. Tematyka zajęć dotyczyła
wyrobów z gliny, tkactwa, biżuterii, pisma, uzbrojenia, mitologii, rozrywki oraz życia codziennego
w minionych wiekach. Zajęcia te stworzyły dzieciom
możliwość spróbowania swoich sił w historycznych
rzemiosłach. W przypadku projektów długookresowych, takich jak „Cyberkartografia”, uczniowie
w wyniku kursu nabyli umiejętności niezbędne do
przygotowania własnych, osadzonych w systemie
koordynatorów geograficznych map, obsługi odbiorników GPS i poznali tajniki mechanizmów działania
serwisów bazujących na technologii GIS, użytecznych
w codziennym życiu (jakdojade.pl, google maps etc).
Prócz ewidentnego poszerzenia horyzontów dało im
to narzędzie do estetycznej prezentacji danych oraz
nauczyło przeprowadzania prostych analiz przestrzennych, wykorzystywanych m.in. w architekturze
krajobrazu, ochronie środowiska czy archeologii.
Podczas zajęć poznaliśmy również podstawy
oprogramowania 3D i użyliśmy go do zbudowania
modeli makiet wykonanych na zajęciach. Kolejnym
efektem projektu było zorganizowanie pikniku charytatywnego, na którym zbierano pieniądze dla

szkoły El Zuma w Sudanie, przeznaczone na warsztaty na temat ochrony dziedzictwa kulturowego
Sudanu. Dzieci chętnie też prezentują swoją
„archeologiczną” wiedzę i umiejętności na
konferencjach i piknikach.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Projekt stanowi długotrwały program warsztatów
i prezentacji łączących świat akademicki ze szkołą
podstawową. Ukazuje olbrzymi potencjał źródeł
archeologicznych w poznawaniu dziejów człowieka.
Liczni partnerzy projektu związani z różnymi dziedzinami nauki (historia, archeologia, archeologia
eksperymentalna, konserwacja zabytków, geologia,
biologia oraz najnowsze technologie informacyjne)
pozwalają uczestnikom na realizację interdyscyplinarnych projektów nakierowanych na działania
praktyczne. Kolejnym z założeń zajęć jest promowanie dorobku polskich archeologów zaangażowanych
w projekty na całym świecie. Dzięki stałej współpracy ze stowarzyszaniem Pozytywnie Historyczni
i Drużyną Arkona uczniowie naszej szkoły mogą pod
okiem doświadczonych rekonstruktorów rozwijać się
również na polu archeologii doświadczalnej.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Najtrudniejszym aspektem był czas – okazało się, że
wszyscy byli tak zaangażowani w kolejne etapy projektu, że wielu uczestników bardzo chciało pracować
dłużej nad projektem niż uczęszczać na regularne
lekcje. Kolejnym problemem była zbyt duża grupa
uczestników zróżnicowana pod względem wieku.
Rozwiązaliśmy go, dzieląc uczestników na mniejsze
zespoły.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Dużą radość przynosi pozytywne przyjęcie naszej
inicjatywy, wytrwałość uczestników (nawet tych
najmłodszych, 5-letnich), którzy ciągle poszukiwali
nowych tematów. Byliśmy zachwyceni wykonanymi
prezentacjami i mapami, przedmiotami codziennego
użytku oraz łatwością z jaką przyszło uczestnikom
zajęć prezentowanie swoich umiejętności na konferencji „E-edukacja to relacja” czy podczas imprez
plenerowych dla mieszkańców Wilanowa i Bródna.

INTERDYSCYPLINARNE
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KULTURALNY LELEWEL

Bartosz Karaśkiewicz, Ula Królik

INTERDYSCYPLINARNE

XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela
Bielany
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fot. Jakub Zagożdzon

I miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjale • termin realizacji: 19-23 marca 2018 • miejsce: XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela,
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej • adresaci: uczniowie, rodzice i pracownicy liceum (wraz z klasami gimnazjum),
mieszkańcy Bielan (w szczególności z okolic szkoły) i inne zainteresowane osoby • liczba uczestników: bezpośrednich 1100,
pośrednich 5000 • realizatorzy: Bartosz Karaśkiewicz, Ula Królik • finansowanie: Budżet Partycypacyjny m.st. Warszawy 2018

OPIS PROJEKTU

CELE

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?

Projekt Kulturalny Lelewel został zrealizowany
w dniach 19-23 marca 2018 w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Warszawie. Sama idea
nawiązywała do obchodów urodzin patrona szkoły
(22 marca), które przez wiele lat obchodzone były
w trakcie Tygodnia Kultury Młodzieżowej. Właśnie
w tym czasie młodzież miała szanse zaprezentować swoją twórczość artystyczną, ale też spotkać
się z ciekawymi gośćmi. Kulturalny Lelewel został
napisany jako projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego przez 16-letnią uczennicę liceum – Ulę Królik
przy wsparciu opiekuna samorządu uczniowskiego
Bartosza Karaśkiewicza. Autorce udało się połączyć
wieloletnią, sprawdzoną formułę z nowoczesnym
podejściem do zaangażowania społecznego nie tylko
pracowników, rodziców czy uczniów szkoły, ale także
lokalnej społeczności. W trakcie trwania projektu
przeprowadzono 34 warsztaty (podróżnicze, naukowe, artystyczne, kulinarne, itp.) i grę terenową.
Z myślą o lokalnej społeczności odbyło się spotkanie sąsiedzkie (z kącikiem zdrowia i pokazem
alternatywnych form sushi), zaproszono gości
(m.in. pisarza Michała Gołkowskiego, sportowców
Sebastiana Karasia i Michała Klimkiewicza), wystąpił
też teatr improwizowany „Bez Klepki”. Ponadto odbyły się dwa wydarzenia muzyczne – Gala Lelewela
i koncert pt. „Kulturalnie” we współpracy z Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej. Warto podkreślić, że część warsztatów poprowadzili rodzice,
a jedno spotkanie maturzysta – Paweł Krawczyk
wraz z koleżankami z klasy. W trakcie trwania
projektu zrodziły się też spontaniczne inicjatywy,
jak choćby wystawa prac uczniów. Samo wydarzenie
było poważnym zadaniem logistycznym, z którego
uczniowie wywiązali się wzorowo.

• podnoszenie kompetencji i rozwijanie zainteresowań uczniów
• zaprezentowanie pasji i talentów uczniów
• rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów
• zaangażowanie rodziców w życie szkoły
• podtrzymanie tradycji Lelewela w odświeżonej
formule
• wpisanie się w miejski Program Rozwoju Kultury
• nawiązanie i/lub umocnienie współpracy
z innymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi
• otwarcie szkoły na społeczność lokalną.

Największym wyzwaniem okazało się precyzyjne
zaplanowanie, a następnie rozliczenie środków
finansowych. Dość rygorystyczne wymogi Budżetu
Partycypacyjnego sprawiły, że trzeba było podać
konkretne kwoty i formy zawierania umów ponad
rok przed możliwością ustalenia tego z osobami
prowadzącymi zajęcia. Wniesione poprawki do
projektu wymagały zatwierdzenia, które było bardzo
czasochłonne.

