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Wiecznik 
Białostocki
Damian Dworakowski 
Białystok

Przedstawiciele mediów często pytają: „Ile 
czasu powstawał ten mural?”. Sformułowane 
w ten sposób pytanie jest nieprecyzyjne i trudno 
jednoznacznie stwierdzić, czy lepszą odpowiedzą 
będzie „trzy dni”, czy „trzy miesiące”. Sam czas 
przenoszenia projektu na ścianę jest kwestią 
drugorzędną. Ważniejsze jest, jak tworzy się 
koncepcję takiej pracy ze wszystkimi elemen
tami sprawiającymi, że efekt ostateczny niesie 
za sobą wartości nie tylko estetyczne.  
 „Wiecznik Białostocki” jest nietypowym mu
ralem. Jako wielkoformatowa praca graf  cz       na 
łączy walory estetyczne z edukacyjnymi. Zasta
nawiając się nad jego elementami składowymi, 
możemy wskazać warstwę kreacji artystycznej 
i warstwę technologiczną. Z naszej perspektywy 
faza koncepcyjna jest najważniejsza. Tak też  
było w przypadku „Wiecznika Białostockiego” – 
muralu, który powstał w 2018 r. w Białymstoku 
przy ulicy Ciepłej 1 z okazji stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  
 Realizator projektu – Stowarzyszenie Kre aty
wne Podlasie – jest organizatorem wielu przed
sięwzięć animujących przestrzeń oraz społecz
ność Białegostoku i województwa podlaskiego. 
Jednym z nich jest Festiwal Światła i Sztuki 
Ulicy „Lumo Bjalistoko”, w ramach którego 
prezentujemy światło w sztuce i sztukę w prze
strzeni. Stworzyliśmy kilkanaście prac grafcz   
nych w różnych miejscach regionu, starając się 
pokazywać różne odmiany street artu, łącząc go 

z nowymi technologiami i tworząc w ten spo                                                 sób 
np. murale kolażowe, czyli unikatowe prace po
wstałe dzięki połączeniu trzech technik: muralu, 
reliefu i instalacji świetlnej. Zawsze szukamy no
wych rozwiązań w sztuce wizualnej. W ramach 
konkursu dotacyjnego organizowanego przez 
Miasto Białystok postanowiliśmy zgłosić swój 
pomysł na upamiętnienie stulecia odzyskania 
niepodległości. Ideą projektu było stworzenie 
współczesnej formy artystycznej upamiętniają
cej tę wyjątkową rocznicę. Chcieliśmy wykonać 
pracę, która w sposób godny, ale niesztampowy 
i atrakcyjny, będzie się do niej odwoływać.  
 Naszym celem było stworzenie pracy, która 
nie tylko jest „ładna”, ale również zaskakuje, 
pozwala na refleksję, przybliża realia tamtych 
czasów. Zastanawialiśmy się, jaka forma 
w największym stopniu zrealizuje wybrany cel. 
Prace koncepcyjne nad muralem to setki dysku
sji, badań, poszukiwań. Formułując cel główny, 
wiedzieliśmy, że warto podjąć szerszą współpra
cę, żeby nie było to tylko nasze dzieło, ale żeby 
zostało stworzone przez ludzi, którzy dzielą 
z nami refleksje na temat sposobu upamięt
nienia rocznicy odzyskania niepodległości. 
Do współpracy zaprosiliśmy lokalnych artystów, 
w tym streetartowców, ilustratorkę oraz history
ka, społeczników, menadżerów kultury, społecz
ność lokalną. Dyskutowaliśmy, projektowaliśmy, 
rysowaliśmy, szukaliśmy... Prace koncepcyjne 
pochłonęły wiele godzin i dni.  Zastanawialiśmy 
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się, jaka forma grafczna powie więcej mieszkań
com miasta o tej rocznicy niż kolejny wizerunek 
marszałka Piłsudskiego. Chcieliśmy przekazać 
wiedzę, oddać klimat, pokazać kawałek historii. 
Jak przekazywano informacje w tamtych cza
sach? Przez prasę. Stwierdziliśmy, że gazeta 
będzie najlepszą formą dla muralu. Pozostało 
tylko stworzyć obraz, posługując się słowami.  
 Jak powinien wyglądać mural w formie gazety? 
Czy „przedrukować” na ścianę istniejący tytuł, 
czy zredagować coś własnego? Takie pytania 
pojawiały się na etapie prac koncepcyjnych, 
a poszukiwanie odpowiedzi polegało na wyborze 
narzędzi w największym stopniu realizujących 

nasz pierwotny cel. Tytuły prasowe z listopada 
1918 r. nie pozwalały na realizację naszych 
założeń, ponieważ nie zawierały treści wprost 
odwołujących się do odzyskania niepodległości, 
dlatego konieczne było stworzenie własnej 
gazety. Trzeba jej było nadać tytuł. Skoro nasza 
gazeta ukazywać się będzie raz na sto lat, 
nazwaliśmy ją „Wiecznik Białostocki”. Chcąc 
zachować jak najwięcej walorów edukacyjnych 
i prawdę historyczną, postanowiliśmy wyko
rzystać autentyczne fragmenty materiałów 
prasowych ukazujących się w tamtym okresie. 
Wkomponowaliśmy również elementy, bez 
których żaden tytuł nie mógł istnieć – reklamy, 
poradniki, kącik szachowy, prognozę pogody. 
Ściana zabytkowej kamienicy, usytuowana 
w historycznej części miasta, pamiętająca czasy 
odzyskania niepodległości w 1918 r., została 
udostępniona przez Wspólnotę Właścicieli. 

Warto tworzyć 
 murale, które 

nie tylko są 
estetyczne, ale 

posiadają wartość 
edukacyjną i są 

dopasowane 
do przestrzeni.

Efekt końcowy. Mural „Wiecznik Białostocki”, fot. We Shoot People Paweł Dudko

Jesienne słowa, fot. We Shoot People Paweł Dudko
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Miejski Konserwator Zabytków zaakceptował 
nasz pomysł. Mieliśmy więc kamienicę, artykuły 
i materiały – wszystko z epoki. Chcieliśmy, żeby 
forma grafczna również wyglądała autentycznie. 

Dopiero na tym etapie mogliśmy przejść do 
drugiej części pracy nad muralem, czyli techniki 
wykonania.  
 Technologia drukarska sprzed stu lat miała 
swoje mankamenty: pożółkły papier z widocz
nymi niedoskonałościami, odpryskująca farba 
drukarska, czcionki nie zawsze równo odbija
jące tusz, a w dodatku chochliki drukarskie, 
które zdarzały się nawet najlepszym. Jednak 
i te elementy włączyliśmy do naszych założeń. 
Współpraca z agencją reklamową, ilustratorką, 
streetartowcami i producentami wizualnymi, 
koordynowana przez producenta i współtwórcę 
„Wiecznika Białostockiego”, Damiana Dwora
kowskiego, zaowocowała doborem nietypowych 
dla muralu technik. Wykonaliśmy podkład  
z kilku dziesięciu litrów farby, sprawiając, że ścia
na imitowała starą kartkę papieru gaze towego. 
Stworzyliśmy wykroje blisko 4000 liter i znaków, 
które przyczepiliśmy do odmalowania, zużywając 
10 000 zszywek do takera i 100 puszek farby. 
Kontury zdjęcia odmalowaliśmy z wykorzysta
niem projektora multimedialnego, ręcznie uzu
pełniając je o detale umożliwiające odczytanie 
fotografi. Większość prac przeprowadzaliśmy 

na podnośniku koszowym. Wykonanie muralu 
trwało trzy dni, prace koncepcyjne – poszukiwa
nie pomysłów, projektowanie grafki, poszu
kiwanie archiwaliów, wybór technologii – trzy 
miesiące. 
 Największą wartość „Wiecznika Białostoc
kiego” stanowi to, że nie jest to kolejny ładny 
mural, którego nie rozumiemy i o którym zapomi
namy, mijając go. Za nasze największe osiągnię
cie uważamy to, że ludzie zatrzymują się przy 
nim na kilka minut i czytają. Podziwiając formę, 
skupiają się również na treści.

„Wiecznik Białostocki” to mural, 
w którym wykorzystano współczesne 

formy wizualne, techniki i technologie 
do stworzenie fikcyjnej gazety opisującej 
wydarzenia z 11 listopada 1918 roku. Ideą 

muralu jest edukacja historyczna przy 
użyciu street artu. Dzięki ciekawej formie 
przechodzący ludzie zatrzymują się, żeby 

poczytać wartościową treść.

Jesienne słowa, fot. We Shoot People Paweł Dudko

Proces powstawania. Streetartowcy na podnośniku,
fot. We Shoot People Paweł Dudko
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ile osób 
organizowało 
projekt

6

 
miejsce 
realizacji

Białystok, ulica Ciepła 1

 
niezbędne 
narzędzia

ściana, projekt grafczny, farby 
i materiały techniczne, podnośnik, 
szablony, projektor multimedialny i inne

 
najważniejsi 
partnerzy

Wspólnota Właścicieli budynku 
Ciepła 1 – udostępnienie ściany

 
uczestnicy 
projektu

wszyscy przechodnie i kierowcy 
poruszający się obok ściany, na której 
powstał – każdy może nabyć wiedzę 
oglądając/czytając mural

okres 
trwania 
projektu

4 miesiące

 
źródło 
finansowania

dotacja Urzędu Miejskiego w Białymstoku

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

koordynator/producent, artyści, 
streetartowcy, grafcy, historycy, 
animatorzy

 
 
formy

• prace nad koncepcją merytoryczną 
• koncepcja grafczna  
• organizacja techniczna 
• wykonanie – łącznie kilkadziesiąt 
 spotkań członków zespołu

STOWARZYSZENIE KREATYWNE 
PODLASIE POD KIEROWNICTWEM 
DAMIANA DWORAKOWSKIEGO
 
Białystok, ul. Ciepła 1 
 
biuro@kreatywnepodlasie.pl 
 
Wykonanie: 
Marcin Boast Sokołowski 
Damian Dworakowski 
Koncepcja i produkcja: 
Damian Dworakowski 
Projekt grafczny: 
Line Pag Paulina Gajda-Deszczka 
Współpraca koncepcyjna 
i merytoryczna: 
Piotr Jać 
Konsultacje historyczne  
i publicystyczne: 
Marcin Koziński 
Konsultacje artystyczne: 
Katarzyna Zagłoba 
 
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie 
– organizacja pozarządowa realizu
jąca interdyscyplinarne projekty 
w obszarach niszowych. Organizator 
wielu projektów społecznych 
i kulturalnych, (Festiwal Światła 
i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”, 
Węglowa – Społeczna Koncepcja, 
Dzień Munduru, Nowe Narzędzia – 
Nowe Możliwości i wielu innych) 
mających na celu pobudzanie 
kreatywności i zaangażowania 
społeczności lokalnej. 

kreatywnepodlasie.pl

http://kreatywnepodlasie.pl
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Niepodległość 
uskrzydla
Maria Pawlak 
Sulejówek

W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Muzeum Józefa Piłsudskie
go w Sulejówku postanowiliśmy przygotować 
specjalny program dwudniowych warsztatów 
edukacyjnych dla uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych, uczących się w małych 
szkołach wiejskich na terenie województwa 
mazowieckiego. Ich tematem przewodnim 
była depesza notyfkująca powstanie państwa 
polskiego z 16 listopada 1918 r. 
 Sto lat temu Józef Piłsudski podpisał depe
szę, dzięki której o odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości dowiedział się cały świat. 
W depeszy zapisana została wizja Polski,  
jaką mieli twórcy Niepodległej. Z jej treści 
można odczytać marzenia pokolenia Józefa 
Piłsudskiego o wolnej Polsce. Przygotowaliśmy 
zajęcia, które przekazywały wiedzę o odzy
skaniu niepodległości przez pryzmat depeszy, 
zachęcały do refleksji nad sposobami komu
nikacji sto lat temu i dzisiaj oraz angażowały 
uczestników w projekt łączący historię i działa
nia artystyczne. Uczestnicy zajęć wspólnie szu
kali odpowiedzi na pytanie o nasze dzisiejsze 
marzenia o Polsce.  
 Tworząc projekt, założyliśmy sobie dwa 
cele: pierwszy – merytoryczny – popularyza
cja depeszy z 1918 r. wśród uczniów, drugi – 
społeczny   – dotarcie z warsztatami do małych 
szkół wiejskich, które były zainteresowane 

współpracą z nami przy wcześniejszych dzia
łaniach zespołu w terenie.  
 We wrześniu 2018 r. ogłosiliśmy nabór szkół 
do projektu. Informację udostępniliśmy na stro
nie internetowej muzeum, na naszym proflu 
na portalu Facebook oraz rozesłaliśmy drogą 
mailową do nauczycieli z Klubu Nauczyciela 
Historii, działającego przy Muzeum. W pierw
szej edycji do projektu zgłosiło się piętnaście 
szkół, spośród których wybraliśmy dziesięć. 
Braliśmy pod uwagę następujące kryteria: 
wielkość gminy, odległość od Warszawy oraz 
lokalizację na terenie województwa. Zależało 
nam, aby wybrane szkoły reprezentowały 
różne regiony województwa i abyśmy mogli 
dotrzeć z projektem do miejsc najbardziej 
oddalonych od dużych miast. Projekt cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego 
postanowiliśmy zrealizować edycję wiosenną 
w tym samym województwie. W lutym 2019 r. 
ogłosiliśmy nabór i spośród dwudziestu zgło
szeń wybraliśmy dziesięć szkół, w których do 
końca maja 2019 r. przeprowadziliśmy warsz
taty. Finałem warsztatów w obydwu edycjach 
były dwie wystawy podsumowujące, zrealizo
wane na terenie Warszawy.  
 Do projektu zaprosiliśmy siedmioro edukato
rów muzealnych, którzy, prowadząc dwudniowe 
warsztaty, przejechali ponad 4000 km i prze
prowadzili 1600 godzin warsztatów. 
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W projekcie wzięło udział ponad 4000 uczniów 
i nauczycieli. Scenariusz zajęć przygotowali
śmy dla konkretnej grupy uczniów – 7. i 8. klas 
szkoły podstawowej.  
 Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w czerw
cu 2018 r. od opracowania koncpecji warszta
tów. Latem przygotowaliśmy ich scenariusz. 
Pierwszego dnia uczniowie wspólnie zgłębiali 
wiedzę o różnych drogach do niepodległości: 
zbrojnej, artystycznej, politycznej, gospodar
czej i społecznej. Pomogły im biogramy osób, 
które przyczyniły się do odzyskania wolności. 
Tematem przewodnim była historia depeszy 
notyfkującej powstanie państwa polskiego. 
Wykorzystując specjalnie zaprojektowane 
nadajniki do wysyłania sygnału alfabetem 
Morse’a, uczniowie przekazywali sobie treść 

depeszy, którą wysłano z warszawskiej Cyta
deli. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali 
inną rolę Cytadeli – nie tylko więzienia, ale 
także ważnego punktu strategicznego na Ma
zowszu. Na zakończenie uczniowie wspólnie 
przetworzyli tekst sprzed stu lat, dostosowując 
go do komunikatorów XXI wieku: Facebooka, 
Twittera i prasy.  
 Drugiego dnia warsztatów uczniowie 
zastanawiali się nad słowem „niepodległość”. 
W odniesieniu do niego wspólnie tworzyli hasła 
wskazujące, co według nich jest ważne we 
współczesnym świecie. Następnie szukali 
skojarzeń z nazwą projektu. Poznawali również 
różne techniki kaligrafi, które pomogły im 
w wypisaniu marzeń na piórach stanowiących 
element przygotowywanej instalacji. Hasłem 

Jeśli chcesz 
podjąć podobne 

działania, pamiętaj, 
że przekazywanie 

wiedzy jest tylko 
jednym z wielu 

zadań w projekcie 
historycznym.

Uczestnicy warsztatów na tle instalacji, fot. M. Pawlak,
z archiwum Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Tworzenie instalacji Skrzydła wolności, fot. M. Pawlak, 
z archiwum Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku



15

przewodnim było pytanie: „Jaka Polska marzy 
mi się za sto lat?”. Najważniejszy punkt warsz
tatów stanowiło przygotowanie wielkoformato
wej instalacji, która była efektem pracy wszyst
kich uczniów. Inspirację do jej stworzenia 
stanowiły prace autorstwa Kelsey Montague. 
Uczestnicy warsztatów zespołowo montowali 
wielką białą naklejkę skrzydeł do czarnego tła 
o wymiarach 5 x 2,5 m. Następnie każdy mógł 
przykleić do skrzydeł kolorowe pióra ze swoimi 
marzeniami. Po tej części warsztatów grupa 
ich uczestników animowała całą społeczność 
szkolną do uzupełniania instalacji swoimi ma
rzeniami, zapisanymi na kolorowych piórach. 
 Połączenie źródła historycznego (depeszy) 
z instalacją artystyczną było dobrym pomys
łem; szkoły zaangażowały się w pracę. Trzeba 
pamiętać o tym, że każda szkoła ma inne 
wyposażenie budynków i możliwości technicz
ne. Przy mocowaniu instalacji byliśmy więc 
otwarci na oczekiwania i potrzeby konkretnych 
placówek. Wiele szkół postanowiło po zakoń
czeniu projektu zostawić instalację na dłużej, 
aby społeczność szkoły mogła ją oglądać 
i współtworzyć przez cały rok. 

Tworzenie instalacji Skrzydła wolności, fot. M. Pawlak, 
z archiwum Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Zespół edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przygotował, 
projekt dwudniowych warsztatów „Niepodległość uskrzydla” 

skierowany do 13–14-latków z województwa mazowieckiego. Pracując 
ze źródłem historycznym, jakim była depesza notyfikująca powstanie 

państwa polskiego z 1918 r., chcieliśmy pokazać, że można odszukać 
w niej treści, które są aktualne w czasach, w których żyjemy, i mogą być 
inspiracją w myśleniu o przyszłości. Aby wspomóc uczniów w myśleniu 
o przyszłości, zaproponowaliśmy im stworzenie instalacji artystycznej, 

w którą mógł zaangażować się każdy zainteresowany, spisując swoje 
marzenia o Polsce na kolorowym piórze.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z nadajnikiem 
do wysyłania sygnału alfabetem Morse'a, fot. M. Pawlak, 
z archiwum Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
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ile osób 
organizowało 
projekt

9

 
miejsce 
realizacji

województwo mazowieckie (20 szkół)

 
źródło 
finansowania

Program Wieloletni Niepodległa 
na lata 2017–2022

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 4000 biorących udział w warsztatach

 
niezbędne 
narzędzia

• nadajnik do wysyłania sygnału 
 alfabetem Morse’a 
• materiały plastyczne 
• wielkoformatowy druk skrzydeł 
• tło fotografczne

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

historyk, grafk

 
uczestnicy 
projektu

uczniowie ze szkół i nauczyciele

okres 
trwania 
projektu

listopad – grudzień 2018 
marzec – maj 2019

 
 
formy

20 dwudniowych warsztatów
(każdy po 4 godziny zegarowe) MUZEUM JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO 
W SULEJÓWKU
 
Sulejówek 
 
Koordynatorka: 
Maria Pawlak 
 
m.pawlak@mjpws.pl  
 
dokumentacja projektu 
na stronie Muzeum

https://muzeumpilsudski.pl/niepodleglosc-uskrzydla-2019/
https://muzeumpilsudski.pl/niepodleglosc-uskrzydla-2019/
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Granice języka – 
granicami świata
Iwona Kusak 
BielskoBiała

„Granice języka – granicami świata” to projekt 
realizowany przez Dom Kultury im. Wiktorii 
Kubisz – placówkę Miejskiego Domu Kultury 
w BielskuBiałej – w ramach programu Narodo
wego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulu
bionych” od 2016 r. Tegoroczna, czwarta edycja 
projektu, zatytułowana „Słowa mają moc”, była 
poświęcona sprawczej sile słów i polszczyźnie 
jako nośnikowi wartości. Podczas cyklu warsz
tatów językowych dla młodzieży, warsztatów dla 
nauczycieli i instruktorów oraz fnalizującego 
projekt Młodzieżowego Forum Językowego 
podejmowaliśmy temat związku języka z myśle
niem, postawami, jakie prezentujemy, wartościa
mi, jakie wyznajemy. Uświadamialiśmy uczest
nikom, że poprzez język kształtujemy samych 
siebie, możemy też ulepszać świat, tworzyć 
więzi zaufania i współpracy. 
 U genezy projektu leży potrzeba przekazania 
młodzieży fascynacji językiem polskim, prze
ciwdziałania stereotypowi, że język ojczysty 
jest nudny, a dbałość o niego nie jest nikomu 
potrzebna. Poprzez nasze działania chcieliśmy 
sprawić, by młodzi ludzie polubili i docenili język 
ojczysty, by chcieli czytać polskie książki, oglądać 
polskie flmy, słuchać polskiej muzyki, aby, jeśli 
sami muzykują, pisali teksty piosenek po polsku, 
a przede wszystkim, by używali języka świadomie, 
wykorzystując go do budowania porozumienia. 
 Uznaliśmy, że aby młodzi ludzie zaczęli 
rozmawiać o języku – nie tylko ze swoimi polo

nistami, ale też ze sobą nawzajem – trzeba ich 
wyprowadzić ze szkół, pokazać zależność mię
dzy językiem, którego używają, a jakością ich 
życia, dać im przestrzeń do refleksji, uruchomić 
ich przedsiębiorczość i kreatywność. W tym celu 
wykorzystaliśmy aktywne metody edukacyjne 
takie jak: praca w grupach, burza mózgów, 
dyskusja, drama, które gwarantują autentyczne 
zaangażowanie uczestników w proponowane 
działania. 
 Podczas warsztatów pracowaliśmy z różnymi 
grupami, w tym z młodzieżą z mniejszymi szansa
mi edukacyjnymi i zagrożoną wykluczeniem, po to, 
by przygotować ją do udziału w forum językowym. 
W ramach przedsięwzięcia zrealizowaliśmy: 
 
