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Podczas niedawnego spotkania w Białymstoku 
Chris Niedenthal, jeden z najbardziej znanych
i docenianych europejskich fotografów, relacjo-
nował: „Lech Wałęsa powiedział mi: «Słuchaj
Chris. Ja kiedyś byłem elektrykiem i stoczniow-
cem. Potem przywódcą Solidarności. Dalej 
noblistą, w końcu prezydentem. A ty? Ty się 
ogóle nie rozwijasz! Byłeś fotografem i nadal
jesteś fotografem!»”. Najciekawsze w tej opowie-
ści jest to, że prawdopodobnie wszyscy obecni 
na sali ją zapamiętali. A przy okazji również 
podaną w wielkim skrócie „ścieżkę kariery” by-
łego Prezydenta. Wydaje mi się, że to dlatego, 
że historia została przedstawiona nie w formie 
suchych danych, ale opowieści, dzięki której 
łatwiej jest zachować koncentrację i odtwarzać 
informacje jak wspomnienie. 

Przy okazji: „przy okazji” to fantastyczny
sposób na uczenie się i zapamiętywanie. 

Jak aranżować podobną sposobność? Przygo-
towując od kilku lat różne działania animacyjne, 
doszedłem do wniosku, że kluczem może być
właśnie interdyscyplinarność. Rozumiana –
w wymiarze indywidualnym – „(…) jako niere-
spektująca granic poznania i zinstytucjonalizo-
wanych dyscyplin ciekawość (można ją bardziej 

elegancko nazwać pasją poznawczą) oraz kom-
petencja (kiedyś rozumiana węziej i nazywana
erudycją)”1. Doświadczenie podpowiada,
że w moim przypadku wielowymiarowość reali-
zowanych projektów zwiększyła ich atrakcyj-
ność i rozpoznawalność, pomogła w dotarciu
do szerokiego (nowego) grona uczestników lub/i 
odbiorców oraz – co istotne przede wszystkim 
dla twórcy, ale też jego bliskich i otoczenia – 
pozwoliła uniknąć rutyny i nudy. 
 Nie ukrywajmy: „interdyscyplinarność” to rów-
nież jedno z tych słów na literę „i” (jak „innowa-
cyjny”, „interpersonalny”, „interesujący”), które
dobrze wygląda w składanym wniosku o dofina n- 
 sowanie projektu.
 Wieloaspektowość zrealizowanych działań
może okazać się czasami kłopotem. Na przy-
kład, gdy organizatorzy Ogólnopolskiej Giełdy 
Projektów zaproponują ci, by o nich opowie-
dzieć w formie aktywizujących uczestników 
warsztatów, pamiętając jednocześnie, że hasłem 
wydarzenia jest „Animacja + świętowanie”. 
Wówczas w przygotowaniu zmyślnego scena-
riusza zajęć staje się konieczne znalezienie 
wspólnego mianownika. W moim przypadku 
okazały się nim historia i wyjątkowa rocznica 
100-lecia odzyskania niepodległości. Z każdego
z prezentowanych projektów wybrałem i zaada-

Przy okazji
Anatomia projektu, czyli interdyscyplinarna organizacja 
działań kulturalnych

Marcin Koziński

1 B. Fatyga, Socjologia między inter- a transdyscyplinarnością, w: Głosy w sprawie
interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych  

 doświadczeniach, red. J. Kurczewska, M. Lejzerowicz, IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 47.
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ptowałem na potrzeby zajęć metodę lub ćwicze-
nie, którego bohaterem został jeden z głównych 
architektów wolności – Józef Piłsudski. Dzięki 
temu mogłem przedstawić kilka (interdyscypli-
narnych) projektów, których realizacja sprawiła 
mi szczególną satysfakcję:

PIŁSUDSKI CHRONOLOGICZNIE. 
CZY WIESZ, CO MARSZAŁEK 
ROBIŁ W TWOIM WIEKU?

„Piłsudski chronologicznie (…)” to nazwa narzę-
dzia internetowego, które w nowy i atrakcyjny 
sposób przypomina postać Marszałka. Witryna 
uruchomiona została 5 grudnia 2017 r.,
w 150. rocznicę urodzin Piłsudskiego. Dzięki 
oryginalnej formule użytkownicy aktywnego
do dziś portalu mogą sprawdzić, co robił Józef 
Piłsudski kiedy… był dokładnie w ich wieku. 
Liczba dostępnych rekordów wynosi 67 i odpo-
wiada liczbie lat przeżytych przez Marszałka. 
 Każdej dacie rocznej z przedziału 1867  –1935 
autorzy projektu przypisali co najmniej jedno 
konkretne wydarzenie. Wśród podanych infor-
macji znajdują się treści oczywiste, decydujące 
o powszechnym odbiorze Piłsudskiego
(np. twórca Legionów, zwycięski wódz w wojnie 
polsko-bolszewickiej), ale także mniej znane. 
Dlaczego na lekcje uczęszczał „nie zawsze 
akuratnie”? Kiedy zaczął palić papierosy?
Co usłyszał od wróżki na Syberii? Czym była 
„wielka wsypa” i kto przy niej zawinił? Jak pierw-
sze spotkanie z Piłsudskim zapamiętała Alek-
sandra Szczerbińska? Ile pieniędzy skradziono 
podczas akcji pod Bezdanami? Kiedy ostatecz-
nie zgolił brodę? Kto towarzyszył Marszałkowi
w czasie urlopu na Maderze? Witryna odno-
towuje również najważniejsze związki Józefa 
Piłsudskiego z Białymstokiem, przypomina
m.in. o jego pobycie w mieście na przełomie
XIX i XX wieku i spotkaniach z miejscowymi
działaczami PPS, epizodach z wojny polsko-  
-bolszewickiej (od 21 września do 11 paździer-
nika 1920 r. kwatera główna Marszałka znaj-
dowała się w salonce, na bocznicy dworca 
kolejowego), czy wakacyjnej wizycie z sierpnia 

1921 r. związanej z odbiorem tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta.
 Zebranym informacjom towarzyszy bogaty 
materiał ikonograficzny, w całości pochodzący 
ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku 
(MWB). W jego skład wchodzą m.in. cyfrowe 
reprodukcje fotografii, kart pocztowych, olejnych 
obrazów i rysunków autorstwa Zdzisława 
Czermańskiego (1900–1970), opublikowanych 
w stanowiącej wyjątkową pozycję tece „Józef 
Piłsudski w 13 planszach” (Warszawa, 1935 r.)
i albumie Mieczysława Lepeckiego „Józef
Piłsudski na Syberji” (Warszawa, 1936 r.).
Obrazy udostępnione zostały na otwartej licen-
cji, w wysokiej rozdzielczości.  
 Przygotowana witryna służy promocji zbiorów 
Muzeum, a także stanowi doskonałe narzędzie 
do edukacji historycznej i kulturalnej. „Piłsudski 
chronologicznie (…)” wykorzystywany jest
w trakcie zajęć muzealnych (m.in. „Z Marszał-
kiem po Białymstoku”, „Interaktywne zwie-
dzanie”) oraz rekomendowany nauczycielom 
historii. Projekt łączy logikę nowych technologii 
z emo cjami i zabawą, które sprzyjają uczeniu 
się i in te nsywnemu przyswajaniu wiedzy.
 Portal „Piłsudski chronologicznie. Czy zastana-
wialiście się, co Marszałek robił w Waszym wie-
ku?” zamie szczony został na serwerach własnych 
Muzeum Wojska w Białymstoku pod adresem
                        . Witryna ma atrakcyjny layout, 
posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs niespra-
wiający kłopotu użytkownikowi, jest responsywna 
(jej wygląd i układ dostosowuje się automatycznie 
do rozmiaru okna przeglądarki), w związku z czym 
wyświe tla się dobrze zarówno na dużych ekra-
nach, jak i na smartfonach czy tabletach. Strona 
przystosowana została również dla osób niepełno-
sprawnych, zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0.

SŁOWO HISTORII. FOTOESEJE

„Słowo historii. Fotoeseje” to nazwa projek-
tu zrealizowanego w 2015 r. Fundamentem 
działania był stary album fotograficzny, który 
rok wcześniej trafił do zbiorów MWB. Przedmiot 
całkowicie anonimowy, z nieznanym nazwi-

http://mwb.com.pl/pilsudskichronologicznie
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perspektywie – ale każdą z nich cechowała 
uwaga i głęboki szacunek wobec bohaterów 
zdjęć.
 Powstały materiał zaprezentowany został
w postaci książki (reprint albumu, z dołączonymi 
tekstami), wystawy czasowej pokazywanej w prze-
strzeni miejskiej, filmu dokumentalnego w reży-
serii Bartosza Tryzny oraz (wraz z audiodeskry-
p   cją i tłumaczeniem na język migowy) na stronie 
internetowej projektu:                          Projekt zo-
stał dofinansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

SKLEJKI POETYCKIE

„Sklejki poetyckie” to cykl warsztatów eduka-
cyjno-kulturalnych zrealizowanych w sześciu 
miejscowościach woj. podlaskiego: Wasilkowie, 
Łapach, Juchnowcu Kościelnym, Supraślu, 
Poświętnem i Czarnej Białostockiej. Zajęcia 
przeprowadzone zostały od marca do grudnia 
2017 r., we współpracy z lokalnymi bibliotekami. 
Ich uczestnikami były dzieci i młodzież w wieku 
10–16 lat. Głównym punktem spotkań stała się 
zabawa dadaistów, opisana przez Tristana
Tzarę (1896–1963): „Włóżcie słowa do kapelu-
sza, wyciągnijcie na chybił trafił, otrzymacie
poemat”. Podążając za tą wskazówką, z wycię-
tych z gazet słów, związków frazeologicznych
lub krótkich zdań, uczestnicy przygotowali wła-
sne, oryginalne utwory literackie. Jednocześnie 
istotna pozostała strona plastyczna powstałych 
prac: słowa różniły się krojem, wielkością i kolo-
rem czcionki, widać było „zmęczenie” papieru
gazetowego czy też ślady kleju. Powstałe
wiersze „nakładały” swój fizyczny kostium,
w efekcie czego kolaż stawał się poezją,
a poezja kolażem.
 Przygotowane przez uczestników „sklejki” 
(około 70) upowszechnione zostały w formie 
wydawnictwa (antologii) i na stronie internetowej 
projektu:                                  . Dodatkowo za-
prezentowane zostały w postaci ekspozycji cza-
sowych w wymienio nych miejscowościach oraz 
na wystawie zbior czej w Książnicy Podlaskiej 
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Projekt 

skiem twórcy, a przede wszystkim bez nazwisk 
bohaterów uwiecznionych na zdjęciach. Analiza 
historyczna materiału pomogła ustalić, że to swo-
isty fotoreportaż z lat 1921–1924 dokumentujący 
wędrówkę polskich repatriantów z ZSRR. 
 Na każdej karcie albumu było tylko jedno 
zdjęcie przyklejone bez specjalnej troski o regu-
larność czy symetrię. Przykuwające za to uwagę 
szczegółem. Poważne spojrzenia mężczyzn 
stojących przed drewnianym barakiem. Tablica 
z napisem w języku angielskim i polskim: „Ame-
rican Joint Distribution Committee Kuchnia”. 
Golibroda w trakcie pracy. Chłopiec z twarzą 
owiniętą brudną szmatą jako panaceum na na-
tarczywy ból zęba. Kobieta opiekująca się grupą 
dzieci… Małe historie splecione i przenikające 
się z jedną ogromną.
 Wielką historię przybliżył odbiorcom projektu 
prof. Daniel Boćkowski. Jej skala odpowiadała 
liczbie mieszczącej się w przedziale między
770 tysięcy (według szacunków sowieckich)
po ok. 1,5 miliona (zdaniem władz w Warsza-
wie) mieszkańców terenów Rosji bolszewickiej, 
którzy w chwili podpisania traktatu ryskiego
w 1921 r. mogli ubiegać się o polskie obywatel-
stwo i powrót do kraju. Wśród nich znaleźli się 
między innymi jeńcy cywilni i wojenni, uchodźcy, 
internowani, emigranci, ale też potomkowie 
powstańców zesłanych do Rosji w latach
1830–1865, potrafiący udowodnić, że są nie dalej
niż w trzecim pokoleniu potomkami osób, które 
stale zamieszkiwały na terytorium dawnej
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Historie mniejsze odczytali z fotografii pisarze 
i reportażyści, którzy przyjęli zaproszenie do 
udziału w projekcie: Ilona Wiśniewska, Piotr 
Nesterowicz, Wojciech Nowicki, Daniel Odija, 
Michał Olszewski i Filip Springer. Każdy z nich, 
na podstawie dwóch wybranych przez siebie 
zdjęć, przygotował oryginalne teksty literackie 
inspirowane opowieścią zamkniętą w kadrze. 
Fotografie wyznaczyły granice, w jakich się po-
ruszali, natomiast forma tekstu (esej, reportaż, 
opowiadanie) pozostała ich swobodnym wybo-
rem. Powstały w ten sposób zbiór prezentował 
zatem opowieści różnorodne – budowane wokół 
detalu lub rozpatrujące zagadnienie w szerokiej 

https://www.sybir.com.pl/fotoeseje
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d nikiem – Mariuszem Sokołowskim oraz posta-
ciami ze starych fotografii. Bohaterami zdjęć byli 
białostoccy Żydzi z okresu międzywojennego.
Ich sylwetki zostały wcześniej przez organizato-
rów wycięte z oryginalnych fotografii i wydruko-
wane na transparentnej folii. Każdy z uczestni-
ków spaceru, bawiąc się smartfonem, tabletem, 
aparatem fotograficznym, a przede wszystkim 
perspektywą, mógł symbolicznie przenieść 
wybrane postaci w dzisiejsze czasy, pokazać, 
jak zmieniło się miasto, opowiedzieć im swoją 
własną historię. Powstałe zdjęcia wraz z krót-
kimi opisami opublikowane zostały na stronie 
projektu i fanpage’u: 

zrealizowany został w ramach stypendium Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BEDEKER BIAŁOSTOCKI.
SPACER Z RETRO FOTOGRAFIĄ

„Bedeker białostocki” to działanie przygotowane 
w 72. rocznicę powstania w getcie białostockim. 
Wydarzenia z sierpnia 1943 r. określa się jako 
drugi co do wielkości – po powstaniu w getcie 
warszawskim – zryw ludności żydowskiej prze-
ciw hitlerowcom. Mimo że walka trwała krótko 
i od początku była skazana na porażkę, dała 
białostockim Żydom poczucie godności. 
 W 2015 r., chcąc przywrócić pamięć o hero-
icznej postawie dawnych mieszkańców, grupa 
białostocczan przygotowała „Bedeker białostoc-
ki”, czyli spacer Szlakiem Dziedzictwa Żydow-
skiego. Opracowaną kilka lat wcześniej przez 
Fundację Uniwersytetu w Białymstoku trasę
blisko setka osób pokonała wspólnie z prze wo-

https://www.facebook.com/bedekerbialostocki
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„Kroniki Sejneńskie” to wieloletni program 
edukacyjno-artystyczny prowadzony w Ośrodku 
„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach 
przez Bożenę Szroeder. W jego ramach powstał 
dziecięcy spektakl. Praca nad teatralną opowie-
ścią poprzedzona została kilkuletnią przygodą
związaną z odkrywaniem historii swojego miejsca 
poprzez stare fotografie, legendy i dokumenty
historyczne, naukę starych pieśni i tradycji, ale 
przede wszystkim poprzez rozmowy z rodzicami 
i dziadkami. Z czasem zgromadzone materiały 
stały się częścią spektaklu teatralnego, który 
opowiada wspólną dla całej społeczności Sejn, 
wielokulturową historię tego miejsca. Twórcami 
spektaklu są młodzi Polacy, Litwini i Rosjanie sta-
roobrzędowcy z Sejn, którzy współtworzą każdy 
element tego programu – od spotkań z ludźmi, 
poprzez pracę teatralną i przygotowywanie sce-
nografii, której podstawę stanowi gliniana makie- 
ta miasta – aż po przekazywanie z czasem
swoich opowieści następnemu pokoleniu „sejneń-
skich opowiadaczy historii”. Kolejne generacje 
dodają swoje własne historie rodzinne, przez co 
„Kroniki sejneńskie” wciąż są wzbogacane o nowe 
elementy opowieści. Działalność tej pracowni 
opiera się na bardzo ciekawym artystycznym 
doświadczeniu teatralnym, ale przede wszystkim 
jest to głębokie, osobiste spotkanie z lokalną spo-
łecznością – jej pamięcią i teraźniejszością.
 Sejny to miasteczko położone niedaleko gra-
nicy polsko-litewskiej. Z bogatą, wielokulturową 
tradycją. Zespół Pogranicza rozpoczął tu swoją 
pracę na przełomie lat 80. i 90. Jego członkowie 

przyjechali z różnych miejsc w Polsce jako zespół 
teatralny. Poszukiwali – w tym czasie przemian 
systemowych – nowego miejsca dla siebie,
w sensie życiowym i artystycznym. Zdecydowali 
się zostać w Sejnach i związać swoje życie i pracę
z tym miejscem. Dotychczasowe doświadczenia 
artystyczne związane z kulturą alternatywną 
rozbudziły w nich pragnienie zanurzenia się
w rzeczywistości, tęsknotę za zakorzenieniem 
swojej praktyki kulturowej w konkretnym miejscu 
i potrzebach konkretnej społeczności. Siedzibą 
Ośrodka stał się dawny kwartał żydowski
w Sejnach – Biała Synagoga i jesziwa – dawna 
szkoła talmudyczna. Podstawowym narzędziem 
w działalności Pogranicza jest sztuka. Teatr, 
muzyka, film, sztuki plastyczne tworzone są
w ramach pracowni, do których należą miesz-
kańcy Sejn w różnym wieku – zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. W wieloletnich programach 
edukacyjno-artystycznych angażowani są oni 
w codzienną praktykę, a czas, który umożliwia 
głęboki, twórczy proces, nadaje ich działaniom 
wymiar sztuki.
 W tym roku minęło 20 lat odkąd utworzo-
na została pracownia „Kronik Sejneńskich”. 
Program ten zrodził się z autentycznej potrzeby 
odkrycia miasta, w którym Bożena Szroeder 
była przybyszem z zewnątrz; z ciekawości
i fascynacji tym pogranicznym regionem.
To była jej przygoda, w którą zabrała ze sobą 
młodych ludzi z Sejn i ich rodziny. I w tym zawie-
ra się istota jej metody edukacyjnej. Była i jest
w tym procesie odkrywcą i stawia pytania na 