Inspiracją do napisania projektu była tradycja
organizowania Tygodni Kultury Młodzieżowej
– cyklicznej imprezy, która obywała się w szkole
od początku lat 90. Wychodząc naprzeciw potrzebie
odnowienia tej formuły, uczennica klasy pierwszej
liceum (Ula Królik) zaproponowała projekt, który
zachowałby to, co najlepsze ze szkolnej tradycji,
a równocześnie wpisałby się w ramy Budżetu
Partycypacyjnego.

• uzyskanie dofinansowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego, co pozwoliło na doposażenie szkoły
w sprzęt muzyczny oraz sfinansowanie warsztatów
i występów profesjonalistów
• wykreowanie rozpoznawalnej marki Kulturalny
Lelewel, z własnym logo stworzonym przez uczniów
• zintegrowanie społeczności szkolnej
• aktywne włączenie do działań projektowych rodziców – prowadzenie warsztatów, wsparcie logistyczne
• nawiązanie relacji z sąsiadami i zaprezentowanie
szkoły jako miejsca aktywności lokalnej
• wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród
uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności
przed szerszą publicznością.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Projekt Kulturalny Lelewel łączył w sobie cechy
projektu kulturalnego, edukacyjnego, logistycznego
i marketingowego. Warsztaty obejmowały szereg
zagadnień z tak różnych dziedzin, jak: neuronauka,
język migowy, gwara warszawska, studia za granicą,
podróże, historia itp. Oryginalność projektu zawierała się w celebrowaniu święta patrona szkoły na
wiele różnych sposobów, oddając w ten sposób hołd
wszechstronnej działalności Lelewela. Innowacyjnością było wyjście poza szkołę i zaprezentowanie jej
jako miejsca aktywności lokalnej oraz ośrodka działań kulturalnych. Projekt stał się wydarzeniem dzielnicowym. Uczniowie wzięli udział w cyklu szkoleń
przygotowujących do napisania projektu, a po jego
opracowaniu, przeprowadzili konsultacje, kampanię
informacyjną oraz zadbali o sukces w głosowaniu.

Zdobycie zaufania mieszkańców Bielan, które
pozwoliło wygrać w głosowaniu na projekt w ramach
Budżetu Partycypacyjnego. Zaangażowanie uczniów
na różnych płaszczyznach realizacji projektu.
Uczennice prezentujące własną twórczość przed
koleżankami i kolegami spotkały się z bardzo żywymi
reakcjami rówieśników.

INTERDYSCYPLINARNE
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SZTUKA ZAANGAŻOWANIA. REZYDENCJE
ARTYSTYCZNE W MOS-ach i MOW-ach
Maja Dobiasz-Krysiak, Katarzyna Grubek

INTERDYSCYPLINARNE

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Śródmieście
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fot. Małgorzata Minchberg
II miejsce w kategorii Organizacje pozarządowe • termin realizacji: 1 września 2017–24 maja 2018 • miejsce: Warszawa • adresaci: młodzież z MOW-ów i MOS-ów
oraz nauczyciele, wychowawcy i artyści, inni uczniowie współtworzący społeczność szkolną, warszawiacy i sąsiedzi szkół • liczba uczestników: bezpośrednich 68,
pośrednich 468 + widzowie • realizatorzy: Olga Gronowska-Pszczoła i Krzystof Żwirblis oraz uczniowie MOW nr 4, Renata Kęsik i Kamila Wolszczak
oraz uczniowie i uczennice MOS nr 6, Agnieszka Molik i Marek Kowalski oraz uczennice MOW nr 2, Justyna Bojarska i Małgorzata Minchberg
oraz uczniowie i uczennice MOS nr 8, Pola Rożek, Maja Dobiasz-Krysiak • finansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

CELE

„Sztuka zaangażowania” to program rezydencji
artystycznych, do którego zaprosiliśmy wybrane
warszawskie Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. W szkołach
tych młodzież z Warszawy, ale i z innych miejscowości uczy się i mieszka w internatach (w oderwaniu
od swoich środowisk lokalnych), a oprócz nauczycieli i nauczycielek zatrudnieni są również wychowawcy. Nie są to szkoły rejonowe, Warszawa jest dla
części uczniów i uczennic obcym terenem, gdzie
budują na nowo swoją lokalną jak i indywidualną
tożsamość, odnajdują się na nowo w mieście
i w grupie rówieśniczej. W projekcie przeprowadzono
wspólne działanie szkół i artystów rezydentów,
wykorzystano metody sztuki współczesnej do twórczych interwencji w szkole i jej sąsiedzkim środowisku, zbudowania relacji z sąsiadami bądź poprawy
już istniejących. Interwencje dotyczyły też własnej
grupy odniesienia i pozycji uczniów w szkole.
W wyniku rezydencji artystów w szkołach powstały
cztery działania artystyczno-społeczne będące
wynikiem lokalnych rozpoznań i relacji, jakie
nawiązały się podczas współbycia artysty i uczniów,
warsztatów twórczych i działań w najbliższym
sąsiedztwie szkoły.

Celem projektu było nawiązanie ścisłego kontaktu artystów ze szkołami i wykorzystanie narzędzi
artystycznych do twórczych interwencji społecznych
dotyczących ważnych dla uczniów i uczennic kwestii,
szczególnie dotykających relacji wewnętrznych
i zewnętrznych w szkole. Zamierzeniem naszych
działań była też zmiana wizerunku nieistotnych
i łatwych przedmiotów artystycznych, skupionych
na wytwarzaniu przedmiotów, na rzecz ujrzenia ich
jako okazji do krytycznej analizy siebie i swojego
otoczenia w duchu edukacji kulturowej.

PIERWSZY KROK
Zaczęło się od programu „Kulthurra! Zajęcia
artystyczne w szkole”, koordynowanego przez
Maję Dobiasz-Krysiak i Katarzynę Grubek. Uczniowie
z małych miejscowości przy wsparciu artysty realizowali projekty pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”. Akcja pokazała, że tam, gdzie artyści nawiązywali długotrwałe relacje ze szkołą i środowiskiem
lokalnym, realizowano dużo bardziej pogłębione
projekty szkolne. Na bazie tych obserwacji powstał
program „Sztuka w terenie” zakładający dłuższe,
rezydencyjne pobyty artystów, którzy mieli wykonać
własne dzieło w szkole, a szkoły swoje dzieło
inspirowane pracą artysty. Wyciągając wnioski
z pilotażowej edycji programu, w finalnym projekcie
zmieniono sposób rekrutacji artystów, oczekiwania
co do efektów, jak również tematykę podejmowanych działań twórczych – miała ona koncentrować
się na sprawach społecznie istotnych. Tak właśnie
powstała „Sztuka zaangażowania”.