• cykl warsztatów dla młodzieży, 
• warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury,
• młodzieżowe forum językowe pt. „Słowa 
 mają moc”.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
 
Przeprowadziliśmy dwanaście warsztatów, w któ
rych wzięło udział prawie dwustu uczniów szkół 
ponadpodstawowych, w tym szkół z oddziałami 
integracyjnymi, wychowanków Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka 
Wychowania i Terapii Nadzieja, świetlicy środo
wiskowej i Domu Dziecka w BielskuBiałej. 
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Grupom zaproponowaliśmy cztery tematy 
warsztatów, których scenariusze przygotowali 
dla nas eksperci językowi: 
1 Słowa mają moc. Podczas zajęć rozmawia 
 liśmy o funkcjach języka jako narzędzia komu 
 nikacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
 funkcji magicznej. Dyskutowaliśmy też o tabu  
 językowym. 
2 Wartość świata – świat wartości. Podczas  
 warsztatów odczytywaliśmy zawarty w przy 
 słowiach różnych narodów przekaz kulturowy.  
 Rozmawialiśmy o słownictwie wartościującym  
 i kreowaniu za jego pomocą własnego, 
 subiektywnego obrazu świata. 
3 Hejt i mowa nienawiści. Jak im przeciwdziałać. 
 Podczas tych warsztatów uczestnicy pogłębili 
 swoją wiedzę na temat coraz powszechniej 
 szych zjawisk określanych mianem hejtu 
 i mowy nienawiści. Uczyli się rozpoznawania 
 ich przejawów, a także sposobów przeciwdzia 
 łania tym zjawiskom.
4 Komunikacja bez przemocy, czyli o języku  
 serca. W ramach warsztatów młodzież 
 dowiedziała się, czym jest przemoc w konwer 
 sacji. Uczyła się, jak poprzez język budować 
 pozytywne relacje oparte na szczerości i em 
 patii, jak rozmawiać, aby osiągnąć porozumie 
 nie, podtrzymać więzi, informować o włas 
 nych potrzebach, nie krzywdząc innych ludzi.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
I ANIMATORÓW KULTURY

 
Nauczyciele, wychowawcy i instruktorzy wzięli 
udział w warsztatach pt. Jak uczyć komunika-
cji bez przemocy, opartych na metodzie M.B. 
Rosenberga (NVC). Rozpoznawali wypowiedzi 
przesycone ocenami moralnymi, oceniającymi 
porównaniami, interpretacjami i klasyfkacjami. 
Uczyli się formułować komunikaty budujące 
porozumienie. Poznawali metody przekazywa
nia tych umiejętności dzieciom i młodzieży.

MŁODZIEŻOWE FORUM 
JĘZYKOWE

 
Cykl warsztatów zakończyło Młodzieżowe Forum 
Językowe pt. „Słowa mają moc” z udziałem 
autorytetów ze świata nauki i kultury. W forum 
wzięło udział 220 uczniów z dziewięciu placó
wek oświatowych z BielskaBiałej i Cieszyna. 

Słowa mają wielką 
moc! Z ich pomocą 
możemy zmieniać 

świat, burzyć mury 
i budować mosty.

Młodzieżowe Forum Językowe 2019. Podsumowanie 
debat młodzieży, fot. z archiwum Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz

Warsztaty „Komunikacja bez przemocy”, fot. z archiwum Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
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W ramach forum odbyły się: 
 
• wykłady ekspertów językowych (prof. Jerzego  
 Bralczyka z UW, prof. Anety Załazińskiej z UJ, 
 dr hab. Beaty RaszewskiejŻurek z UJ, 
 prof. Marka Bernackiego z ATH), 
• siedem prowadzonych przez ekspertów 
 paneli młodzieżowych na temat siły sprawczej  
 słów oraz języka jako nośnika wartości, 
• prezentacje wypracowanych przez młodzież  
 podczas paneli materiałów, w tym m.in. 
 plakatów zachęcających do promowania  
 uniwersalnych, humanistycznych wartości,  
 haseł reklamowych, happeningów oraz 
 innych pomysłów na akcje edukacyjne 
 skierowane przeciw hejtowi i mowie nienawiści. 
 
Forum zakończyła improwizowana zabawa z języ
kiem prowadzona przez artystów kabaretu Ad Hoc. 
 Tak szeroko zakrojone działania wymagały 
współpracy z różnymi podmiotami oraz z eks
pertami w zakresie językoznawstwa. Konsulta
cje były niezbędne zarówno na etapie tworzenia 
koncepcji projektu, jak i podczas jego realizacji. 
 Przygotowując forum, współpracowaliśmy 
z ekspertami z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(prof. Aneta Załazińska) i z Uniwersytetu 
Śląskiego (prof. Jarosław Pacuła). Partnerzy 
merytoryczni projektu to: Akademia Techniczno
Humanistyczna w BielskuBiałej, bielski oddział 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich oraz Miejski Zarząd Oświaty.  
 Ważnym aspektem projektu była współpra
ca ze szkołami, które, uczestnicząc w naszym 
projekcie już czwarty rok z rzędu, obdarzają nas 
zaufaniem i cenią wysoki poziom naszych działań. 
 „Zaangażowanie” to słowoklucz w naszym 
projekcie. Przedsięwzięcie jest niezwykle ważne 
dla nas, jego realizatorów. Głęboko wierzymy, 
że zmiana postaw młodzieży w stosunku do 
języka ojczystego jest możliwa. Nasze dzia
łania angażują młodych ludzi, bazując na ich 
doświadczeniach. Pokazują, jak sprawność 
językowa i uważność na słowa ułatwiają rozwią
zywanie codziennych problemów, wpływają na 
otaczającą nas rzeczywistość. Właśnie uzyska
nie tego zaangażowania uważamy za najcen
niejsze. To ono pozwala wierzyć, że, świadomi 
wielkiej mocy języka, uczestnicy projektu będą 
chcieli zmieniać świat dobrymi słowami.

Młodzieżowe Forum Językowe 2019. Podsumowanie 
debat młodzieży, fot. z archiwum Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz

„Granice języka – granicami 
świata” to projekt Domu 

Kultury im. Wiktorii Kubisz – 
placówki Miejskiego Domu 

Kultury w Bielsku-Białej, 
skierowany do młodzieży. 

Tegoroczna, czwarta edycja 
projektu pt. „Słowa mają 

moc” była poświęcona sile 
sprawczej słów i polszczyźnie 

jako nośnikowi wartości.

Warsztaty „Wartość świata, świat wartości”, fot. z archiwum Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz
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ile osób 
organizowało 
projekt

zespół projektowy: 4 osoby. 
zaproszeni eksperci językowi: 10 osób

okres 
trwania 
projektu

29.04.2019 – 08.11.2019

 
niezbędne 
narzędzia

tablice flipchartowe i markery 
do pracy warsztatowej
 
miejsce 
realizacji

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz – 
placówka Miejskiego Domu Kultury 
w BielskuBiałej

 
źródło 
finansowania

dotacja w ramach programu Narodowe
go Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj 
do ulubionych” oraz środki własne

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

językowe i organizacyjne

ilu było 
uczestników 
projektu

420

 
uczestnicy 
projektu

młodzież, nauczyciele 
i animatorzy kultury
 
 
formy

• 12 warsztatów dla młodzieży 
• 2 warsztaty dla nauczycieli 
 i animatorów kultury 
• Młodzieżowe Forum Językowe

 
najważniejsi 
partnerzy

• Katedra Literatury i Kultury Polskiej  
 Akademii TechnicznoHumanistycznej  
 w BielskuBiałej 
• bielski oddział Towarzystwa Nauczycieli  
 Bibliotekarzy Szkół Polskich 
• Miejski Zarząd Oświaty

IWONA KUSAK
 
BielskoBiała 
 
kierownik.kubiszowka@mdk.bielsko.pl 
 
Iwona Kusak 
polonistka, animatorka kultury, 
instruktorka teatralna, pedagog 
dramy, trenerka związana 
ze Stowarzyszeniem Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL w Warszawie, kierownik 
Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz – 
placówki Miejskiego Domu Kultury 
w BielskuBiałej, pomysłodawczyni 
i realizatorka wielu projektów 
kulturalnych i społecznych 

granicejezyka.wordpress.com

http://granicejezyka.wordpress.com
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Blubrajmy 
na Fyrtlu!
Piotr Wiśniewski 
Gniezno

„Blubrajmy na Fyrtlu!” jest prowadzonym 
od kilku lat przez Miasto Gniezno, Miejski 
Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz Bibliotekę 
Publiczną Miasta Gniezna przedsięwzięciem 
skupionym na gwarze gnieźnieńskiej (dialekcie 
wielkopolskim) jako istotnym elemencie dzie
dzictwa kulturowego pierwszej stolicy Polski. 
Realizowane od 2017 r. działania wykorzystują 
przeróżne formy i instrumenty animacyjne, 
takie jak: warsztaty, spotkania, spektakle 
teatralne, koncerty, wystawy, wideoblogi czy 
szkolenia.

Koncepcja naszej inicjatywy opiera się na za
łożeniu, iż gwara jest doskonałym narzędziem 
do pracy animatora kultury. Gwara jako odłam 
mowy potocznej silnie zakorzeniony historycz
nie i związany z kulturowym dziedzictwem 
może stać się kluczem do zrozumienia 

i scalenia lokalnej społeczności. Nierozerwal
nie związana z ulicą, gwara jest żywym obra
zem świadomości zbiorowej, formą językowe
go „destylatu” ludzkich emocji: radości, lęków, 
obaw i nadziei. Przekonaliśmy się o tym, 
zapraszając lokalną społeczność na warsztaty 
językowe i spotkania autorskie z artystami, 
którzy wykorzystują gwarę w pracy twórczej. 
Nasze działania, obliczone pierwotnie na wą
ską grupę osób, zwłaszcza starszych, szybko 
doczekały się stałej, licznej i, co najistotniejsze, 
zróżnicowanej wiekowo grupy odbiorców. 
Wszystkim tym inicjatywom towarzyszyła świet
na, pełna radości i zrozumienia, atmosfera! 
 Gwara okazała się także inspiracją dla 
lokalnych artystów do podejmowania nowych 
przedsięwzięć. Na przestrzeni kilku lat dialekt 
wielkopolski stał się podstawą realizacji 
przedstawień teatralnych, flmów, konkur
sów poetyckich, wystaw, a nawet występów 
artystów zaliczanych do popularnej wśród 
młodzieży muzyki hiphop. A to dopiero 
początek, bo do gwary zaczynają sięgać 
blogerzy – efekty ich działań możemy śledzić 
w popularnych serwisach społecznościowych 
(np. YouTube). 
 Swoisty renesans gwary gnieźnieńskiej 
znalazł także swój wymiar komercyjny. 

Gwara to doskonałe narzędzie
pracy animatora kultury 
służące do zrozumienia, 

scalenia i wypromowania 
naszych „małych ojczyzn”.
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Specjalnie opracowane „gwarowe” gadżety 
(koszulki, kubeczki itp.) zwróciły uwagę odwie
dzających Gniezno turystów. To zainspirowało 
przewodników turystycznych do opracowania 
nowej, specjalnej oferty oprowadzania po 
Gnieźnie w „lokalnym języku”. Z kolei branża 
hotelowa i gastronomiczna „wymusiła” na nas 
przeprowadzenie cyklu szkoleń zakończonych 
przyznaniem im certyfkatów „Tu mówimy po 
naszemu!”. Moda na lokalność to dziś ważny 
impuls dla branży turystycznej, który warto 
wykorzystać, aby pozyskać do współpracy 
władze samorządowe i przedsiębiorców.

 Złożone, wieloetapowe przedsięwzięcie pn. 
„Blubrajmy na Fyrtlu!”, realizowane w Gnieźnie 
od kilku lat, to gotowy przepis na to, jak wyko
rzystać gwarę do zrozumienia, scalenia 
i wypromowania naszych „małych ojczyzn”. 
Nasze doświadczenia nie zamykają, oczy
wiście, katalogu możliwych rozwiązań, ale 
stanowią punkt wyjścia do podejmowania wła
snych przedsięwzięć. Dla nas – w Gnieźnie – 
także, nie kończymy bowiem naszej przygody 
z gwarą, o czym, miejmy nadzieję, jeszcze nie 
raz dane będzie usłyszeć…

Uczestnicy szkoleń dla branży hotelowej i gastronomicznej zakończonych przyznaniem certyfikatów „Tu mówimy po naszemu!”, fot. Anna Farman
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Tymoteusz Mikołajczyk, artysta hip-hopowy wykonywujący swój utwór 
w gwarze gnieźnieńskiej, fot. Anna Farman

„Blubrajmy na Fyrtlu!” jest przedsięwzięciem 
skupionym na gwarze gnieźnieńskiej (dialekcie 

wielkopolskim) jako istotnym elemencie 
dziedzictwa kulturowego pierwszej stolicy 

Polski. Realizowane od 2017 r. działania 
wykorzystują różne formy i instrumenty 

animacyjne: warsztaty, spotkania, spektakle 
teatralne, koncerty, wystawy, wideoblogi czy 

szkolenia służące zrozumieniu i scaleniu 
lokalnej społeczności oraz promocji Gniezna.

Uczestnicy spotkań gwarowych w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna,
fot. Anna Farman
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ile osób 
organizowało 
projekt

21

okres 
trwania 
projektu

6 miesięcy

 
miejsce 
realizacji

Gniezno

 
miejsce 
realizacji

przestrzeń do prowadzenia warsztatów, 
sprzęt audiowizualny (aparat z funkcją 
nagrywania obrazu)

 
źródło 
finansowania

program Narodowego Centrum Kultury 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”, budżet 
Miasta Gniezna, środki własne

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

grafk, animator, językoznawca

ilu było 
uczestników 
projektu

ponad 2000

 
uczestnicy 
projektu

mieszkańcy Gniezna: rodzice z dziećmi, 
młodzież szkolna, seniorzy

 
 
formy

30 działań, w tym 12 odcinków audycji 
radiowej, 6 odcinków videobloga, 
12 warsztatów

 
najważniejsi 
partnerzy

• Stowarzyszenie Ośla Ławka 
• Gnieźnieński Uniwersytet 
 Trzeciego Wieku 
• Instytut Kultury Europejskiej UAM 
 w Poznaniu 
• Miasto Gniezno 
• Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
MIASTA GNIEZNA
 
Gniezno 
 
dyrektor@biblioteka.gniezno.pl 
 
Piotr Wiśniewski 
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta 
Gniezna. Animator kultury i popu
laryzator dziedzictwa kulturowego 
pierwszej stolicy Polski. Pomy
słodawca i koordynator licznych 
przedsięwzięć, w tym: Festiwalu 
Filmowego „Offeliada”, Festiwalu 
Literackiego „Preteksty”, Królew
skiego Festiwalu Artystycznego, 
Festiwalu o Mieście „Fyrtel” oraz 
sekretarz „Królika” – Nagrody 
Kulturalnej Miasta Gniezna. 
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Małe 
opowieści
Ilona Majewska 
Cieszyn

Czy historia lokalna może być atrakcyjna 
dla dzieci? Jak podejmować ważne dla spo
łeczności tematy, wykorzystując narzędzia 
multimedialne? Gdzie szukać opowieści, które 
zaciekawią odbiorców w różnym wieku? 
To niektóre z pytań, które mogą pojawić się 
u prowadzących pracownie multimedialne. 
Tak było w naszym przypadku. Próbą odpo
wiedzi na te pytania są „Małe opowieści”.

KAMERA! AKCJA!
 
We wrześniu 2018 r. zaprosiliśmy dzieci w wie
ku 8–12 lat do uczestnictwa w cyklicznych 
zajęciach flmowych. Chcieliśmy połączyć 
warsztaty tworzenia animacji poklatkowej 
z odkrywaniem historii Cieszyna. Okazało się, 

że o ile dzieci są zachwycone możliwością 
zrealizowania całego procesu produkcji – od 
tzw. storyboardu, przez nagrania, udźwięko

wienie, aż do organizacji premiery – o tyle 
lokalna historia jest dla nich mało atrakcyjnym 
tematem na flmowy debiut. Mieliśmy poczu
cie, że potrzebna jest nieoczywista, zabawna 
opowieść i pod tym kątem przeszukiwaliśmy 
stare gazety i archiwalia. Tak trafliśmy na 
artykuł z 1896 r. o wojskowym, który od wę
drownego cyrku kupił małego krokodylka 
i spacerował z nim po głównej ulicy Cieszyna. 
Zadziałało – absurdalność i prostota historii 
trafły do naszych uczestników. Co ważne, 
organizacja pracy była bardzo demokratyczna 
– wspólnie decydowaliśmy o estetyce flmu, 
podziale obowiązków, nawet smak tortu na 
premierę i kolorystyka dekoracji to decyzja 
dzieci. Czas poświęcony, żeby zbudować 
zespół, procentuje – dzieci pracują nad swoim 
kolejnym flmem, są coraz bardziej samodziel
ne, uczą się nowych technik. Obserwując ich 
działania, mamy poczucie, że wykonaliśmy 
dobrą robotę.

FILMOWA KRONIKA KOBIET
 
Animacja poklatkowa to zajęcia wybierane 
najczęściej przez grupy ze szkół podstawo
wych.  Możliwość pracy z wykorzystaniem pro
fesjonalnego sprzętu i oprogramowania daje 
dużo frajdy, a informacja, że rezultat ich pracy 

Jeżeli chcesz podjąć się podobnego 
działania, poszukaj nieoczywistego 

tematu – pomoże to zaciekawić 
i zaangażować do pracy dzieci.
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znajdzie się na YouTubie, bywa motywująca. 
Z myślą o takich grupach stworzyliśmy „Filmo
wą Kronikę Kobiet”. 
 Temat chodził za nami od dawna – w historii 
Cieszyna znaleźć można postaci niezwykłych 
kobiet, o których nie ma pojęcia żaden nasto
latek czy nastolatka. Do współpracy zapro
siliśmy lokalne aktywistki, artystki, a także 
panią Władzię Magierę, która jako historyczka 
od lat bada i upowszechnia lokalne herstorie. 
Ponieważ przedsięwzięcie było większe niż 

„Krokodyl w Cieszynie”, postaraliśmy się 
o dofnansowanie, które uzyskaliśmy 
w ramach programu Muzeum Historii Polski 
„Patriotyzm Jutra”. 
 Na bohaterki wybraliśmy Zofę KirkorKie
droniową i Marię Sojkową – członkinie Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, projek
tantkę mody Ninę Górniak, społeczniczkę 
Stefanię Michejdową oraz choreografkę 
i etnografkę Janinę Marcinkową. Każdy 
z flmów został uzupełniony kartami do pracy 

Uczestnik warsztatów, fot. ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
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dla młodszych i starszych odbiorców. Stwo
rzenie pięciu flmów w trzy miesiące wspólnie 
z osiemdziesięciorgiem uczniów było niezwy
kle absorbującym wyzwaniem. Słowemklu
czem opisującym projekt jest „zaangażowanie” 
– zdarzało się, że młodzież, która rano przy
chodziła na zajęcia ze swoją klasą, wracała 
popołudniami, żeby pracować nad kolejnymi 
elementami scenografi. Lektorkami zgodziły 
się zostać burmistrzyni Cieszyna, przedstawi
cielki lokalnego biznesu, organizacji pozarzą
dowych, artystki. Premiera flmu przypadła na 
ostatni tydzień listopada. Połączyliśmy ją ze 
101. rocznicą wywalczenia przez Polki praw 
wyborczych. Do wspólnego oglądania flmów 
zaprosiliśmy twórców, rodziny bohaterek, 
mieszkanki i mieszkańców Cieszyna. Projek
cję każdej animacji uzupełniał krótki wykład 
przybliżający kontekst historyczny i kulturowy, 
dopełniający obraz realiów, w jakich żyły 
nasze bohaterki. 
 Patrząc z perspektywy czasu, mamy poczu
cie, że „Filmowa Kronika Kobiet” nie zakończy 
się wraz z rozliczeniem dotacji. „Cieszyński 
Szlak Kobiet” to dziesiątki kobiet, których 
historie powinny zostać przywrócone lokalnej 
pamięci. Mamy poczucie, że stworzone przez 
nas flmy są dobrym wstępem do rozmowy 
o miejscu kobiet w historii Cieszyna, dyskusji 
z młodzieżą o tym, jak kobiety wywalczyły 
prawa wyborcze, i którędy przebiegała droga 
do równouprawnienia w różnych środowiskach 
zawodowych. Na zajęciach z Kroniką mówimy 
dzieciom: „Idźcie do swoich babć, ciotek, obej

rzyjcie z nimi rodzinne albumy, wypytajcie, 
zarejestrujcie rodzinne opowieści”. Czasem 
zdarza się, że przychodzą wiadomości od 
uczestników, że poszli za naszą radą, że to 
był dobry czas dla nich i ich bliskich. 
 Kończąc projekt, mamy poczucie, że to 
dopiero początek – chcemy robić kolejne flmy, 
przywracać opowieści, budować sieci współ
pracy wolontariuszy, animatorek, artystek. 
 „Małe opowieści” sprawiły, że nasza biblio
teka nie tylko przechowuje zapisane i wydane 
historie – mamy możliwość zbierać i utrwalać 
kolejne, a co najważniejsze – pokazać dzie
ciom, że te prywatne, codzienne opowieści 
mają znaczenie. 