Kroniki Sejneńskie
Teatralna opowieść o lokalnej wspólnocie, sąsiedztwie 
i pamięci miejsca

Weronika Czyżewska-Poncyljusz
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równi z uczestnikami. Jej szczera pasja rozbu-
dziła w młodych ludziach ciekawość miejsca,
w którym ich rodziny żyją od wielu pokoleń,
a o którym tak naprawdę mało wiedzą; sprawiła, 
że pochylili się nad swoim miastem, zaczęli się 
mu przyglądać, odkrywać jego historię. Była to 
zupełnie nowa historia, której nie da się wyczy-
tać z podręczników czy encyklopedii. Powoli 
odkrywana opowieść, na którą składają się
głosy polskie, litewskie, starowierskie, żydow-
skie, niemieckie i cygańskie, wymagała tego, 
aby młodzi ludzie we wspólnej przygodzie 
artystycznej stali się dla siebie nawzajem prze-
wodnikami po swoich światach, aby nauczyli  
się dzielić nimi i wtajemniczać w ich intymność
innych. Ten pierwszy etap pracy był bardzo 
ważny i stał się podstawą dla dalszych poszu-
kiwań. Po nim przyszedł czas na to, by znaleźć 
język dla opowiedzenia o tradycjach, których już
w dzisiejszych Sejnach nie ma, by wsłuchać 
się w pieśni i historie, które należą do innych 
światów niż te rodzinne. 
 Na początku, w styczniu 1998 roku, powstała 
wystawa zatytułowana „Nasze stare, dobre 
Sejny. Pocztówki i fotografie z lat 1910–1960”, 
zorganizowana w przestrzeni starej jesziwy. Była 
to maleńka ekspozycja, stworzona ze zbiorów 
Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.
Z czasem jednak zaczęła się rozrastać. Po lekc-
jach historii Sejn, które organizowane były przez
Pogranicze, uczestniczące w nich dzieci przypro-
wadziły na wystawę swoich rodziców i dziadków. 
I dzięki nim z czasem zaczęła się ona powięk-
szać o pamiątki rodzinne. Wtedy zrodził się 
pomysł ogłoszenia konkursu dla dzieci pod takim 
samym tytułem jak wystawa. Spośród dzieci, 
które nadesłały prace plastyczne i literackie
na konkurs, uformowała się grupa, która chciała 
wziąć udział w tworzeniu nowej pracowni. 
 Nie było gotowego scenariusza tej pracy. 
Jasnych celów i sprecyzowanych rezultatów
do osiągnięcia. Nie było ścisłych czasowych ram 
ograniczających działania. Program rozwijał się 
w swoim własnym rytmie, każdy krok prowadził 
do następnego, a każda opowieść wywoływała 
kolejną. Dzieci zaczęły swoją przygodę z historią 
miasta od zainteresowania się losami własnych 

rodzin. Opisywały historie swoich dziadków, two- 
rzyły drzewa genealogiczne, rozmawiały z rodzi -
cami o losach bliższych i dalszych krewnych.  
Następnie przyszedł czas na rozrysowanie mapy 
miasta – na wielkim płótnie powstał dokładny 
plan, z nazwami ulic, nazwiskami mieszkańców 
i szczegółami dotyczącymi każdego z obiektów. 
Wszystko było ważne – Bazylika Sejneńska,
Biała Synagoga, jesziwa, dawny kościół prote-
stancki, dziś zwany „małym kościółkiem”. Na tym
planie nakładały się na siebie różne okresy 
dziejów miasta: od legend, jak tej opowiadają-
cej o Marysieńce, z której łez rozlała się rzeka 
Marycha, poprzez okresy historyczne, aż do dnia 
dzisiejszego i jego obecnych mieszkańców. Obok 
budowli, które istnieją w dzisiejszych Sejnach, 
na mapie zaznaczone zostały również miejsca, 
których już nie ma: sukiennice, zwane kramami, 
najpierw drewniane, potem murowane, a w nich 
cukiernia, gdzie można było kupić pyszne ciasto 
z dziurką i wypić gorącą czekoladę, stara litew-
ska dru kar nia, dom, w którym na chwilę zatrzy-
mał się Napoleon, pręgierz, który straszył przed 
ratuszem. Na podstawie tego planu powstała 
później gliniana makieta Sejn, która jest zarazem 
scenografią spektaklu teatralnego. Był to etap 
pracy, w którym dzieci sięgnęły do dokumentów 
historycznych, archiwalnych zapisów i materia-
łów. Dopiero tak przygotowane rozpoczęły swoją 
największą przygodę – spotkania z najstarszymi 
mieszkańcami Sejn. 
 Spotkania te odbywały się w sejneńskich 
domach. Zaproszone do środka dzieci zadawały 
pytania o to, jak kiedyś wyglądało ich miasto, jak
się tutaj żyło, jak wyglądało dzieciństwo, relacje
z sąsiadami. Wysłuchiwały opowieści, często
do tej pory zapomnianych, schowanych głęboko
w sercu, tych o  najszczęśliwszych dziecięcych
wspomnieniach, ale też tych o trudnych życiowych
doświadczeniach. Oglądały albumy rodzinne
i pamiątkowe przedmioty. Dla nich każda z usły -
szanych opowieści stawała się skarbem. Opowie-
ści te zostały spisane w maleńkich książeczkach 
stworzonych w ramach artystycznego warsztatu 
księgi, które do dziś są częścią spektaklu. 
 Najistotniejszym doświadczeniem w tej pracy 
jest lekcja tego, jak można spotkać się z ludźmi, jak 
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szanować i dochować wierności temu, co robisz 
i tym, z którymi się spotykasz. To wymaga powro -
tów. Wymaga wzięcia odpowiedzialności za po-
wierzone historie. Tego, żeby się nimi opiekować. 
To głębokie doświadczenie spotkania przekłada się 
również na wymiar artystyczny. Na to, jak młodzi 
ludzie opowiadają sejneńskie historie, na ten ro-
dzaj czułości, uwagi i pasji, który sprawia, że ich 
gra aktorska jest tak poruszająca. Zawdzięczają 
to wrażliwości wobec pamięci konkretnych ludzi,
dla których jest ona treścią doświadczenia.
 Przyszedł też czas na muzykę. Każdy z sej-
neńskich światów posiada przecież swoje pieśni. 
Dzieci uczyły się ich od siebie nawzajem lub
od zapraszanych gości – pieśniarzy, wykonu-
jących muzykę tradycyjną i muzyków, których 
fascynuje muzyka etniczna. I tak litewskie pieśni 
weselne, starowierskie duchownyje stichi, polskie 
piosenki ludowe, żydowskie niguny i cygańskie 
pieśni dopełniły wielogłosową opowieść o mie-
ście. Razem  z glinianą makietą miasta powstały 
też „Sejneńskie Anioły” – patchworki z kolorowych 
szmatek, które patronują miastu. Są to Anioły: 
Miłości, Zgody, Muzyki, Opatrzności, Ogniska
Domowego, Życia, Śmierci, Chleba i Wody, Mą-
drości. Ci opiekunowie miasta stali się też inspi-
racją dla warstwy narracyjnej spektaklu – sejneń-
scy opowiadacze historii wcielają się w postaci 
aniołów zaglądających pod dachy miasteczka 
układającego się do snu.
 Spektakl zaczyna się od starowierskiego 
stichu, którym sejneńskie anioły żegnają dzień
i, po tym jak latarnik i jego pomocnik gaszą świa-
tła w sejneńskich domach, rozpoczynają nocne 
opowieści o mieście. Pochylają się nad makietą 
Sejn i, podnosząc poszczególne domy, wsłu-
chują się w różnorodne pieśni i modlitwy. Snują 
opowieści. O pięknej Racheli, w której zakochał 
się szalony Szmerko, o strachu i ciekawości, jaką 
wzbudzali pojawiający się w mieście Cyganie,
o starowiercach i ich tradycjach, o tym jak wojsko 
w Sejny życie tchnęło, o przygranicznym handlu
i litewskich weselach, o koszmarze wojny i o bez-
powrotnej zagładzie żydowskiego świata. Opo-
wieści jest wiele i nie wszystkimi anioły sejneń-
skie zdążą się podzielić przed świtem. Kiedy la-
tarnik i jego pomocnik powoli budzą miasteczko, 

jest jeszcze chwila na to, żeby swoje rodzinne, 
najbliższe historie opowiedzieć widzom bezpo-
średnio, schodząc ze sceny i siadając przy nich 
na widowni. Kiedy anioły znikają, zostają po nich 
tylko zapalone świece, echo ich opowieści
i melodia starowierskiego stichu.
 Każde pokolenie sejneńskich opowiadaczy
ma swoją odrębną przygodę wtajemniczenia
w historie miasta. Pierwsza grupa, pracując
nad spektaklem, tworzyła glinianą makietę Sejn 
oraz przygotowywała książkę „Kroniki sejneńskie”, 
która z jednej strony jest przewodnikiem po wie-
lokulturowych Sejnach, z drugiej – dokumentacją 
działań tej pracowni. Dzięki drugiemu pokoleniu 
powstały „Sejneńskie karty historyczne” – edu-
kacyjna gra karciana opowiadająca o wspólno-
cie sejneńskiej. Trzecie pokolenie pracowało 
nad Filmową Kolekcją Pogranicza – stworzyło 
animowane filmy na podstawie bajek, opowieści 
i pieśni pogranicza. Czwarte pokolenie, wspólnie 
ze swoimi rodzicami i dziadkami, tworzyło kolejną 
kolekcję filmową „Misteria Dzieciństwa”.
 Spektakl „Kroniki Sejneńskie” podróżuje
po świecie, prezentowany jest w różnych miej-
scach. Przede wszystkim jednak przynależny jest 
sejneńskiej widowni. Kolejne spektakle i wcielenia 
opowiadaczy to święto dla społeczności. Jest to 
rodzaj misterium, którym staje się ta niezwykła 
opowieść o miejscu i losach jego mieszkańców. 
Kolejne pokolenia, przejmując dobrze wszystkim 
znane opowieści i wzbogacając spektakl o ele-
menty własnych historii rodzinnych, tworzą wycze-
kiwane z ciekawością i emocją kolejne inkarnacje 
sejneńskiej opowieści. Wciąż jeszcze zdarza się
(choć coraz rzadziej), że na widowni zasiadają 
dziadkowie, których historie rodzinne opowiadane 
są w spektaklu; którzy potrafią zaśpiewać razem 
z dziećmi i dopowiedzieć szczegóły lub po prostu 
pokiwać głową i powiedzieć: „Tak właśnie było”. 
Jest w tym coś bardzo archaicznego – poszu-
kiwanie poprzez teatr języka do przekazania 
tradycji, a przez to – do kształtowania wspólnoty. 
Ale jest w tym też coś bardzo awangardowego –
odwaga w kształtowaniu swojej własnej opowieści,
otwartej na różne głosy, w tworzeniu kontynuacji, 
która wyznacza drogę ku przyszłości, jakiej pra-
gniemy dla swojego miejsca. 
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Zacznijmy od odpowiedzi na podstawowe pyta-
nie: czym jest etno design? Większość źródeł 
podaje, że „to nurt we wzornictwie, który wyko           -
rzy    stuje stylistykę i wzory zaczerpnięte z kultury
ludowej”                        . Narodził się on z chęci 
ocalenia elementów folkloru i tradycji danej kul-
tury oraz zestawienia ich z oszczę  dną w środki 
nowoczesnością. 
 Jest to więc tendencja, która funkcjonuje 
aktu alnie. Mało tego, czerpie z tradycji, starając 
się chronić dawne wzory i nadając im jedno-
cześnie nową wartość. Jeśli spojrzymy wstecz, 
stwierdzimy, że zjawisko czerpania inspiracji 
ze sztuki ludowej nie jest nowe. W tym miejscu 
można by odwołać się do twórczości Stanisława 
Witkiewicza, czy wspomnieć organizacje takie 
jak: Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowa-
na”, Towarzystwo „Sztuka Podhalańska” oraz 
Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, 
dawniej – Centrala Przemysłu Ludowego
i Artystycznego, które z założenia sięgały
po inspiracje ludowością.
 Dobrym przykładem z obszaru architektury
mogą być: polski pawilon na Expo 2010 w Szan-
g haju oraz budynek Politechniki Białostockiej, 
które podziwiano za elewacje wzorowane

ETNOdesign
po podlasku
Warsztaty zrealizowane podczas
Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 

na ludowej wycinance. Mam wrażenie, poparte 
wieloma przykładami, że trend etno na dobre już 
zagościł w wielu dziedzinach, przede wszystkim 
w sztuce użytkowej i modzie. Od kilku lat prze-
żywamy wręcz swoisty bum na przetworzoną 
ludowość. Projektanci, rzemieślnicy i producenci 
wykorzystują w swojej pracy stylistykę, wzornic-
two i techniki rękodzielnicze.
 Pierwszą kwestią, o której warto pamiętać, 
jest korzystanie z tradycji z poszanowaniem jej 
twórców. Przychodzi tutaj na myśl dość rzadko 
używane określenie „depozytariusz” czyli „oso-
ba lub instytucja poczuwająca się do przecho-
wania i ochrony jakiejś tradycji, idei”1. Tego 
ro dzaju świadomość i płynąca  z niej odpowie-
dzialność będą sprzyjać zachowaniu szacunku 
do twórcy ludowego i jego pracy, co jest u nas 
jeszcze sprawą nie do końca oczywistą. Stąd 
wiele nadużyć i pomijanie tego podstawowe-
go, będącego inspiracją ogniwa dla własnych 
korzyści – kreowania artystycznego wizerunku, 
czy po prostu z chęci zysku. 
 Druga kwestia dotyczy celowości korzystania  
z regionalnych wzorów. Warto tutaj zaznaczyć 
kolejny niezwykle ważny element: budowanie 
tożsamości lokalnych społeczności, wzmacnia-

Krystyna Kunicka

1 Słownik Języka Polskiego PWN,                      , dostęp: 25.07.2019

http://www.naludowo.pl
https://sjp.pwn.pl/slowniki/depozytariusz.html
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nie poczucia dumy z przejawów kultury miejsca
i regionu.
 W pewnym sensie ja również czuję się depo-
zytariuszem kultury ludowej, kiedy organizuję 
w ramach mojej pracy warsztaty, animacje
i k o  n k u rsy. Nie wyobrażam sobie, abym mogła 
zawieść twórców ludowych z Białostocczyzny,
z którymi żyję w wielkiej przyjaźni; których znam, 
szanuję i podziwiam. 