REZULTATY PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano cztery działania
artystyczno-społeczne, które wykonali uczniowie
i uczennice, nauczycielki oraz artyści i artystki.
W MOS nr 6 na ul. Brożka, gdzie grupę koordynowała Renata Kęsik, a rezydowała Kamila Wolszczak,
powstało „Państwo Brożka”, akcja, podczas której
uczniowie budowali swoją lokalną tożsamość
i relację z sąsiadami – szkołą podstawową i przedszkolem na Brożka, a także mieszkańcami Woli.
Starali się pokazać, że są wartościowymi członkami
lokalnej społeczności, a opinia trudnej młodzieży to
jedynie stereotyp. Działania te wpłynęły na postawy
uczniów, pokazując im wagę relacji wewnętrznych
i zewnętrznych. W MOW nr 4 koordynatorką grupy
chłopców była Olga Gronowska-Pszczoła, a artystą
rezydentem – Krzysztof Żwirblis, pod którego okiem
powstał performans „Obrona” poświęcony patriotyzmowi i jego różnym odczytaniom – uczniowskim,
historycznym, politycznym. Uczniowie zrozumieli, że
trudno mówić o jednym wzorcu patriotyzmu,
a także, że różnorodność postaw i przekonań jest
wartością samą w sobie. Pokazali swój performans
sąsiadom. W MOW nr 2 grupę dziewcząt koordynowała Agnieszka Molik, a rezydował Marek Kowalski
z Teatru Akt. Powstał tam spektakl „Kop-stop” (czyli
dość bycia Kopciuszkiem). Sam proces dochodzenia
do tematu, przełamywanie lęków, budowanie swojej
pozycji w grupie – to już rezultat wspólnych działań.
Spektakl pokazano trzy razy, również przed miejską
i sąsiedzką publicznością, co było dla aktorek
momentem wzięcia za niego odpowiedzialności
i budowania swojego wizerunku lokalnie. W MOS
nr 8 w Radości grupą opiekowała się Justyna Bojarska, a rezydowała Małgorzata Minchberg z projektem
performatywnym „Drzewa są bezbronne”, będącym
odpowiedzią na wycinkę drzew dokonaną

w sąsiedztwie szkoły. Uczniowie zabrali głos w ważnej społecznie sprawie, nauczyli się, że mogą się nie
zgadzać, sprzeciwiać i aktywnie reagować.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
W MOS-ach i MOW-ach jest dużo zajęć artystycznych
o charakterze socjoterapeutycznym, nastawionym
na produkcję artefaktów. Innowacyjnością „Sztuki
zaangażowania” była chęć przełamania tej wizji
sztuki, a również sproblematyzowanie jej obecności
w tych typach szkół, uznających je za przedmioty
łatwe, mało stymulujące intelektualnie, słowem
odpowiednie dla młodzieży z problemami szkolnymi.
Poprzez długotrwały pobyt artysty rezydenta, który
poznaje środowisko szkolne i nawiązuje relacje,
uczniowie i uczennice mieli okazję zrealizować działania krytyczne, zaangażowane społecznie, dotyczące
relacji wewnętrznych i zewnętrznych – sąsiedzkich.
Celem było pokazanie, że sztuka pomaga mówić
o rzeczach ważnych, uruchamia krytyczne myślenie,
jest narzędziem zmiany społecznej. To sprzeciw
wobec sztuki wytwarzającej nierówności społeczne, bo dostępnej jedynie dla osób z odpowiednim
zapleczem kulturowym do jej zrozumienia.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Dość trudna okazała się współpraca między niektórymi grupami uczniowskimi a artystami. Uczniowie
i uczennice ustalają własne hierarchie, często ich
pierwszą reakcją na nowych ludzi i działania jest
bunt. Najbardziej wyraźnie zaobserwować to można
było na Strażackiej, gdzie Marek Kowalski zaproponował grupie nastoletnich dziewcząt szczudła
i żonglerkę, co okazało się trudne i spotkało się
z oporem.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Spektakl „Kop-stop” pokazywany był w siedzibie
Teatru Akt dwa razy, w tym raz przed publicznością
konkursową. Pechowo zepsuł się wówczas reflektor
oświetlający płótno, za którym rozgrywał się teatr
cieni – ważna część przedstawienia. Dziewczyny były
już jednak tak pewne siebie, że same zdecydowały
się dokończyć pokaz bez płótna i zagrały go do
końca bezpośrednio na scenie. To pokazało nam
realną zmianę.

INTERDYSCYPLINARNE
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DEPESZA Z POLSKI

Ewa Andrearczyk, Anna Polkowska,
Agnieszka Redzisz

INTERDYSCYPLINARNE

Wawerskie Centrum Kultury
Wawer
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fot. Magdalena Mróz
II miejsce w kategorii Instytucje animacji kultury • termin realizacji: 18 września–30 listopada 2017 • miejsce: Wawer (Wawerskie Centrum Kultury:
filie Międzylesie i Anin; Centrum Rehabilitacji TPD Helenów; XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jankowskiego; Urząd Dzielnicy Wawer)
i Żoliborz (Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego) • adresaci: młodzież ze szczepu Błękitni wawerskiego hufca ZHP, uczniowie liceum, dorośli mieszkańcy
• liczba uczestników: bezpośrednich 80, pośrednich 150 • realizatorzy: Joanna Imieninowska, Janusz Byszewski, Monika Rokicka,
Marzenna Szymańska, Marcin Świderski, Magda Mróz • finansowanie: środki własne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OPIS PROJEKTU

CELE

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?

„Depesza z Polski” to interdyscyplinarny projekt
oparty na działaniach edukacyjno-animacyjnych
związanych z ogólnopolskim i lokalnym kontekstem obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Oś projektu stanowiły trzy wartości:
wolność, solidarność oraz poszanowanie praw
człowieka, wokół których zorganizowano działania
takie jak: warsztaty filozoficzne, konkurs literacki
i fotograficzny, debatę w stylu oksfordzkim, akcję
artystyczną oraz grę terenową i pokój zagadek.
W projekcie połączyliśmy wątek historyczny i lokalny
– poprzez nawiązanie do postaci związanych
z Wawrem trzech działaczy społecznych z omawianego
okresu. Ich dokonania były inspiracją dla naszych
poszukiwań animacyjnych. Podsumowaniem działań
była akcja artystyczna w Forcie Sokolnickiego przeprowadzona w 99. rocznicę wysłania 19 listopada
1918 roku oficjalnej depeszy o zaprzestaniu działań
wojennych. Uczestnicy wydarzenia stworzyli własne,
osobiste, współczesne wersje depesz z Polski.

Głównym celem projektu było nawiązanie
do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez przyjrzenie się lokalnym wydarzeniom i postaciom z tamtego okresu. Kolejnym była
weryfikacja znaczenia słów wolność i solidarność
w czasach pokoju. Chcieliśmy też dowiedzieć się,
jakiej treści depeszę wysłaliby w świat współcześni
Polacy – co jest dla nich ważne i wartościowe,
czym chcieliby pochwalić się światu, co znaczy być
Polakiem, mieszkać, uczyć się i pracować we
współczesnej Polsce.

Najtrudniejsze było przygotowanie w tak krótkim
czasie i przy niewielkim budżecie pokoju zagadek,
o jakim marzyliśmy. Dużą trudnością okazał się
skrócony czas na realizację projektu (zaledwie dwa
miesiące) przy tak dużej ilości działań: konkursy,
gra terenowa, pokój zagadek, akcja nagrywania
video-depesz, warsztaty filozoficzne, akcja
artystyczna w Forcie. Udało się, ale nie było łatwo.