Projekt „Małe opowieści” to działanie z pogranicza 
etnografii i filmu. Polega na zbieraniu opowieści 
o Cieszynie, ciekawych postaciach z przeszłości 

i na ich kanwie, wspólnie z dziećmi, przygotowywaniu 
filmów animowanych. Zadaniem projektu jest 

uwrażliwienie dzieci na lokalną kulturę i wartości, 
jakie płyną z opowiadania historii.
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ile osób 
organizowało 
projekt

8

okres 
trwania 
projektu

„Krokodyl w Cieszynie” – 8 miesięcy, 
„Filmowa Kronika Kobiet” – 3 miesiące

 
niezbędne 
narzędzia

aparat fotografczny, komputer 
z oprogramowaniem do tworzenia 
animacji, oświetlenie

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

ekspertka od lokalnej herstorii, grafczka, 
montażysta, etnografka, twórczynie 
programów edukacyjnych, osoba 
zajmująca się animacją poklatkową

 
źródło 
finansowania

• „Filmowa Kronika Kobiet” – 
 dofinansowanie w ramach programu 
 „Patriotyzm Jutra”
• „Krokodyl w Cieszynie” – sfinansowany 
 ze środków biblioteki

 
uczestnicy 
projektu

uczennice i uczniowie szkół podstawowych

 
miejsce 
realizacji

Pracownia Multimedialna 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 90 osób (uczestnicy zajęć animacji) 
i ok. 200 dzieci biorących udział
w warsztatach wokół flmów

 
 
formy

• ok. 40 warsztatów animacji 
• 10 spotkań wokół Kroniki  
• 2 uroczyste premiery

 
najważniejsi 
partnerzy

• Dykta Production – studio fotograficzne 
 Rafała Solińskiego – wsparcie 
 w udźwiękowieniu, realizacji i montażu 
 materiału 
• Krytyka Polityczna / Świetlica Na Granicy 
 – wsparcie w przygotowaniu skryptów  
 do pracy z filmami

BIBLIOTEKA MIEJSKA 
W CIESZYNIE 
PRACOWNIA MULTIMEDIALNA
 
Cieszyn 
 
twojemedia@biblioteka.cieszyn.pl 
 
Ilona Majewska 
etnografka, animatorka kultury, 
prowadzi Pracownię Multimedialną, 
pracując z wykorzystaniem digital 
storytellingu, flmu animowanego, 
prowadzi zajęcia dla młodzieży 
o wyzwaniach związanych z nowymi 
mediami, a także zajęcia dla senio
rek i seniorów. Lubi łączyć atrakcyj
ne formy pracy z ważnymi tematami 
społecznymi. Zachęca dzieci do 
odkrywania nieoczywistych historii 
i opowiadania ich za pomocą flmów. 
 
Materiały poprojektowe: 

flmy #1 
flmy #2 
skrypty

https://www.youtube.com/channel/UChirlIKfxjIWbL58fi3cscg?guided_help_flow=3
https://www.youtube.com/watch?v=Q8V_Ap_787M&t=7s
https://issuu.com/twojemedia1/docs/poznaj_filmow__kroniki__kobiet-zebrane_scenariusze
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Partnerstwo 
dla książki
Patryk Kuś 
Lubartów

2017 „Książka moim drogowskazem” – wspólnie  
   z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubartowie 
2018 „Pana Cogito przygody z muzyką” – wspólnie 
   z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach 
2019 „Mickiewicza muzyka wybrana” – wspólnie 
   z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach 
 
Muzyka, młodzież i dzieła polskich poetów – tak 
za pomocą trzech haseł można określić składniki 
potrzebne do stworzenia inspirujących działań. 
Uzyskanie dobrego produktu nie jest oczywiście 
możliwe bez odpowiednich narzędzi, zgranego 
zespołu i radości ze wspólnego działania, którym 
możemy się podzielić z naszą społecznością. 
Efekt? Zawsze zaskakuje. Naszymi działaniami  
zachęcamy mieszkańców, szczególnie młodzież, 
do kreatywnego odkrywania bibliotek i pokazuje
my, że poezja nie jest ani nudna, ani niezrozumiała.  
 Naszą inspiracją do działania z poezją był 
album muzyczny Gajcy!, wydany przez Muzeum 
Powstania Warszawskiego, oraz twórczość w ra
mach konkursu „Nakręć wiersz”, który od lat to
warzyszy festiwalowi literackiemu Port Wrocław. 
Sami również interesujemy się interpretacją 
słowa, przez co realizacja takiego projektu była 
naturalnym krokiem na drodze działań animacyj
nych. Poezja wpływa na rozwój wyobraźni, 
samoświadomości, kreatywności i rytmu. Wierzy
my, że zrealizowane przez nas projekty mają zna
czący wpływ na rozwijanie pasji młodych ludzi. 

 Koncepcja przygotowywanych przez nas 
projektów jest dość prosta – po pierwsze, mamy 
się wszyscy (uczestnicy, realizatorzy i widzowie) 
bawić tym, co robimy, i łapać bakcyla zapału do 
dalszych działań. Po drugie – praca i efekt koń
cowy mają zostać na długo w naszej pamięci 
i być momentem w życiu, którym będziemy się 
chcieli wszyscy chwalić. Tak powstały: 
 
1 Projekt „Książka moim drogowskazem”, 
 w którym tematem była poezja Tadeusza  
 Gajcego, procesem tworzenie wydawnictwa  
 fonografcznego, a efektem końcowym płyta  
 z nagranymi trzema utworami muzycznymi 
 i stworzonym do niej teledyskiem. 
 
2 Projekt „Pana Cogito przygody z muzyką”,  
 w którym tematem była poezja Zbigniewa  
 Herberta, procesem tworzenie muzyki  
 i budowa spektaklu, a efektem końcowym  
 widowisko muzyczne. 

3 Projekt „Mickiewicza muzyka wybrana”, 
 w którym tematem były Sonety krymskie  
 Adama Mickiewicza, procesem praca nad  
 muzyczną wypowiedzią teatralną, efektem  
 końcowym widowisko muzyczne. 
 
W pracy opieraliśmy się na doświadczeniu 
własnym i metodyce community art, w której 
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współpraca artystyorganizatora ze społeczno
ścią lokalną pozwala za pomocą sztuki wyrazić 
refleksje nad otaczających nas światem, odkryć 
siebie i swoje emocje. To proces, który wzmac
nia równocześnie indywidualne umiejętności 
i kapitał kulturowy uczestników oraz kapitał spo
łeczny całej społeczności. Pomogła nam w tym 
poezja polskich autorów, której przekaz mimo 
upływu czasu jest wciąż uniwersalny i aktualny. 
 Jako autor zawsze określałem ramy naszego 
zadania i zapraszałem do udziału wybranych 
artystów posiadających doświadczenie w pracy 

z młodzieżą. Jakość projektu zależy głównie 
od umiejętności i pracy zespołu. Krok po kroku 
nasze działania wyglądały zawsze tak samo: 
 
• określenie ram projektu; 
• spotkanie w zespole realizatorów, podczas 
 którego omawialiśmy i planowaliśmy 
 poszczególne etapy realizacji; 
• ogłoszenie rekrutacji do projektu, 
 udostępnienie formularzy zgłoszeniowych 
 z zaznaczeniem chęci uczestnictwa 
 i promocja, m.in przez krótkie prezentacje 
 w lokalnych szkołach; 
• realizacja od 10 do 12 trzygodzinnych 
 spotkań warsztatowych, z których pierwsze 
 dwa skupiały się na integracji i poznaniu 
 zespołu, a pozostałe na przygotowywaniu 
 naszego efektu fnalnego: czy to płyty, 
 czy też widowisk muzycznych; 
• dopracowywanie szczegółów efektu fnalnego, 
 takich jak aranżacja przestrzeni, dopasowanie 
 dodatkowych efektów dźwiękowych czy też  
 stworzenie strojów i makijażu, wykonywanych  
 samodzielnie przez artystów; 
• prezentacja dzieła; 
• spotkanie podsumowujące. 
 
Pomiędzy tymi punktami występowało wiele 
zmian i nieprzewidzianych sytuacji, które nie raz 
wymagały dyskutowania ze wszystkimi uczestni
kami. Największą trudnością było oderwanie się 
od schematycznego myślenia o tekście i obawa 
przed odbiorem przez publicz ność niestandar
dowych interpretacji poezji. Należy podkreślić, 
że nie naruszaliśmy w swojej interpretacji formy 
wiersza. Wszystkie słowa wypowiadane przez 
nas w muzyce padały tak, jak zostały spisane 
przez autorów, co w naszym odczuciu jest też 
hołdem dla ich twórczości. 
 Trudnością było również podjęcie decyzji 
co do zakresu wolności twórczej uczestników 
w naszym działaniu. Im więcej jej dajemy, tym 
bardziej zaskakujące mogą być efekty, ale tym 
samym pojawia się o wiele więcej pracy dla ze
społu i zagrożeń w realizacji. Najważniejsze jest 
czucie całego procesu, poszukiwanie, pytanie, 
słuchanie i szybkie reagowanie na zagrożenia. 

Opowiadamy o cyklu projektów 
edukacyjno-artystycznych skierowanych 

do mieszkańców małych miejscowości, 
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 
U nas zabawa przeradza się w coś wielkiego. 

Opierając się na twórczości polskich 
poetów, tworzymy muzykę. Zachęcamy 

do odkrywania, u boku doświadczonych 
artystów, swoich pasji i wyrażenia 

komentarza do wartości, jakie niesie poezja.

„Pana Cogito przygody z muzyką” – widowisko muzyczne, widownia, fot. Ewelina Białek
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Określone ramy czasowe pomagają utrzymać 
proces w ryzach. Przede wszystkim jednak na
leży bawić się tym, co się robi. To daje energię, 
buduje relacje i zbliża ludzi do siebie. 
 We wszystkich naszych projektach bardzo 
dbaliśmy o efekty fnalne oraz ich dokumenta
cję. Zarówno płyta, jak i widowiska muzyczne 
cieszyły się dużym uznaniem. Uczestnicy czuli, 
że z zabawy powstały dzieła, o jakich nawet nie 
myśleli, rozpoczynając warsztaty. Emocje, które 
towarzyszyły naszym działaniom, są nie do 
opisania i śmiało mogę stwierdzić, że wszyscy 
uczestnicy złapali bakcyla odkrywania muzyki 
i poezji.  
 Przed nami kolejne działania w innych małych 
miejscowościach. Planujemy interpretację dzieł 
Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza 
i innych poetów, a także pracę nad zebranym 
materiałem, tak aby powstał długogrający album 
wspierający edukację kulturalną w szkołach.

Zdecydowanie 
polecam ci bawić się 

tym, co robisz, lubić to, 
co robisz, lubić ludzi, 
z którymi pracujesz, 
bo wtedy nie ma do 

końca znaczenia, jak 
to wszystko wychodzi. 

Bawisz się tym, co 
robisz. To jest dla 
ciebie cel. Nie to, 

co z tego wyniknie, 
tylko to, jak wiele 

radości będziesz miał 
z samego działania. 

Jakub Jakubowski 
animator kultury, wypowiedź 
w ramach projektu #kącikultury „Pana Cogito przygody z muzyką” – widowisko muzyczne, fot. Ewelina Białek

„Pana Cogito przygody z muzyką” – warsztaty, fot. Ewelina Białek
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ile osób 
organizowało 
projekt

od 4 do 6, dodatkowo 2–3osobowy 
zespół techniczny oraz grafk

okres 
trwania 
projektu

pół roku
czas realizacji warsztatów: 
2 miesiące

 
niezbędne 
narzędzia

ministudio dźwiękowe – przenośny 
głośnik z małym mixerem i mikrofonami 
oraz stacja robocza z profesjonalnym 
oprogramowaniem do obróbki dźwięku 
(warsztaty)

 
miejsce 
realizacji

gmina Lubartów 
gmina Niemce

 
źródło 
finansowania

projekty współfinansowane były 
ze środków pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

reżyser dźwięku, muzyk, grafk, autor 
odpowiedzialny za przebieg projektu

ilu było 
uczestników 
projektu

2017 – 50 osób, 
2018 – do 20 osób, 
2019 – do 20 osób

 
uczestnicy 
projektu

bezpośrednim odbiorcą projektu jest 
przede wszystkim młodzież, choć 
w naszym działaniu brały również osoby 
dorosłe; efekty projektu są prezentowane 
przed lokalną społecznością

 
 
formy

• 10–12 spotkań trzygodzinnych 
• próby generalne oraz wydarzenie  
 końcowe (w przypadku pierwszego  
 projektu wydarzeniem końcowym  
 była prezentacja płyty, w pozostałych  
 projektach – widowisko muzyczne)

 
najważniejsi 
partnerzy

• Gminna Biblioteka Publiczna 
 w Niemcach 
• Gminna Biblioteka Publiczna 
 w Lubartowie

FUNDACJA MY EVERGREEN
 
biuro@myevergreen.art.pl  
 
Fundacja My Evergreen regularnie 
spełnia misję rozwijania i upowszech
niania kultury. Badamy, dyskutujemy, 
organizujemy szkolenia dla młodych 
twórców i animatorów kultury oraz 
inicjujemy wydarzenia kulturalne. 

Materiał z projektu 

myevergreen.art.pl 
fb.com/fundacjamyevergreen 
Fundacja MyEvergreen
 
Koncepcja projektów: 
Patryk Kuś 
animator kultury, edukator, trener. 
Absolwent Akademii Praktyk Teat
ralnych Gardzienice. Stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z zakresu animacji 
i edukacji kulturalnej. 
 
patryk@myevergreen.art.pl 

http://www.myevergreen.art.pl
https://www.facebook.com/fundacjamyevergreen
https://www.youtube.com/user/4MYEVER
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Rzędzian – powrót 
do przeszłości
Jolanta Koniecko 
Wąsosz

Każda miejscowość, zarówno duże miasto, jak 
i mała wieś, ma swoją historię i lokalne legendy. 

Wąsosz to mała miejscowość gminna w woj. pod
laskim. To prawdopodobnie tu ponad trzysta lat 
temu Rzędzian, bohater Potopu Henryka Sien
kiewicza, spotkał się z Kmicicem w karczmie 
Pokrzyk. Zgodnie z miejscową legendą prochy 
powieściowego starosty wąsoskiego znajdują 
się w podziemnej krypcie klasztoru. 
 Inspiracją do realizacji przedsięwzięcia 
„Rzędzian – powrót do przeszłości” było pod
niesienie świadomości mieszkańców na temat 
lokalnej historii w oparciu o literaturę: Potop 

Henryka Sienkiewicza, legendy Córka starosty 
i Kajetan Jadwigi Solińskiej – dziewięćdzie
sięcioletniej twórczyni ludowej, pisarki i poetki 
z Wąsosza, oraz książkę artysty i historyka 
Romualda Borawskiego Wąsosz. Zarys dziejów 
na tle historii regionu. Podjęte działania miały 
zaktywizować lokalne środowisko, rozwinąć 
umiejętności artystyczne uczestników, a przede 
wszystkim upamiętnić 100. rocznicę odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Projekt pokazał, 
że historia „małej ojczyzny” nie musi być nudna, 
szczególnie gdy połączymy ją ze sztuką. 
 Adresatami programu byli mieszkańcy gminy 
Wąsosz – dzieci, młodzież i dorośli (od 10 do 
100 lat), którzy zaangażowali się w działania 
teatralne, muzyczne i flmowe w formie warszta
tów prowadzonych przez lokalnych nauczycieli. 
W rezultacie powstał flm Śladami bohaterów 
Sienkiewiczowskich w Wąsoszu oraz spektakl 
teatralny – scena spotkania Rzędziana z Kmi
cicem w karczmie Pokrzyk – zaprezentowany 
publiczności 11 listopada 2018 r. Uroczystość 
poprzedził przemarsz ulicami Wąsosza aktorów 
w strojach historycznych i wąsoszan z przedsta
wicielami lokalnej władzy na czele. 
 Działania projektowe poprzedzone zostały 
rozpropagowaniem informacji o naborze do po
szczególnych grup warsztatowych: w portalach 
społecznościowych, na stronach internetowych, 
tablicach ogłoszeń w szkołach oraz podczas 
bezpośrednich rozmów z rodzicami uczniów. 
Na odzew nie trzeba było długo czekać.  
Ze względu na duże zainteresowanie warsztata
mi teatralnymi stworzyliśmy dwie grupy: dzieci 
i dorosłych. Młodsza grupa wędrowała śladami 
Sienkiewicza. Kiedy wiedza z książek stała się 
niewystarczająca, powstał pomysł spotkań 
z mieszkańcami naszej miejscowości, twórca
mi, przedstawicielami lokalnej władzy: wójtem, 

Jeśli chcesz podjąć się podobnego 
działania, pamiętaj, jak ważne są 

lokalna historia, ludzie, słowa.
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proboszczem parafi. Trafnym wyborem narzędzi 
do tych spotkań okazał się wywiad – forma ust
nych informacji przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Grupie teatralnej zawsze towarzyszy
ła kamera. Tak powstał flm Śladami bohaterów 
Sienkiewiczowskich w Wąsoszu. 
 Grupa teatralna dorosłych (aktorzyamatorzy, 
mieszkańcy Wąsosza, dziesięć osób w wieku 
35–55 lat) przygotowała spektakl teatralny. 
Uczestnicy wykazali się niezwykłymi umiejętno
ściami scenicznymi. Stworzyli niezapomniane 
kreacje Rzędziana, Kmicica, Butryma, Kiemli
czów. To dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu 
w dniu fnału wszyscy mogli poczuć się jak 
w prawdziwym teatrze. Dopełnieniem były stroje 
szyte na miarę i scenografa, tworzone przez 
piętnastoosobową grupę młodzieży z udziałem 
dorosłych. Należy podkreślić, że zarówno ko
stiumy, szable, sakiewki, jak i czapki szlachec

kie były przygotowane własnoręcznie, co dało 
uczestnikom jeszcze większą satysfakcję. 
 Przeniesienie w czasy Polski szlacheckiej 
i wprowadzenie w klimat XVII w. zawdzięczamy 
zespołowi Pokrzyk działającemu przy Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Wąsoszu. 
 Dużym zaskoczeniem było ogromne zaan
gażowanie w całe przedsięwzięcie nie tylko 
uczestników poszczególnych grup, ale także 
lokalnych władz, orkiestry OSP Wąsosz, scholi 
parafalnej czy mieszkańców naszej gminy, cho
ciażby przy budowie sceny, która powstała tylko 
na tę okoliczność w sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej. Widzowie również nie zawiedli. 
W dniu spektaklu pokazali, że w jedności siła. 
 Dwuipółmiesięczne działania (3.09.2018 – 
11.11.2018 r.) wpłynęły niewątpliwie na aktyw ność 
uczestników, podniesienie poziomu wiedzy, 

Spektakl teatralny, fot. Jolanta Koniecko
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poznanie nowych technologii, integrację miesz
kańców, atrakcyjność oferty Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wąsoszu. Zajęcia interdyscy
plinarne wzajemnie się przenikały, co sprzyjało 
integracji poszczególnych grup mimo różnic 
wiekowych. Odbiorcy działań wskazywali 
na potrzebę kontynuacji zajęć związanych 
z nowymi technologiami. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, GOKiS kontynuował warsztaty 
flmowe. Film oraz spektakl stanowią źródło 
wiedzy o lokalnej historii oraz promują naszą 
miejscowość. 
 Nie obyło się bez trudności, do których 
należał wyścig z czasem – dużo różnorodnych 
działań w bardzo krótkim okresie: terminy 
spotkań, wywiadów i prób, które trzeba było 
zsynchronizować.

„Rzędzian – powrót do przeszłości” to projekt 
realizowany przez GOKiS w Wąsoszu, 

skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych – 
mieszkańców gminy Wąsosz, którego 

założeniem było przeprowadzenie twórczych 
zajęć teatralnych, filmowych, muzycznych, 

artystycznych, a ich efekt finalny został 
zaprezentowany 11 listopada 2018 r. w formie 

spektaklu teatralnego.

Warsztaty teatralne, fot. Jolanta Koniecko

Wywiad z panią Jadwigą Soklińską, fot. Jolanta Koniecko
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ile osób 
organizowało 
projekt

10

okres 
trwania 
projektu

3.09.2018 – 11.11.2018 r.