TKACTWO INSPIRUJE

Jedną z dziedzin, które inspirują mnie w pracy 
zawodowej, jest tkanina ludowa. Muszę przy-
znać, że tkactwo jest dla mnie jak tajemnica – 
niezmiennie fascynujące, z bogactwem wzorów, 
kolorów i splotów. Wśród tkanin dekoracyjnych 
występują różne rodzaje kilimów, sejpaki, tka-
niny przetykane, wielonicielnicowe, kostkowe, 
dwuosnowowe. Te ostatnie są szczególnie cen-
ne i należą do jednych z najciekawszych zjawisk 
współczesnej polskiej sztuki ludowej. 
 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było
zajęciem powszechnym – gospodynie tkały
na własne potrzeby, a te zdolniejsze na potrzeby 
mieszkańców okolicznych wsi i miast. Obecnie 
jest to bardzo rzadka umiejętność. W wojewódz-
twie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie 
12 i są to w większości osoby w podeszłym wieku. 
To ostatni moment na wykorzystanie ich wiedzy 
i umiejętności i przekazanie ich innym osobom 
poprzez naukę rzemiosła, ale również poprzez 
działania etno, skierowane do młodego pokolenia. 
 Moja rodzima instytucja – Wojewódzki Ośro-
dek Animacji Kultury w Białymstoku i ja – jako 
koordynator, od kilku lat realizujemy działania 
mające na celu ochronę i zachowanie tradycyj-
nego tkactwa poprzez jego ożywienie i popula-
ryzację wiedzy o nim. 
 Zależy nam na tym, aby młodzież wiejska 
zaczęła postrzegać dawne wzory i rzemiosło 
jako modne i atrakcyjne; używając języka 
młodzieży – uznała, że są trendy. Dzieje się tak 
już w dużych miastach i jest kwestią czasu, aby 
zaczęło dziać się również na wsiach i małych 
miasteczkach. Działania, które realizujemy, 

mają zbudować tę świadomość przy pomocy 
atrakcyjnych dla młodzieży, nowoczesnych 
narzędzi m.in. warsztatów etno designu. 
 Jak z potrzeby podtrzymania tradycji czerpać 
nie tylko przyjemność, ale także korzyści ma  te- 
 rialne i jak promować tradycyjne ludowe wzornic-
two w bardzo praktycznym wymiarze – przedsta-
wiam poniżej.

ETNO DESIGN   – WARSZTATY

Ogólnopolska Giełda Projektów przygotowana 
przez Narodowe Centrum Kultury stała się dla
nas, organizatorów lokalnych prawdziwym wy-
zwaniem. Nowością były wizyty studyjne, zaś 
warsztaty dla uczestników były różnorodne i cie-
kawe. Wśród nich znalazły się zajęcia bazujące 
na lokalnej sztuce ludowej, które poprowadziłam. 
Odbyły się one w wersji skróconej podczas 
jednej z wizyt studyjnych na Szlaku Rękodzieła 
Ludowego Podlasia oraz – w rozbudowanej for-
mie – w pracowni plastycznej WOAK-u w Bia łym-  
stoku. Na początku zajęć przedstawiłam prezen-  
tację o tkactwie na Podlasiu. Miała ona za za da-
nie przekonać widzów o tym, jak piękna jest 
sztuka ludowa i jak dobrze wpisuje się we współ-
czesne designerskie trendy, a także jak można 
korzystać z niej w pracy animatora kultury. 
Inspiracją była również zorganizowana przez nas 
wystawa „ETNOdesign po podlasku”, którą moż-
na było obejrzeć w galerii, gdzie odzież, bi   żuteria, 
meble i akcesoria wystroju wnętrz nawiązywały 
do tradycji na różnych poziomach, a współcze-
sne projektowanie łączyło się z ludowym duchem 
Podlasia. Wreszcie przystąpiliśmy do pracy.  
 Każdy z uczestników otrzymał płócienną 
torbę i T-shirt, aby ozdobić je ludowymi wzora-
mi, inspirowanymi tkaninami dwuosnowowymi. 
Wcześniej przygotowałam wydruki z fragmenta-
mi tkanin, na podstawie których uczestnicy wy-
konali szablony, przenosząc je na przezroczystą 
folię. Następnie, za pomocą nożyka introliga-
torskiego, wycinali wzory, dbając o szczegóły 
i dostosowując je do techniki szablonu. Przed 
malowaniem, do środka torby i koszulki należało 
włożyć tekturki zapobiegające przedostaniu się 
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opisanych robiliśmy barwne batiki, aplikacje, 
filmy, akcje w przestrzeni, animacje podczas 
imprez plenerowych i festiwali. 

Oto niektóre przykłady:

  batik – to stara technika malarska polega-
  jąca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli 
  tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie 
  miejsca niezamaskowane warstwą wosku. 
  Dla uzyskania specjalnych efektów proces 
  woskowania i farbowania można powtarzać 
  wielokrotnie. Technikę tę zastosowaliśmy 
  podczas warsztatów z młodzieżą w Lipsku
  i Nowince – miejscowościach, gdzie pracują 
  tkaczki podlaskie, oraz w Białymstoku,
  na warsztatowych spotkaniach Fanklubu
  „Wokół tkaniny”. Z pomalowanych materia-
  łów zostały uszyte sukienki, bluzy, spódni-
  ce i spodnie, które młodzież prezentowała 
  później na pokazie mody. Warsztaty tak 
  spodobały się w Lipsku, że tamtejsi 
  animatorzy zrealizowali własny pomysł – 
  wyprodukowali materiał tekstylny z nadru-
  kiem przedstawiającym wzory z pisanek 
  (Lipsk jest podlaskim centrum w tej dziedzi-
  nie), z którego uszyto później ubrania
  i gadżety reklamowe. Na tym właśnie polega 
  nasza praca – przekazywać wiedzę, umie-
  jętności, wzbogacać wyobraźnię, otwierać
  i inspirować.

  aplikacja – to technika zdobienia, pole-
  gająca na naszywaniu na tkaninę motywów 
  dekoracyjnych wyciętych z innego rodzaju 
  materiału. Na naszych warsztatach
  wykorzystaliśmy aplikacje z kolorowych 
  tkanin, ozdobionych malowanymi, ludowymi 
  wzorami. W ten sposób powstały ozdobne 
  poszewki na poduszki. Pojawiły się na nich 
  zwierzęta, ludziki, elementy dekoracyjne 
  z tkanin podlaskich, wszystko to, co w małym
  wymiarze może reklamować większe, tkane 
  kompozycje i zaciekawić sztuką ludową. 

  filmy animowane – były efektem zajęć
  z animacji poklatkowej, które zorganizowali-

farby i za pomocą taśmy malarskiej zamocować 
szablon na wierzchu. Do malowania użyliśmy 
specjalistycznych farb do tkanin, które rozpro-
wadzaliśmy za pomocą wałeczków malarskich. 
Należało uważnie nakładać farbę przez szablon,
po uprzednim zrobieniu próby na kartonie. Wałek
z odsączoną farbą trzeba było prowadzić pe wny -
mi ruchami, starając się jak najdokładniej zapeł-
nić wzór kolorem. Bardziej dociekliwym propo-
nowałam łączenie kolorów poprzez nakładanie 
na jeden wzór dwóch, trzech odcieni lub poprzez 
użycie kolorów kontrastowych. Po dokładnym 
zamalowaniu materiału należało odkleić szablon 
z folii, aby zobaczyć efekt. Jeszcze tylko podpis
„Wzory podlaskie” wraz z logotypem Giełdy wy-
drukowane na tzw. naprasowance, czyli specjal-
nej folii do wydruków, którą zaprasowywaliśmy
żelazkiem na powierzchni tkaniny – i pamiątka  
gotowa. 
 Jeszcze jedna uwaga, odnosząca się do wieku 
uczestników i bezpieczeństwa w posługiwaniu 
się ostrym narzędziem (nożyk introligatorski): 
konieczny jest pokaz wycinania, zwrócenie
uwagi na kierunek, nacisk, ustawienie i zabez-
pieczenia. Działanie jest dość proste, ale w przy-
padku dzieci i osób w podeszłym wieku lepiej 
zastosować gotowe, wcześniej przygotowane 
szablony. Chociaż na naszych zajęciach nikt
jeszcze się nie skaleczył, zawsze mam przygo-
towane plasterki opatrunkowe. Tę prostą techni-
kę można wielokrotnie powtarzać w warunkach
domowych, ozdabiając sprzęty, przedmioty 
codziennego użytku i – jak w tym przypadku –
ubrania. Dzięki podobnym doświadczeniom 
otwierają się możliwości kreowania przestrzeni: 
od tej najbliższej, osobistej, przez przestrzeń 
publiczną, aż po realizacje wręcz monumental-
ne, jak tworzenie murali.

DOBRE PRAKTYKI

Co roku jako WOAK prowadzimy warsztaty pla-
styczne inspirowane sztuką ludową. Wielokrot-
nie realizowaliśmy podobne zajęcia na wsiach
i w mieście: dla dzieci, młodzieży, całych rodzin, 
dorosłych, młodszych i starszych. Oprócz wyżej 

http://www.dwuosnowowa.pl/index.php/warsztaty/warsztat-2
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  śmy w dwóch największych na Podlasiu 
  ośrodkach tkackich – Janowie i Korycinie. 
  Młodzież chętnie poznawała nowy program 
  komputerowy, w którym mogła zrealizować 
  własny film.
      Warsztaty były realizowane w oparciu 
  o tradycję, a inspiracją do stworzenia
  animacji były wzory z tkanin dwuosnowo-
  wych. Film z Janowa został wkrótce potem 
  wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie
  Filmowym „Zabytkomania” organizowanym 
  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski
  Instytut Sztuki Filmowej.

  akcje w przestrzeni należą do najbardziej 
  spektakularnych i szeroko komentowanych. 
  Takim działaniem zakończyły się spotkania 
  Fanklubu „Wokół tkaniny”, może na niewielką,
  ale już zauważalną skalę. Zostawiliśmy  
  swój ślad na chodnikach i ulicach Janowa 
  i Korycina, malując wzory z tkanin w pobliżu 
  pracowni tkackich, Izby Tkactwa Dwuosno-
  wowego oraz Domu Kultury. Wzory ludowe 
  wyszły na ulice i czują się tam zupełnie 
  dobrze! Malowidła połączyły to, co współ-
  czesne, z tym, co na Podlasiu najlepsze
  i zarazem unikatowe – bogactwem kultury 
  ludowej. Będą cieszyć oko, intrygować
  i zachęcać do odwiedzin. Ostrzegamy: 
  nie sposób przejść obok nich obojętnie!
  Akcja oczywiście nie umknęła uwadze 
  zaciekawionych przechodniów, którzy wy-
  glądali przez okna samochodów, podcho-
  dzili, zadawali pytania. W 2017 roku, zapro-
  szeni przez gospodarzy gminy Korycin,  
  malowaliśmy podobne wzory na belach
  z sianokiszonką. Lokalizacja w pobliżu 
  ruchliwej szosy oraz udział w akcji wolonta-
  riuszy, którzy przybyli po zamieszczeniu 
  ogłoszenia na Facebooku, rozsławiły nasze 
  działanie i przysporzyły nam kolejnych 
  fanów ludowej tradycji…

  w ramach akcji „Folk on the Street” nasza 
  instytucja prowadzi działania streetartowe 
  nawiązujące do sztuki ludowej. Od kilku lat 
  w Białymstoku pojawiają się nowe murale.

  Począwszy od sławnej już „Dziewczynki 
  z konewką”, która stała się niemalże
  naszym drugim, nieformalnym logo, po 
  „Chłopca z ptaszkami”, zainspirowanego 
  tkaniną jednej z podlaskich tkaczek, 
  „Koronkę” i kilka innych. Taki ludowy street 
  art jest nie tylko piękny i oryginalny, ale 
  stanowi też doskonały nośnik promujący 
  twórczość ludową, która jest nie tylko 
  ciekawa, ale też niezwykle inspirująca,
  i która potrafi, mimo swojej długiej historii,
  doskonale wpisać się we współczesną  
  przestrzeń. To też dowód na to, że spotkania 
  z lokalną kulturą i sztuką mogą odbywać się 
  nie tylko w muzeach, skansenach, czy 
  izbach regionalnych. Rękodzieło podane
  w takiej formie może „zaczepiać” przechod-
  niów, by tym samym subtelnie zapraszać 
  ich do swojego świata.

Podane przykłady nie wyczerpują naszych pro-
pozycji podjęcia tematu, by wspomnieć chociażby 
ostatni konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jak 
powstaje tkanina”, który zaowocował wydaniem 
książeczki edukacyjnej. Ten pozornie trudny temat 
można będzie poznawać od najmłodszych lat 
dzięki pięknym ilustracjom i zabawnym łamigłów-
kom towarzyszącym historyjce.

Podzieliłam się swoimi doświadczeniami
z nadzieją, że zainspirują Was do własnych 
poszukiwań. Czy coś zmieniły w moim otocze-
niu, w odniesieniu do tradycji, kultury ludowej, 
poczucia tożsamości? Z mojego punktu widze-
nia odpowiedź brzmi – TAK. My, animatorzy 
możemy dużo. Trzeba jedynie cierpliwości i wy-
trwałości, a nade wszystko wiary w to, że nasza 
tradycja nie jest sprawą zamkniętą, że trzeba ją 
pielęgnować i popularyzować. Mam nadzieję,
że zmierzam w tym kierunku.

http://www.isokolka.eu/janow/22931-sukces-mlodych-filmowcow-z-janowa-foto-zobacz-stworzona-przez-nich-animacje-wideo
http://www.wspolczesna.pl/korycin-folk-on-the-street-2017-malowali-wzory-na-belach-wideo-foto/ar/12270799
http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=101&aiid=7658
http://www.woak.bialystok.pl/default.aspx?pid=101&aiid=6972
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Centrum im. Ludwika Zamenhofa to część 
Białostockiego Ośrodka Kultury – instytucji miej-
skiej, utworzonej w 2009 roku. Głównym celem
działania CLZ jest promowanie wiedzy o postaci
i dziele Patrona, ale również budowanie świado- 
mości i tożsamości lokalnej poprzez poszerza-
nie wiedzy na temat wielokulturowości, wielowy- 
znaniowości i wielonarodowości miasta i regionu.
 Jednym z narzędzi, jakie są wykorzystywane 
do popularyzowania myśli i osoby Ludwika Za-
menhofa, jest wystawa stała „Białystok młodego 
Zamenhofa”. Stanowi ona punkt wyjścia dla 
większości działań edukacyjnych realizowanych 
w instytucji. Początkowo jej uzupełnieniem były 
tylko proste narzędzia utrwalające wiedzę, prze-
znaczone dla odbiorców w różnym wieku, takie 
jak puzzle (również w wersji multimedialnej), gra 
planszowa czy gra edukacyjna typu „memory”. 
Z czasem pojawiły się bardziej rozbudowane 
formy, w tym warsztaty adresowane do dzieci
i młodzieży. Przykładowo, w trakcie zajęć 
„Spektakleto kun Ludoviko – Teatrzyk z Ludwi-
kiem”, po zwiedzeniu wystawy uczestnicy tworzą 
kukiełki i przygotowują scenki teatralne z życia 
Ludwika. Inne warsztaty: „Ĉapelo el Centro 
Zamenhof – Kapelusz z Centrum Zamenhofa” 
nawiązują do rozwijającego się intensywnie
w Białymstoku za czasów Zamenhofa prze-
mysłu sukienniczego, a uczestnicy tworzą 
papierowe kapelusze, ozdabiając je symboliką 
związaną z esperanto. 