Projekt rozpoczęliśmy od poszukiwania wątków
lokalnych związanych z wielkimi wydarzeniami
historycznymi o randze państwowej. Naszym
przewodnikiem został Paweł Ajdacki, historyk,
prezes Oddziału PTTK w Otwocku i autor monografii
o Wawrze. W trakcie konsultacji powiedział on nam
m.in. o telegramie Józefa Piłsudskiego wysłanym
drogą radiową 19 listopada 1918 roku z Cytadeli
Warszawskiej do wszystkich państw świata. Historyczna depesza dotyczyła przywrócenia państwowości w wolnej Polsce i zaprzestania działańwojennych
na jej terenie. To był impuls, żeby powiązać nasze
świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości
z datą wysłania przez Marszałka depeszy i nawiązać
do niej w tytule projektu. Upamiętnienie wydarzeń
z 1918 roku stało się okazją do tworzenia osobistych
wypowiedzi o różnorodnych formach (video,
graficznych, muzycznych) przez cały okres trwania
projektu. Powstały współczesne przesłania o tym,
co jest ważne dla nas tutaj i teraz.

Rezultaty ilościowe/rzeczowe:
• fotografie i prace literackie uczestników konkursu
„Wolność. Solidarność. Prawa człowieka”
• plansze z sondażu ulicznego
• prace powstałe podczas warsztatów designu „Moda
na Polskę” (serigrafia wokół tematów historycznych
i postaci Jerzego Jelińskiego na koszulkach, torbach)
• pocztówki Depesza z Polski z osobistymi
refleksjami uczestników
• publikacja z opisem działań i ich realizatorów.
Umiejętności uczestników:
• podniesienie kompetencji w zakresie wiedzy
o prawach człowieka i procesie dochodzenia Polski
do niepodległości
• umiejętności w zakresie twórczego posługiwania
się językiem fotografii
• umiejętność przeprowadzania sondy ulicznej,
wywiadu
• tworzenie grafiki sitodrukowej
• umiejętność refleksji i rozmowy na temat wartości.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Oryginalną koncepcją było wykorzystanie wydarzenia historycznego, jakim było wysłanie 19 listopada
1918 roku przez Marszałka Piłsudskiego depeszy
z cytadeli, i zaproszenie współczesnych Polaków
do stworzenia indywidualnych wypowiedzi-depesz
z dzisiejszej Polski. Innowacyjne były również formy
poznawania historii – pokój zagadek, gra terenowa.
Ciekawe okazały się rozmowy z młodzieżą podczas
warsztatów filozoficznych i debata o wolności
w przestrzeni cyfrowej pod hasłem „Internet jako
przestrzeń wolności”.

Niewątpliwie spotkanie w Forcie Sokolnickiego
– to tam skrzyżowały się ścieżki wszystkich
uczestników konkursów, a scenografię wydarzenia
stanowiły wcześniej nagrane video-depesze
i tablice z hasłami WOLNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ I PRAWA
CZŁOWIEKA opisane przez młodzież biorącą udział
w warsztatach filozoficznych. Wszyscy uczestnicy
wydarzenia w Forcie wysłali na sygnał trąbki swoje
depesze w świat.

INTERDYSCYPLINARNE

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
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PAKT RZECZYWISTOŚCI
Wioletta Kiełbicka,
Aleksandra Wróblewska

INTERDYSCYPLINARNE

XXI Liceum Ogólnokształcące
Ochota

46

autorki: Julia Płocka, Paulina Wiśniewska, Sandra Garbalińska

II miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne • termin realizacji: 6 listopada 2017–22 czerwca 2018
• miejsce: XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie • adresaci: uczniowie liceum,
widzowie festiwalu w Poznaniu, mieszkańcy i władze dzielnicy Ochota • liczba uczestników: bezpośrednich 200,
pośrednich 1000 • realizatorzy: uczniowie liceum oraz nauczycielki Aleksandra Wróblewska
i Wioletta Kiełbicka • finansowanie: środki własne, Rada Rodziców

OPIS PROJEKTU

CELE

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI

Projekt „Pakt rzeczywistości” („Pacte de réalité”)
połączył zainteresowania artystyczne i językowe
z ważnymi z punktu widzenia współczesnych problemów cywilizacyjnych zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Projekt składał się z czterech etapów. Po
przeprowadzeniu wśród uczniów ankiety dotyczącej
zjawiska przemocy w Internecie i debat z uczniami
i nauczycielami zorganizowano warsztaty „Cyberprzestrzeń – świadomość postrzegania współczesnych zagrożeń”, prowadzone we współpracy
z Wydziałem Cybernetyki WAT, który od ośmiu lat
sprawuje patronat nad szkołą. Było to podstawą
do zorganizowania kampanii „Hejt w Internecie boli
naprawdę” polegającej na nagraniu przez uczniów
kilkuminutowych etiud filmowych poruszających
ten problem. Przygotowano kampanię informacyjną
– plakaty zapowiadające projekcje filmowe.
O tym, że taka kampania była potrzebna, świadczyło
ogromne zainteresowanie uczniów. Filmy wzbudziły
wiele emocji i stały się tematem do rozmów między
nauczycielami i uczniami. Bazując na tych doświadczeniach uczniowie przygotowali spektakl teatralny
w języku francuskim pt. „Pakt rzeczywistości” („Pacte
de réalité”). Tytuł spektaklu, będący jednocześnie
nazwą projektu, nawiązuje do problemów młodych
ludzi, których życie toczy się w wirtualnym świecie,
gdzie relacje są powierzchowne. Spektakl opowiada
o grupie przyjaciół, którzy podejmują heroiczną
i dla nich samych zaskakującą decyzję o opuszczeniu świata wirtualnego i budowaniu relacji w świecie
rzeczywistym. Uświadamia im to, że w życiu realnym
ponosi się konsekwencje swoich czynów, z drugiej
jednak strony wzmacnia poczucie wspólnoty, uczy,
czym jest prawdziwa miłość, przyjaźń i solidarność.
Wielowymiarowość projektu polegała na tym,
iż jedna akcja wyzwalała kolejną inicjatywę, pobudzała pomysłowość i kreatywność, poprawiła
kompetencje językowe i pomogła uczniom
w rozwijaniu własnej drogi artystycznej – filmowej,
teatralnej, plastycznej.

• poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie
bezpiecznego korzystania z Internetu
• zachęcenie do samodzielnego myślenia
i podejmowania działania w różnych dziedzinach
życia rzeczywistego
• zainteresowanie uczniów sztuką wizualną,
teatralną, plastyczną
• integracja młodzieży szkolnej z innymi
środowiskami
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• rozwój talentów i pasji
• promocja języka francuskiego
• wyrażenie emocji poprzez autorskie etiudy filmowe.

Innowacyjność koncepcji polegała na twórczym
podejściu do zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz umiejętności pogodzenia
motywacji indywidualnych każdego z uczestników
z realizacją celu ogólnego.