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

polonistyczne, historyczne, 
informatyczne, muzyczne

 
niezbędne 
narzędzia

telefon komórkowy do robienia zdjęć, 
aparat do nagrywania flmu, kostiumy 
i scenografa przygotowane samodzielnie 
przez uczestników

 
źródło 
finansowania

• Lokalne Projekty Kulturalne 
 realizowane w ramach programu  
 Pomost dla Niepodległej 
• Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
 w Białymstoku

 
miejsce 
realizacji

Gmina Wąsosz

ilu było 
uczestników 
projektu

120

 
uczestnicy 
projektu

dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy 
gminy Wąsosz (10–100 lat)

 
 
formy

• 5 warsztatów po 20 godz. każdy 
• 3 wywiady 
• film 
• spektakl

 
najważniejsi 
partnerzy

• nauczyciele ze szkół podstawowych 
 w Wąsoszu i Radziłowie 
• samorząd lokalny 
• parafia

JOLANTA KONIECKO 
DYREKTOR GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY 
I SPORTU W WĄSOSZU
 
Wąsosz 
 
gok3@o2.pl
 
mgr Jolanta Koniecko 
instruktor kulturalnooświatowy, 
animator. Od trzech lat dyrektor 
GOKiS w Wąsoszu. Marzy o stwo
rzeniu nowoczesnego ośrodka kultu
ry odpowiadającego na współczesne 
potrzeby mieszkańców. Jej najwięk
szym osiągnięciem jest koordynacja 
dwóch projektów w okresie dwóch 
lat oraz udział w IX Ogólnopolskiej 
Giełdzie Projektów. 

Podsumowanie 
Spektakl

https://www.facebook.com/gokiswasosz/posts/2273217029632100/
https://www.youtube.com/watch?v=AEgwXW5slkw


37

Projekt 
FOTO+SŁOWO
Szymon Burek 
Mielec

Nie inspirowaliśmy się żadnym projektem, 
a pomysł narodził się z doświadczenia pracy 
z twórczymi ludźmi z Mielca. Wiedzieliśmy, 
że działają tutaj fotografowie amatorzy oraz 
ludzie piszący różne formy tekstu, m.in. poeci, 
dziennikarze. Każda z tych osób chciała 
tworzyć, ale dotychczas nie robili nic wspól
nie. Pracowali w dwójkach. Byli bardzo otwarci 
na wymianę myśli, pomysłów, wzajemnie się 
inspirowali. 
 Naszym głównym celem było łączenie ludzi 
z różnych środowisk, którzy nie mają prze
strzeni do współpracy, do wspólnej kreacji, 
którzy chcą wymieniać się myślami, pomysła

mi, chcą nawzajem się inspirować i szukają 
tej inspiracji, chcą się integrować i nawzajem 
nakręcać. Chodziło nam także o przełamywa
nie barier w myśleniu o sztuce współczesnej 
jako narzę dziu do prezentowania swojej wizji 

świata, siebie samego i własnej twórczości. 
Chcieliśmy stworzyć przestrzeń współpracy, 
otwartości, tolerancji, wymiany myśli, rozmowy. 
 Naszą główną grupą docelową byli dorośli 
w wieku 18–40 lat, bez profesjonalnego 
doświad czenia w fotografowaniu lub pisaniu, 
chcący uczestniczyć w ciekawym projekcie 
łączącym fotografę i słowo. Zależało nam na 
dotarciu szczególnie do osób mających za sobą 
choć najmniejsze próby twórczego działania 
w fotografi lub w pisaniu tekstów (m.in. poeci, 
dziennikarze, autorzy tekstów piosenek i inni). 
 Pozyskaliśmy doświadczonego kuratora, 
Michała Łuczaka, który fotografuje i współpra
cuje z pisarzami przy projektach fotografcz
nych, łącząc obraz i tekst. Stworzyliśmy ramy 
organizacyjne, ustaliliśmy terminy warsztatów. 
Rozeznaliśmy lokalnych twórców (fotografów 
i piszących) i zaprosiliśmy ich do udziału 
w projekcie. Oprócz tego ogłosiliśmy otwarty 
nabór uczestników. Odbyło się spotkanie 
informacyjne, na którym przedstawiliśmy 
ramowy plan działania. Uczestnicy spotykali 
się od czerwca do września regularnie raz 
lub dwa razy w tygodniu. Poznawali się, inte
growali i pokazywali sobie nawzajem swoje 
zdjęcia i teksty. Założeniem było, że jedna 
osoba fotografująca współpracuje z jedną 

Warto organizować warsztaty 
i łączyć nieoczywiste grupy 

uczestników. Efekty takich działań 
są zaskakujące i niepowtarzalne.



38

osobą piszącą. Dwójki działały, inspirując się 
nawzajem. Dwukrotnie odbyły się weekendo
we warsztaty z Michałem Łuczakiem: omawia
no pomysły uczestników, zbierano wykonane 
w zespołach prace i grupa tworzyła artzin. 
Uczestnicy selekcjonowali zdjęcia i teksty, 
przygotowując fnałową wystawę w przestrzeni 
publicznej Mielca. Opracowali także artzin 
pt. Itakitu i rozdawali go na wystawie. 
 Nasze metody działania to przede wszyst
kim: spotkania integracyjne, przegląd dotych

Uczestnicy warsztatów przeglądają zdjęcia wspólnie z Michałem Łuczakiem (kuratorem), 
fot. Kinga Bielec

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w parach 
(osoby fotografujące z osobami piszącymi), 
fot. Kacper Sarama

Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu 
w okresie letnim 2016 r. zorganizowało 
dziesiątą edycję przedsięwzięcia o nazwie 
„M4 – Moje Miasto Moje Miejsce”. W ramach 
tego wydarzenia zorganizowano warsztaty 
artystyczne dla osób piszących i fotografujących. 
Przewodnikiem uczestników był artysta fotograf 
Michał Łuczak. Efektem działania był artzin 
pt. Itakitu, a także wystawa plenerowa 
w przestrzeni miasta i artystyczne widokówki.
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czasowej twórczości uczest ników, poszukiwa
nia inspiracji, warsztaty z kuratorem, spacery. 
Praca w grupach dwuosobowych oraz współ
praca w dużej grupie. Prezentowanie pomysłów 
i rozwiązań. Wystawa oraz artzin – koncepcja, 
produkcja i organizacja. 
 Dzięki projektowi zrealizowaliśmy ustalone 
cele. Udostępniliśmy przestrzeń do spotkań 
i potrzebne narzędzia, zagwarantowaliśmy bu
dżet do realizacji wystawy i artzinu. Początko
wo animowaliśmy uczestników, ale szybko oni 
sami przejęli inicjatywę. Dotarliśmy samodziel
nie do różnych twórców, a także zorganizowali
śmy otwarty nabór. Michał Łuczak przedstawił 
uczestnikom wiele inspirujących projektów, był 
otwarty na ich pomysły, pobudzał do myślenia. 

 W projekcie ważne jest to, że go konty
nuujemy. Piszący wydają swoje publikacje, 
angażując w to fotografów. Wspólnie pracują 
nad formą publikacji. Jedna z takich publikacji 
znalazła się w ścisłym fnale Ogólnopolskiego 
Konkursu na Autorską Książkę Literacką.

Projekt podsumowano podczas plenerowej wystawy 
w centrum miasta. Zaprezentowano tam zdjęcia, każdy 
mógł zabrać widokówki oraz zina z tekstami i zdjęciami 
uczestników, fot. Kacper Sarama 

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w parach 
(osoby fotografujące z osobami piszącymi), 
fot. Kacper Sarama
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ile osób 
organizowało 
projekt

3

okres 
trwania 
projektu

czerwiec – sierpień 2016

 
niezbędne 
narzędzia

komputer, aparat fotografczny, sala do 
przeprowadzenie warsztatów, tablica 
i materiały do pracy w grupie

 
miejsce 
realizacji

Mielec

 
najważniejsi 
partnerzy

Michał Łuczak – kurator i przewodnik 
dla uczestników projektu

 
źródło 
finansowania

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
 Narodowego 
• Gmina Miejska Mielec 
• Stowarzyszenie Kulturalne JARTE

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

grafk, animator kultury, artysta fotograf

ilu było 
uczestników 
projektu

12

 
 
formy

• 2 weekendowe warsztaty z artystą  
 fotografem 
• 2 spotkania warsztatowe całej  
• grupy, praca indywidualna

STOWARZYSZENIE KULTURALNE 
JARTE W MIELCU
 
Mielec 
 
jarte@jarte.org 
 
Stowarzyszenia Kulturalne JARTE 
jest organizacją pozarządową, 
która działa w sferze kultury już od 
15 lat w Mielcu (woj. podkarpackie). 
Członkowie stowarzyszenia organi
zują wystawy fotografczne, warsz
taty, a także spotkania dyskusyjne. 
JARTE interesuje się szczególnie 
sztuką współczesną, fotografą 
i flmem, a także historią i pamięcią 
miejsca. Stowarzyszenie prowadzi 
swoją niezależną galerię fotografi. 

jarte.org

http://www.jarte.org
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Trochę 
Kultury!
Anna Boroń 
Sandomierz

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu od lat 
współpracuje z Zakładem Karnym w pobliskim 
Chmielowie. W ramach współpracy muzeum 
regularnie korzystało z pomocy wolontariuszy 
zgłaszających się do pracy spośród osadzo
nych, a w zamian wspierało zakład penitencjar
ny, organizując działania kulturalne dla osadzo
nych. Doskonałym sposobem na sfnansowanie 
projektu adresowanego do więźniów okazał się 
program „Kultura – Interwencje” Narodowego 
Centrum Kultury. 
 Projekt konkretnych działań z zakresu edu
kacji kulturowej przygotowali pracownicy Działu 
EdukacyjnoPromocyjnego oraz muzealnej 
biblioteki w porozumieniu z kadrą i dyrekcją 

zakładu karnego. Do współpracy zaproszeni 
zostali animatorzy i instruktorzy warsztatów 
z dziedziny teatru, flmu i literatury. Dodat
kowym, inauguracyjnym cyklem zajęć były 
warsztaty rozwoju osobistego, biopsychologii 

i kształcenia w zakresie świadomego korzy
stania z własnych zasobów i kompetencji. 
Chcieliśmy, by działania warsztatowe przynio
sły wymierne efekty, dlatego zaproponowali
śmy uczestnikom projektu prace nad tekstami 
audiodeskryptywnymi do wybranych obiektów 
muzealnych sandomierskiej instytucji kultury. 
Dzięki nim mogły powstać nagrania pozwalają
ce na kontakt z muzealnymi zbiorami osobom 
niewidomym i słabowidzącym. 
 Celem naszego projektu była szeroko 
rozumiana aktywizacja osadzonych – chcie
liśmy zainteresować ich różnymi przejawami 
aktywności kulturalnej. Kontakt z kulturą 
podnosi poziom wrażliwości, pozwala rozwinąć, 
rozbudzić, a nawet uświadomić sobie zainte
resowania i talenty, pomaga osadzonym lepiej 
radzić sobie ze stresem podczas przebywania 
w czasowej izolacji, obniżyć poziom zachowań 
agresywnych, podnieść poziom pozytywnych 
emocji. 
 Grupę odbiorców stanowili osadzeni Zakła
du Karnego w Chmielowie. Początkowo grupa 
warsztatowa została wyznaczona w sposób 
losowy. Jednak już od drugich warsztatów 
zaczęła obowiązywać zasada dobrowolności 
udziału. Deklarowana frekwencja podczas 
zajęć – szczególnie treningu personalnego – 
przekraczała możliwości lokalowe zakładu, 
dlatego wybrane spotkania zostały powtórzone 

Warto projektować i działać z więźniami – dzięki 
nam mogą zaangażować się w aktywności 
kulturalne ważne w procesie resocjalizacji 

i osiągnąć wartościowe efekty służące innym. 
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dla chętnych. W realizację projektu zaanga
żowały się zaprzyjaźnione sandomierskie 
instytucje kultury oraz Filia Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Sandomierzu. 
 Podjęta inicjatywa zakładała realizację 
trzech cykli warsztatów kulturalnych z dziedzi
ny literatury, teatru i flmu. Każdy cykl kończyło 
wydarzenie lub spotkanie tematyczne związa
ne z daną dziedziną kultury, zorganizowane 
poza miejscem osadzenia. Realizację zadania 
rozpoczęliśmy od omówienia planu działania 
z kadrą więzienną i poznania zasad funkcjo
nowania jednostki penitencjarnej. Po ułożeniu 
harmonogramu zajęć przygotowaliśmy warsz
taty z uwzględnieniem możliwości lokalowych 
zakładu oraz zatwierdzonych narzędzi warsz
tatowych. Metody pracy z osadzonymi były 
ograniczone przez wewnętrzne zasady, jednak 
forma wykładów połączonych z aktywnością 
warsztatową okazała się efektywnym narzę
dziem pracy z więźniami. 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przygotowało 
projekt edukacji kulturowej dla osadzonych 

Zakładu Karnego w Chmielowie. Projekt był formą 
podziękowania za wsparcie, które muzeum otrzymało 
od więźniów pracujących jako wolontariusze na rzecz 

sandomierskiej instytucji. Najważniejszym efektem 
projektu było powstanie dziesięciu audiodeskrypcji 

do obiektów muzealnych.

Realizatorzy projektu „Trochę Kultury!”, fot. Ewelina Strawa

Uczestnicy warsztatów w projekcie „Trochę Kultury!”, 
fot. Ewelina Strawa
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 Warsztaty były rzadką okazją do ekspresji 
osobowości osadzonych i wyjścia z roli więź
nia. Dzięki wytworzonej atmosferze spotkań 
stały się przestrzenią, w której uczestnicy mogli 
przedstawić swoje doświadczenia, myśli i emo
cje bez oceniania oraz komentowania. Spotka
nia skupione wokół flmu, teatru i literatury stały 
się pretekstem do stworzenia w środowisku osa
dzonych nowych relacji między uczestnikami, 
ale też między nimi a personelem więziennym 
i realizatorami projektu z zewnątrz. Dzięki pracy 
przy tworzeniu audiodeskrypcji uczestnicy mogli 
zrobić coś dla osób z niepełnosprawnościami 
i poszerzyć swoją wiedzę o życiu i problemach, 
z którymi mierzą się np. osoby słabowidzące 
bądź niewidome. 
 Największym wyzwaniem była organizacja 
i synchronizacja zajęć – zarówno wewnątrz, jak 
i poza zakładem karnym. Jednostki penitencjar
ne funkcjonują zgodnie ze skrupulatnym harmo
nogramem, rozkładem dnia i listą wyznaczonych 
zadań, dlatego organizowanie wszelkich aktyw

ności dla osadzonych wymaga ścisłej współ
pracy i komunikacji z kadrą więzienną. Dodat
kowo każde wejście na teren zakładu karnego 
wiąże się z obostrzeniami i przestrzeganiem 
wielu zasad: uzyskaniem celowego pozwolenia 
na wejście, udostępnieniem pełnych danych 
osobowych oraz zakazem wnoszenia telefonów, 
wszelkich kluczy, niebezpiecznych przedmiotów, 
transmiterów internetu itp. 
 Największym zaskoczeniem w pracy przy 
projekcie „Trochę Kultury!” była konfrontacja 
oczekiwań realizatorów spotkań i warsztatów 
z postawą ich uczestników. Mimo dużego do
świadczenia w działaniach z różnymi grupami 
odbiorców prowadzący nie mieli dotychczas 
okazji do pracy z więźniami. Zainteresowanie, 
chęć aktywnego udziału w zajęciach i pełne 
zaangażowanie osadzonych w proponowane 
aktywności pokazały, że wszelkie obawy reali
zatorów były zbędne. 
 Projekt „Trochę Kultury!” sprawił, że zmieniła 
się atmosfera wewnątrz zakładu. Wychowawcy 
po raz pierwszy mogli zobaczyć swoich pod
opiecznych w trakcie kreatywnej pracy pełnej 
zaangażowania, dzięki czemu lepiej poznali 
ich charaktery i cechy indywidualne. Już 
w trakcie trwania projektu zauważali poprawę 
w codziennych zachowaniach osadzonych
i w ich wzajemnych interakcjach. Podczas 
warsztatów literackich, prowadzonych przez 
Roberta Więckowskiego z Fundacji Kultury 
bez Barier, powstały teksty audiodeskryptywne 
do wybranych zabytków Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu, które posłużyły do stworzenia 
dziesięciu nagrań pozwalających 
na korzystanie z dóbr kultury osobom niewido
mym i słabowidzącym. 
 Podczas ostatniego spotkania z uczestnika
mi projektu padły pytania o przyszłość 
i dalszą współpracę. Dzięki gotowości realiza
torów, chęciom uczestników i aprobacie kadry 
więziennej projekt może być kontynuowany 
po jego ofcjalnym zakończeniu. Animatorzy, 
edukatorzy i instruktorzy we współpracy 
z wychowawcami jednostki regularnie propo
nują osadzonym zajęcia z zakresu kultury 
i samokształcenia. 

Uczestnicy warsztatów w projekcie „Trochę Kultury!”, fot. Ewelina StrawaUczestnicy warsztatów w projekcie „Trochę Kultury!”, 
fot. Ewelina Strawa
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ile osób 
organizowało 
projekt

15

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

animatorzy, instruktorzy warsztatowi 
(teatr, flm, literatura, audiodeskrypcje), 
trener umiejętności społecznych 
i psychologii biologicznej, grafk
 
źródło 
finansowania

Dofnansowanie Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„KulturaInterwencje” oraz środki własne

 
miejsce 
realizacji

• Zakład Karny w Chmielowie 
• Zamek Królewski w Sandomierzu 
 (siedziba Muzeum Okręgowego) 
• Sandomierski Port Kultury 
• Kino Starówka w Sandomierzu

 
najważniejsi 
partnerzy

• Sandomierskie Centrum Kultury –  
 pomoc w organizacji wydarzeń 
 zewnętrznych 
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 
 Filia w Sandomierzu – wsparcie 
 merytoryczne 
• Zakład Karny w Chmielowie – pomoc 
 w organizacji i koordynacji działań  
 projektowych

okres 
trwania 
projektu

2 miesiące

ilu było 
uczestników 
projektu

62 odbiorców bezpośrednich oraz 
odwiedzający muzeum korzystający 
z audiodeskrypcji jako odbiorcy 
efektów projektu
 
uczestnicy 
projektu

osadzeni Zakładu Karnego w Chmielowie, 
mężczyźni w wieku 18–75 lat
 
 
formy

• 16 warsztatów 
• 1 seans kinowy 
• 1 spektakl teatralny 
• 3 spotkania organizacyjne
 
niezbędne 
narzędzia

• materiały warsztatowe (papiernicze,  
 w tym clipboardy, tablice, materiały  
 piśmiennicze) 
• sprzęt audiowizualny (laptop, rzutnik,  
 głośniki, listwy zasilające, wskaźnik  
 bezprzewodowy) 
• merytoryczne materiały warsztatowe 
 na nośnikach typu CD, DVD, Bluray  
 lub bezpośrednio na dysku komputera 
 (z powodu zakazu korzystania 
 z internetu) 
• środek transportu grupowego 

MUZEUM OKRĘGOWE 
W SANDOMIERZU
 
Sandomierz 
 
a.boron@zameksandomierz.pl 
 
Anna Boroń 
autorka i koordynatorka projektu; 
absolwentka Filologii Polskiej UJK 
w Kielcach, główny specjalista 
ds. strategii kulturalnej i marketingu, 
edukator i animator w Muzeum 
Okręgowym w Sandomierzu 

zameksandomierz.pl

http://www.zamek-sandomierz.pl/muzeum/mkidn-programy/266-troche-kultury-edukacja-kulturowa-osadzonych-zakladu-karnego-w-chmielowie
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Musical 
Otwórz
Justyna Prajs 
Jabłonowo Pomorskie

Otwórz to tytuł autorskiego musicalu, który 
został stworzony przez Grupę Pod Niebem, 
działającą w Centrum Kultury i Sportu 
w Jabłonowie Pomorskim. Nasza miejscowość 
liczy ok. 3800 mieszkańców, a gmina ok. 9000. 
Nie posiadamy wielkich zasobów – nie mamy 
sprzętu, dużych środków, ale mamy wielki 
skarb: utalentowanych i aktywnych mieszkań
ców. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedną 
z najaktywniejszych osób, również w dziedzi
nie kultury, jest nasz burmistrz – Przemysław 
Górski. Dzięki atmosferze współpracy i za
ufania mogą u nas powstawać spektakularne 

projekty. Takim właśnie wydarzeniem stał się 
pierwszy musical zatytułowany Pod Niebem, 
który powstał w ramach wakacyjnych zajęć 
musicalowych dla młodzieży, zapoczątkowa
nych przez dyrektor Centrum Kultury i Sportu 
Justynę Prajs. Młodzież nie tylko chętnie włą

czyła się w te zajęcia, ale też zaproponowała, 
aby napisać autorski scenariusz. I tak się stało. 
Na pierwszy spektakl przybyły setki widzów, 
część z nich nie zmieściła się w budynku. 
W związku z tym musical został zagrany dwu
krotnie przy wypełnionej po brzegi sali. 
Tego samego wieczoru grupa stwierdziła, 
że nie chce kończyć przygody z musicalem 
i przyjęła nazwę Grupy Pod Niebem – od tytu
łu tego pierwszego spektaklu. Tak zaczęła się 
przygoda, która trwa do dziś. Nasz drugi autor
ski spektakl został zatytułowany Mały Koniec 
Świata i opowiadał o kobietach i mężczyznach, 
ich oddzielnych małych światach i wspólnej 
przestrzeni, w której czasami trzeba iść na 
kompromis. Została do niego wykorzystana 
muzyka z lat sześćdziesiątych. Scenariusz 
i teksty piosenek napisała Justyna Prajs – 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu, założycielka 
i jedna z opiekunek grupy. 
 Spektakl obejrzała niemal cała Polska. 
Słyszeli o nas w Toruniu, Sopocie, Krakowie, 
Warszawie, Białymstoku. O grupie Pod Nie
bem i spektaklu Mały Koniec Świata opowia
daliśmy także podczas sesji posterowej na 
Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Białym
stoku w 2018 r. 
 Trzeci musical inspirowany był świętami 
Bożego Narodzenia. To właśnie podczas roz
mowy grupy o Bożym Narodzeniu pojawiły się 

Chcę słyszeć tylko dobre słowa, 
te, które pozwalają ludziom 
rozwijać skrzydła, te, które 

tworzą, a nie niszczą!
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tematy dotyczące słowa, kontaktów między
ludzkich, ale także bezdomności, uchodźstwa 
czy hejtu. Te trudne tematy zostały „ubrane” 
w piękną, wzruszającą świąteczną muzykę, 
były też przeplatane scenami, które poka
zywały, że ludzie w Święta stają się lepsi, 
że powinniśmy wykorzystać ten czas, aby 
zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić dla 
drugiego człowieka. W ten sposób powstał 
musical Otwórz – opowieść o miłości, dziele
niu czasu z bliskimi, wrażliwości na drugiego 
człowieka, ale też o wartości i znaczeniu 
słowa, etykietowaniu, prześladowaniu, wy
śmiewaniu. W oparciu o rozmowy scenariusz 
ponownie napisała Justyna Prajs. Jednym 
z ważnych wątków był wątek słowa. Młodzież 
zauważyła, że słowo ma ogromną moc, może 

Musical Otwórz to autorski 
spektakl Grupy Pod Niebem 

działającej w Centrum Kultury 
i Sportu w Jabłonowie 

Pomorskim. Scenariusz, 
na podstawie rozmów 

młodzieży, napisała Justyna 
Prajs – dyrektor Centrum 

Kultury i Sportu. W centrum 
naszej opowieści był człowiek, 

jego słowo, refleksje nad 
wartościami, którym warto 

być wiernym.