Szukając metody –
wizyta u Zamenhofa 

 Podczas zajęć edukatorzy starają się słuchać 
uważnie odbiorców, zwracając uwagę zarówno 
na to, co wzbudza ich zaciekawienie, jak rów-
nież na to, z czym mają trudności, tak aby móc 
zaproponować w przyszłości odpowiednie i nowe 
tematy warsztatów. Podczas rozmów zespołu 
edukatorów wymieniane są doświadczenia, 
refleksje, poszukuje się rozwiązań zdiagnozowa-
nych problemów, modyfikując w razie potrzeby 
scenariusze, metody i formy warsztatów. Swego 
czasu wynikiem takiej dyskusji była identyfikacja 
potrzeby przygotowania zajęć na temat podla-
skich religii i ich zróżnicowania. W czasach gdy 
rodzina Zamenhofów mieszkała w Białymstoku, 
takich jak oni wyznawców judai zmu było 69%, 
katolików 22%, protestantów 5%, a prawosław-
nych niespełna 4%1. Dodatkowo od XVII wieku 
Podlasie zamieszkiwali Tatarzy – wyznawcy 
isla mu. Dla przytłaczającej większości odbior -
ców są to zdumiewające, pierwszy raz rozpo-
znane fakty.
 Chociaż proporcje się zmieniły, to jednak kra-
jobraz kulturowy Podlasia wraz z jego proble-
mami, ale i niezwykle cennym zróżnicowaniem 
kulturowym, stanowią wyróżnik regionu po dziś 
dzień. Tymczasem wiedza o sobie na wza jem
przedstawicieli poszczególnych religii i kultur 
okazuje się niewielka i często oparta jest na ste-
reotypach i uprzedzeniach (dotyczy to zarówno
dorosłych, jak i dzieci). Edukatorzy z CLZ za sta -
nawiali się, jak przygotować zajęcia, by były 

Magdalena Urbańska

1 A.C. Dobroński, Białystok. Historia miasta, wyd. II, Zarząd Miasta Białegostoku, Białystok 2001, s. 75.
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przystępne, ale i bogate w treści; jakie formy 
wybrać do przekazania wiedzy oraz jej utrwa-
lenia; jak zaciekawić odbiorców. Planowane 
zajęcia miały również pokazać różnorodne 
otoczenie kulturowe, w jakim wyrastał Ludwik 
Zamenhof – twórca „języka uniwersalnego”,
a także ukazać, że właśnie to zróżnicowanie 
było jednym z bodźców, które natchnęły go
ideą stworzenia języka esperanto.
 W rezultacie opracowano scenariusz półtora-
godzinnych warsztatów zatytułowanych „Religie
Podlasia”2, realizowanych po dziś dzień. Autorką 
scenariusza, a zarazem koordynatorką projektu 
jest Anna Talarczyk. Celem zajęć jest przeka-
zanie uczestnikom w ciekawej formie podsta-
wowych informacji na temat religii, których 
przedstawiciele zamieszkują lub w przeszłości 
zamieszkiwali tereny Podlasia. Dodatkowo, 
warsztaty mają za zadanie pokazać wielowy-
znaniowy obraz Podlasia jako wartościowe 
dziedzictwo i potencjał kulturotwórczy, a także 
wykształcić w uczestnikach postawę samodziel-
ności intelektualnej opartą na wiedzy i analizie, 
unikającą postrzegania odmienności przez 
pryzmat negatywnych stereotypów. Punktem 
wyjścia było założenie, że po zajęciach uczest-
nicy będą w stanie wymienić religie i wyznania 
występujące na Podlasiu, ich charakterystyczne 
cechy oraz będą rozumieć podstawowe terminy, 
pojęcia i symbole z nimi związane. A przede 
wszystkim, że będą potrafili dostrzegać podo-
bieństwa i nie bać się rozmawiać o różnicach.
 Należy podkreślić, że merytorycznymi konsul -
tantami projektu byli teolodzy, katecheci i du-
chowni reprezentujący wszystkie religie i wyzna-
nia. Oni jako pierwsi „testowali” zaproponowane 
metody, służyli wiedzą i informacjami niezbęd-
nymi do realizacji filmów, ćwiczeń i książki, która 
podsumowywała pierwszy etap projektu1.
 Podstawą warsztatów są kilkuminutowe filmy,
zrealizowane na zlecenie CLZ, w których w roli

specjalistów występują przedstawiciele poszcze-
gólnych religii: księża – katolicki i prawosławny, 
pastor, rabin oraz mufti. Opowiadają oni o istocie 
swoich obrządków, pokazują symbole, elemen-
ty wystroju świątyń, stroje duchownych oraz 
opisują własny dzień pracy, a także zwracają 
uwagę na życie prywatne (np. fakt posiadania 
żony, dzieci).
 Pierwszym zadaniem uczestników jest roz-
poznanie tego, co łączy te wszystkie religie i wy-
znania (np. monoteizm, krzyż będący wspólnym
i kluczowym symbolem katolicyzmu, prawosła-
wia i protestantyzmu lub fakt, że w synagogach 
i meczetach mężczyźni oraz kobiety modlą się 
oddzielnie). Po projekcji odbiorcy omawiają 
swoje spostrzeżenia z edukatorem, który uzu-
pełnia ich wypowiedzi, bądź zadaje dodatkowe 
pytania.
 Kolejnym etapem jest utrwalanie zdobytych 
wiadomości. Ważne było znalezienie interesu-
jących narzędzi, innych niż te, które do tej pory 
były wykorzystywane w praktyce edukacyjnej. 
Tak powstały: całopostaciowy stand, skrzynia 
skarbów oraz zeszyt ćwiczeń. Wykorzystane
też zostały sprawdzone już po wielokroć puzzle –
w formie tradycyjnej i multimedialnej oraz gra 
edukacyjna typu „memory”, opracowane na 
potrzeby tych konkretnych zajęć.
 Stand to rodzaj dwuwymiarowego manekina 
wielkości człowieka przedstawiający mężczyznę 
w szarej koszuli i czarnych spodniach. To „uni-
wersalny duchowny”, który tożsamość zyskuje 
dopiero za sprawą szat i atrybutów właściwych 
danej religii czy wyznaniu. Manekin wyposa -
żony jest w rzepy umożliwiające mocowanie
na nim dodatkowych elementów: brody, jarmułki,
sutann w różnych wzorach, turbanu czy kolo-
ratki. Uczestnicy wybierają, w który strój ubiorą 
„duchownego”, które atrybuty mu przynależą. 
Uczą się rozpoznawać i nazywać poszczególne 
elementy. Podczas zabawy edukator zwraca 

2 Scenariusz powstał w ramach projektu „Religie Podlasia”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym 
 Muzeum Historii Polski, w ramach programu „Patriotyzm Jutra” w 2011 roku. 
3 Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci, red. J. Szerszunowicz, A. Talarczyk, Centrum
 im. Ludwika Zamenhofa, Białystok 2012.
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żeczka została tak przygotowana, by odbiorcy 
w różnym wieku znaleźli coś dla siebie; są tam 
wykreślanki, krzyżówki, labirynty, mapa Podlasia 
pokazująca lokalizację miejsc związanych
z poszczególnymi kultami oraz słownik zbierają-
cy wszystkie terminy, które pojawić się mogły
w trakcie zajęć.
 Warsztaty „Religie Podlasia” prowadzone są 
od 2011 roku i cieszą się wciąż dużym zaintere-
sowaniem odbiorców w każdym wieku. Wielo-
krotnie w zajęciach uczestniczyły osoby posiada-
jące ogromną wiedzą na temat własnej religii i to 
one częściowo stawały się „specjalistami” z tego 
tematu, szczególnie dla swoich rówieśników.
Co ważne, byli to reprezentanci różnych obrząd-
ków. Zwłaszcza w młodych grupach stanowi to 
ogromną wartość dodaną: rówieśnicy reagują 
zdumieniem, ale i uznaniem wobec kolegów i ko-
leżanek, którzy mają tak ogromny zasób wiedzy.
 Warto zwrócić uwagę, że w zajęciach uczestni-
czyły dotychczas grupy dziecięce, młodzieżowe
i dorośli, osoby z całej Polski i z zagra nicy,
nauczyciele oraz sami duchowni. Modu łowa 
konstrukcja scenariusza umożliwia różnicowa-
nie poziomu trudności w zależności od potrzeb 
odbiorców. Warsztaty odbywają się zarówno
w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury – 
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, jak i w szko-
łach, bibliotekach, domach kultury. Sama metoda 
była prezentowana na licznych konferencjach
i spotkaniach metodologicznych, w tym m.in. na-
uczycielom i animatorom kultury w Gruzji, a także, 
ostatnio, w 2018 r. uczestnikom Ogólnopolskiej 
Giełdy Projektów „Animacja + świętowanie”. 
Dowodzi to, z jednej strony, skuteczności samej 
metody, a z drugiej tego, jak silna wciąż jest 
potrzeba budowania tożsamości lokalnej w opar-
ciu o autentyczne i pogłębione doświadczenia 
kulturowe, nieograniczające się do zindywidu-
alizowanego status quo. Pokazując wielowy-
znaniowy obraz Podlasia, edukatorzy z CLZ
za każdym razem mają nadzieję, że przekazują 
nie tylko konkretną wiedzę, ale przede wszystkim 
uczą otwartości i samodzielności intelektualnej, 
opartej na wiedzy i osobistym przeżyciu, zaanga-
żowaniu i poszukiwaniu.

uwagę na szczegóły, np. dopytuje, ile guzików 
ma sutanna księdza katolickiego i co symbolizuje 
ta liczba, albo jak nazywają się frędzle w tałesie, 
który nosi rabin i do czego mogą służyć.
 Skrzynia w rzeczywistości jest ogromnym, 
drewnianym kufrem, wypełnionym przedmiotami 
związanymi z omawianymi religiami i wyzna-
niami. Znalazły się tutaj m.in.: pismo święte, 
modlitewnik prawosławny, śpiewnik protestancki, 
różaniec, czotki, tespih, tałes, menora, kro -
piel nica i kropidło, ikona, dywanik modlite wny.  
Co ważne, są to oryginalne przedmioty,
w więk szości podarowane przez zaproszo-
nych do udziału w projekcie duchownych bądź 
wyznawców. Uczestnicy, wyjmując kolejno 
wybrane przedmioty, próbują przyporządkować 
je do religii/wyznania lub podać ich nazwy; jeśli 
ich nie znają, wówczas edukator uzupełnia 
wypowiedzi. Podczas tego zadania wszyscy 
mają okazję obejrzeć – często po raz pierwszy 
w życiu – autentyczne przedmioty należące
do innych religii, a przy okazji poznać ich nazwy 
i zrozumieć, do czego służą.
 W kolejnym etapie uczestnicy pracują w gru p-
ach, układając tradycyjne puzzle. Przedstawiają 
one wizerunki pięciu pochodzących z terenu 
Podlasia świątyń należących do każdego z oma- 
wianych obrządków. Po ułożeniu obrazków ucze -
stnicy podają ich nazwy, wymieniają charakte-
rystyczne elementy, próbują rozpoznać, gdzie 
znajdują się przedstawione na nich budowle i czy 
kiedykolwiek je widzieli. Jeśli pozwala na to dyna- 
mika pracy oraz jeśli zajęcia odbywają się w sie-
dzibie CLZ, grupy, na dużej tablicy interaktywnej 
znajdującej się w centrum sali, układają także 
puzzle multimedialne.
 Gra edukacyjna typu „memory” zawierająca 
obrazki związane z poszczególnymi religiami/wy-
znaniami to kolejny element warsztatów. Zada- 
nie polega na tym, by obrazki dobrać w pary 
(ćwicząc pamięć), ale też przyporządkować je do 
religii/wyznań, czy nawet podać nazwy poszcze-
gólnych elementów.
 Na koniec uczestnicy otrzymują „Zeszyt ćwi -
czeń Religii Podlasia”, który zabierają ze sobą. 
Zawiera on kolejne zadania utrwalające i pogłę-
biające wiedzę zdobytą w trakcie zajęć. Ksią-

http://www.centrumzamenhofa.pl/art,65,religie-podlasia
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animacja 
+ świętowanie

Projekty z Ogólnopolskiej
Giełdy Projektów 2018
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Łódzki
detal

Na początku tej historii była potrzeba obudze-
nia zachwytu nad miastem. Wszystko zaczęło 
się w lipcu 2014 r. na Starym Polesiu – łódzkim 
osiedlu, gdzie „Współdzielnia staropoleska” – 
nieformalna grupa złożona m.in. z aktywistów 
i pracowników kultury – postanowiła zmienić 
„kawałek ziemi, tej ziemi”. 
 Natchnienie przyszło do Marii Nowakowskiej, 
której zadaniem było znalezienie pomysłu
na zmianę wizerunku osiedla. Maria nie była 
ani architektką, ani historyczką sztuki – detal
po prostu wpadł jej w oko. Detal, czyli ozdoba
na budynku; gzymsy, kolumny czy kapitele, roz-
maite drobne formy w najrozmaitszych kształtach,
które mogą też opowiadać historie (np. kadu-
ceusz symbolizuje handel). Od pierwszego 
takiego elementu dostrzeżonego na ul. Legio-

nów i od zdania: „Ale super! Ktoś powinien
to spopularyzować... a w sumie to czemu nie 
ja?” zaczyna się detalowa historia, w której ko-
lejne sprawy działy się spontanicznie i szybko. 
 Pierwszym etapem było fotografowanie 
budynków Starego Polesia, które trwało ponad 
rok. Zdjęcia trafiały na Facebooka. Powoli
w ich zbiorze zaczęły się wyodrębniać tematy 
(zwierzęta, postaci, rośliny), na bazie których 
stworzono pierwsze szlaki po Starym Polesiu –
Szlak Zwierząt i Szlak Roślin. Ich opisy oraz 
gra miejska „Questing staropoleski” zostały 
wydane drukiem przy wsparciu Stowarzyszenia 
„Społecznie Zaangażowani”. Pojawiły się też 
pierwsze działania offline – wycieczki i warsz-
taty (początkowo tylko kolażowe, następnie 
ceramiczne). 

OŚ CZASU
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pomysł na wydarzenie, dobranie

prelegentów, ustalenie daty

ułożenie programu wydarzeń towarzyszących, 

kolejni sponsorzy i partnerzy

określenie potrzeb

i znalezienie sponsorów

Festiwal Detalu Architektonicznego 

#detalfest

sprawy organizacyjne:

miejsce, przejazdy, noclegi, umowy

kampania promocyjna, rekrutacja

na warsztaty, impreza, podziękowania

Maria Nowakowska
Łódź 
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 Kolejnym krokiem – tym razem przekracza-
jącym granice dzielnicy – był przewodnik po
Łodzi szlakiem detali architektonicznych, napi-
sany w ramach stypendium Prezydenta Miasta
i wydany dzięki zbiórce crowdfundingowej przez 

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO.
W czasie jego promocji (33 wykłady i 19 space-
rów w 2017 r.) okazało się, że „detalistów” i „de-
talistek” w Polsce jest więcej. Tak narodziła się 
potrzeba, by zintegrować ze sobą pasjonatów de-
 talu i pokazać w Łodzi ich dorobek – portrety 
detalowych obliczy polskich miast. Na potrzebę
odpowiedział I Ogólnopolski Festiwal Detali
Architektonicznych #detalfest. Kluczowym, po 
wyłonieniu prelegentów, zadaniem było zebra-
nie grupy wolontariuszy, partnerów i sponsorów.
W czterodniowym programie Festiwalu znalazły 
się: 9 prelekcji, 6 warsztatów, 4 wystawy, 2 gry 
miejskie, wieczorna dyskusja, premiera festi-
walowego piwa, spacer fotograficzny, przegląd 
filmów i uroczysty lunch dla ekspertów. Taka 
ilość atrakcji była możliwa tylko dzięki olbrzy-
miemu zaangażowaniu wolontariuszy (mieliśmy 
ułatwiony nabór z uwagi na realizację projektu 
„Wolontariat dla Dziedzictwa”) i partnerów, 
którzy przystąpili do współorganizacji, nie bio  rąc 
za to pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ korzystali-
śmy z długotrwale budowanych relacji i otwarcie
mówiliśmy, że #detalfest jest imprezą pasjo-
nacką, non-profit, na której nikt nie ma potrzeby 
zarobić. 

To silne relacje dają
działaniom życie.

Bez nich nie zbudujesz
niczego trwałego. 