Koncepcja projektu pojawiła się w związku
z nieograniczonym zaufaniem uczniów do Internetu
jako podstawowego narzędzia pozyskiwania informacji i komunikacji oraz nawiązywania relacji interpersonalnych. Do jego realizacji zmotywowały nas
niepokojące wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
uczniów naszego liceum, według której aż 70% z nich
doświadczyło przemocy w Internecie.

Wyniki i wnioski z analizy ankiety przeprowadzonej
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli omówiono
na forum szkoły. Uczniowie stworzyli plakaty, zdjęcia
i etiudy filmowe, odbyli warsztaty z wykładowcami
z WAT. Pogłębili swoje kompetencje społeczne oraz
wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania
z Internetu. Grupa teatralna uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych i fonetycznych z instruktorem
teatralnym „Drameducation”. Młodzież z własnej
inicjatywy zorganizowała targ śniadaniowy,
a uzyskane środki przeznaczyła na wyjazd do
Poznania, gdzie wystawiła sztukę „Pakt rzeczywistości” podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Francuskojęzycznych. Uczniowie samodzielnie
przetłumaczyli sztukę teatralną na język polski,
by wystawić ją dla kolegów i mieszkańców Ochoty
w szkole w języku francuskim z równoległą prezentacją tekstu w języku polskim. Nakręcili film będący
ewaluacją projektu. Przebieg projektu i jego efekty
dokumentowali na stronie internetowej szkoły
i portalach społecznościowych. Realizacja projektu
pozwoliła rozwijać uczniom kompetencje społeczne
i emocjonalne, uczyć się pracy w zespołach zadaniowych, wzmocniła ich umiejętności organizacyjne,
plastyczne, artystyczne i sceniczne, a także językowe. Projekt dał uczniom możliwość wyzwolenia ich
twórczej ekspresji, a także rozwinął ich kompetencje
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W związku z wieloetapowością i złożonością projektu
trudnością okazała się logistyka. Należało znaleźć
partnerów wspierających nas merytorycznie oraz
przeorganizować zajęcia wszystkich uczestników.
Wyzwaniem było też osiągnięcie najwyższej jakości
artystycznej i językowej na każdym etapie projektu,
w tym opanowanie przez amatorów trudnej sztuki
scenicznej.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Wysoki poziom merytoryczny projektu, jakość
wykonanych etiud, plakatów i spektaklu. Poczucie
wspólnoty i przynależności do społeczności
i chęć do dalszego działania w obszarze artystycznym, językowym i społecznym – zaplanowany
został wyjazd do Brukseli i spotkanie z autorką
sztuki.

INTERDYSCYPLINARNE

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
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INTERDYSCYPLINARNE

WSZYSCY ŻYJEMY POD
TYM SAMYM NIEBEM
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Justyna Lewicka-Szczęsna,
Michał Szczęsny
Szkoła Podstawowa nr 120
z Oddziałami Integracyjnymi
Praga-Południe
fot.Justyna Lewicka-Szczęsna

II miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe • termin realizacji: 22 sierpnia 2017–22 czerwca 2018
• miejsce: Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi • adresaci: uczniowie
i ich rodziny, środowisko lokalne • liczba uczestników: bezpośrednich 384, pośrednich 1000
• realizatorzy: Justyna Lewicka-Szczęsna, Michał Szczęsny • finansowanie: środki własne

OPIS PROJEKTU

CELE

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ

Rok szkolny 2017/2018 w naszej szkole poświęcony
był wielokulturowości. W związku z tym stworzyliśmy
projekt „Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem”.
Każdy miesiąc dedykowany był jednemu krajowi,
głównie tym, z których pochodzą uczniowie naszej
szkoły. Społeczność szkolna i zaproszeni goście
spotykali się, by wysłuchać hymnu narodowego
danego państwa i obejrzeć pokaz taneczny, zwykle
w wykonaniu uczniów, czasem też nauczycieli.
Październik był miesiącem Hiszpanii. Uczniowie
przeprowadzili wywiad z przedstawicielem Ambasady Hiszpanii i znanym prezenterem Conrado Moreno.
Listopad przypadł Francji. Gośćmi spotkania
w szkole byli Ambasador Polski we Francji oraz
słynny stylista Piotr Hull. Uczniowie zorganizowali
pokaz mody, degustację potraw, występ
z piosenkami Edith Piaf i pokaz tańca kankan.
W grudniu szkoła połączyła anglojęzyczną
„Opowieść Wigilijną” Dickensa z kolędami różnych
narodów: Rosji, Hiszpanii, Wietnamu, Niemiec,
Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii, której to dedykowany był ten miesiąc. Styczeń był poświęcony
Ukrainie. Uczniowie przygotowali tańce i pieśni
ukraińskie. Goszczono też Ambasadora Ukrainy
w Polsce oraz piosenkarkę reprezentującą ten kraj.
W lutym przedstawiono Armenię. Marzec poświęcony był tradycjom i zwyczajom niemieckim.
Na uroczystości podsumowującej zaprezentowano
taniec bawarski. W kwietniu do szkoły zawitał kraj
egzotyczny, o odmiennej kulturze, nietypowym
jedzeniu i ciepłym klimacie – Tunezja. Maj to
spotkanie z Wietnamem, a czerwiec poświęcony był
spotkaniu z Polską.

Podstawowym celem projektu była nauka tolerancji
oraz szacunku dla różnorodności innych kultur,
a także integrowanie całej społeczność szkolnej:
uczniów, rodziców, nauczycieli.

Spośród nauczycieli i rodziców naszych uczniów
wyłoniła się grupa teatralno-artystyczna wzbogacająca życie szkolne w okazjonalne występy
artystyczne spójne z realizowanym projektem.
Rodzice wystawili w szkole podejmujące temat
tolerancji przedstawienie „Brzydkie kaczątko”.
Naszymi działaniami zainteresowała się także
lokalna prasa, która promowała nasze działania.

W sierpniu został opracowany projekt „Wszyscy
żyjemy pod tym samym niebem” zgodny
z koncepcją pracy szkoły „Dążąc do doskonałości,
dbając o wszystkich”. W celu należytego przygotowania się do wdrożenia programu jego autor odbył
cykl szkoleń przygotowujących („Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty” „Kulturowe
zróżnicowanie uczniów”, „Jak pracować z dziećmi
cudzoziemskimi w szkole”, „Problemy kształcenia
uczniów-obcokrajowców z perspektywy szkoły
(dyrektora, nauczyciel, pedagoga, psychologa)”,
,,Praca z dzieckiem cudzoziemskim – dobre praktyki”).