Premiera musicalu, fot. Justyna Prajs 

Premiera musicalu, fot. Justyna Prajs 
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zabijać, ale może też pomóc rozwijać skrzydła. 
W oparciu o to przesłanie powstały flm i tekst 
mówiące o hejcie w internecie, o tym, jak źle 
użyte słowa mogą ranić i negatywnie wpływać 
na drugiego człowieka. Słowo pojawiło się 
też w wątku dotyczącym etykietowania 
i szufladko  wania. Aby to podkreślić, uzmysło
wić widzom, zbudowaliśmy ogromną szufladę, 
z której wychodzili aktorzy i zrywając z siebie 
etykiety, wyrażali swój sprzeciw przeciwko 
takiemu jednowymiarowemu postrzeganiu 
drugiego człowieka. 
 Spektakl powstawał przez trzy miesiące. 
Pierwszym etapem była rozmowa o spektaklu 
i wskazanie tematów, które chcielibyśmy 
poruszyć, następnie powstał scenariusz, 
choreografa, aranże świątecznych piosenek 

i kolęd, flmy wykorzystane podczas spekta
klu. Otwórz zagraliśmy 22 grudnia, trzykrotnie, 
w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sportu. 
 Zaskoczeniem dla nas był fakt, że wiele 
osób nie kryło wzruszenia i emocji po spekta
klu. Niemal wszyscy powtarzali, że będą mieli 
o czym myśleć i rozmawiać przy świątecznym 
stole. Nam też udało się zaskoczyć widzów, 
którzy byli przyzwyczajeni do naszych energe
tycznych i wesołych spektakli. Nie spodziewali 
się, że tym razem otrzymają dawkę wzruszeń, 
refleksji i prawd o współczesnym człowieku. 
To było dla nas wszystkich ciekawe doświad
czenie. Grupa działa dalej.

Premiera musicalu, fot. Justyna Prajs Premiera musicalu, fot. Justyna Prajs
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ile osób 
organizowało 
projekt

22

okres 
trwania 
projektu

3 miesiące

 
miejsce 
realizacji

Jabłonowo Pomorskie

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

autor scenariusza, reżyser, 
aranżer, wokaliści

 
źródło 
finansowania

środki własne Centrum Kultury i Sportu 
oraz Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie, darowizna

 
niezbędne 
narzędzia

mikroporty

ilu było 
uczestników 
projektu

1500

 
uczestnicy 
projektu

wszystkie grupy społeczne

 
 
formy

grupa spotyka się raz w tygodniu, 
w piątek, i pracuje ok. 3 godziny

 
najważniejsi 
partnerzy

• Centrum Kultury i Sportu –  
 organizowanie, inicjowanie, 
 finansowanie 
• Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo 
 Pomorskie Przemysław Górski –  
 finansowanie 
• firma SITS sp. z o.o. – darowizna

CENTRUM KULTURY I SPORTU
 
Jabłonowo Pomorskie 
 
justyna.prajs@outlook.com 
 
Justyna Prajs 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu 
w Jabłonowie Pomorskim, autorka 
scenariuszy i tekstów, reżyser, 
założycielka Grupy Pod Niebem, 
liderka społeczna, harcerka, 
od 1.07.2020 r. naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu w Staro
stwie Powiatowym w Brodnicy 

fb.com/Grupa.Pod.Niebem 
galeria zdjęć 
fragment musicalu

https://www.facebook.com/Grupa.Pod.Niebem/
https://www.facebook.com/pg/Grupa.Pod.Niebem/photos/?tab=album&album_id=2660545350624150
https://www.youtube.com/watch?v=sbwQBbT5-BI
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Wczytuję sztukę – 
warsztaty teatralne
Przemysław Żmiejko 
Kielce

Koncepcja projektu „Wczytuję sztukę – warsz
taty teatralne” zrodziła się w 2017 r. podczas 
odbywającego się w województwie świętokrzy
skim „Tygodnia Kultury Języka” organizowane
go przez Świętokrzyskie Centrum Doskonale
nia Nauczycieli. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, 
jako jedna z wielu instytucji kulturalnych 
w Kielcach, aktywnie przyłączył się do akcji, 
organizując eksperymentalne warsztaty teatral
ne z analizy tekstu dramatycznego. Za pomysł 
i koordynację odpowiedzialni byli współpracu
jący z teatrem reżyser Przemysław Żmiejko 
i aktorka teatru Hanna Świętnicka. Na zajęcia 
zgłosiły się dwie grupy liczące ok. dwudziestu 
osób. Celem zajęć było przeprowadzenie próby 
czytanej – tzw. „stolikowej”, która miała przy
bliżyć specyfkę i kulisy powstawania spektaklu 
teatralnego, a także przekazać narzędzia do 
analizy i interpretacji tekstu, również w kontek
ście przyszłej realizacji. Młodzież opracowała 
fragment dramatu Witolda Gombrowicza Iwona, 
księżniczka Burgunda. Wydarzenie to szybko 
przerodziło się w koncepcję projektu, który 
został zrealizowany rok później dzięki dotacji 
MKiDN. Od pamiętnego czytania powstały 
dwie edycje projektu (w 2018 i 2019 r.). 
 W drugiej edycji projektu „Wczytuję sztukę” 
wzięli udział: reżyserzy Przemysław Żmiejko 
i Roksana Miner, aktorzy TLiA „Kubuś”: Ewa 
Lubacz, Andrzej Matysiak, Zdzisław Reczyński, 

Agata Sobota, aktorzy współpracujący 
z Teatrem: Andrzej Plata, Anna IwasiutaDudek, 
a także aktorzy flmowi: Marcel Sabat i Dawid 
Czupryński. Ponadto w działania projektowe 
zaangażowani byli wykładowcy Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego: językoznawca 
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, a tak
że literaturoznawca dr hab. prof. UJK Krzysztof 
Jaworski. Za koordynację projektu odpowiada
ła Karolina Gregorczyk – doktorantka literatu
roznawstwa UJK. 
 Do uczestnictwa w projekcie zaproszono 
młodzież w wieku 14–19 lat, uczącą się 
w szkołach podstawowych, szkołach średnich, 
a także placówkach szkolnowychowawczych 
mieszczących się na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Szczególną uwagą zostali 
objęci uczniowie z najmniejszych miejsco
wości. Łącznie w projekcie wzięło udział 6 
placówek edukacyjnych: cztery szkoły (dwie 
podstawowe, dwie średnie) i dwie placówki 
szkolnowychowawcze. Projekt objął ok. 130 
osób – odbiorców bezpośrednich. 
 Projekt składał się z dwóch odsłon: pilotażo
wej i konkursowej. W pierwszej do współpracy 
zostały zaproszone szkoły podstawowe 
z terenów wiejskich oraz placówki wychowaw
cze z regionu świętokrzyskiego, czyli grupy 
zdezintegrowane. Z uczniami spotkała się ko
ordynatorka projektu. W trakcie tego spotkania 
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uczniowie wybrali wraz z nauczycielem tekst, 
nad którym chcieliby pracować. Następnym 
krokiem było przyprowadzenie dwóch warsz
tatów w wymienionych placówkach. Każdą 
placówką opiekował się jeden reżyser i aktor. 
Po dwóch spotkaniach uczniowie ćwiczyli 

czytanie aktorskie już na scenie TLiA „Kubuś” 
w Kielcach. Warsztaty trwały trzy godziny. 
Między drugim a trzecim spotkaniem odbyła 
się konferencja prasowa z udziałem młodzieży. 
Podczas fnału grupy uczestniczące w projek
cie przedstawiły fragmenty wybranych przez 

siebie dramatów w postaci aktorskiego czyta
nia tekstu z drobnymi elementami scenografi, 
kostiumów, choreografi i wybranej muzyki. 
Występ oraz rozmowa po czytaniach zostały 
nagrane i wydane w postaci płyty DVD. 
 Równolegle do działań związanych z pier
wszą, pilotażową, odsłoną projektu rozpo
częła się praca nad odsłoną konkursową.
Na początku maja został ogłoszony nabór do 
projektu. Warunkiem uczestniczenia w nim było 
wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie 
jej wraz z nagranym przez uczniów pięcio
minutowym flmikiem, który odpowiadałby 
na pytanie przewodnie projektu: „Być albo 
nie być?”. Wiadomość o naborze została 
wysłana bezpośrednio do wszystkich zaintere
sowanych placówek, a także przekazana przy 
udziale internetu (Facebook, strona interne
towa) i mediów lokalnych (m.in. Radio Kielce, 
Radio eM, portal „Echo Dnia”, TVP Kielce). 
Odsłona konkursowa projektu odbyła się 
na zasadach podobnych do pierwszej: dwa 
spotkania w szkole, konferencja prasowa, 
jeden warsztat w teatrze oraz fnał uwieczniony 
w postaci flmu nagranego na płycie. Po fnale 
ewaluatorka projektu, dr Bogna Kietlińska,  
odbyła rozmowę z uczniami i nauczycielami. 
W grudniu powstał raport ewaluacyjny projektu. 

Jeżeli chcesz zrobić podobne 
działanie, więcej uwagi poświęć 

nauczycielom grup projektowych. 
To od ich nastawienia będzie 

zależeć jakość rezultatów projektu.

I warsztaty, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, 
na zdjęciu uczniowie i aktor Dawid Czupryński, 
fot. Przemysław Żmiejko

I finał projektu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej, TLiA „Kubuś”, fot. Adrian Wajda
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Trudności napotkane w trakcie projektu: 
 
• młodzież nie potraf czytać na głos, więc duża 
 część warsztatów polegała na oswajaniu się  
 z trudnym językiem, a nie na próbie 
 interpretacji tekstu; 
• zwiększenie liczby spotkań w stosunku 
 do pierwszej edycji wcale nie pomogło 
 uczniom poczuć się pewniej w trakcie 
 fnału – tych spotkań zawsze będzie 
 za mało; podczas następnych edycji 
 należy nawiązać ściślejszą współpracę 
 z nauczycielami grup. 
 
Zaskakujące rezultaty projektu: 
 
• uczniowie z warsztatu na warsztat coraz 
 lepiej rozumieli zasady interpretacji 
 scenicznej dramatu: potrafli się wczuć 
 w postać, rozumieli zasady powstawania 
 sytuacji scenicznej, potrafli odnieść 
 problematykę dramatu do problemów 
 współczesnych, zaczęli z większym 
 zrozumieniem czytać dramat, nabierać 
 do niego szacunku; 
• uczniowie mogli poprzebywać ze sobą 
 w niezobowiązującej atmosferze, poznać się 
 lepiej, poczuć odpowiedzialność grupową 
 (w teatrze nieobecność kogoś na próbie jest 
 bardzo dotkliwa), która nie jest podyktowana 
 chęcią uzyskania dla siebie dobrej oceny, 
 tylko potrzebą pracy twórczej.

„Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne” 
to projekt skierowany do placówek 
edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, 
obejmujący uczniów w wieku 14–19 lat, którego 
głównym celem jest zachęta młodzieży 
do aktywnego odkrywania literatury,  
a także przybliżenie nastolatkom 
specyfiki teatralnej pracy nad tekstem.

III warsztaty, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, wychowankowie Zespołu Placówek 
Resocjlizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, reżyser Przemysław Żmiejko, 
fot. Adrian Wajda

I warsztaty, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, 
na zdjęciu uczniowie i aktor Dawid Czupryński, 
fot. Przemysław Żmiejko
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ile osób 
organizowało 
projekt

15

okres 
trwania 
projektu

marzec – grudzień 2019 r.

 
miejsce 
realizacji

wybrane placówki, Teatr Lalki i Aktora 
„Kubuś” w Kielcach

 
źródło 
finansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, UM Kielce

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

grafik, literaturoznawca lub językoznawca, 
reżyserzy, aktorzy, kamerzysta, 
ewaluator, oświetleniowiec

 
niezbędne 
narzędzia

kamera, scena teatralna

ilu było 
uczestników 
projektu

130 bezpośrednich, 800 pośrednich – 
razem 930
 
uczestnicy 
projektu

młodzież w wieku 14–19 lat z woje
wództwa świętokrzyskiego, nauczyciele

 
 
formy

2 spotkania pilotażowe, 18 warsztatów, 
2 finały projektu

 
najważniejsi 
partnerzy

• Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 
 (promocja, pomoc merytoryczna, 
 patronat honorowy) 
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
 w Kielcach (pomoc merytoryczna, 
 promocja)

TEATR LALKI I AKTORA „KUBUŚ”
 
Kielce 
 
sekretariat@teatrkubus.pl 
 
Teatr „Kubuś” jest jedynym 
profesjonalnym teatrem lalkowym 
w województwie świętokrzyskim. 
Działa nieprzerwanie od 1955 r., 
wystawiając spektakle dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Teatr rozwija 
działalność edukacyjną, społeczną 
i artystyczną, realizując liczne 
projekty. 

teatrkubus.pl/wczytujesztuke

https://www.teatrkubus.pl/wczytuje-sztuke
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Ojczysty – dobrze 
zaprogramowany!
Karolina Chmulak, Sylwia Drząszcz 
Wisznia Mała

„Ojczysty – dobrze zaprogramowany!” – projekt, 
który pokazał, że nauka języka polskiego nie 
musi być nudna; projekt, który zaangażował 
kilkaset dzieci ze szkół z terenu Gminy Wisznia 
Mała; projekt, który udowodnił, że nauka połą
czona z zabawą daje najlepsze efekty. 
 Nauka języka polskiego przysparza dzie
ciom wiele trudności. Znajomość ortografi, 
części zdania i mowy nie jest prosta. Realizując 
nasz projekt, chciałyśmy w sposób atrakcyjny 
połączyć naukę i nowe technologie. Pomysł 
na realizację był wynikiem działalności bibliote
ki na polu programowania i robotyki z udziałem 
najmłodszych. W bibliotece od 2016 r. działa 
Lokalny Klub Kodowania. Z powodzeniem 
bierzemy udział w wielu międzynarodowych 
akcjach związanych z programowaniem, takich 
jak Code Week, Hour of Code czy Tydzień 
Bezpiecznego Internetu. Biblioteka ma również 
bogate zasoby sprzętowe, np. roboty: Lofe, Pho
ton, Ozoboty czy Dash i Dot. Inspiracją były 
działania związane z popularyzacją programo
wania wśród najmłodszych, podejmowane 
w bibliotece. Zauważyłyśmy, że programowanie 
pomaga dzieciom zrozumieć współczesny świat 

oraz uczy, jak wykorzystać technologie w twór
czy i edukacyjny sposób. 
 Projekt miał na celu promocję języka ojczy
stego jako dobra narodowego, kształto wanie 
świadomości językowej wśród dzieci i młodzie
ży oraz propagowanie dbałości o poprawność 
polszczyzny. W projekcie połączono nowe 
technologie z językiem polskim. Dzięki temu 
w atrakcyjny i ciekawy dla dzieci sposób przy
bliżono odbiorcom ojczysty język. 
 Grupą docelową były dzieci i młodzież 
z terenu gminy Wisznia Mała. 
 Projekt polegał na przeprowadzeniu Dni 
Języka Polskiego w Gminie Wisznia Mała. 
Składał się z następujących etapów: 
 
1 Uroczysta inauguracja w OKSiR Wisznia  
 Mała, w trakcie której przedstawiono ofertę  
 skierowaną do szkół podczas Dni Języka  
 Polskiego. Na inaugurację zaproszono 
 władze gminy oraz dyrektorów szkół,  
 nauczycieli i uczniów. Zebranym uczestnikom 
 zaprezentowano strefy programistyczne,  
 które docelowo miały pojawić się w każdej  
 ze szkół na terenie gminy. Zebrani mieli 
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 okazję poznać robota EuGeniusa, który 
 pełnił rolę prowadzącego oraz odpowiadał  
 na dociekliwe pytania zebranych. 
2 Spotkania z językoznawcami w OKSiR 
 Wisznia Mała. Spotkania były skierowane 
 do trzech grup wiekowych: 

 • dzieci z klas 1–3 spotkały się z Agnieszką 
  Frączek, 
 • dzieci z klas 4–6 uczestniczyły w spotkaniu  
  z Michałem Rusinkiem,
 • młodzież z klas 7 szkół podstawowych 
  i 2–3 gimnazjum spotkała się z Janem 
  Miodkiem. 
3 Warsztaty językowoprogramistyczne 
 w każdej ze szkół w gminie. W wyznaczonych  
 miejscach powstały strefy, w których 
 uczniowie rozwiązywali zadania językowe, 
 wykorzystując metody programowania. 
 Podczas warsztatów wykorzystano roboty 
 takie jak: Lofe, Photon, Lego Mindstorms, 
 Finch. Zaprezentowano również metody 
 programowania bez prądu, wykorzystano 
 do nich kolorowe kubeczki, kody QR oraz 
 językowe łamigłówki. 
4 Językowoprogramistyczna „grywalizacja”,  
 dostosowana do trzech grup wiekowych  
 (klasy 1–3, 4–6 i klasy 7 szkoły podstawowej 
 oraz 2–3 gimnazjum). Każdy z uczniów  
 otrzymał indywidualną kartę z zadaniami  
 do wykonania „Grywalizacja na 6”. Wszystkie  
 zadania łączyły wiedzę z języka polskiego 
 z elementami programowania. Uczestnicy 
 sami decydowali, które zadanie kiedy należy  
 wykonać. Najszybsi otrzymali nagrody  
 książkowe i dyplomy. Materiał dla dzieci  
 został przygotowany we współpracy 
 z nauczycielami języka polskiego, zgodnie  
 z podstawą programową i miał na celu 
 powtórzenie wiadomości z języka polskiego. 
5 Warsztaty. Najstarsi uczniowie wzięli udział  
 w warsztatach z programowania w języku  
 C++, przeprowadzonych przez frmę General  
 Robotics. 
6 Konkurs dla młodzieży na napisanie gry  
 ortografcznej dla najmłodszych w programie  
 Scratch, którą udostępniono online. 
 
scratch.mit.edu/projects/229566331 
 
Nieoceniona okazała się pomoc wolontariuszy, 
którymi byli uczniowie z ostatnich klas szkół 
podstawowych. Po wcześniejszym przeszkole
niu przez organizatorów wolontariusze wspiera

Uczestnicy projektu, fot. Karolina Chmulak

Uczestnicy projektu, fot. Karolina Chmulak

https://scratch.mit.edu/projects/229566331
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li nas w strefach programistycznych – mieli 
za zadanie przeprowadzić zadania i sprawdzić 
poprawność ich wykonania oraz nagradzać 
uczestników naklejkami na karcie „grywalizacji”. 
 Projekt zakończono uroczystym wręczeniem 
nagród uczestnikom konkursu na grę ortogra
fczną. Organizatorzy podziękowali również 
partnerom, wolontariuszom i nauczycielom 
za wsparcie, pomoc i zaangażowanie w realiza
cję projektu.