Imponująca sowa z myszą w szponach, ul. Rewolucji 1905 r. 24, fot. Maria Nowakowska

Okładzina ceramiczna na budynku Teatru Pinokio, ul. Kopernika 16, fot. Maria Nowakowska
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 Słabym punktem imprezy było miejsce wygła-
szania prelekcji, które – choć znajdowało się
w bardzo ciekawym obiekcie i było dobrze na-
głośnione – nie jest rozpoznawalnym budynkiem 
i mieści się poza głównymi trasami spacerów 
łodzian. Kolejnym minusem była pora – paź-
dziernik – pogoda nie zachęcała do wychodze-
nia z domu. Poprawić należałoby także work-life 
balance organizatorów – równowagę pomiędzy 
ich pracą a czasem na regenerację. Okres po-
między festiwalem a składaniem sprawozdań
do grantodawcy był krótki, co nie pozwalało
na zasłużony odpoczynek. Dopilnowaliśmy
etapu podziękowania wolontariuszom (spotka-
nie przy poczęstunku), rozesłaliśmy również
kosze prezentowe do najważniejszych sponso-
rów i partnerów.
 Impreza zainteresowała środowisko architek-
tów i konserwatorów, a także historyków sztuki,

a zatem profesjonalistów – to ważna grupa
w dalszym rozwoju detalowych przedsięwzięć.  
 Po Festiwalu udało nam się przygotować sce-
nariusz gry planszowo-karcianej „Łowcy detali”, 
która ukazała się w 2018 r. dzięki dotacji z NID 
i zbiórce crowdfundingowej. Udało nam się też 
zorganizować cykl prowadzonych przez wolon-
tariuszy zajęć w przedszkolach, 12 spacerów,
10 wykładów oraz kursy: modelarski i akwarelo-
wy, poświęcone łódzkim budynkom. W tym roku 
ukaże się nowy detalowy przewodnik. Druga 
edycja #detalfest odbyła się w czerwcu 2019. 
 W sercu wszystkich detalowych przedsię-
wzięć umieszczamy ideę świętowania w duchu 
slow-life życia w mieście o konkretnej historii 
zapisanej w architekturze i jej zdobieniach. 

Choć drewno, kamień czy
beton wydają się martwe,

to nie przestają mówić o historii 
budynków i ludzi. Uczymy tego 

języka, przekładając go na coraz 
to nowe działania. Wierzymy,

że wrażliwość na piękno
i zrozumienie historii to przepis 

na lepszą codzienność.
I że najpiękniejsze miasto

to miasto kochane. 

Plakat I edycji Festiwalu #detalfest, fot. Maria Nowakowska
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Centrum REGIO, Łódź

kontakt@lodzkidetal.pl

Maria Nowakowska 
Pisarka, podróżniczka, populary-
zatorka dziedzictwa architektonicz-
nego oglądanego z perspektywy 
szczegółu. Organizatorka Festiwalu 
Detalu Architektonicznego #detalfest, 
przewodniczka miejska i autorka prze-
wodników, w sektorze społecznym 
działa od 9 lat.

 

ŁÓDZKI DETAL
MARIA NOWAKOWSKA

okres
trwania
projektu

lipiec 2014 – październik 2017

niezbędne 
narzędzia

dobry aparat i kamera

uczestnicy 
projektu

seniorzy, studenci, branża architek-
toniczna, konserwatorska, aktywiści 
związani z tematyką miejską i/lub 
ochroną zabytków, historycy sztuki, 
artyści profesjonalni i amatorzy

źródło
finansowania

mini-grant z Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, sponsorzy prywatni, 
własne środki organizatorów

najważniejsi 
partnerzy

 Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju  
 REGIO – organizator, zaplecze
 prawno-administracyjne
 Fundacja Podwórko Hilarego –
 współorganizator, użyczenie  
 przestrzeni na część wydarzeń
 Izba Architektów – użyczenie zaplecza
 i sprzętu

ile osób
organizowało 
projekt

12

miejsce
realizacji

Łódź 

ilu było
uczestników
projektu

ok. 300

niezbędne 
kompetencje
w zespole

umiejętność budowania relacji,
fundraising i rozliczanie projektów, zmysł 
organizacyjny, wielozadaniowość, dużo 
samozaparcia i umiejętność rozładowy-
wania stresu, a z osób „technicznych”: 
filmowiec i fotograf

formy

podczas samego Festiwalu:
5 warsztatów twórczych (2 sztukatorskie, 
sgraffito, ceramika, kaligrafia), warsztat 
pilotowania drona, 9 wykładów gości 
przybyłych z 8 polskich miast (Gdynia, 
Włocławek, Warszawa, 2 x Toruń, 
Szczecin, Wrocław, Radom, Poznań), 
dyskusja o muralach z Sebastianem 
Frąckiewiczem, 4 wystawy (zbiorowa, 
Martyny Winnickiej, Forest 4ever, Tytusa 
Brzozowskiego), premiera festiwa-
lowego piwa, 2 gry miejskie, spacer 
fotograficzny, przegląd filmów, uroczysty 
lunch dla ekspertów

http://lodzkidetal.pl
https://www.facebook.com/lodzkidetal
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Muzeum
to ja!

Nasze działania to wędrówki po Zduńskiej Woli. 
Po osiedlach, ulicach i podwórkach kamienic. 
To spacery z archiwalnymi fotografiami i plana-
mi budynków. To tekturowe pudełko, do którego 
mieszkańcy wrzucali swoje wspomnienia.
To także film, który pokazał, że wszyscy jeste-
śmy MUZEUM. 
 Pomysł na działanie powstał w wyniku 
poszu  kiwania odpowiedzi na pytania: czy –
poznając historię budynku, w którym mieszka-
my bądź pracujemy i poznając wspomnienia 
ludzi, którzy byli tam przed nami – zaczynamy 
się z nimi bardziej identyfikować? Czy czuje-
my, że jesteśmy ich częścią, czy oni stają się 
częścią nas samych? 

 Wszystkie działania miały na celu integrację 
mieszkańców wokół własnej historii i pokaza-
nie, że nasze wspomnienia są częścią większej 
układanki.
 Odpowiedzi szukaliśmy poprzez organizowa-
nie podwórkowych spotkań, podczas których 
każdy mógł poczuć się jak muzealnik zbierający 
pamiątki i dokładający swoje wspomnienia
do wspólnej historii. 
 Przenieśliśmy na chwilę muzealne zbiory
w miejsca, z których pochodzą, a moment,
gdy znów znalazły się tam, gdzie ktoś je wyko-
nał, stawał się punktem zapalnym do rozmowy, 
po      ma  gał poczuć wspólnotę z danym miejscem
i jego mieszkańcami. Tymi współczesnymi,

OŚ CZASU

2017             I             II             III             IV             V             VI             VII             VIII              IX             X             XI             2018

Badanie potrzeb społeczności,

stawianie tezy, wybranie metod,

przygotowanie planu działania

Wybranie miejsc podwórkowych spotkań, liderów 

podwórek współpracujących przy organizacji spotkań, 

kwerenda w zbiorach, tworzenie wystaw

Nagrywanie filmu – zebranie grupy osób odpowiedzialnych za realizację 

merytoryczną i techniczną, tworzenie scenariusza, nagrywanie oraz

postprodukcja filmu – od czerwca do listopada 2017 r.

Organizacja 4 spotkań

podwórkowych

Gala Finałowa –

prezentacja filmu

Gabriela Górska
Zduńska Wola 
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a także z tymi, którzy żyli w tym miejscu
w przeszłości.
 Razem, w różnych punktach miasta, stwo-
rzyliśmy cztery wystawy pod wspólną nazwą 
„Podwórkowe Muzeum”. Wystawy te prezento-
waliśmy podczas sąsiedzkich spotkań, w zależ-
ności od inicjatywy mieszkańców i charakteru 
miejsca. Ekspozycje składały się m.in.: z kopii 
dokumentów, planów budynków, fotografii
oraz przyniesionych przez ludzi pamiątek.
Na „Podwórkowe Muzeum” złożyły się w sumie 
cztery spotkania:

  witaliśmy wakacje z dziećmi ze Świetlicy
  Środowiskowej we współczesnym centrum 
  kultury, inspirowanym przedwojennym 
  Ratuszem, na głównym placu miasta
  (dawnym Rynku); 
  
  odkrywaliśmy stuletnią historię Domu
  Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  wraz z jego podopiecznymi; 

  spacerowaliśmy po osiedlu kolejarskim, 
  wybudowanym w latach 30. XX w., wraz
  z przewodnikami – jego najstarszymi
  mieszkańcami;

  spotkaliśmy się z projektantem osiedla
  wybudowanego dla pracowników zakładów 
  włókienniczych na osiedlowym pikniku.

Osią podwórkowych spotkań stało się „Archiwum 
Pamięci” – specjalne pudełko używane w mu-
zeum do archiwizacji zbiorów. To do niego każda 
osoba mogła wrzucać swoje wspomnienia. Dzię-
ki temu stawały się one historią, tak samo ważną
i znaczącą jak ta przechowywana w muzeum. 
 Efektem projektu jest film, do którego wyko-
rzystano muzealne zbiory i zebrane podczas 
spotkań materiały. Myślą przewodnią filmu 
jest przedstawienie sposobu, w jaki lokalna 
społeczność kształtowała przestrzeń według 
własnych potrzeb sakralnych, rozrywkowych 
i zawodowych na przestrzeni dwóch wieków. 
Podwórkowe spotkania reprezentowały nasze 
współczesne życie.
 Podczas realizacji projektu okazało się,
że mieszkańcy chętnie włączają się w two-
rzenie i oglądanie wystaw, ale jest im trudno Mali aktorzy wraz z reżyserem filmu oglą-

dają jedno z ujęć, fot. Marek Paszkiewicz

Mieszkańcy wrzucają wspomnienia do „Archiwum 
Pamięci” – tekturowego pudełka, służącego w muzeum 
do przechowywania zbiorów, fot. Gabriela Górska

Nasze wspomnienia
są częścią wspólnej 

historii. Chcąc lepiej 
zrozumieć otoczenie, 
warto poznać swoich 

sąsiadów, także
tych, którzy żyli tu 

przed nami.
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podzielić się własnymi wspomnieniami. Czuli się 
za młodzi lub uważali, że ich pamiątki są mało 
wartościowe. 
 Chcąc zaangażować ich bardziej, postano-
wiliśmy rozwinąć koncepcję realizacji filmu
i zaprosić do odgrywania historycznych ról.
Pomysł bardzo się spodobał. Dołożyliśmy sobie 
jednak więcej pracy, niestety czasu zostało tyle 
samo. Brakowało nam strojów oraz rekwizytów. 
Do pomocy przyłączyły się osoby prywatne, or-
ganizacje i instytucje lokalne oraz ogólnopolskie. 
Powstał specyficzny ruch społeczny. Na ulicach 
miasta mówiło się o tym i czekało na kolejne 
spotkanie podwórkowe, na nagrywanie kolejnych 
scen do filmu. Najważniejsze było to, że w zasa-
dzie każdy mógł dołożyć się do produkcji filmu
w dogodny dla siebie sposób. Finałem była Uro-
czysta Gala Projektu, na którą przybyli uczestnicy 
i organizatorzy, czyli ponad 300 osób. 
 W samym filmie wzięło udział 200 aktorów
i wykorzystano ponad 40 różnorodnych podmio-
tów, które pomagały także w realizacji całego 

Jedna ze scen filmu ukazująca międzywojenne pikniki w lesie, fot. Gabriela Górska

projektu. Spotkania podwórkowe przyciągały 
zawsze ok. 50 osób. Grono odbiorców to osoby 
w różnym wieku. Nie tylko miłośnicy lokalnej 
historii, ale także ci, którzy do tej pory nie 
uczestniczyli w muzealnych wydarzeniach.
Po skończonym projekcie słychać było głosy,
że teraz zupełnie inaczej patrzą na swoje
miasto. Obecnie kolejne instytucje i osoby
prywatne zgłaszają się z chęcią organizacji
podwórkowych spotkań. Podczas trwania 
wystaw otrzymaliśmy od mieszkańców wiele 
darów, które uzupełniły zbiory muzeum: relacji, 
fotografii, dokumentów, ksiąg pamiątkowych
i archiwalnych filmów.
 Hasło „Muzeum to ja!” znaczyło dla każdego 
coś innego, jednak pokazało, że można działać 
razem, zapisując się w historii swojego miasta.
W prosty sposób uświadomiło, że wszyscy jeste-
śmy częścią wspólnej historii złożonej z różnych 
wspomnień, a historia pisze się dziś. Projekt zo-
stał dofinansowany przez Muzeum Historii Polski 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
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okres
trwania
projektu

6 miesięcy

niezbędne 
narzędzia

system wystawienniczy, profesjonalny 
sprzęt do realizacji filmu, kostiumy
i rekwizyty z epoki

uczestnicy 
projektu

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
projekt wsparło 43 partnerów: muzea, 
stowarzyszenia, szkoły, teatry amator-
skie, instytucje miejskie, kościoły, grupy 
rekonstrukcyjne, osoby indywidualne
ze Zduńskiej Woli i całej Polski – orga-
niza cja spotkań podwórkowych, wypoży-
czanie strojów, rekwizytów, udostępni-
anie plenerów do nagrywania filmu

najważniejsi 
partnerzy

 Muzeum Historii Polski,
 program „Patriotyzm Jutra"
 Urząd Miasta Zduńska Wola

ile osób
organizowało 
projekt

10

miejsce
realizacji

Zduńska Wola

ilu było
uczestników
projektu

350 osób

niezbędne 
kompetencje
w zespole

historyk, animator społeczno-kulturalny, 
grafik, reżyser, operator, montażysta

formy

4 wystawy i spotkania podwórkowe, 
60 dni zdjęciowych, 1 film (4 projekcje)

Zduńska Wola

kancelaria@muzeumzdunskawola.pl

autorka i koordynatorka
Gabriela Górska
propaguje ideę pedagogiki
twórczości, w muzeum skupia się
na relacjach społeczności lokalnych
z zamieszkiwaną przestrzenią

opieka merytoryczna
Tomasz Polkowski

reżyseria, zdjęcia, montaż
Andrzej Paszkiewicz

grafika, dźwięk
Piotr Jaraszkiewicz

efekt projektu:
4 mobilne wystawy historyczne

MUZEUM HISTORII MIASTA 
ZDUŃSKA WOLA

https://www.youtube.com/watch?v=uIA0JjP1A-8
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Patrol Historyczny – 
pogranicze
chrześcijaństwa

„Patrol Historyczny – pogranicze chrześcijań-
stwa” to projekt, którego głównym celem jest 
aktywizacja społeczności lokalnej do działań 
edukacyjnych i kulturalnych związanych z dzie-
dzictwem kulturowym regionu. Wszyscy znają 
z lekcji historii księcia Konrada Mazowieckiego, 
ale to dzięki naszemu projektowi mieszkańcy 
regionu dowiedzieli się, że sprowadził on na 
ziemie piastowskie nie tylko Zakon Krzyżacki, 
ale też inne zakony rycerskie; że umacniał 
pogranicze swojego księstwa, zabezpieczając 

je przed naporem pogan. Wszystko to działo 
się właśnie na pograniczu ziem dobrzyńskiej, 
chełmińskiej i michałowskiej. Dzisiaj to prawie 
¼ wojewódz twa kujawsko-pomorskiego.
Tu właśnie pojawiał się Patrol Historyczny. 
 Projekt trwał od połowy maja do połowy 
września 2018 roku. Twórców Patrolu połączyło 
zainteresowanie historią regionu oraz zaan-
gażowanie w pracę Lokalnych Grup Działania 
(LGD)1. Namówiliśmy na wspólne spotkanie 
przedstawicieli trzech LGD, a ci, po zapoznaniu 

OŚ CZASU

2018            I             II             III             IV             V             VI             VII             VIII              IX             X             XI             2019

planowanie harmonogramów, promocja projektu, przygotowywanie scenariuszy

i kompletowanie rekwizytów, gadżetów promocyjnych w tym kolorowanek, figurek 

gipsowych, czy koszulek patrolowych

realizacja 38 spotkań, odsłon patrolu

w 38 miejscowościach

podsumowanie i rozliczenie,

prezentacja na Gali Projektów

NCK w Białymstoku

Andrzej Szalkowski
Rypin

1 Lokalna Grupa Działania (LGD) jest organizacją terytorialną zrzeszającą przedstawicieli sektora  
 publicznego, gospodarczego, organizacji społecznych, mieszkańców. LGD powstały w ramach  
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Europejskiego Funduszu Rolnego
 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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się z propozycją, zaprosili kolejne trzy grupy. 
W efekcie projekt objął swoim zasięgiem 
trzydzieści osiem gmin! Nasi partnerzy mieli 
przede wszystkim zaplanować, gdzie i kiedy 
Patrol Historyczny ma się pojawić. My tym-
czasem przygotowaliśmy scenariusz samego 
wydarzenia i towarzyszących mu warsztatów 
oraz materiały potrzebne do realizacji spotkań. 
Zaprojektowaliśmy koszulkę z logo projektu,
kolorowankę dla najmłodszych, foldery promu-
jące przedsięwzięcie. Na warsztaty dla dzieci
i młodzieży przygotowaliśmy gipsowe odlewy, 

które malowali uczestnicy i uczestniczki.
Ku piliśmy upominki dla osób biorących udział
w konkurencjach rycerskich i zabawach.
 Wie dząc, że dzisiejszy odbiorca oczekuje 
czegoś więcej niż tylko pokazu, chcieliśmy 
zorganizować spotkanie z żywą historią regionu 
(jego bohaterami czy dawnymi rzemiosłami),
a widzów włączyć w działania realizowane
w ramach projektu. W Patrolu wzięło udział 
około dwudziestu rekonstruktorów. Główną 
atrakcją był pokaz jazdy konnej. Każde spo-
tkanie trwało minimum trzy godzinny. Za każ-
dym razem ustawiały się kolejki chętnych
na przejażdżkę w siodle lub historyczną bryczką.
 Na szlaku Patrolu spotkaliśmy ciekawych
i mądrych ludzi, którzy dzielili się wiedzą o his-
torii wsi, kościoła czy osób niegdyś tu żyjących. 
Dzięki projektowi przekonaliśmy się, jak ważne 
dla budowania integracji społecznej jest poczu-
cie wspólnoty oparte na tożsamości lokalnej. 
Takiemu społeczeństwu łatwiej jest cieszyć się 

„Patrol Historyczny” to spotkania
w terenie z historią lokalną.