Dzięki projektowi uczniowie poznali tradycję,
kulturę, a także system edukacyjny i ustrój polityczny prezentowanych państw. Podniósł się poziom
znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców
mieszkających w Polsce i uczniów uczęszczających
do naszej szkoły, udało się też podnieść poziom
znajomości podstawowych zwrotów językowych
z prezentowanych krajów. Projekt pozwolił prowadzić autentyczny dialog międzykulturowy, nastąpiło
także znaczne poszerzenie oferty integracyjnej
oraz edukacyjnej w zakresie międzykulturowości.
Zwieńczeniem projektu był uroczysty koncert pod
patronatem Tomasza Kucharskiego, Burmistrza
dzielnicy Praga-Południe.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego jako
formy nauczania kształtującej wiele umiejętności
oraz integrującej wiedzę z różnych przedmiotów.
Jej istotą jest samodzielna praca uczniów, wykorzystujących wiedzę z wielu dziedzin, prowadząca
do realizacji określonego celu (tematu), w oparciu
o założone cele. Zauważyliśmy, że stosując tę metodę bardzo rozwinęła się samodzielność, umiejętność
pracy w grupie i myślenie twórcze.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Z uwagi na skalę, jaką osiągnął nasz projekt, wyzwaniem okazały się problemy techniczne związane
z nagłośnieniem, brakiem odpowiedniej sceny
i instrumentów dla występujących dzieci.

INTERDYSCYPLINARNE

PIERWSZY KROK

REZULTATY PROJEKTU
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SZKOLNE KRAJOBRAZY
Edyta Ołdak,
Marcin Markiewicz

INTERDYSCYPLINARNE

Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”
Ochota

50

fot. Paweł Heppner
II miejsce w kategorii Organizacje pozarządowe • termin realizacji: 16 lipca 2017–24 czerwca 2018
• miejsce: Warszawa • adresaci: dzieci i nauczyciele sześciu warszawskich szkół podstawowych
• liczba uczestników: bezpośrednich 420, pośrednich 1000 • realizatorzy: Edyta Ołdak,
Marta Tomasiak, Marcin Markiewicz • finansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Projekt zakładał wprowadzenie niewielkiej zmiany
w otoczeniu szkolnym, która będzie wynikiem pracy
warsztatowej z uczniami i nauczycielami. Chcieliśmy
udowodnić, że dobór zieleni w szkolnym ogrodzie
(zawilce i poziomki w sosnowych laskach, brzoza,
buk, czeremcha, rdest i pnące winorośla) ma duży
wpływ na proces poznawczy. Łąki i kwiaty, zioła
i byliny, drzewa i krzewy – nieważne, czy dzikie,
spontaniczne czy uprawiane i sadzone przez
człowieka – są idealnym środowiskiem do zabawy.
Umożliwiają one dziecku bezpośrednie, codzienne
obcowanie z naturą. Jest to szczególnie ważne dla
dziecka wychowującego się w wielkim mieście, które
dziką naturalną roślinność ogląda głównie w telewizji i w kinie. Wiele spośród dzieci żyjących dziś
w betonowych miastach zbyt mało czasu spędza
poza światem murów, w żywym, kolorowym,
nieustannie zmieniającym się świecie przyrody.

PIERWSZY KROK
Inspiracją do projektu był dokument wydany przez
Centrum Komunikacji Społecznej „Naturalne place
zabaw. Poradnik”, w którym wymienia się wiele
powodów, dla których warto sadzić w takich miejscach jak najwięcej roślin. W tej chwili w większości
przypadków otoczenie szkoły jest mało inspirujące
i nieeksperymentalne. Iglaki, betonowe ścieżki,
wszechobecne tuje sadzone wzdłuż ogrodzenia.
To przestrzenie nieprzyjazne dzieciom, nieedukacyjne, „martwe poznawczo”. Chcieliśmy udowodnić,
że dobór zieleni w szkolnym ogrodzie ma duży
wpływ na proces poznawczy i jest szczególnie
ważny dla dziecka wychowującego się w wielkim
mieście.

CELE
Edukacyjne:
• zwiększenie poczucia współdecydowania o przestrzeni szkolnej wśród uczących się dzieci i kadry
nauczycielskiej
• zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie pracy
projektowej oraz wiedzy na temat naturalnych
materiałów.

Społeczne:
• wzbudzenie debaty społecznej na temat organizacji przestrzeni szkolnej
• podniesienie świadomości potrzeby partycypacji
społecznej w procesie usprawniania przestrzeni.

REZULTATY PROJEKTU
Edukacyjne:
• wzrost poczucia współdecydowania o przestrzeni
szkolnej wśród uczących się dzieci i kadry
nauczycielskiej
• wzrost umiejętności dzieci w zakresie pracy
projektowej oraz wiedzy na temat naturalnych
materiałów
• wzrost zrozumienia procedury planistycznej
w kontekście miasta.
Społeczne:
• wzrost świadomości wykorzystania naturalnych
materiałów w organizacji przestrzeni okołoszkolnej
• wzrost świadomości potrzeby partycypacji
społecznej w procesie usprawniania przestrzeni
• wzrost wiedzy na temat miejskich narzędzi
edukacji samorządowej wśród nauczycieli
i nauczycielek objętych programem.
Produkty:
• mikrozmiany w sześciu przestrzeniach
okołoszkolnych
• scenariusze warsztatów do przeprowadzenia
w szkole, publikowane na Wolnych Licencjach CC BY
• 108 godzin spotkań z uczniami oraz 18 godzin
dla nauczycieli – łącznie 126 godzin prowadzonych
działań.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Oryginalność i innowacyjność projektu polegała na
zaproszeniu bezpośrednich użytkowniku przestrzeni
szkolnej do wypowiedzenia się na temat swoich
potrzeb w tym względzie i do uruchomienia
w dzieciach procesu twórczego, polegającego na
zaprojektowaniu rozwiązania, z którego w finale
będą mogły korzystać na swoim podwórku szkolnym. Oprócz przekazania wiedzy i umiejętności
w zakresie projektowym ważne było dla nas
wytworzenie w uczestnikach poczucia wpływu na
otaczającą ich rzeczywistość szkolną. Potrzebne
narzędzia wykorzystywane w pracy warsztatowej
były specjalnie przygotowane do tego projektu.
Były to m.in. „zbieracze pomysłów”, gra planszowa,
automaty do głosowania.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Oprócz drobnych trudności przy realizacji tego
typu projektów, np. w komunikacji lub logistyce,
największy wysiłek wiązał się z fizyczną realizacją
i montażem danego elementu na placu szkolnym
(w dwóch szkołach pojawiła się trudność z podłożem przeznaczonym na montaż urządzenia).

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Największą radość sprawiało nam obserwowanie
zaangażowania dzieci w poszczególne etapy projektu. Od ciekawych, czasem szalonych pomysłów
w pierwszym etapie do konkretnych projektów
oraz wykonania ich makiet za pomocą gliny,
kamyków i słomy.