Projekt pokazuje, jak 
połączyć naukę i nowe 
technologie. Uczniowie 
w specjalnych strefach 
w szkołach zmierzyli się 
z językiem polskim. Każda 
strefa łączyła w sobie dwa 
elementy: język polski 
i programowanie w formie 
„Grywalizacji na 6”. 
Dopełnieniem całości były 
spotkania z wybitnymi 
językoznawcami i konkurs 
na grę ortograficzną.

Uczestnicy projektu, fot. Karolina Chmulak
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ile osób 
organizowało 
projekt

3

okres 
trwania 
projektu

01.05.2018 – 13.07.2018

 
niezbędne 
narzędzia

roboty, elementy programowania 
bez prądu (mata, kubeczki, kody QR), 
tablety, komputery

 
najważniejsi 
partnerzy

szkoły z terenu gminy – udostępnienie 
pomieszczeń, pomoc wolontariuszy 
(uczniowie ze szkół) przygotowanie 
miejsca pod strefy warsztatowe, 
pomoc merytoryczna nauczycieli 
w przygotowaniu zadań z języka 
polskiego

ilu było 
uczestników 
projektu

ok. 1000

 
uczestnicy 
projektu

uczniowie ze szkół z gminy Wisznia Mała

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

grafk, podstawowa wiedza 
z programowania i wykorzystania 
robotów

 
 
formy

Dni Języka Polskiego – inauguracja, 
warsztaty językowoprogramistyczne 
w szkołach, warsztaty programistyczne 
w języku C++, „Grywalizacja na 6”, 
konkurs na grę ortograficzną w języku 
Scratch, spotkania z językoznawcami, 
uroczyste zakończenie projektu

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W WISZNI MAŁEJ PRZY OŚRODKU  
KULTURY SPORTU I REKREACJI 
W WISZNI MAŁEJ
 
Wisznia Mała 
 
biblioteka@wiszniamala.pl 
 
Karolina Chmulak 
pasjonatka nowych technologii 
i programowania 
Sylwia Drząszcz 
kreatywna, otwarta na wszelkie 
innowacje, nie znosi nudy i monotonii 

Reportaż z przebiegu projektu

https://www.youtube.com/watch?v=doy30AmVABs&t=333s
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Droga, którą szli za życia, 
odbija się w wieczności
O projekcie „Literacka mapa miasta”

Olimpia Gogolin 
Gliwice

„Literacka mapa miasta” to projekt zrealizowa
ny przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Gliwicach. Osoby współtworzące projekt 
oraz uczestnicy przygotowanych wydarzeń 
mieli okazję spojrzeć na miasto oczami twórców, 
których życie prywatne splotło się z Gliwicami. 
 Celem projektu było zebranie, opracowanie 
i udostępnienie w wersji papierowej oraz 
elektronicznej możliwie jak największej liczby 
informacji o twórcach związanych z Gliwicami 
oraz o Gliwicach w literaturze. Opracowane 
w ramach projektu materiały, dostępne online, 
mogą być wsparciem dla nauczycieli, bibliote
karzy i animatorów kultury w realizacji działań 
z zakresu edukacji czytelniczej i regionalnej. 
 Do współpracy przy projekcie zaproszono 
bibliotekarzy, nauczycieli i ekspertów. W rezul
tacie wspólnie pracowało blisko dwieście osób.  
„Literacka mapa miasta” skierowana była 
do trzech grup odbiorców: młodzieży w wieku 
13–18 lat, dorosłych oraz seniorów. Łącznie 
we wszystkich wydarzeniach udział wzięły 
853 osoby. W promocji całego zadania podsta
wowym narzędziem były kanały internetowe 
(strony www Biblioteki i Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, portale informacyjne: „iKnurów” 
i „Co jest grane?”, profle w serwisach społecz
nościowych) oraz prasa lokalna („Miejski Serwis 
Informacyjny” – nakład 33 000 egz. oraz „No
winy Gliwickie” – nakład 5000 egz.). Ponadto 

wykorzystano plakaty, ulotki i broszury kolpor
towane na terenie miasta oraz w Centrum Infor
macji Turystycznej. 
 Pierwotnym zamierzeniem było opubliko
wanie książki. Z tego pomysłu szybko jednak 
zrezygnowano na rzecz innych działań, takich 
jak: spotkania z autorami i literaturoznawcami, 
wspólne czytanie, opracowanie mapy w formie 
cyfrowej i papierowej, zagadki literackie, spa
cery po mieście, a także odnajdywanie śladów 
inspiracji autorów związanych z Gliwicami. Pro
jekt pozwolił na zastosowanie nowych metod 
promocji książki oraz czytelnictwa. Należały 
do nich wlepki z kodem QR kierujące do strony 
projektu, flmy kręcone przez uczestników oraz 
niecodzienne spotkanie autorskie – w autobu
sie wynajętym z Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej. Podczas tego swoistego happeningu 
zatrzymywano się na „literackich przystan
kach”, tj. w miejscach ważnych z perspektywy 
gliwickich pisarzy i twórców. 
 Największą grupą odbiorców działań była 
młodzież. To ona – zachęcana przez nauczy
cieli – wykonała ogrom pracy: zwiedzała 
miasto i odkrywała nawet te mniej dotąd znane 
ślady literackie. Aktywność młodzieży oraz jej 
autentyczne zainteresowanie projektem zaowo
cowały kolejnymi pomysłami. Zorganizowano 
konkurs młodych talentów pod honorowym 
patronatem Stanisława Soyki. Uczniowie korzy
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stając z utworów gliwickich autorów, zaprezen
towali swoje umiejętności w trzech kategoriach: 
recytacja prozy, recytacja poezji, śpiew. Dzięki 
pomysłowości licealistów powstało także 
słuchowisko radiowe, którego lektorzy czer
pali inspirację z twórczości gliwickiego poety 
Krzysztofa Siwczyka. W internecie opublikowa
no krótkie flmy z opowieścią o danym twórcy 
bądź o wybranym miejscu na literackiej mapie 
miasta. Wielu młodych ludzi miało okazję po 
raz pierwszy zaistnieć w przestrzeni publicznej. 
 Z kolei dorośli uczestnicy brali udział w spo
tkaniach autorskich i wystawach. Dla seniorów 
przygotowano „Literacki spacer po mieście” 
w formie wycieczki autobusowej z przewodni
kiem. Uczestnicy mieli okazję poznać wiele 
zakątków Gliwic. Wydarzenie odbyło się pod
czas Festiwalu Miasta Złota Rybka 2018.
 Pozytywnym zaskoczeniem było ogromne 
zainteresowanie i zaangażowanie licealistów 
w realizację przedsięwzięcia. Młodym ludziom 
bardzo spodobał się pomysł poszukiwania 
w literaturze śladów ich miasta. I chociaż 
teksty, z którymi pracowali, nie zawsze były 
łatwe w odbiorze, podjęli się zadania z dużym 

Ludzie z pasją 
to gwarancja 

sukcesu i rozwoju.

Jeden z przystanków literackich, uczniowie liceum pod domem Horsta Bienka, fot. MBP w Gliwicach

Uczestnicy projektu – uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach, fot. Katarzyna Czaplińska
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entuzjazmem. Największym wyzwaniem było 
skoordynowanie pracy 200osobowej grupy 
osób realizujących projekt. Efekt naszych 
działań to przede wszystkim ogólnie dostępna 
strona internetowa (mapa.biblioteka.gliwice.pl), 
zawierająca mapę z oznaczonymi miejscami 
związanymi z gliwickimi pisarzami. Opubliko
wane są tu także materiały audiowizualne 
i teksty opracowane przez uczestników. 
Powstała również broszura Literacka mapa 
miasta, zawierającą propozycję trasy spacero
wej śladami gliwickich twórców. W formie dru
kowanej i cyfrowej zebrano scenariusze zajęć 
o Horście Bienku, niemieckim pisarzu, reży
serze i publicyście. To materiały, które mogą 
stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli 
i bibliotekarzy. Nieoczywistą formą promocji 
były tabliczki z cytatami i informacjami o pro
jekcie wyeksponowane na jednym ze skwerów 
w centrum miasta. Natomiast wartością dodaną 
projektu jest sieć kontaktów umożliwiająca 
organizowanie interesujących wydarzeń kultu
ralnych w przyszłości. Projekt spotkał się 
z uznaniem animatorów kultury z różnych miast 
i być może zostanie niebawem zrealizowany 
w innej części Polski.

„Literacka mapa miasta”, fot. MBP w Gliwicach

Gliwickie familoki z ulicy Rybnickiej (…) podobne 
były raczej do czynszowych kamienic z oknami 
wychodzącymi na główną ulicę.

Julian Kornhauser 
Dom, sen i gry dziecięce, Opowieść 
sentymentalna, Kraków 1995, s. 13

11

ul. Zygmunta Starego 28 

Zbliżaliśmy się do domu z wieżyczką i zielonymi 
szybkami w oknach.

Tadeusz Różewicz 
Niedzielny spacer za miasto, 
W: Proza, Wrocław 1973, s. 607

12

(...) bardziej interesował mnie plac Grunwaldzki. 
Kiedyś były tam bunkry i to właśnie one odgrywają 
dość istotną rolę w mojej najnowszej powieści.

Wojciech Chmielarz 
Dostęp: h�ps://www.nowiny.gliwice.pl/wojciech-
chmielarz-gliwice-mam-we-krwi

13

Zamieszkaliśmy przy ulicy Arkońskiej w domu dla 
pracowników Politechniki Śląskiej (…).

Adam Zagajewski 
Ulica Arkońska, w: W. Pszoniak, Pszoniak 
& Co, czyli Towarzystwo Dobrego Stołu, 
Warszawa 1993, s. 49

14

Piękna wi lhe lmińska kamien ica  przy u l . 
Wilhelmstrasse, a obecnie Zwycięstwa w G.

Piotr Peter Lachmann 
Wywołane z pamięci, Olsztyn 1999, s. 4816

Szedłem chyba pół godziny 
W kierunku dworca kolejowego 
Minąłem piekarnię i urząd pocztowy (...)
Zaraz będzie kino Bajka 
I zakład pogrzebowy.

Tadeusz Różewicz 
Poezje zebrane, Wrocław 197615

Pod numerem 38 (…) ciężkie dębowe drzwi na 
korytarz były w ciągu dnia otwarte.

Wolfgang Bittner 
Ziemia niczyja, Wrocław 2002, s. 3717

Kwadrat mojego dzieciństwa. Rodzinny dom na 
Waldschulstraβe.

Horst Bienek 
Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie 
ze Śląskiem, Gliwice 1993, s. 210

18

12

górna część ulicy Rybnickiej

11

ul. Horsta Bienka 12 

18
ul. Arkońska 3 

14

ul. Zwycięstwa 30

16

Plac Grunwaldzki 

13
ul. Dolnych Wałów

15

ul. Błogosławionego Czesława 38
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„Literacka mapa miasta” to projekt 
zrealizowany przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Gliwicach w 2018 r. 
Zakładał współpracę wielu instytucji 

i obejmował szereg zadań, wśród 
których znalazły się zarówno spotkania 
autorskie, jak i opracowanie wirtualnej 

oraz papierowej mapy miasta.

http://mapa.biblioteka.gliwice.pl


60

ile osób 
organizowało 
projekt

200

okres 
trwania 
projektu

luty – grudzień 2018

 
miejsce 
realizacji

Gliwice

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

kreatywność, zaangażowanie, wiedza 
fachowa (bibliotekarze, nauczyciele 
poloniści, eksperci), umiejętność pracy 
w zespole, otwartość i komunikatywność

 
źródło 
finansowania

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
 Narodowego – Fundusz Promocji 
 Kultury 
• środki własne Miejskiej Biblioteki  
 Publicznej w Gliwicach, której 
 organizatorem jest Miasto Gliwice

 
niezbędne 
narzędzia

komputer, internet, kamera, 
cyfrowy aparat fotograficzny

 
uczestnicy 
projektu

młodzież, dorośli, seniorzy

ilu było 
uczestników 
projektu

853

 
 
formy

18 wydarzeń, w tym m.in:
• happening, spotkanie autorskie 
 w autobusie z Justyną Wydrą 
• spotkanie autorskie z Wojciechem 
 Dudką 
• wystawa zdjęć Anny Laskowskiej 
• literackie spacery po mieście 
• konkurs czytelniczy

 
najważniejsi 
partnerzy

• nauczyciele (praca z uczniami), 
• autorzy, poeci (spotkania autorskie 
 i literackie) 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  
 w Gliwicach (organizacja wycieczek 
 i happeningu) 
• Centrum Informacji Turystycznej 
 (promocja projektu)

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W GLIWICACH
 
Gliwice 
 
sekretariat@biblioteka.gliwice.pl 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach to nowoczesna 
instytucja szeroko otwarta na ludzi 
i nowe technologie. Ofertę tworzą 
bogate zbiory – książki, audiobooki, 
gry planszowych, flmy, ebooki 
np. z bazy Legimi, czytniki ebooków, 
tablety grafczne – oraz liczne 
imprezy i wydarzenia kulturalne. 
Wszelkie działania podejmowane 
we współpracy z partnerami, nieraz 
śmiałe i zadziwiające, przekładają 
się na rosnące statystyki. Rocznie 
bibliotekę odwiedza ponad 50 tysięcy 
czytelników, a drugie tyle korzysta 
z blisko 2000 różnorodnych wydarzeń.  

mapa.biblioteka.gliwice.pl 

https://mapa.biblioteka.gliwice.pl/ 
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Pokój 
opowieści
Anna Jadwiga Nowak 
Będzin

Projekt „Pokój opowieści” miał dać odpowiedź 
na jedno, wydawać by się mogło, proste pytanie: 
„Czym jest dom?”. Poszukiwanie subiektywnych 
defnicji tego terminu zajęło nam dwa miesiące, 
podczas których nagraliśmy ponad dziewięt
naście godzin rozmów, zapytaliśmy ponad 
pięćdziesiąt osób: młodszych i starszych, tych, 
którzy mieli ustabilizowana sytuację życiową 
(młodzież, seniorzy), a także tych, których 
w znacznej mierze doświadczył los (podopie
czni domu dziecka, niepełnosprawni, bez
domni, osadzeni). Przedstawicieli tych sześciu 

różnorodnych grup zaprosiliśmy na integracyj
ne warsztaty opowiadania, podczas których 
opowiedzieli nam o swoim „prywatnym obrazie 
domu”. Z nagranych i poddanych transkrypcji hi
storii wyłonił się bardzo niejednoznaczny obraz 

„centrum świata”: dla wielu z uczestników dom 
kojarzył się z rodziną, dzieciństwem, budyn
kiem, meblami, ale byli i tacy, którzy opowiadali 
o elemencie krajobrazu lub efemerycznym zda  
rzeniu. Szybko przekonaliśmy się, że to, co naj
ciekawsze, mieściło się zawsze między słowami: 
były to kruche obrazy opisujące smaki, zapachy, 
ulubione przedmioty i zwyczajneniezwyczajne 
wydarzenia dnia codziennego. Spośród zgro
madzonych opowieści wybraliśmy te najbardziej 
różnorodne i przygotowaliśmy na ich podstawie 
spektakl z młodzieżą. Warsztaty teatralne, na 
które zaprosiliśmy piętnaścioro młodych pasjo
natów teatru, były nie tylko formą pogłębienia 
umiejętności aktorskich, ale okazały się przede 
wszystkim okazją do przełamywania stereo
typów w myśleniu o poszczególnych grupach 
społecznych. Młodzież, czytając i inscenizując 
barwne opowieści o domu, odkrywała, że pomi
mo różnic wszystkich nas łączą te same skoja
rzenia, otaczamy się podobnymi przed miotami 
i mamy wspólne pragnienie – bycia „u siebie”. 
Praca nad widowiskiem zakładała ścisłą współ
pracę i budowanie poczucia wspólnotowości 
pomiędzy uczniami – uczestnikami warsztatów 
(amatorami) a prowadzącymi zajęcia aktorami 
(profesjonalistami). Dlatego też w fnałowym 
spektaklu zagrali wszyscy uczestnicy wraz 
z prowadzącymi warsztaty. Widzami spektaklu 
byli autorzy historii oraz młodzież z będziń
skich szkół, co miało ogromny wpływ na odbiór 
widowiska. Podczas prezentacji przedstawienia 

Przedstawiciele sześciu różnych grup społecznych 
(w tym zagrożonych marginalizacją) opowiedzieli 

nam o przedmiotach, które budują ich wyobrażenie 
domu – miejsca, w którym czują się bezpiecznie. 

Zebrane historie stały się podstawą do działań 
teatralnych z młodzieżą, których efektem były 

spektakl oraz publikacja – książka artystyczna.
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niezwykłe były reakcje publiczności – autorów 
historii, którzy łatwo rozpoznawali swoje opowie
ści. W ten sposób udało się zmniejszyć dystans 
między odbiorcami a twórcami oraz pokazać, 
że teatr może stać się miejscem budowania 
więzi i przełamywania granic między ludźmi. 
Temat, który poruszaliśmy, dotykał wszystkich, 
dlatego też często doświadczaliśmy zacierania 
się granic pomiędzy działaniami edukacyjnymi 
a prywatnymi rozmowami, podczas których nie
rzadko okazywało się, że wzruszają nas i łączą 
historie o podobnych zwyczajnychniezwyczaj
nych przedmiotach używanych na co dzień (np. 
łyżeczka po babci, kubek z czasów dzieciństwa, 
pożółkła kartka z przepisem na ciasto). Wszyst
kie działania projektowe zakładały wykorzy

Warsztaty opowiadania historii to nie praca 
literacka ani dziennikarska, ale zadanie wymagające 
kreowania sytuacji, które zbliżają ludzi. Technika 
ta jest niezwykłym narzędziem do pracy z grupami 
marginalizowanymi oraz może stać się pretekstem 
do niekonwencjonalnych działań artystycznych.

Warsztaty opowiadania historii – zajęcia z seniorami, fot. Mateusz Mioduszewski Warsztaty teatralne – próby spektaklu, 
fot. Mateusz Mioduszewski
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stanie słowa i brały w nich udział osoby, które 
nigdy wcześniej nie uczestniczyły w warsztatach 
literackich. Zadaniem prowadzących było nie 
tyle kształcenie kompetencji artystycznych, ile 
raczej budowanie sytuacji wzajemnego zaufania, 
co pozwalało wyjść poza reportażową narrację 
oraz zbudować widowisko metaforyczne, w któ
rym dla młodych aktorów amatorów najważniej
sze jest to, by w taki sposób interpretować na 
scenie czyjąś historię, żeby nie urazić jej autora 
(obecnego na widowni). Był to pierwszy projekt, 
który tak mocno angażował nasz teatr w pracę 
z grupami marginalizowanymi oraz w tak rozbu
dowany sposób włączał młodzież w działania 
edukacyjne. Realizacja projektu nie zakończy
łaby się sukcesem, gdyby nie otwartość na 

uczestników, przełamanie początkowego lęku 
przed poruszeniem „zbyt intymnego tematu”, 
współpraca prowadzących i opiekunów repre
zentu jących różne dyscypliny (reżyser, aktorzy, 
animatorzy kultury, terapeuci, plastyk, muzyk) 
oraz nacisk na działania integracyjne. Dlatego 
też przygotowując publikację podsumowującą, 
zamieściliśmy w niej wszystkie teksty, które 
powstały w trakcie projektu. Wszystko to spra
wiło, że warsztaty i prezentacje spektaklu były 
niezwykłym przeżyciem dla uczestników i pro
wadzących, bo podejmowaliśmy podczas nich 
temat, który nas wszystkich dotykał w równym 
stopniu.