Żywe i barwne spektakle osadzone
w realiach XIII wieku, pełne pokazów

i warsztatów, promujące historię 
najbliższego otoczenia. Wszystko dla 

uczestników i z uczestnikami o ich 
miejscu zamieszkania. Na wesoło

i w świątecznym nastroju. 
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walorami swojego otoczenia oraz doceniać
i troszczyć się o lokalne dziedzictwo. 
 Projekt składał się z 38 imprez organizowa-
nych w soboty i niedziele w różnych miejscach. 
Wszędzie spotykaliśmy się z miłym przyjęciem, 
a żegnaliśmy się, słysząc – „Przyjedziecie za 
rok?”. Często podczas naszej wizyty lokalne 

samorządy starały się uatrakcyjnić dodatkowo 
te małe święta, wystawiając stoły z jadłem
od pań z Kół Gospodyń Wiejskich, czy zapew-
niając zabawy taneczne na wieczór. W wielu 
przypadkach zaprzyjaźniliśmy się z uczest-
nikami naszych spotkań. Na jednej z imprez 
spotkaliśmy rodzinę, małżeństwo z 18-letnią 
córką i jej chłopakiem. Stali koło naszych koni 

z trzęsącymi się brodami i oczami pełnymi 
łez. Zapytani, co się stało, nie chcieli mówić, 
aż ojciec przyznał – „Bo my taką klacz, jak ta 
wasza ciemna mieliśmy, ale córka musiała iść 
na operację i konia trzeba było sprzedać”.
Tu zawiesił głos, podał rękę i podziękował. 
Przez kolejnych kilkanaście imprez jeździli
za nami, by spotkać się i popatrzeć na klaczkę. 
 Jest wielka wola i ochota, by projekt kontynu-
ować. Czy w takiej skali? To bardzo trudne. Gdy-
by pogoda nie dopisała, byłoby to niewykonalne.

Jeszcze giermkowie, ale już za chwilę rycerze! W oczekiwaniu na pasowanie na rycerza,
fot. Zelia Magdziak

Kręć się, kręć kółeczko... Warsztaty na kole garncarskim, 
fot. Zelia Magdziak

Bądź autentyczny, gdy chcesz
pokazywać ludziom ich historię,

bo Cię zweryfikują w mig.
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okres
trwania
projektu

kwiecień – październik 2018

niezbędne 
narzędzia

niezbędne w całości przedsięwzięcia 
były kostiumy historyczne, po kilka 
kompletów dla jednej osoby, bo projekt 
zakładał nawet po cztery imprezy
w weekend; zdrowe i wyszkolone
konie – 6, które zamiennie uczestniczyły 
w pokazach; sprawny i bezpieczny 
transport – pomiędzy imprezami
w ciągu jednego dnia mieliśmy mało 
czasu na załadunek i transport, raz 
przydał się samochód z napędem 4x4

uczestnicy 
projektu

projekt przeznaczony był dla szerokiego 
grona odbiorców, najczęściej rodzin
z dziećmi

najważniejsi 
partnerzy

 LGD Dolina Drwęcy
 LGD Pojezierze Brodnickie
 LGD Ziemia Wąbrzeska
 LGD Podgrodzie toruńskie
 LGD Gmin Dobrzyńskich Region  
 Północ
 LGD Gmin Dobrzyńskich Region
 Południe

ile osób
organizowało 
projekt

20

miejsce
realizacji

38 gmin z województwa
kujawsko-pomorskiego

ilu było
uczestników
projektu

ok. 15 000 uczestników

niezbędne 
kompetencje
w zespole

garncarz, papiernik, kowal, wyszkoleni 
jeźdźcy (jako że pokazy realizowała 
zawsze para, musieli być rezerwowi), 
konferansjer-prowadzący, pasjonaci 
rekonstruktorzy – minimum 5 osób

formy

38 imprez (każda z dwoma pokazami 
konnymi, z warsztatami łuczniczymi, 
kowalskimi, rycerskimi, garncarskimi, 
papierniczymi, pisarskimi i zdobniczymi, 
z przejażdżkami koniem i bryczką) 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie, LGD Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ, 87-500 Rypin

muzeum@rypin.eu
dobrzyniacy@wp.pl 

Koordynatorem głównym jest 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dolina Drwęcy. Zgodnie
ze statutem terenem działania stowa-
rzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej. Nasze działania koncen tru  -
jemy jednak na terenie pięciu gmin 
objętych projektem, tj.: Ciechocin, 
Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, 
Radomin oraz Zbójno. Nie wyklucza 
to jednak możliwości kooperacji z ins-
ty    tu       cjami i organizacjami zagranicz-
nymi oraz delegacji przedstawicieli 
naszej grupy do LGD z innych krajów 
UE, w ramach projektów sieciowania
i wymiany doświadczeń.

ANDRZEJ SZALKOWSKI

źródło
finansowania

realizowany ze środków PROW
w ramach projektu współpracy

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/216,projekt-wspolpracy-patrol-historyczny-pogranicze-chrzescijanstwa-organizacja-zywych-spotkan-z-historia
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Stoję przed jakąś
dziwaczną trąbą

Mogło by się wydawać, że lokalne społeczności 
chętnie biorą udział we wspólnym świętowaniu. 
Niestety w 2012 r., w trakcie VI Biegu Marszał-
ka, okazało się, że zaproszenie mieszkańców 
do miejsca najważniejszego w historii Sulejów-
ka, do dworku „Milusin”, domu Aleksandry
i Józefa Piłsudskich, wcale nie musi skończyć 
się sukcesem. Dlatego w 2013 r. zdecydowali-
śmy się wyjść poza teren i dopiero po zreali-
zowaniu kilku cyklicznych działań twórczych 
(projekt „Odkryj Sulejówek”) powrócić do tematu 
wspólnego świętowania. 

POMYSŁ

Jesienią 2016 r. przyjrzeliśmy się na nowo 
wielowątkowej historii dworku „Milusin” i starej 

fotografii Janusza Bułhaka z 1964 r. Po wielu 
spotkaniach z mieszkańcami byliśmy pewni,
że pomysł Krzysztofa Jaraczewskiego,
by zacząć budowanie relacji ze społecznością 
lokalną od nawiązania kontaktów z byłymi 
przedszkolakami, jest najlepszy. Nie mieliśmy 
już żadnych wątpliwości, że wspomnienia
o przedszkolu, które w latach 1956–2000
mieściło się w dawnym domu Piłsudskich,
są tym, co najmocniej łączy muzeum z lokalną 
społecznością. Potrzebowaliśmy znaleźć narzę-
dzia do zbudowania pomostu pomiędzy tym,
co było, a tym, co powstaje; pomiędzy wspo-
mnieniami byłych przedszkolaków a narracją
muzeum; pomiędzy nami a mieszkańcami Sule-
jówka. Kiedy na horyzoncie pojawiło się radio,
które przyniósł Janusz Byszewski, i w eterze 
usłyszeliśmy znany nam głos Piłsudskiego: 

OŚ CZASU

2017     I     II     III     IV     V      VI     VII     VIII     IX     X     XI     2018     I     II     III     IV     V      VI     VII     VIII     IX     X     XI     2019   

Beata Nessel-Łukasik
Janusz Byszewski
Sulejówek 

akcja promocyjna „Milusin w eterze” 2 akcje miejskieI akcja miejska

stworzenie zespołu ostatnie nagrania wspólne świętowanie w Belwederzepierwsze nagrania
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„Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, 
że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść 
gdzieś w świat beze mnie – jego właściciela” 
(nagranie z 5 września 1924 r.), powstał pomysł 
na formę projektu.

AKCJA

„Szukamy osób, które uczęszczały do przed-
szkola mieszczącego się w dworku «Milusin»
w latach 1956–2000! Ewidencja zaginęła, więc 
czeka nas wiele rozmów, telefonów i podróży”. 
Z każdym apelem lista powiększała się o osoby 
z innych miast i z zagranicy. Już w lipcu rozpo-
częły się nagrania. Indywidualne, często dwu-
godzinne rozmowy. Niejednokrotnie usłyszeli-
śmy, że to „przedszkolacy” uratowali „Milusin” 
przed zniszczeniem. Działające tu przedszkole 
uchroniło przecież budynek przed dewastacją. 

Tak tworzymy projekt ze wspomnień (głosów
i dźwięków) i sytuacji wspólnotowych (grupowe 
słuchanie audycji). Czujemy, jak projekt rośnie. 
To nasza radość.

PYTANIA

Analizując projekt, zadaliśmy sobie pytanie,
co zrobić, by zgromadzone nagrania zaczęły 
funkcjonować w lokalnej społeczności,
by sprzyjały spotkaniom w Muzeum? Jaką
artystyczną formę im nadać? Pytaliśmy też o to,
co zrobić, by tworzone przez uczestników pro-
jektu audycje były autorskie, by każda osoba 
miała wpływ na treść i formę 3-minutowego 
nagrania. Są to pytania, które wcześniej stawia-
liśmy, realizując projekty z nurtu community art.
Podczas warsztatów radiowych każdy z uczest-
ników, z wcześniej nagranego 1–2 godzinnego 
wywiadu, tworzył mini-słuchowisko. Decydował 
o wyborze anegdoty, o skrótach, o dynamice 
i, co było zawsze najciekawsze, sam dobierał 
materiał ilustracyjny (np. piosenki, fragmenty 
historycznych audycji radiowych czy filmów).

POWRÓT

Gdy wszystkie audycje zostały zmontowane, 
zaaranżowaliśmy w Sulejówku i Sulejówku -
-Miłosnej 5 stanowisk, które składały się z fote-
li, stolika i starego radia, z którego słuchaliśmy 
przygotowanych 91 słuchowisk. By odtworzyć 
wspólnotową atmosferę, która kiedyś towarzy-
szyła słuchaniu audycji, podawaliśmy herbatę 
i suchary. Te działania uliczne w świątecznej 
atmosferze sprzyjały wytwarzaniu wspólnot 
efemerycznych. Radość osób, które wzięły 
udział w projekcie, była tym większa, gdy zoba-
czyły one, z jakim zainteresowaniem spotkały 
się ich realizacje. 

Akcja w przestrzeni miasta, 17.09.2017,
fot. Zbigniew Gozdecki
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 W grudniu uczestniczyliśmy w najważniej-
szym święcie: spotkaniu wszystkich uczestni-
ków projektu w Belwederze, gdzie w okresie 
międzywojennym mieściło się, utworzone przez 
Aleksandrę Piłsudską, przedszkole dla dzieci
z rodzin wojskowych. Podczas spotkania, w ra-
    dosnej atmosferze, przekazaliśmy do Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku stary radiood-
biornik ze wszystkimi słuchowiskami. Umiesz-
czony w Muzeum rozpoczął swoje niezależne 
życie, a goście z Polski i ze świata mogą posłu-
chać wspomnień „przedszkolaków”.  

Warsztaty dziennikarsko-montażowe w Izbie Grabskich w Sulejówku, fot. Tomasz Taracha

Projekt „Stoję przed 
jakąś dziwaczną trąbą” 

został zrealizowany 
wraz z mieszkańcami 

Sulejówka i okolic.
Pokazał, jak małe,

prywatne opowieści
i wielkie narracje

historyczne przeplata-
ją się i poruszają naszą 

wyobraźnię, a także 
jak radio może w tym 

dopomóc.

POST SCRIPTUM

 Realizując projekty z mieszkańcami Sulejów-
ka i okolic, stawiamy sobie badawcze pytanie 
o formułę funkcjonowania instytucji tu i teraz. 
Zastanawiamy się, jak budować relacje z są-
siadami, by było to również ich muzeum? I jak 
zrealizować to w artystycznej formule? Wciąż 
poszukujemy. Zawsze jednak pamiętamy,
by w długim procesie budowania wspólnoty 
wokół muzeum tworzyć sytuacje otwarte.
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okres
trwania
projektu

1 maja 2017 – 31 grudnia 2018

niezbędne 
narzędzia

dyktafon, aparat, stare radia, meble, 
komputery

uczestnicy 
projektu

mieszkańcy Sulejówka, słuchacze PR

najważniejsi 
partnerzy

 Muzeum Józefa Piłsudskiego
 w Sulejówku
 Polskie Radio – patronat medialny,   
 promocja
 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka

ile osób
organizowało 
projekt

17

miejsce
realizacji

Sulejówek

ilu było
uczestników
projektu

95 uczestników

niezbędne 
kompetencje
w zespole

animator, artysta, dziennikarz,
montażysta, grafik, fotograf

formy

95 warsztatów nagraniowych,
90 warsztatów dziennikarsko-montażowych, 
90 słuchowisk, 11 audycji, 4 wywiady,
4 akcje uliczne, 1 uroczystość

koncepcja
Janusz Byszewski
projektant sytuacji twórczych, 
kurator kultury współczesnej, 
animator, wykładowca

kurator
Beata Nessel-Łukasik
dr socjologii, historyk sztuki, 
stypendystka MKiDN, teoretyk
i praktyk w obszarze sztuki
i działań społecznych.

Sulejówek

muzeum@mjpws.pl

FUNDACJA RODZINY JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

źródło
finansowania

Finansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Program Edukacja Kulturalna 2017–2018

http://www.muzeumpilsudski.pl
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Gra miejska
„Wybieram Polskę”

Inspiracją do zorganizowania gry miejskiej były 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Chcieliśmy uczcić rocznicę
na gruncie regionalnym, w nawiązaniu do lokalnej
historii. Opole w 1918 roku było miastem nie-
mieckim i pozostało nim przez kolejnych 26 lat. 
Dlatego projekt skupiał się na pokazaniu źródeł 
archiwalnych, a za ich pośrednictwem – posta-
ci i miejsc związanych z ruchem mniejszości 
polskiej. Chcieliśmy zachęcić mieszkańców 
Opola do wspólnego świętowania poprzez 
zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy. 
Gra miejska „Wybieram Polskę” została zapla-
nowana dla 200 uczestników, którzy, w dowol-
nym momencie trwania gry (4 godziny), mogli 
przyłączyć się do rozwiązywania zagadek hi-
storycznych. Odbyła się 29 czerwca 2018 roku

podczas Nocy Kultury, pełnej atrakcyjnych wy-
darzeń i promowanej w mediach przez władze 
Opola. Uczestnicy, zachęcani przez naszych 
pracowników i wolontariuszy, bardzo chętnie 
dołączali do wspólnej zabawy. W grze miejskiej 
wzięły udział 204 osoby. 
 Pierwszym etapem było pozyskanie środków 
na sfinansowanie gry. Pomysł na projekt uzy-
skał wsparcie w ramach konkursu grantowego 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. 
Zainteresował także Urząd Miasta Opola. 
 Właściwe przygotowania rozpoczęły się
od kwerendy, czyli poszukiwań archiwalnych. 
Spośród 9 kilometrów akt przechowywanych
w naszym archiwum wybraliśmy te, które doty-
czyły tematu polskości w międzywojennym Opolu. 
W pracy tej brało udział osiem archiwistek.