INTERDYSCYPLINARNE

OPIS PROJEKTU
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TAJEMNICE BIBLIOTEKI
– CYKL RODZINNYCH GIER MIEJSKICH
Krystyna Bocheńska,
Natalia Leszczyńska,
Aneta Jurkowska
INTERDYSCYPLINARNE

Biblioteka Publiczna
Praga-Północ

52

fot. baza ICBD

Wyróżnienie w kategorii Instytucje animacji kultury • termin realizacji: 1 kwietnia–30 listopada 2017
• miejsce: okolice pl. Hallera, Szmulki, okolice ul. Ząbkowskiej, Park Praski • adresaci: dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
lokalni aktywiści, animatorzy, przedsiębiorcy i wolontariusze • liczba uczestników: bezpośrednich 180, pośrednich 1100
• realizatorki: Krystyna Bocheńska, Natalia Leszczyńska • finansowanie: Biuro Kultury m.st. Warszawy

Tajemnice Biblioteki to cykl działań sąsiedzkich
i szeroko zakrojonych gier terenowych inspirowanych serią książek detektywistycznych dla dzieci.
Działania rozpoczęto od warsztatów i spotkań
„Sąsiad w książkach, a zając w buraczkach”, podczas
których wybierano najciekawsze książki, dzielono się
wiedzą o ciekawych osobach i miejscach na Pradze.
Wśród metod pracy podczas projektu znalazły się
„eksperymenty z przestrzenią biblioteki” (zabawy
w chowanego między regałami, szukanie najdziwniejszej książki, odgadywanie skąd i po co niektóre
zakazy oraz pierwsze próby budowania fantastycznych opowieści wokół zebranych obserwacji).
Po realizacji pierwszej gry formę warsztatową
zamieniono na spotkania w terenie i rozmowy
bezpośrednio związane z możliwością włączenia
danego pomysłu do scenariusza. Spontaniczne
wyjazdy i narady na ulicach stały się charakterystycznym elementem pracy. W maju odbyły się
trzy edycje gry – planowano jeden ogólny scenariusz, który miał być realizowany w trzech
lokalizacjach, ale na prośbę uczestników i dzięki
ich wsparciu opracowano trzy odmienne scenariusze uwzględniające nowe pomysły. Finał każdej gry
odbywał się w bibliotekach, gdzie na uczestników
czekały nagrody książkowe i specjalnie zaproszony
gość – opowiadacz historii (Agnieszka Hakizimana,
Witold Roy Zalewski, Mirella Gliwińska). W edycji
jesiennej duży nacisk położono na promocję idei
zabaw na powietrzu. Zrealizowano grę „Tropem
Szmula Zbytkowera” oraz finałową – „O kolejce
górskiej i wieży spadochronowej” na terenie Parku
Praskiego, gdzie wyjątkowo wszyscy uczestnicy grali
razem jako jedna drużyna.

PIERWSZY KROK
Zaczęło się przy stole – od rozmowy dwóch
7-letnich dziewczynek, wielbicielek serii książek
o Biurze Detektywistycznym Lassego i Mai.
I od marzeń o zagadkowej kamienicy na Pradze.
I dwóch matek, które te rozmowę podsłuchały.

CELE
• poszerzenie kręgu odbiorców oferty biblioteki oraz
wzmocnienie jej roli kulturotwórczej
• promocja czytelnictwa i kreowanie potrzeb czytelniczych

• integracja i aktywizacja społeczności lokalnej
• inspiracja do tworzenia i współtworzenia familijnych aktywności na terenie warszawskiej Pragi.

REZULTATY PROJEKTU
Zrealizowano cykl gier terenowych zakończonych
seansem opowieści, zebrano grupę osób
wspierających terenowe działania biblioteki
(wspólnie przygotowano 50 punktów z zadaniami).
Do planowania, budowania i obsługi wymyślonych
punków gry włączyło się 15 podmiotów instytucjonalnych i sześć osób prywatnych. Jako efekt
wspólnej pracy z dziećmi powstały: wyliczanka-rymowanka o warszawskiej Pradze, cztery mapy
spacerów, cztery plakaty.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
Oglądanie materiałów filmowych pokazujących, jak
finalnie bawili się gracze, jak działali wolontariusze
i jak sprawdziły się wymyślone mechanizmy oraz
zabawy, a także przemiłe reakcje starszych osób,
gdy każdego ranka przed grą zostawiałyśmy ostatnie
wskazówki dla graczy (kokardki na drzewach, strzałki
i napisy na chodnikach).

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Oryginalnym pomysłem było jak największe
włączenie mieszkańców w proces powstawania
i współtworzenia gry, począwszy od wspólnego
projektowania plakatu (z rysunkami dzieci),
przez wspólną akcję informacyjną w sąsiedztwie,
po tworzenie i dyskutowanie o charakterze punktów
w grze. Przygotowano taką koncepcję scenariusza
gry, by możliwe było zagospodarowywanie jak
największej ilości pomysłów i sił: od rysunków
dzieci kredą na chodniku, przez możliwość zwiedzania prywatnych kamienic i prywatnego muzeum,
po warsztaty szycia kołder. Dobrano takie narzędzia
pracy, by zapewnić uczestnictwo w projekcie osób
w różnym wieku i wzmacniać poczucie wyjątkowej
wartości czasu spędzonego w gronie rodzinnym
i sąsiedzkim. Zadbano o atrakcyjność i różnorodność
formalną: wykorzystano techniki teatralne, muzykę,
podchody, rozmowy, zagadki, rymowanki.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Pogodzenie kultury i zasad pracy instytucji
z dynamiką projektu – konieczność planowania
z wyprzedzeniem, a jednocześnie przekonanie
autorek, że spontaniczność i zmiany są żywiołem
zabawy i gry terenowej.

INTERDYSCYPLINARNE
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CHCIEĆ TO MÓC

Elżbieta Stankiewicz

INTERDYSCYPLINARNE

Centrum Łowicka
Mokotów
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fot. Katarzyna Kurak

III miejsce w kategorii Instytucje animacji kultury • termin realizacji: 1 kwietnia–15 grudnia 2017 • miejsce: Centrum Łowicka, Służewski Dom Kultury, Miasto Szkutnia
– otwarta pracownia stolarska, Zakład krawiecki „Mój styl” oraz Budowa w Lipkowie • adresaci: dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, wychowankowie warszawskiej
placówki opiekuńczo-wychowawczej/domu dziecka • liczba uczestników: bezpośrednich około 20, pośrednich około 40 • realizatorzy: Elżbieta Stankiewicz,
Katarzyna Kurak, Joanna Kiepas, Przemysław Sobotowski, Lucyna Brzózka, Cezary Machnio • finansowanie: środki własne, Biuro Kultury m.st. Warszawy

CELE

W ramach projektu „Chcieć to móc” zorganizowano
warsztaty, których głównym celem było umożliwienie uczestnikom poznania własnych uzdolnień
i predyspozycji, a także pokazanie im, że wiele rzeczy
jest w zasięgu ręki, jeśli tylko podejmą próbę realizacji swoich marzeń. Projekt był przeznaczony dla
wyjątkowej grupy – wychowanków domu dziecka,
w wieku od 6 do 16 lat. Wzięli oni udział w dziesięciu
warsztatach praktyczno-teoretycznych. Zapoznali
się z wybranymi zagadnieniami związanymi z pracą
architekta i projektowaniem – poczynając od skali
najmniejszej (przedmioty) poprzez skalę pośrednią
(wnętrza), do skali największej (urbanistyka), zgodnie z zasadą poznawania świata od tego co mamy
w najbliższym otoczeniu do szerszej perspektywy
patrzenia na rzeczywistość. Podczas warsztatów
uczestnicy poznali zawody i zakres prac związanych
z architekturą oraz szeroko pojętym budownictwem.
Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy gości
reprezentujących dane profesje, którzy opowiadali podczas warsztatów, na czym polega praca
architekta, konstruktora, wykonawcy budowlanego,
instalatora, geodety oraz przedstawicieli innych
zawodów związanych z powstawaniem budynków
oraz miasta. Uczestnicy zajęć mogli także samodzielnie zaprojektować meble, wnętrza, budynki,
ogrody oraz tereny zielone. Zapoznawali się także
z zasadami urbanistyki i planowania przestrzennego,
wykonując makietę, malując, budując i konstruując
przy wykorzystaniu prawdziwych materiałów budowlanych. Spotkania odbywały się w Centrum Łowicka
i Służewskim Domu Kultury oraz w pracowniach
związanych z prezentowaną branżą (np. w pracowni
krawieckiej czy stolarni). Uczestnicy zapoznali się
z ciekawymi architektonicznie miejscami w Warszawie, mogli doświadczyć realiów pracy ekspertów
w danym zawodzie. Projekt zakończył się prezentacją
ostatniej, dużej wspólnej pracy nad makietą miasta.