Warsztaty teatralne – próby spektaklu, 
fot. Mateusz Mioduszewski

Happening w centrum Będzina zrealizowany przez uczestników warsztatów teatralnych, fot. Mateusz Mioduszewski
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ile osób 
organizowało 
projekt

22

okres 
trwania 
projektu

6 miesięcy

 
niezbędne 
narzędzia

dyktafon, program do składu publikacji, 
przestrzeń do prezentacji spektaklu 
(scena)

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

animator kultury – wykorzystujący 
technikę opowiadania historii, 
aktor/instruktor teatralny, 
plastyk/scenograf, muzyk, 
grafk, organizator
 
źródło 
finansowania

projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
„Edukacja kulturalna” (2017)

ilu było 
uczestników 
projektu

730

 
miejsce 
realizacji

powiat będziński

 
uczestnicy 
projektu

seniorzy, osoby z niepełnosprawnością 
psychiczną, podopieczni domu dziecka, 
bezdomni, kobiety osadzone, młodzież

 
 
formy

• 16 warsztatów opowiadania historii 
• 11 warsztatów teatralnych 
• 2 spektakle 
• 1 happening 
• publikacja (książka artystyczna)

 
najważniejsi 
partnerzy

• Dom Pomocy Społecznej dla osób 
 przewlekle psychicznie chorych 
 w BędzinieGrodźcu 
• Noclegownia dla bezdomnych 
 mieszkańców Będzina 
• Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
• Zakład Karny w Lublińcu 
• Dom Dziecka im. św. Dominika Savio  
 w Sarnowie 
• II LO w Będzinie

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA 
IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE
 
Będzin 
 
annajadwiganowak@gmail.com 
 
Anna Jadwiga Nowak 
koordynator projektu, animator 
kultury, instruktor teatralny, 
autorka licznych projektów 
edukacyjnoartystycznych 

fb.com/pokoj.opowiesci

https://www.facebook.com/pokoj.opowiesci/
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Superbohaterowie
Anna Jadwiga Nowak 
Katowice

„Superbohaterowie” to projekt literackoteatralny, 
w ramach którego przeprowadziliśmy warsztaty 
opowiadania historii i zapytaliśmy ponad pięć
dziesięcioro dzieci o to, co by zrobiły, gdyby były 
superbohaterami. Dzieci wymyślały i kreowały 
własnych herosów, którzy byli podobni do nich: 

mieli takie same zainteresowania oraz problemy. 
Poprzez twórcze działania plastyczne (ryso
wanie i tworzenie masek herosów), teatralne 
(improwizowanie scen) oraz literackie (opowia
danie o postaciach) dzieci tworzyły własnych 
superbohaterów. Efektem interdyscyplinarnych 
warsztatów było ponad czterdzieści opowieści 

o superbohaterach, które udało się utrwalić po
przez rejestrację dźwięku i transkrypcję nagrań. 
Zarejestrowane opowieści, wyrażone prostym, 
często niewprawnym językiem, otworzyły przed 
nami wspaniały świat dziecięcej wyobraźni, fan
tazji i marzeń. Ich bohaterowie zawsze są szla
chetni i wielkoduszni, potrafą wspinać się po 
ścianach, latać, ożywiać przedmioty i przyrzą
dzać uzdrawiające potrawy, zamrażać złoczyń
ców, a czasem po prostu przytulają kogoś 
smutnego. Ten bogaty materiał stał się inspira
cją do realizacji różnorodnych form teatralnych, 
tj. stworzenia z dziećmi słuchowiska i spektaklu 
teatralnego oraz organizacji udramatyzowanego 
czytania z udziałem aktorów Śląskiego Teatru 
Lalki i Aktora Ateneum. Pozwoliło to upowsze
chnić dziecięcą twórczość i przybliżyć ją, 
używając różnorodnych środków artystycznych. 
Tworząc z dziećmi słuchowisko, angażowaliśmy 
je nie tylko do interpretacji głosowej tekstu, 
ale również do tworzenia szeroko rozumianej 
ścieżki dźwiękowej (nagrywanie odgłosów, 
np. rozłupywanych orzechów). Natomiast przy
gotowując z dziećmi spektakl, przekładaliśmy 
historie dzieci na obraz, tworząc widowisko za
wierające elementy czarnego teatru. Niezwykle 
ważnym elementem był fnał, podczas którego 
aktorzy przeczytali wszystkie zebrane w trakcie 
projektu opowieści oraz odbyła się prezenta
cja publikacji zawierającej dziecięce historie. 
Publikacja i słuchowisko, wraz z wystawą zdjęć 
dokumentujących projekt, zostały także zapre

Przeprowadziliśmy warsztaty 
arteterapeutyczne, podczas których 

zapytaliśmy kilkadziesięcioro 
dzieci o to, co by zrobiły, gdyby 
były superbohaterami. Historie 

wykreowane przez dzieci posłużyły 
jako punkt wyjścia do stworzenia 

słuchowiska, spektaklu teatralnego, 
publikacji, a także udramatyzo- 

wanego czytania z udziałem 
aktorów Teatru Ateneum.
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zentowane najmłodszym w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Katowicach oraz w Mysłowicach. 
Formy te spotkały się z dużym zainteresowa
niem wśród najmłodszych, bo literatura stwo
rzona przez dzieci była dla nich dużo bardziej 
autentyczna niż ta wykreowana przez dorosłych 
i stanowiła świetną zachętę do rozwijania 
zainteresowań literackich i teatralnych. Formuła 
działań nie tylko pozwalała rozwijać kompeten
cje językowe i kreatywność, ale poprzez posłu
giwanie się formą metafory (budowanie fgury 
superbohatera – odpowiednika autora) dzieci 

mogły w bezpieczny sposób podjąć dialog na 
temat trudności, z jakimi się zmagają (np. cho
roba, ograniczenia ekonomiczne, osamotnienie, 
przemoc w rodzinie). Nierzadko w ich baśnio
wych opowieściach odnaleźć można konteksty 
społeczne i problemy ich autorów (np. superbo
haterowie wymyśleni przez osoby chore zwykle 
leczą lub przygotowują lekarstwa). Szczególnie 
fascynujące było dla nas obserwowanie, jak 
uczestnicy z pasją tworzą historie o superbo
haterach, jak wkładają w to całe serce i tym 
samym wzmacniają wiarę we własne możliwo

Tworzenie opowieści o superbohaterach to sposób 
nie tylko na rozwijanie u dzieci kompetencji literackich, 
ale przede wszystkim na wzmacnianie ich samooceny 
i wiary we własne możliwości. Przygotowując tego 
typu zajęcia, trzeba umieścić w programie sporo zabaw 
literackich, plastycznych i teatralnych, bo tylko tak 
jesteśmy w stanie pobudzić wyobraźnię najmłodszych.

Warsztaty tworzenia słuchowiska – rejestracja głosowej interpretacji tekstu, fot. Paweł Szymkowiak

Warsztaty tworzenia opowieści na oddziale 
onkologicznym – wizerunek jednego z superbohaterów, 
fot. Paweł Szymkowiak
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ści. Nie bez znaczenia jest tu bowiem społeczny 
wymiar projektu, ponieważ uczestnicy poprzez 
warsztaty opowiadania historii mogli lepiej się 
poznać, a kreatywna praca nad poszukiwaniem 
„ukrytych mocy herosów” pozwoliła ukierunko
wać ich uwagę na własne talenty i umiejętności. 
W trudnych chwilach, takich jak np. długotrwały 
pobyt na oddziale onkologicznym, zajęcia te 
były odskocznią od wszelkich trosk i sprawiały 
czasem, że mali pacjenci zapominali o tym, 
że mają podłączoną kroplówkę. Natomiast dla 
uczestników mniej doświadczonych przez los 

zapoznanie się z tymi historiami pozwalało 
nie tylko rozbudzić zainteresowania literackie, 
ale również uwrażliwić na świat rówieśników, 
którzy borykają się z różnymi problemami. Bez 
wątpienia tym, co sprawiło, że historie te są tak 
dobrze odbierane przez najmłodszych, jest fakt, 
że zrodziły się one z żywiołu zabawy, w trakcie 
tworzenia masek i improwizowania scen teatral
nych, a ich autorzy (nierzadko niepotrafący 
pisać i czytać) zostali potraktowani jak profesjo
nalni literaci (stąd ograniczenie korekty tekstów 
do minimum).

Warsztaty tworzenia opowieści na oddziale onkologicznym – kreowanie masek superbohaterów, fot. Paweł Szymkowiak
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ile osób 
organizowało 
projekt

20

okres 
trwania 
projektu

7 miesięcy

 
niezbędne 
narzędzia

dyktafon, program do składu publikacji, 
przestrzeń do prezentacji spektaklu, 
profesjonalny sprzęt do rejestracji oraz 
wyciszona sala, lampa UV, farba fluoresce
ncyjna, białe tkaniny odbijające światło

 
uczestnicy 
projektu

• pacjenci dziecięcych oddziałów 
 onkologicznych w Zabrzu i Katowicach 
• uczniowie Specjalnego Ośrodka  
 SzkolnoWychowawczego dla Dzieci 
 i Młodzieży Niepełnosprawnej 
 w Dąbrowie Górniczej 
• podopieczni świetlicy środowiskowej  
 Ewangelickiego Centrum Diakonijnego  
 Słoneczna Kraina 
• uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 
 w Katowicach 
• pośrednio w projekcie wzięli udział 
 również nauczyciele, których zaprosili 
 śmy na warsztaty metodyczne, podczas  
 których przybliżyliśmy im narzędzia,  
 które wykorzystaliśmy w projekcie

ilu było 
uczestników 
projektu

1715

 
miejsce 
realizacji

Katowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

arteterapeuta, muzyk – realizator dźwięku, 
reżyser i aktorzy, osoba mająca 
doświadczenie w realizacji słuchowisk, 
dramaturg otwarty na pomysły dzieci, 
grafk, organizator

 
 
formy

• 15 warsztatów opowiadania historii  
• 8 warsztatów teatralnych 
• 6 warsztatów tworzenia słuchowiska 
• 1 warsztaty dla nauczycieli 
• spektakl, happening oraz słuchowisko 
• 2 czytania uteatralizowane 
• publikacja 
• wystawa prezentowana w 4 filiach  
 bibliotek

 
źródło 
finansowania

Dotacja w ramach programu Narodowe
go Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj 
do ulubionych” oraz środki własne

 
najważniejsi 
partnerzy

• Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla  
 Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
 w Dąbrowie Górniczej, Fundacja  
 ISKIERKA  
• Ewangelickie Centrum Diakonijne 
 „Słoneczna Kraina” 
• Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha  
 Korfantego w Katowicach – pomoc 
 w rekrutacji uczestników oraz 
 w przeprowadzeniu warsztatów 
 dla swoich podopiecznych

ŚLĄSKI TEATR LALKI I AKTORA 
„ATENEUM” W KATOWICACH
 
Katowice 
 
annajadwiganowak@gmail.com 
 
Anna Jadwiga Nowak 
koordynatorka i pomysłodawczyni 
projektu, animator kultury, 
instruktor teatralny, arteterapeutka, 
autorka licznych projektów 
edukacyjnoartystycznych 

Strona projektu 
Film o projekcie 
Słuchowisko 
Fanpage na Facebooku

https://ateneumteatr.pl/superbohaterowie/
https://www.youtube.com/watch?v=bkkQ7xKvbfE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=N8io6GWyXyk&feature=emb_title 
https://www.facebook.com/SuperbohaterowieTeatrAteneumKatowice/
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Słowa
Aleksandra Malczyk 
Ornontowice

SŁOWA stwarzają, nadają znaczenie, określają rzeczywistość, a jeszcze częściej 
ją zmieniają. Są wspólne dla wielu, a niejednokrotnie ich znaczenie znają nieliczni. 
Ich wspólna definicja łączy ludzi, jednak ich różne rozumienie potrafi bardzo dzielić. 
Są słowa w naszej mowie powszechnie zrozumiałe przez wszystkich, są i takie, 
które funkcjonują tylko w danej rodzinie, w danym domu. Słowa mają potężną moc, 
o której często zapominamy...

 
A. Malczyk

To właśnie poszukiwanie ważnych słów stało 
się przyczynkiem do projektu „100/100”, który 
ma na celu popularyzację wiedzy o języku. Pro
jekt przyczynił się do gromadzenia i utrwalania 
słownych zasobów dziedzictwa regionu – znale
ziono sto słów ważnych z perspektywy historii, 
związanych z życiem mieszkańców Ornontowic, 
a ostatecznie wyłoniono dziesięć słów ważnych 
z perspektywy 100lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  
 Początkiem działań były rozmowy z miesz
kańcami Ornontowic. Aby zainteresować 
młodzież słowem, zaproszono dziewiętnaścioro 
uczniów gimnazjum do zaangażowania się 
w przygodę językową i przeprowadzenia wywia
dów z mieszkańcami Ornontowic. Zanim doszło 
do spotkań, młodzież została przygotowana do 
pracy dziennikarskiej. Prof. dr hab. Ewa Koło
dziejek przygotowała specjalny kwestionariusz, 
a następnie podczas webinarium przedstawiła 
zasady przeprowadzania wywiadu językowego. 
 Dziennikarka AntyRadia Magda Mleczko prze
prowadziła warsztaty dotyczące sztuki dzienni

karskiej, podczas których uczniowie zapoznali 
się z zasadami przeprowadzania i spisywania 
wywiadu. Wspólnie z Towarzystwem Miłośników 
Ornontowic zaproszono dwadzieścioro dwoje 
mieszkańców Ornontowic do udzielenia wywia
dów. Były to osoby o odmiennym doświadczeniu 
życiowym i zawodowym, nawiązujące w swych 
opowieściach do różnych okresów historycz
nych. Piękne, a zarazem wzruszające opowieści 
niosły za sobą słowa. Pozwoliło to ocalić wiele 
z nich, a także odkryć piękno słowa mówionego, 
w tym przypadku przeplatanego niejednokrot
nie coraz rzadziej słyszaną przepiękną „śląską 
godką”. Młodzieży w procesie przeprowadzania 
wywiadów towarzyszyła studentka polonistyki 
Agata Makselon. W pomoc, poza zespołem 
redakcyjnym, czynnie zaangażował się Andrzej 
Kotyczka – przedstawiciel Towarzystwa Miłośni
ków Ornontowic. Spotkanie uczestników projek
tu (młodzieży i mieszkańców) było wspaniałym 
doświadcze niem. Nie lada wyzwaniem okazało 
się przepisywanie wywiadów z dyktafonu do pli
ków tekstowych. Z zapisów wywiadów wybrano 
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sto słów ważnych z perspektywy historii, zwią
zanych z życiem mieszkańców Ornontowic. 
Na podstawie tych stu słów zostało określonych 
dziesięć ważnych z perspektywy 100lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Były 
to następujące słowa: dom, rodzina, praca, od

waga, wiara (Bóg), świętowanie, podział, strata, 
samorządność, patriotyzm lokalny. Wybrane 
słowa wraz z uzasadnieniem i cytatami oraz 
piętnaście z dwudziestu przeprowadzonych 
wywiadów znalazło się w publikacji pt. Słowa – 
ważne dla Ornontowiczan z perspektywy ostat-
nich 100 lat historii. 

 Owe dziesięć słów stało się podstawą gry 
terenowej, w której mieszkańcy wcielili się 
w role poszukiwaczy kapsuły czasu z ważnymi 
słowami, zakopanej sto lat temu przez naszych 
przodków. W szkołach zostały przeprowadzone 
konkursy literackie. 
 Działająca w ARTerii grupa flmowa Filmovies 
stworzyła flm, który pokazuje znaczenie słowa 
„rodzina” w zestawieniu ze słowem „bohater”. 
Świat widziany z perspektywy młodego poko
lenia jest już inny niż ten z wywiadów, ale – jak 
pokazuje flm – te światy mogą, a nawet muszą, 
się spotkać. Produkcję można obejrzeć na arteryj
nym kanale w serwisie YouTube. Prace nad tym 
działaniem koordynowali, prowadzący zajęcia 
flmowe Agnieszka Gilner i Bartłomiej Nowicki. 
 Podjęte, działania bardzo zaangażowały 
lokalną społeczność – podczas zakończenia 
projektu w sali nie dało się pomieścić wszyst
kich chętnych widzów. To wyjątkowe święto 
było połączone z premierą flmu oraz spektaklu 
historycznego przygotowanego przez młodzież 

Słowa to nie tylko litery i dźwięki, 
to kryjące się za nimi emocje, 

wspomnienia, wartości i historie.

Uczestnicy gry terenowej, fot. z archiwum ARTerii Centrum Kultury i Promocji

Krzysztof Krukowka wręcza publikację z wywiadami 
Janowi Gołąbowi, z którym przeprowadził wywiad, 
fot. z archiwum ARTerii Centrum Kultury i Promocji
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pod kierunkiem pani Kornelii OsińskiejKurpas.
Najbardziej wzruszającym momentem było wrę
czenie przez gimnazjalistów publikacji książko
wych osobom, z którymi przeprowadziły wywiad. 
To właśnie młodzi ludzie przyznali, że dzięki 
projektowi ich podejście do słów i historii zmieniło 

się – kiedyś dane momenty historii kojarzyły 
im się z datami z książek, a teraz wiedzą, 
że związana jest z nimi historia konkretnych 
mieszkańców Ornontowic, ich sąsiadów.

ARTeria  wraz z gimnazjalistami przeprowadziła badania 
językowe. Ich celem było znalezienie słów ważnych dla 
mieszkańców Ornontowic z perspektywy ostatnich stu lat 
historii. Chociaż historie mamy trudną, najważniejsze słowa to: 
dom, rodzina, praca, odwaga, wiara, Bóg, świętowanie, podział, 
strata, patriotyzm lokalny.

Publikacja „Słowa – ważne dla Ornontowiczan z perspektywy ostatnich 100 lat historii”, fot. z archiwum ARTerii Centrum Kultury i Promocji

Krzysztof Krukowka wręcza publikację z wywiadami 
Janowi Gołąbowi, z którym przeprowadził wywiad, 
fot. z archiwum ARTerii Centrum Kultury i Promocji
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ile osób 
organizowało 
projekt

10

okres 
trwania 
projektu

7 miesięcy

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

językoznawca, dziennikarz, polonista, 
historyk, instruktor flmowy

 
miejsce 
realizacji

Ornontowice, 6tysięczna gmina wiejska 
w województwie śląskim

 
 
formy

• 3 warsztaty 
• 22 wywiady 
• 2 konkursy językowe 
• 1 gra terenowa 
• 1 film 
• 1 publikacja 
• 1 wydarzenie

 
niezbędne 
narzędzia

dyktafon, kamera, komputer

 
uczestnicy 
projektu

gimnazjaliści, seniorzy, mieszkańcy

ilu było 
uczestników 
projektu 

47 uczestników bezpośrednich, 
ok. 300 odbiorców 

 
źródło 
finansowania

budżet ARTerii oraz Program NCK 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2018

 
najważniejsi 
partnerzy

• Towarzystwo Miłośników Ornontowic – 
 wytypowanie osób do wywiadów, 
 konsultacje treści 
• Gimnazjum im. Noblistów Polskich –  
 rekrutacja młodzieży, realizacja 
 konkursów językowych

ARTERIA CENTRUM KULTURY 
I PROMOCJI W ORNONTOWICACH
 
Ornontowice 
 
sekretariat@centrumarteria.pl 
 
Aleksandra Malczyk 
Dyrektor ARTerii Centrum Kultury 
i Promocji w Ornontowicach, 
Pomysłodawczyni i koordynatorka 
projektu 
 
ARTeria 
Jako samorządowa instytucja kultury 
czerpiąca z bogatego dziedzictwa 
ARTeria jest kulturalnospołecznym 
centrum Ornontowic. Stwarzamy 
możliwości rozwijania różnorodnych 
pasji, zarówno przez najmłodszych, 
starszych, jak i najstarszych 
mieszkańców Ornontowic. Dzięki 
przygotowanej ofercie i naszemu 
osobistemu zaangażowaniu udaje 
nam się tworzyć prawdziwe miejsce 
dla ludzi z pasją. 

centrumarteria.pl 
publikacja

http://www.centrumarteria.pl
http://centrumarteria.pl/wp-content/uploads/2020/05/Publikacja-100-s%C5%82%C3%B3w_v6_ca%C5%82%C3%B3%C5%9B%C4%87_podgl%C4%85.pdf


73

Festiwal Bajkopisarzy 
„Piernikowa Chata”
Katarzyna Sipko 
Wrocław

Inspiracją zorganizowania festiwalu były zajęcia 
w Pracowni ArtystycznoEdukacyjnej Ośrodka 
Działań Twórczych Światowid prowadzone przez 
instruktorkę Katarzynę Bochenek – dzieci pisały 
podczas nich opowiadania. Efekt zajęć okazał 
się na tyle ciekawy, że w rozmowach pomiędzy 
instruktorką pracowni a działem programowym 
ośrodka padło hasło: „Ogłośmy bajkowy kon
kurs”. Osią imprezy stał się jednak konkurs po
dwójny: literacki, realizowany jako etap pisemny 
w szkołach podstawowych, oraz krasomówczy, 
organizowany zarówno jako fnałowa gala 

z udziałem publiczności, jak i forma zaprezento
wania najciekawszych prac konkursowych.  
 Uczestnicy „Piernikowej Chaty” (10–12 lat), po
sługując się baśnią, mogą w praktyce nauczyć 
się, że język pisany i język mówiony to „dwie 
różne bajki”. Ważne jest też zbudowanie wokół 
konkursu baśniowej atmosfery, sfery emocji, 
przeżyć, doświadczeń, inspiracji, wartości, którą 
uczestnicy zapamiętają na dłużej. Główna na
groda imprezy to udział w warsztatach literac

kich – po to, by dzieci miały okazję do spotkania 
i kreatywnej pracy z zawodowymi literatami.  
 Zaproszenie do udziału w konkursie wysyła
ne jest do szkół podstawowych we Wrocławiu 
i powiecie wrocławskim. Rocznie angażuje się 
20–35 szkół i wpływa 150–200 prac. Odbiorcy, 
a zarazem publiczność gali, to uczniowie z klas 
uczestników konkursu, nauczyciele i rodzice. 
Festiwal organizowany jest od 2008 r. Jego 
koordynacją od początku zajmuje się współau
torka projektu – Katarzyna Sipko. 
 Pierwszy etap prac to stworzenie (obecnie 
już tylko aktualizacja) regulaminu imprezy, bazy 
danych szkół podstawowych oraz materiałów 
do wysyłki (karty zgłoszeń dla uczestników 
i nauczycieli koordynujących konkurs w szko
łach, regulamin z tematami konkursowymi, 
zaproszenie do udziału). Kolejnym etapem jest 
wybór półfnalistów przez jury, które rekrutuje 
koordynatorka (pracownicy merytoryczni Świa
towida, współpracujący poloniści i bibliotekarze). 
Informacja o konkursie pojawia się na stronie 
www ośrodka, zaprzyjaźnionych portalach 
i w mediach społecznościowych oraz w Radiu 
Wrocław. 
 W wyborze autora do poprowadzenia warsz
tatów literackich z dziećmi ośrodek wspomaga 
Agencja Autorska Autograf. Program warszta
tów tworzą prowadzący, zgodnie z założeniami 
organizatorów – zajęcia mają być kreatywne, 
angażujące uczestników, powiązane z literaturą 
i mają przynosić trwały efekt (najczęściej 

Podczas festiwalu nie wlewamy 
dzieciom mądrości do głów, ale 

nieustannie krzeszemy ogień ich 
ciekawości, inspiracji i doświadczeń.