Aleksandra Starczewska-Wojnar
Justyna Sowińska
Opole 

OŚ CZASU

2018             I             II             III             IV             V             VI             VII             VIII              IX             X             XI             2019

Kwerenda archiwalna

Pomysł na projekt

i uzyskanie finansowania Gra miejska

Opracowanie materiałów

do gry i wystawy

Wystawa
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To one odnalazły niezwykle ciekawe dokumen-
ty pokazujące działalność ruchu polskiego
w Opolu. Szczególnie spodobały nam się archi-
walia o rautach organizowanych w Konsulacie 
Generalnym w Opolu oraz o dyplomatycznej 
wojnie, w której punktem spornym była budka 
wartownicza stojąca pod konsulatem. Odnaleź-
liśmy też materiały świadczące o tym, że polski
konsul urzędujący w Opolu był wielkim miłośni-
kiem koni. Dowiedzieliśmy się, że w niemieckim 
Opolu świętowano imieniny marszałka Piłsud-
skiego. Wybraliśmy najciekawsze materiały, 
które stały się inspiracją do stworzenia scena-
riusza gry oraz projektu wystawy.
 Na podstawie wybranych archiwaliów zapla-
nowaliśmy dziesięć stanowisk gry, reprezentują-
cych różne historyczne miejsca Opola. Postarali-
śmy się, aby stanowiska jednoznacznie kojarzyły 
się z prezentowanymi na nich materiałami archi  -
 walnymi. Na przykład nasz konserwator zrekon-
struował budkę wartowniczą sprzed konsulatu. 
Na każdym stanowisku stał pojedynczy panel 

wystawy pokazujący archiwalia, opatrzony zna-
kiem „Wybieram Polskę”. Stanowiska gry repre-
zentowały insty tucje, organizacje i zagadnienia 
takie jak: Bank Rolników, polskie chóry, polscy 
harcerze, obchody imienin Piłsudskiego, polskie 
szkoły i biblioteki, Konsulat Generalny w Opolu, 
Międzysojusznicza Komisja Rządząca dla Gór-
nego Śląska, polski teatr, Związek Polaków
w Niemczech i polska prasa. 
 Opracowaliśmy regulamin gry oraz stworzy-
liśmy role dla profesjonalnych aktorów odtwa-
rzających postacie historyczne. Stroje z epoki 
wypożyczyliśmy z Teatru Dramatycznego 
im. Jana Kochanowskiego oraz od lokalnego 
zespołu ludowego. Oprawę wizualną powierzy-
liśmy grafikowi, z którym od lat stale współpra-
cujemy. Zaprojektował on wystawę, katalog, 
kartę do zbierania punktów, kartę z zadaniami, 
koszulki dla obsługi i nagrody dla uczestników, 
czyli torby i kubki. Nam pozostało jeszcze zdo-
bycie odpowiednich pozwoleń i rozlokowanie 
stanowisk gry w przestrzeni miejskiej. 

Jeśli chcesz zrobić 
wydarzenie o historii 

swojej miejscowości –
inspiracji i ciekawostek 

historycznych szukaj
w archiwum.
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 Gra została przygotowana dla mieszkańców 
Opola i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin z dziećmi, oraz wszystkich chętnych 
biorących udział w Nocy Kultury. Zadaniem 
uczestników było poruszanie się pomiędzy 
kolejnymi stanowiskami oraz wykonywanie 
zadań i rozwiązywanie zagadek historycznych. 
W każdym punkcie kontrolnym uczestnicy gry 
odpowiadali na pytanie nawiązujące do tekstu 
umieszczonego na tablicy wystawowej oraz 
wykonywali zadanie praktyczne, które polegało 
na przykład na śpiewaniu polskich pieśni, wyko-
nywaniu zadań plastycznych (rysowanie kartki 
imieninowej dla marszałka Piłsudskiego) czy 
wspólnym marszu z generałem. Zadania zawsze 
nawiązywały do formuły radosnego świętowa-
nia i tworzenia. Punkty obsługiwane były przez 
archiwistów, aktorów opolskiego teatru, harcerzy 
ZHP i wolontariuszy. Uczestnicy gry mogli dołą-
czyć do zabawy w dowolnym oznakowanym pun-
kcie gry. Każda drużyna, która wykonała zadania 
w co najmniej ośmiu (na dziesięć) punktach, 
otrzy   mywała nagrodę: katalog, kubki i torbę.
W grze wzięły udział 204 osoby.
 W połowie gry mieliśmy obawy, czy będziemy 
w stanie nagrodzić wszystkich uczestników,
bo z każdą minutą liczba graczy się powięk-
szała. Zauważyliśmy też, że punkt regulaminu 
stanowiący, że do gry mogą przystąpić tylko 
drużyny co najmniej dwuosobowe spowodował, 
że osoby samotne musiały dobierać sobie nie-
znajomych do drużyny. Dla takiej grupy wspólna 
nagroda nie była satysfakcjonująca, więc nasze 
prezenty musieliśmy szybko zmienić. Ogrom-
ną radość sprawiły nam pochlebne recenzje 
uczestników gry, którzy dopytywali, kiedy kolejny 
raz zorganizujemy podobne wydarzenie. Często 
słyszeliśmy też, że przez lata nie wiedzieli,
że historia naszego miasta jest tak ciekawa,
a dokumenty historyczne są przechowywane
w lokalnym archiwum. Wystawę plenerową
„Wybieram Polskę” pokazywaliśmy przed budyn-
kiem archiwum przez kolejne dwa miesiące.

Z czym kojarzy się Wam archiwum? 
Czy dokumenty w nim przechowywane 

mogą stać się elementem radosnego 
świętowania? Gra miejska „Wybieram 

Polskę” pokazała, że archiwalia można 
wykorzystać do animacji wydarzeń
w przestrzeni miasta i połączyć ich

ekspozycję ze śpiewem, tańcem,
recytacją czy pracami plastycznymi.
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okres
trwania
projektu

8 miesięcy

niezbędne 
narzędzia

kostiumy z epoki, elementy scenografii
z epoki, stelaże wystawy, komputer,
programy graficzne, materiały plastyczne

uczestnicy 
projektu

rodziny z dziećmi, mieszkańcy Opola
i okolic, uczestnicy Nocy Kultury

najważniejsi 
partnerzy

 Urząd Miasta Opola – finansowanie
 i promocja projektu
 77 Drużyna Wędrownicza „Absurd”
 Hufca ZHP Opole – obsługa punktu gry
 Aktorzy Teatru Ekostudio z Opola – 
 obsługa punktów gry

ile osób
organizowało 
projekt

40

miejsce
realizacji

centrum Opola

ilu było
uczestników
projektu

204

niezbędne 
kompetencje
w zespole

autorzy scenariusza, historycy-archiwiści, 
stolarz, grafik, aktorzy, wolontariusze

formy

liczba poszczególnych działań:
wystawa i 10 stanowisk gry historycznej 
rozlokowanych w centrum miasta.
Na każdym stanowisku gry: zadania 
plastyczne, muzyczne i recytatorskie

źródło
finansowania

Urząd Miasta Opola w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości oraz
grant na realizację projektu z Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych

Aleksandra Starczewska-Wojnar

Justyna Sowińska

Opole 45-016, ul. Zamkowa 2

a.wojnar@opole.ap.gov.pl

Instytucja państwowa zajmująca się 
gromadzeniem, przechowywaniem, 
udostępnianiem i popularyzacją 
materiałów archiwalnych. W swoich 
działaniach duży nacisk kładzie 
na rozpowszechnianie wiedzy 
o zdeponowanych w archiwum 
źródłach historycznych. Prowadzi 
zajęcia edukacyjne skierowane 
zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W OPOLU

http://www.opole.ap.gov.pl
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Gra
w legiony 

Inspiracją do stworzenia historycznego pokoju 
zagadek, czyli escape roomu, były dla nas, 
organizowane przez Muzeum Powstania War-
szawskiego i cieszące się dużą popularnością, 
warsztaty i gry miejskie aktywnie angażujące 
uczestników. Zauważyliśmy w Legionowie po-
trzebę przedstawienia atrakcyjnej oferty kultu-
ralnej dla rodzin, także tych z małymi dziećmi. 
Maluchy są bardzo aktywne w czasie wykładu, 
koncertu czy podczas zwiedzania wystawy, 
potrzebują się ruszać i wszystkiego dotykać. 
W formule escape roomu naturalna żywotność 
dzieci nie jest problemem – chodzi właśnie
o to, aby przeszukać każdy zakamarek i od-
kryć wszystkie potrzebne wskazówki. Zależało 
nam na tym, aby świętowanie odzyskania 

niepodległości było interesujące i radosne, 
a jednocześnie korespondowało z treścią 
historyczną, którą upamiętnia. Chcieliśmy 
upowszechnić wiedzę na temat początków 
Legionowa, m.in. pochodzenia jego nazwy,
połączyć historię lokalnej społeczności
z historią całego narodu. 
 Pomysł na scenariusz historycznego escape 
roomu wyszedł od Małgorzaty Paderewskiej, 
miejscowej nauczycielki historii. Zainicjowali-
śmy partnerstwo z Muzeum Historycznym
i Zespołem Szkół Salezjańskich w Legiono-
wie. Dopracowywaliśmy wszystkie szczegóły 
formalne, techniczne i merytoryczne – czas, 
miejsce, dekoracje, konkretne pytania/zagadki 
i potrzebne rekwizyty. Na tym etapie pracy 

OŚ CZASU

2017             I             II             III             IV             V             VI             VII             VIII              IX             X             XI             2018

pierwsze spotkanie nauczycieli,

animatorów kultury, muzealników

narodziny

pomysłu

druga edycja

escape roomu

pisanie scenariusza, 

romadzenie rekwizytów,

tworzenie dekoracji

pierwsza konkursowa 

edycja escape roomu

Małgorzata Paderewska
Legionowo
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nieocenione okazało się naukowe wsparcie 
pracowników Muzeum. Gra odbyła się na tere-
nie Muzeum, w pomieszczeniu, które użytkuje 
Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Żeby 
uniknąć niespodzianek, zorganizowaliśmy
w escape roomie wizytę testowej grupy, która 
wskazała nam detale do poprawy. Istotnym 
elementem organizacyjnym było stworzenie 
regulaminu gry, w którym zawarliśmy punkty 
dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz odpo-
wiedzialności finansowej za ewentualne szko-
dy. Następnie wraz z Muzeum ogłosiliśmy na 
naszych stronach internetowych i profilach
na Facebooku datę uruchomienia escape roomu 
„Wspomnienia weterana Legionów Polskich” 
(12 listopada 2017 r., niedziela) i rozpoczęliśmy 
zapisy (7 grup; na konkretne godziny).

 W specjalnie przygotowanym pokoju ukryte 
były zagadki i podpowiedzi do nich. Rozwiąza-
nia zagadek układały się w hasło oraz numer 
telefonu, potrzebne do opuszczenia pomiesz-
czenia. Scenariusz gry został tak pomyślany, 
żeby każdy z członków grupy (max 6 osób) 
miał swoje zadanie, np. małe dzieci świetnie 
wyszukiwały ukryte koperty, układały puzzle, 
rozwiązywały rebusy, a dorośli analizowali 
mapy, zdjęcia archiwalne i współczesne, 
fragmenty wspomnień itd. Dużą atrakcją było 
wykorzystanie kopii umundurowania i uzbroje-
nia legionistów. 
 Brak wiedzy historycznej nie stanowił 
przeszkody do udziału w zabawie. Wszystkie 
potrzebne informacje znajdowały się w pokoju, 
należało je odszukać i umiejętnie połączyć 

Czy da się świętować 
niepodległość radośnie,

rodzinnie, aktywnie,
a przy okazji czegoś 
się dowiedzieć i nie 

zmarznąć na dworze? 
Wszystkie te założenia 

można połączyć
w his  to   rycznym pokoju 

zagadek, czyli escape 
roomie. Nasza gra

  wciągnęła w historyczną 
przygodę zarówno 

dorosłych, jak i maluchy.
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poszczególne elementy. Zależało nam na 
zaangażowaniu wszystkich zmysłów uczestni-
ków – wskazówką do rozwiązania jednej 
z zagadek była treść pieśni legionowych, sta-
nowiących muzyczne tło gry. Nasze lokalne
dzieje stanowią istotny element szerszej histo-
rii odzyskania przez Polskę niepodległości,
a więc idealnie wpisują się w temat świętowa-
nia 11 listopada. Pomysłodawcą nazwy Legio-
nowo był generał Bolesław Roja, dowódca
4. Pułku Piechoty Legionów. W Zegrzu Po-
łudniowym wraz ze swoim oddziałem prze -
 bywał niesforny gimnazjalista – Władysław
Broniewski, który porzucił naukę i wstąpił
do Legionów, a którego wiersz „Mannlicher” był 
wskazówką do rozwiązania jednej z zagadek. 
 Za pierwszym razem zabawa miała formę 
konkursu. Grupa, która wydostała się z pokoju 
najszybciej, otrzymała atrakcyjną nagrodę; 
podczas oficjalnego ogłoszenia wyników
(w dniu realizacji projektu, wieczorem) wszyst-
kim drużynom wręczono publikacje Muzeum 
Historycznego w Legionowie oraz gadżety 
Powiatowej Instytucji Kultury. Uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni z gry. Wiele osób mówiło,
że odkryło historyczne początki naszego

miasta. Otrzymywaliśmy e-maile z prośbą
o kolejną edycję (liczba drużyn była ograniczo-
na), którą też zorganizowaliśmy kilka miesięcy 
później. Chcemy kontynuować projekt, stworzyć 
kolejny escape room, tym razem na temat chlub-
nych tradycji balonowych Legionowa i okolic 
(puchar Gordona Bennetta, Gwiazda Polski).

Podczas organizacji
escape roomu należy 

zadbać o zróżnicowanie
trudności zadań,

ciekawe rekwizyty
i przejrzysty regulamin.
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okres
trwania
projektu

czerwiec 2017 – luty 2018

niezbędne 
narzędzia

rekwizyty takie jak kopie umundurowania 
i uzbrojenia legionisty

uczestnicy 
projektu

rodziny i grupy przyjaciół

najważniejsi 
partnerzy

Muzeum Historyczne w Legionowie
(współorganizacja: wkład merytoryczny,
udostępnienie miejsca, organizacja 
kopii umundurowania i broni, projekt 

 plakatu)
Zespół Szkół Salezjańskich
w Legionowie (pracodawca autorki 

 scenariusza)

ile osób
organizowało 
projekt

6

miejsce
realizacji

Muzeum Historyczne w Legionowie

ilu było
uczestników
projektu

około 50

niezbędne 
kompetencje
w zespole

historyk ze znajomością historii lokalnej

formy

historyczny pokój zagadek (escape room)

źródło
finansowania

środki własne Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie i Muzeum
Historycznego w Legionowie

ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo

biuro@pik.legionowski.pl

Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie (PIK) łączy działalność 
biblioteczną i edukacyjno-animacyjną.
Współpracuje z innymi samorządo-
wymi instytucjami kultury na terenie 
powiatu legionowskiego. Cyklicznie 
organizuje: „Strefę Wymiany Książek”,
KINO OTWARTE, „W 80 dni dookoła...”
i szereg projektów edukacyjnych,
w tym debaty dla młodzieży. Ważnym
elementem działalności PIK są odnie-
sienia do przeszłości. 4 czerwca
2019 r. PIK zorganizowała odsło-
nięcie instalacji związanej z obcho-
dami 30. rocznicy obrad Okrągłego 
Stołu i wyborów z 4 czerwca 1989 r. 
Ponadto, z okazji obcho  dów stulecia 
nadania nazwy Legionowo, PIK 
przygotowała grę w przestrzeni 
miejskiej, która nawią zywała do 
przeszłości (autorką scenariusza gry 
„100 lat! Legionowo” jest Małgorzata 
Paderewska).

POWIATOWA INSTYTUCJA
KULTURY W LEGIONOWIE

http://www.pik.legionowski.pl
http://www.pik.legionowski.pl/component/k2/item/401-historyczny-escape-room.html
http://www.pik.legionowski.pl/component/k2/item/419-historyczny-escape-room.html
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Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesar-
skim jest cyklicznym wydarzeniem, które odbywa 
się co roku w ostatni weekend września. Każdej 
edycji towarzyszy inny temat przewodni, który 
łączy wszystkie atrakcje imprezy. Na 2017 rok 
przypadła rocznica 500-lecia wystąpienia Marci-
na Lutra, które dało symboliczny początek refor-
macji. W ramach działalności Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT dążymy do upowszechniania 
wiedzy na temat bogactwa historyczno-kulturowe-
go Poznania. Reformacyjny jubileusz uznaliśmy 
więc za doskonałą okazję, by wspólnie świętować 
wielowiekową obecność protestantów w naszym 
mieście. Tak narodził się pomysł zorganizowa-

nia wydarzenia pod hasłem Akcja: Reformacja, 
którego przestrzenią animacyjną były miejsca 
i obiekty znajdujące się na Trakcie Królewsko-
-Cesarskim. Projekt powstał jako wspólna idea
pracowników zespołu ds. turystyki CTK TRAKT.
Atrakcje tworzące program imprezy kierowaliśmy
do szerokiego grona odbiorców, w tym do dzieci,
młodzieży i seniorów.