• umożliwienie aktywnego współuczestnictwa
w twórczym wieloetapowym działaniu i wykorzystanie go do osiągnięcia pozytywnej zmiany w grupie
uczestników
• stworzenie możliwości poznania uzdolnień
i predyspozycji uczestników
• umożliwienie młodzieży refleksji nad wyborem
własnej drogi życiowej
• nauka współpracy w zespole i korzystania
z pomocy
• rozwijanie kompetencji kadr kultury, uwrażliwienie
na trudności komunikacyjne i emocjonalne
specyficznej grupy młodzieży.

PIERWSZY KROK
Autorka zainspirowała się działalnością Fundacji
„Mamy dzieci” (organizującą pikniki i imprezy
charytatywne w Teatrze Kamienica) oraz postawą
Macieja Maszewskiego i firmy T-Mobile, które pokazały, że sposób pomagania poprzez „dawanie
wędki” jest najlepszy. Ponad rok temu w Centrum
Łowicka odbyły się jednorazowe warsztaty architektoniczne dla dzieci z domu dziecka, które pokazały,
jak bardzo potrzebna była taka inicjatywa.

REZULTATY PROJEKTU
• stworzenie młodym uczestnikom możliwości poznania własnych uzdolnień i predyspozycji poprzez
aktywny udział w kolejnych warsztatach tematycznych
• zdobycie umiejętności współpracy w zespole
i korzystania z pomocy podczas działań warsztatowych
• zapoznanie młodzież z realiami pracy z dorosłymi
• poszerzenie kompetencje kadry i uwrażliwienie na
trudności komunikacyjne i emocjonalne specyficznej grupy młodzieży
• poszerzenie doświadczeń pracowników dwóch
ośrodków poprzez współpracę przy jednym projekcie
i realizację elementów projektu w obu placówkach
• zainicjowanie procesu zmiany samooceny defaworyzowanej grupy młodzieży
• zdobycie przez dzieci i młodzież nowych umiejętności wyrazu artystycznego
• zwrócenia uwagi na znaczenie roli projektanta
w tworzeniu obrazu miasta, wpływu wszystkich
mieszkańców na najbliższe otoczenie poprzez
uwrażliwianie i poznanie przestrzeni wokół nas,
prospołecznego i ekologicznego podejścia do
środowiska.

ORYGINALNOŚĆ KONCEPCJI
Autorski pomysł dla konkretnej grupy odbiorców –
wychowanków domu dziecka, dzieci skrzywdzonych
i opuszczonych, pozbawionych elementarnego
poczucia bezpieczeństwa, więzi, poczucia własnej
wartości. W projekcie potraktowani oni zostali
bardzo indywidualnie i podmiotowo, otrzymali
możliwość samodzielnej twórczej pracy , a także

wspólnego tworzenia czegoś pożytecznego (np.
podczas zajęć na budowie skonstruowali wspólnie
budę dla psa i razem zawieźli ją i podarowali klinice
weterynaryjnej).

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
Wyzwaniem okazała się wzajemna komunikacja oraz
wyciszenie nadmiaru emocji na warsztatach. Dzieci,
szczególnie te młodsze, reagowały żywo i okazywały
skrajne uczucia, co wymagało umiejętnego reagowania na nie.

NAJWIĘKSZA RADOŚĆ
• pokazanie dzieciom, że mają wpływ na swoje życie
• odkrywanie pasji i zainteresowań przez młodych
uczestników warsztatów
• radość z własnoręcznie wykonanych przedmiotów,
które mogły zabrać ze sobą
• śmiech i chwile beztroski na warsztatach.

INTERDYSCYPLINARNE
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Drodzy animatorzy, edukatorzy i nauczyciele,
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej na dobre zadomowił
się w naszym mieście. Pisaliśmy go dziesięć lat temu, pierwsza
wersja powstała dla szkół i instytucji animacji kultury. Pięć
lat później przygotowaliśmy program dla wszystkich
mieszkańców – od najmłodszych do najstarszych, bo przecież
każdy z nas zasługuje na edukację kulturalną.
W Warszawie udało nam się przełamać stereotyp konkurowania
ze sobą. My ze sobą w ramach WPEK współpracujemy.
Na konferencjach, warsztatach i spotkaniach widzę
środowisko, a nie oddzielne grupy branżowe.
W tym roku jako priorytetowe tematy przyjęliśmy wielokulturowość, treści i wartości utracone, odpowiedzialność za słowo
w życiu codziennym i w Internecie oraz rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Okazało się, że edukacja kulturalna
czasem musi być narzędziem interwencji, stąd projekty
i konferencje poświęcone tym tematom.
Mam nadzieję, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem
budowania środowiska edukacji kulturalnej w dzielnicach,
jeszcze większej współpracy urzędu, instytucji i szkół
z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi,
artystami i aktywistami. Lokalne sieci są największą
wartością Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Zapraszamy Was do korzystania ze wszystkich narzędzi WPEK,
do udziału w Laboratorium Edukacji Kulturalnej i cyklu
konferencji EduAkcja Warszawy, a także do korzystania
z portalu www.edukacjakulturalna.pl.
Przypominam też, że wszystkie nasze teksty, zdjęcia i filmy
udostępniamy na wolnych licencjach, więc możecie z nich
korzystać.
Serdecznie zapraszam do dalszego współtworzenia programu.
Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
ds. Edukacji Kulturalnej

72

Zespół redakcyjny: Anna Michalak-Pawłowska, Monika Gołębiowska
Korekta: Monika Gołębiowska
Opracowanie graficzne i skład: Adam Jastrzębski
(tylna okładka - opracowanie graficzne studio Podpunkt)
Druk: Agencja Poligraficzno-Wydawnicza GIMPO
Wydawca: Dom Kultury Dorożkarnia

Współwydawca: Dom Kultury KADR

ISBN
978-83-932462-8-1
Warszawa 2018

Publikacja książkowa sfinansowana przez m.st. Warszawę
Wszystkie zdjęcia zostały przekazane przez autorów projektów,
organizacje bądź instytucje.
Publikacja dostępna na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 4.0.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Pełna treść licencji dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów
oraz podania informacji o licencji.

www.edukacjakulturalna.pl