74

powstałe na tych zajęciach opowiadania lub 
amatorskie słuchowiska). Zapraszany literat 
nie tylko prowadzi warsztaty, ale też przewodni
czy jury ekspertów (zasiadają w nim poloniści, 
instruktorzy teatralni, publicyści) podczas kon
kursowej gali. 
 W ramach „Piernikowej Chaty” odbywają się 
także warsztaty żywego słowa, które są odpo
wiedzią na defcyt w polonistycznej edukacji 
szkolnej zajęć uczących przemawiania. Zada
niem warsztatów jest pomoc uczestnikom 
w przetworzeniu ich autorskich tekstów baśni 
w opowieść, która zostaje zaprezentowana 
na żywo podczas gali. Zajęcia prowadzi Edyta 
Skarzyńska, aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek.  
 Trudnością było wystartowanie festiwalu, 
bo nawiązywanie współpracy ze szkołami obar
czone bywa dużą inercją w przepływie informa

Festiwal Bajkopisarzy „Piernikowa 
Chata” organizowany przez Ośrodek 

Działań Twórczych Światowid we 
Wrocławiu to dwuetapowy konkurs 
(literacki i krasomówczy) dla dzieci 

w wieku 10–12 lat. Towarzyszą mu 
warsztaty twórcze: żywego słowa 

dla półfinalistów oraz literackie dla 
laureatów. Gościem festiwalu co roku 

jest inny autor książek dla dzieci ( jako 
juror konkursu i prowadzący warsztaty).

Laureaci konkursu, fot. z archiwum Ośrodka Działań 
Twórczych Światowid

Festiwal bajkopisarzy, fot. z archiwum Ośrodka Działań 
Twórczych Światowid 
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cji. Na szczęście od początku zainteresowanie 
konkursem było w szkołach wystarczające, 
a obecnie z roku na rok przybywa szkół i pasjo
natów „Piernikowej Chaty”. Trudnością jest także 
organizacja publiczności gali, bo nie zawsze 
szkoły (szczególnie wiejskie) gotowe są do zor
ganizowania wyjazdu całej grupy dzieci. 
 Zaskoczeniem jest stała dobra recepcja 
imprezy wśród nauczycieli, uczestników i ich 
rodziców, współpracujących artystów, o czym 
świadczą gratulacyjne maile: „Cudowny konkurs”, 
„Najlepszy konkurs dla dzieci we Wrocławiu”, 
„Ten konkurs dał mi mnóstwo radości i pozwolił 
bardziej uwierzyć w swoich uczniów i w siebie”, 
„Świetna impreza!”, „Ten konkurs udowodnił 
mi, że naprawdę coś potrafę, pozwolił bardziej 
uwierzyć w siebie” itp. 
 Pakiet korzyści uczestników festiwalu jest 
duży – to nie tylko nagrody rzeczowe, atrakcyjna 

impreza, ale też czerpanie inspiracji, doświadczeń 
i wiedzy ze wspólnej pracy zarówno w grupie 
rówieśniczej literackich pasjonatów, jak i z zawo
dowymi artystami.  
 Przy okazji organizowania konkursu dobre 
relacje połączyły ODT Światowid z Agencją 
Autorską Autograf, z wydawnictwami Literatura, 
Skrzat, Warstwy oraz ze szkołami, które na stałe 
zaangażowały się w konkurs. Pokłosiem festiwalu 
jest powiększająca się z roku na rok liczba baśni 
nagrodzonych w konkursie. Marzeniem organi
zatorów jest wydanie wyboru tych tekstów w for
mie atrakcyjnie opracowanej grafcznie książki. 
 W planach mamy poszerzenie puli warszta
tów i objęcie ich zasięgiem nie tylko uczestni
czących w „Piernikowej Chacie” dzieci, ale także 
nauczycieli. Konkurs ma stać się również formą 
współpracy z Polonią w ramach partnerstwa 
Oxford – Wrocław.

Warsztaty twórcze dla uczestników festiwalu, fot. z archiwum Ośrodka Działań Twórczych Światowid

Festiwal bajkopisarzy, fot. z archiwum Ośrodka Działań 
Twórczych Światowid 
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ile osób 
organizowało 
projekt

11

ilu było 
uczestników 
projektu

150 – 200

okres 
trwania 
projektu

3 miesiące

 
źródło 
finansowania

ze źródeł własnych ośrodka

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

impreza nie wymaga specjalnych 
kompetencji ani narzędzi; może być 
zorganizowana w małym ośrodku

 
najważniejsi 
partnerzy

• Agencja Autorska Autograf 
 (pozyskiwanie autorów literatury  
 dziecięcej) 
• szkoły podstawowe (etap pisemny  
 odbywa się w szkołach) 
• Wydawnictwo Literatura i inne 
 wydawnictwami (pozyskiwanie nagród)

 
 
formy

• opracowanie i wysyłka materiałów 
 związanych z konkursem 
• wybór i zaproszenie głównego gościa  
 festiwalu 
• zorganizowanie jury „czytającego” 
• etap czytania tekstów plus spotkanie  
 podsumowujące – wybór półfnalistów  
• kontakt z nauczycielami i rodzicami  
 półfnalistów, by ustalić uczestnictwo 
 w dalszym etapie imprezy (warsztaty,  
 dalszy konkurs) 
• zamówienie nagród (kontakt 
 z wydawnictwami), festiwalowych  
 gadżetów (torby na nagrody, pierniki),  
 zakupy na galę 
• zaproszenie artystów na galę (program) 
• organizacja warsztatów żywego słowa  
 (jedno spotkanie dwugodzinne plus  
 godzinne konsultacje indywidualne 
 dla dziesięciorga uczestników) 
• warsztaty literackie (jednorazowo 
 4 godziny) 
• gala (ok. 4 godziny)

 
miejsce 
realizacji

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
Wrocław

 
uczestnicy 
projektu

dzieci w wieku 10–12 lat, odbiorcy 
gali to uczniowie z klas uczestników 
konkursu, nauczyciele, rodzice 

OŚRODEK DZIAŁAŃ 
TWÓRCZYCH ŚWIATOWID
 
Wrocław 
 
odt@swiatowid.net.pl 
katarzyna.sipko@swiatowid.net.pl
 
Katarzyna Sipko 
współautorka i koordynatorka Festi
walu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata”, 
związana z imprezą od początku jej 
istnienia; z wykształcenia kulturo
znawczyni i dziennikarka, z zamiło
wania admiratorka literatury, także tej 
dla dzieci 

Piernikowa Chata 
reportaż Piernikowa Chata 2019

https://www.swiatowid.net.pl/imprezy-cykliczne/90-festiwal-bajkopisarzy-piernikowa-chata
https://www.youtube.com/watch?v=p_kqzf0V_Z0&t=9s
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Projekcje 
historii
Monika Marciniak 
Białystok

„Projekcje historii” to projekt historycznoflmo
wy, zrealizowany przez Stowarzyszenie Big Pic
ture, skierowany do grupy międzypokoleniowej, 
inspirowany relacją świadka z Archiwum Historii 
Wizualnej USC Shoah Foundation. Założeniem 
było stworzenie reportażu z wyprawy szlakiem 
opowieści Ocalałego z Holokaustu. Głównym 
miejscem realizacji działań był Białystok – mia
sto, wokół którego od lat narastają stereotypy 
i w którym dopiero uczymy się mówić otwarcie 
o historii społeczności żydowskiej. „Projekcje 
historii” poprzez szereg działań dały nam 
szansę na przełamanie schematów. Projekt 
był fnansowany przez Muzeum Historii Polski 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, którego 
celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej. 
W projekcie koncentrowaliśmy się na historii 
Białegostoku z okresu II Rzeczypospolitej. 
II wojna światowa zniszczyła miasto w 80%, ży
cie straciła większość mieszkańców – w okresie 
międzywojennym społeczność żydowska stano
wiła 70% białostoczan. Wraz z nimi odszedł 
w zapomnienie przemysłowy charakter miasta. 
Mało kto dziś pamięta, że Białystok był nazy
wany Manchesterem Północy – mieściło się tu 
około 100 manufaktur włókienniczych, z których 
większość należała do Żydów. Społeczność 
żydowska wpływała nie tylko na gospodarczy, 
ale także na kulturowy rozwój miasta. W mieście  
działało sporo artystów – stąd pochodziła aktorka 
flmowa Nora Ney, tu ma swoje korzenie Narodo
wy Teatr Izraela – Habima. W 1939 roku miasto 

liczyło 100 tys. mieszkańców. W trakcie wojny 
zaludnienie zwiększyło się ponad trzykrotnie 
za sprawą ulokowanego w centrum miasta getta, 
po którym dziś nie ma nawet symbolicznego 
oznaczenia terenu. W protokole z konferencji 
w Wannsee przy nazwie Białystok widnieje liczba 
400 tys. Żydów. Dziś o dawnych mieszkańcach 
przypominają pojedyncze tablice informacyjne. 
 W ramach projektu chcieliśmy przywrócić 
pamięć o jednym, konkretnym białostockim Ży
dzie. Chodziło nam nie o postać podręcznikową, 
ale o zwykłego mieszkańca, o którym wiemy 
dzięki istnieniu archiwum Historii Wizualnej USC 
Shoah Foundation. Z archiwum można korzy
stać w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
W bazie znajduje się 52 tys. wywiadów, w wielu 
pojawia się Białystok. 
 Wybraliśmy Natana Halperna – urodził się 
w Białymstoku, przeżył czas getta, a w trakcie 
jego likwidacji uciekł i wraz z rodzicami ukrywał 
się przez kilka miesięcy w leśnej ziemiance. 
Dzięki jego opowieści mogliśmy przenieść się 
zarówno do czasów Zagłady, jak i poznać szcze
góły barwnego życia Halperna przed wojną. 
 To był nasz kontekst historyczny i nasz bo
hater. Do realizacji reportażu potrzebowaliśmy 
jeszcze flmowca i uczestników. Co do reżysera 
i dźwiękowca, postawiliśmy na duet, z którym 
pracujemy od dawna, czyli Bartosza Tryznę i Mo
nikę Stpiczyńską. To twórcy wyspe cjalizowani 
w krótkich formach, doskonale pracujący warsz
tatowo. Jeśli chodzi o uczestników, mieliśmy 

W uczeniu historii 
ważniejsze są 

emocje i wrażenia 
niż daty i fakty.
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pewne obawy. To był pierwszy projekt o tej 
tematyce realizowany przez nasze stowarzysze
nie. Nie wiedzieliśmy, jak zostanie odebrany 
i czy uda nam się zebrać międzypoko leniową 

grupę uczestników. Jako mała organizacja 
otrzymaliśmy wparcie miejskiej instytucji kultury 
– Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Korzy
staliśmy nieodpłatnie z przestrzeni galerii pod
czas działań warsztatowych, otrzymaliśmy też 
wsparcie w promocji. Młodzież zapraszaliśmy 
osobiście, chodząc na spotkania informacyjne 
do liceów. Tym sposobem udało się zebrać gru
pę uczestników. Wbrew naszym obawom temat 
nie stanowił żadnego problemu, a dla młodych 
ludzi okazał się na tyle ważny, że kontynuowali
śmy go w kolejnych działaniach. 

Plakat. Projekt Krzysztof Wojciech Wróbel

Płaszcz, pamiątka po Romanie Sadowskim, 
fot. Monika Stpiczyńska
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 Projekt był podzielony na trzy etapy: warsz
taty ze spacerem historycznym, wyprawę szla
kiem Ocalałego przedstawioną w reportażu 
i spotkania flmowe w szkołach. W trakcie 
warsztatów (cztery weekendowe spotkania) 
uczestnicy poznawali historię i obejrzeli relację 
Natana Halperna. Na potrzeby projektu nagranie 
udostępniło Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Uczestnicy wybrali miejsca, które powin

ny znaleźć się na trasie spaceru historycznego. 
Wspólnie przygotowaliśmy szklane płytki z nie ist
niejącymi już obiektami, o których mówił Natan, 
by móc symbolicznie przenieść się w czasie. 
Spacer z retrofotografą zorganizowaliśmy we 
współpracy z przewodnikiem PTTK w ramach 
75. rocznicy wybuchu powstaniaw getcie biało
stockim. W spacerze uczestniczyło ponad 
150 osób. 
 Część uczestników na tym etapie zakończyła 
udział w projekcie. Pozostali wyruszyli z flmow
cami w teren.  Kilkakrotnie odwiedzali wieś 
Ciasne, rozmawiali z mieszkańcami, spacero
wali po okolicznym lesie, gdzie według relacji 
Halperna znajdowała się ziemianka. Mieszkańcy 
okazali się bardzo pomocni. Młodzież trafła do 
potomków rodziny, która pomagała Natanowi. 
Z tamtych czasów pozostał tylko płaszcz. 
 Roman Sadowski pomagał ośmioosobowej 
grupie uciekinierów z getta, którzy przez prawie 
pół roku ukrywali się w ziemiance. Cała grupa 
przeżyła wojnę. Sadowski otrzymywał za jedze
nie i pomoc zapłatę. Natan nie ocenia tego; 
mówi, że bez jego pomocy nie mieliby szans 
przeżyć. W okolicznym lesie ukrywało się kilka 
rodzin, a przeżyła tylko grupa Natana, o czym 
mieszkańcy dowiedzieli się dzięki młodzieży. 
Przez lata ta historia była owiana tajemnicą, 
a przekazywane strzępki informacji mieszały się 
– wszyscy byli przekonani, że nie przeżył nikt 
z ukrywających się. Premiera reportażu przycią
gnęła sporą grupę mieszkańców. Po projekcji 
długo rozmawialiśmy z widzami. Pierwszy raz 
mieli okazję mówić o tej historii otwarcie.  
 Reportaż pokazaliśmy w kilku szkołach. 
Chcieliśmy przez te spotkania zachęcić uczniów 
i nauczycieli do korzystania z historii mówionej. 
Użycie relacji świadka historii to bardzo ważne 
narzędzie edukacyjne – dostarcza wiedzy histo
rycznej, ale też uczy empatii. Widzimy wszystko 
tak, jak postrzegał to zwykły człowieka. Pamięć 
jednostki buduje tożsamość społeczną. Pogo
dzenie historii, której celem jest poszukiwanie 
prawdy, z subiektywną pamięcią bywa trudne, 
jednak jest warte konfrontacji.

Projekt miał pokazać ciekawą formę 
wykorzystania relacji świadka z Archiwum 
Historii Wizualnej USC Shoah Foundation. 
Grupa uczestników stworzyła film, jadąc 
szlakiem wyznaczonym przez bohatera. 
Udało się spotkać osoby, którę pamiętają 
jego historię z relacji i całe lata czekały, 
by dowiedzieć się, jaki był jej finał.

Płaszcz, pamiątka po Romanie Sadowskim, 
fot. Monika Stpiczyńska

Retrofotografia, autor: Krzysztof Wojciech Wróbel. Projekt wykonany na podstawie archiwalnej fotografii 
Wielkiej Synagogi
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ile osób 
organizowało 
projekt

15

okres 
trwania 
projektu

czerwiec – grudzień 2018

 
miejsce 
realizacji

Białystok, wieś Ciasne

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

historyk, animator, reżyser, dźwiękowiec, 
montażysta, etnograf

 
 
formy

• warsztaty integracyjne 
• warsztaty historyczne 
• warsztaty filmowe 
• spacery historyczne 
• gra miejska 
• badania terenowe 
• sonda uliczna 
• reportaż

 
niezbędne 
narzędzia

kamera, dyktafon, materiały plastyczne

 
uczestnicy 
projektu

grupa międzypokoleniowa

 
 
odbiorcy

mieszkańcy Białegostoku i wsi Ciasne, 
internauci

 
źródło 
finansowania

Muzeum Historii Polski w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”

STOWARZYSZENIE BIG PICTURE
 
Białystok 
 
bigpicture.stowarzyszenie@gmail.com 
 
Stowarzyszenie Big Picture zostało 
założone przez pasjonatki kultury. 
Mamy wieloletnie doświadczenie 
w realizacji projektów z zakresu 
animacji społecznej. Jesteśmy 
przekonane, że działania kulturalne 
mogą realnie wpływać na zmianę 
w lokalnej społeczności. Główną 
inspiracją do naszej pracy jest 
historia lokalna. Opowiadamy ją 
w nowoczesny sposób. Planując 
projekty, korzystamy z kreatywnej 
metody rozwiązywania problemów 
(design thinking). Pokazujemy, 
że kultura jest dla wszystkich, 
bez względu na wiek czy stopień 
sprawności. Materiały audiowizualne 
z naszych projektów opatrzone 
są audiodeskrypcją i napisami dla 
niesłyszących, a same działania 
planowane tak, by umożliwić 
uczestnictwo jak najszerszej 
grupie odbiorców. 

fb.com/stowarzyszeniebigpicture

http://facebook.com/stowarzyszeniebigpicture
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Sesja 

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt bookstartowy Instytutu Książki. Kampania społeczna przypominająca o korzyściach 
z wspólnego, rodzinnego czytania, fot. Alicja Szulc
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posterowa
Projekt „Wielka zabawa i ważna sprawa – język podwórka”. Cykl spotkań, warsztatów i akcji skierowanych do dzieci i ich opiekunów, 

poszerzanie kompetencji językowych i budowanie pozytywnych skojarzeń wokół ćwiczeń i zabaw słownych, Białołęcki Ośrodek Kultury, 
fot. Alicja Szulc



84

Projekt „Gdańskie rozmówki niemiecko-polskie z XVII w.”. Warsztaty ilustratorskie dla dzieci, kolorowanka dla dorosłych, 
szukamy.org #wyszukanygdańsk, fot. Alicja Szulc

http://szukamy.org
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Projekt „Twarze i maski”. Warsztaty o charakterze arteterapeutycznych adresowane do kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 
w Grudziądzu, Anna Nowak, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Lublin uczy się ukraińskiego”, ekipa Homo Faber i kolektyw kilku.com, ukrainski.lublin.pl, fot. Alicja Szulc

http://kilku.com
http://ukrainski.lublin.pl


87

Projekt „Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!”, festiwalczytaj.pl, fot. Alicja Szulc

http://festiwalczytaj.pl
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Projekt „Sztuka mówienia”, udostępnienie uczniom i nauczycielom z całej Polski wiedzy i umiejętności związanych z publicznym 
przemawianiem, Teatr Ochoty, fot. Alicja Szulc
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 „Miasto movie o tradycji. Obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy”, 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, fot. Alicja Szulc
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Projekt edukacji morskiej skierowany do osób niesłyszących i niedosłyszących „Usłysz Bałtyk”, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB 
i Instytut Kultury Miejskiej, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Latający dywan. Opowieści przedmiotów”, spotkania  z baśnią i przedmiotami z muzealnej kolekcji, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, mnk.pl, fot. Alicja Szulc

http://mnk.pl
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Projekt „Mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym”, aplikacja mobilna – przewodnik dla rodzin z dziećmi, Muzeum Nadwiślańskie 
w Kazimierzu Dolnym, narynkuusiascwkazimierzu.pl, fot. Alicja Szulc

http://narynkuusiascwkazimierzu.pl
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 Projekt „Szlak Kazimierz Dwóch Księżyców – śladami Marii i Jerzego Kuncewiczów po Kazimierzu Dolnym”, 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, narynkuusiascwkazimierzu.pl, fot. Alicja Szulc

http://narynkuusiascwkazimierzu.pl
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 Projekt „Krakowski szlak Bajkoteki”, wieloaspektowa animacja czytelnicza, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Z polskim słowem na odrzańskim szlaku”, lekcje i konkurs, Archiwum Państwowe w Opolu, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Biebrzańskie Szuwary”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, fot. Alicja Szulc
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 Projekt „Opowiem wam historię. Ursus-Wawer”, biesiada literacka i konkurs literacki, Ośrodek Kultury Arsus Warszawa 
i Wawerskie Centrum Kultury, arsus.pl, fot. Alicja Szulc

http://arsus.pl
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Projekt „Posmakuj poezji” promujący poezję polską, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, 
fot. Alicja Szulc
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 Projekt „Festiwal Literatury Wielorzecze” w Elblągu, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, panele, prezentacje, 
Stowarzyszenie Alternatywni.com/FestiwalLiteraturyWielorzecze, fot. Alicja Szulc

http://Alternatywni.com/FestiwalLiteraturyWielorzecze
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Projekt „Czas na poezję – poezja na czasie”, warsztaty teatralno-poetyckie, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”, fb.com/bielinskajacewicz, fot. Alicja Szulc

http://fb.com/bielinskajacewicz
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