Świętowanie jubileuszu potraktowaliśmy jako 
pretekst do zainteresowania uczestników rolą 
reformacji w dziejach Poznania, zwiększenia ich 
świadomości na temat dziedzictwa kulturowego 
protestantyzmu, a także potrzeby opieki i ochrony 
cennych świadectw i zabytków przeszłości. 

OŚ CZASU

2017           I           II           III           IV           V           VI           VII           VIII            IX           X           XI           2018           I           II

nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami i wykonawcami

praca nad koncepcją wydarzenia i tematyką 

poszczególnych jego elementów

wydarzenie, jego dokumentacja

(fotograficzna i filmowa) oraz ewaluacja

ostateczne domknięcie  harmonogramu

i opracowanie identyfikacji wizualnej wydarzenia

promocja wydarzenia (plakaty, ulotki, 

media społecznościowe i tradycyjne)

AKCJA:
REFORMACJA
XII Weekend z Historią na Trakcie 
Królewsko-Cesarskim 

Maciej Moszyński
Poznań
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Chcieliśmy ująć temat przewodni w sposób uni-
wersalny i przystępny, a zarazem uniknąć oczywi-
stych skojarzeń i niepotrzebnych uproszczeń. 
 Prace przygotowawcze nad projektem rozpo-
częliśmy od niezbędnej kwerendy i przyjrzenia się 
istniejącym zasobom. W szczególności koncen-
trowaliśmy się na wyborze ciekawych postaci 
historycznych i miejsc na Trakcie Królewsko-Ce-
sarskim, które stanowiły tło wybranych przez 
nas wydarzeń. Zależało nam na tym, by atrakcje 
imprezy ująć w formę pozwalającą uczestnikom
na wymianę doświadczeń i wykorzystanie różne-
go typu umiejętności, nie tylko wiedzy historycz-
nej, ale też logicznego myślenia i zdolności manu-
alnych. Staraliśmy się stworzyć jak najlepszy
projekt identyfikacji wizualnej wydarzenia,
w oparciu o który opracowane zostały wszystkie 
materiały promocyjne. 
 Wydarzenia składające się na program AkcjI: 
ReformacjI skoncentrowaliśmy wokół dwóch 

wątków tematycznych. Pierwszy odnosił się
do Poznania i jego mieszkańców sprzed 500 lat.
Uczestnicy mogli wcielić się w rolę bohaterów 
historycznych (animowana gra miejska z ele-
mentami rekonstrukcji, w której najlepsi gracze 
otrzymywali nagrody), poznać losy słynnego rodu 
Górków (akcja plenerowa z elementami komiksu), 
rozwijać umiejętności artystyczne (edukacyjne 
warsztaty ceramiki barokowej), zainspirować 
się formami świętowania z przeszłości (pokazy 
tańców historycznych epoki renesansu i baroku), 
czy też wsłuchać się w muzyczne echa reformacji 
i kontrreformacji (koncerty organowe w dawnej 
świątyni protestanckiej oraz poznańskiej farze). 
Drugim elementem łączącym wydarzenia było 
dziedzictwo kulturowe poznańskich protestantów. 
Przygotowaliśmy działania animacyjno-warsztato-
we, podczas których uczestnicy mogli zapoznać 
się z unikatowymi dokumentami archiwalnymi 
gmin protestanckich (warsztaty w Archiwum Pań-

Rocznicę 500-lecia 
wystąpienia Marcina 

Lutra, symboliczny 
początek reformacji, 

wykorzystano do 
upowszechnienia wiedzy 

na temat bogactwa
historyczno-kulturowego 

protestanckiego Pozna-
nia, organizując program 

Akcja: Reformacja. 
W ramach wątku 

odnoszącego się do życia 
mieszkańców sprzed

500 lat zorganizowano gry 
edukacyjne, warsztaty, 

pokazy tańców i koncerty. 
Wszystkie działania 

animacyjno-warsztatowe, 
wystawy czasowe 
i wykłady służyły 

zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego miasta.  

Muzyczne echa reformacji zabrzmiały w poznańskim kościele Wszystkich Swiętych,
fot. Ł. Gdak / CTK Trakt
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stwowym), odwiedzić świątynie i miejsca dawnych 
cmentarzy ewangelickich (spacery tematyczne
z przewodnikiem szlakiem dziedzictwa protestan-
tyzmu), a także wysłuchać poruszających historii
i obejrzeć zdjęcia pochodzące ze zbiorów rodzin- 
nych poznańskich ewangelików (spotkanie w zaby-
tkowym kościele staroluterańskim). Ponadto
w programie imprezy znalazły się wykłady
i wystawy czasowe. 
 Podczas realizacji wydarzeń największą prze-  

szkodą okazała się pogoda. Na program Akcji: 
Reformacji składały się w dużej mierze wyda-  
rzenia plenerowe, które z powodu zimna i de   szczu 
staraliśmy się przenieść pod dach, co nie zawsze 
było możliwe. Szczególnie dużym zainteresowa-
niem cieszyły się pokazy tańców historycznych, 
które pierwszego dnia, zamiast na urokliwym dzie-
dzińcu szkoły baletowej, odbyły się w sali prób. 
Zła pogoda wpłynęła negatywnie na frekwencję 
(w szczególności na obecność osób starszych
i rodzin z dziećmi) podczas spacerów tematycz-
nych i gry miejskiej.
 Działania prowadzone wokół projektu Akcja: 
Reformacja były okazją, by poznać i docenić,
że nawet odległe w czasie postawy i wartości 
mogą być współcześnie inspirujące. Przekonali-

śmy się, że wielość kultur i wyznań odegrała klu-
czową rolę w rozwoju Poznania. Chcieliśmy, aby 
uniwersalne i często aktualne wątki, które łączą 
się z tematem reformacji, nie przeminęły wraz
z wydarzeniem, dlatego przygotowaliśmy publika-
cję pt. „Szlak dziedzictwa reformacji”. Wyruszając 
na spacer szlakiem, można znaleźć odpowiedź na
pytanie, jak na współczesne oblicze miasta wpły-      
nęły decyzje podejmowane przed stuleciami przez 
mieszkańców Poznania.  
 Projekt realizowany był w zabytkowej prze-
strzeni miasta. Jego program łączył różne wątki 
z przeszłości wielokulturowego Poznania w kla-
rowne bloki tematyczne. Wymagało to odwołania 
się do różnych narzędzi i metod działań anima-
cyjnych, których rezultatem było zwiększenie 
świadomości odbiorów na temat mniej znanych 
aspektów historii miasta. 

Jeśli planujesz 
organizację podobnego 
projektu, pamiętaj, by – 

odwołując się do tematu 
o znaczeniu lokalnym –

poruszać w nim wątki 
uniwersalne i odnoszące 

się do współczesności. 

Pokaz tańców historycznych odbył się na
zabytkowym dziedzińcu Szkoły Baletowej,
fot. Ł. Gdak / CTK TRAKT

Przedstawiciele możnego rodu Górków pojawili się
na uliczkach Starego Miasta, fot. Ł. Gdak / CTK TRAKT
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okres
trwania
projektu

czerwiec – wrzesień 2017
finał: 23–24.09.2017

niezbędne 
narzędzia

profesjonalny aparat, kamera, kostiumy
z epoki, pojazd do transportu

uczestnicy 
projektu

rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, 
seniorzy

najważniejsi 
partnerzy

 Poznańska Szkoła Baletowa –
 gospodarz centralnego punktu 
 wydarzenia (punktu informacyjnego)
 i organizator pokazu tańców
 historycznych
 Parafia Metodystyczna –
 współorganizator spotkania
 nt. dziedzictwa poznańskich
 ewangelików
 Archiwum Państwowe –
 współorganizator warsztatów

ile osób
organizowało 
projekt

2 koordynatorów
5 pracowników wspierających
10 współpracowników instytucji

miejsce
realizacji

obszar Traktu Królewsko-Cesarskiego 
w Poznaniu

ilu było
uczestników
projektu

1045 osób

niezbędne 
kompetencje
w zespole

grafik, animatorzy, historycy, historycy 
sztuki, edukatorzy, fotograf

formy

łącznie 17 wydarzeń, w tym warsztaty, 
gra miejska, spacery, wystawy, koncerty, 
spotkania

źródło
finansowania

 budżet własny CTK TRAKT

Poznań

turystyka@trakt.poznan.pl

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 
to instytucja kultury miasta Poznania, 
która jest operatorem głównego 
miejskiego szlaku turystycznego – 
Traktu Królewsko-Cesarskiego oraz 
Bramy Poznania ICHOT – centrum 
interpretacji dziedzictwa. Jego zada- 

niem jest upowszechnianie i prezen -
towanie dziedzictwa kulturowego 
Poznania. 

CENTRUM TURYSTYKI
KULTUROWEJ TRAKT

trakt.poznan.pl
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Moja mała wielka
ojczyzna – Lubię to!

Projekt „Moja mała wielka ojczyzna – Lubię to!” 
skierowany był do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, 
a jego celem było rozbudzenie u najmłodszych 
świadomości tego, jaką wartością jest ojczyzna, 
kształtowanie postawy mądrego patriotyzmu, 
także lokalnego, oraz przygotowanie dzieci
do radosnego i świadomego świętowania rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 W ramach projektu uruchomiono dwie kate-
gorie działań. Po pierwsze coroczny konkurs 
„Jesienny Turniej Bajkowych Strof” poświęcony 
został tematyce patriotycznej. Dzieci i opiekuno-
wie, zainspirowani hasłem „Za co lubimy naszą 
ojczyznę”, wzięli udział w konkursach – plastycz-
nym, recytatorskim oraz piosenki i małych
form teatralnych. Obawialiśmy się trochę, czy 
temat nie odstraszy nauczycieli i rodziców, ale
na szczęście tak się nie stało. W konkursie wzię-
ło udział 110 maluchów z 12 placówek oświato-
wych pod opieką 40 nauczycielek i nauczycieli.
Równoległym i nowym działaniem były warszta-
ty dla dzieci organizowane w sześciu zgierskich 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz 
w grupie mini-przedszkola z Centrum Kultury
Dziecka „A KuKultura”. Dzięki warsztatom 
powstały cztery autorskie animacje poklatkowe 

oraz cykl historycznych zgierskich fotokolaży 
stworzonych przez dzieci.

Animacje utworzyły filmowy tryptyk „Za co lubi-
my Polskę”, składający się z:

  filmu na podstawie wybranej przez dzieci 
  polskiej legendy „O złotej kaczce”
  pokazującego znaczenie legend w polskiej 
  tradycji i kulturze;
  dwóch filmów prezentujących, czym dla 
  małych Polek i Polaków są symbole
  narodowe: godło, flaga i hymn;
  filmu, w którym dzieci opowiadają o pięknie 
  polskiej przyrody.

Animatorzy wspólnie z ponad 40 dzieci przy-
gotowali 37 autorskich fotokolaży pod hasłem 
„Za co kochamy naszą małą ojczyznę”. Do ich 
powstania wykorzystano historyczne zdjęcia 
miasta Zgierza. Maluchy osadzały swoje wize-
runki na starych fotografiach, przez co stworzyły 
nowatorską galerię ważnych zdjęć swojego 
miasta. Pozwoliło im to też zrozumieć, co w ro-
dzinnym mieście jest ważne, kształtuje historię 
oraz tożsamość lokalną.

Karolina Miżyńska
Zgierz
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 Podczas finału działań – 10 listopada 2017 roku –
w wyjątkowych przestrzeniach Parku Kultu-
rowego „Miasto Tkaczy” odbyła się premiera 
animacji, zorganizowano wernisaż wystawy 
fotokolaży i prac plastycznych oraz prezentację 
laureatów Turnieju Bajkowych Strof. Wszystkie 
te wydarzenia były elementami miejskich ob-
chodów Święta Niepodległości w Zgierzu, więc 
wśród publiczności zasiedli m.in. prezydenci 
miasta, radni, artyści, przedstawiciele mediów 
oraz wszyscy autorzy i autorki filmów i fotokola-
ży wraz z rodzinami. Dla maluchów to wydarze-
nie stało się wielkim wyzwaniem i przeżyciem. 
Projekt  „Moja mała wielka ojczyzna – Lubię to!” 
stworzył nową jakość w podejściu do pracy
z dziećmi. Jako instruktorzy i animatorzy dzie-
cięcy unikaliśmy dotąd tzw. tematyki ojczyź-
nianej, patriotycznej. Program „Niepodległa” 
dał nam impuls i odwagę, żeby przełamać opór 
i przekonanie, że nie są to tematy dla dzieci. 

Projekt dotyczył kształtowania postaw 
patriotyzmu i tożsamości lokalnej

u najmłodszych dzieci, w wieku 2,5–6 lat. 
Pokazał, że dzieci mogą uczcić Święto

Niepodległości zarówno klasyczną 
akademią czy konkursem, jak również 
za pomocą innych, mniej tradycyjnych 

form wyrazu, np. tworząc filmowy
tryptyk „Za co kochamy Polskę” lub 

serię historycznych fotokolaży. 
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Ponieważ obawialiśmy się porażki, oparliśmy 
projekt na dwóch komponentach: „pewniaku”, 
jakim są konkursy dla przedszkolaków oraz 
pionierskich warsztatach animacji i fotokolaży. 
Jedno i drugie okazało się sukcesem. To, co 
uważaliśmy za ryzykowne – zapoczątkowało 
nową jakość i zyskało ponadczasową trwałość. 
Laureaci i laureatki Jesiennego Turnieju po raz 
pierwszy w dziewięcioletniej historii konkursu
zostali zaproszeni na sesję Rady Miasta Zgierza.
Niezwykle barwne fotokolaże ze starym Zgierzem
w tle oraz wzruszające i chwilami zabawne 
animacje wykorzystywaliśmy wielokrotnie
w minionym roku. Co więcej, z tych zasobów
korzystać mogą wszyscy nauczyciele, animatorzy
i rodzice. Także Wy.

 W projekcie „Moja mała wielka ojczyzna – Lu-
bię to!” zgierskie dzieci pokazały coś oczywiste-
go, a zarazem wyjątkowego. Że polski patrio-
tyzm ma więcej niż dwa kolory. Że jest barwny 
i radosny śmiechem dzieci, nie sprowadza się 
tylko do stania z flagą na oficjalnej uroczystości 
i składania kwiatów w miejscach pamięci. Dzieci 
nauczyły nas – dorosłych i doświadczonych 
animatorów, że warto dawać im głos tam, gdzie 
zaczynamy widzieć czy działać schematycznie
i stereotypowo. Dzięki tym doświadczeniom,
w listopadzie 2018 roku w Centrum Kultury 
Dziecka powstała Kreatywna Przestrzeń dla 
dzieci na 100-lecie Niepodległej.

Nie bójcie się pracy 
animacyjnej

z małymi dziećmi. 
Trudne tematy

można podejmować 
już z trzylatkami. 

Mówcie  po prostu
ich językiem.
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okres
trwania
projektu

26 września – 11 listopada 2017 r.

niezbędne 
narzędzia

dobry aparat fotograficzny, sprzęt i opro-
gramowanie do animacji poklatkowej, 
możliwość druku na PCV, nagłośnienie

uczestnicy 
projektu

dzieci w wieku przedszkolnym,
nauczyciele przedszkolni,
samorządowcy, rodzice

najważniejsi 
partnerzy

 Muzeum Miasta Zgierza
 (udostępnienie zdigitalizowanych 
 zbiorów zdjęć starego Zgierza)
 Park Kulturowy „Miasto Tkaczy”
 w Zgierzu (udostępnienie przestrzeni   
 na finał projektu)
 animator z „Robimy warsztaty” 
 (współpraca przy organizacji
 warsztatów w przedszkolach
 produkcja filmów animowanych)

ile osób
organizowało 
projekt

17, w tym 4 osoby
w ramach wolontariatu

miejsce
realizacji

Gmina Miasto Zgierz

ilu było
uczestników
projektu

195 dzieci, 40 nauczycieli i nauczycielek

niezbędne 
kompetencje
w zespole

pedagog przedszkolny, fotograf, osoba, 
która obsługuje sprzęt i programy
do animacji poklatkowej

formy

4 konkursy (plastyczny, recytatorski, 
małych form teatralnych, piosenki), 
3 warsztaty tworzenia historycznych 
fotokolaży (z których powstała wystawa 
37 prac), 4 warsztaty animacji poklat-
kowych (powstały 4 filmy), 1 wydarzenie 
miejskie z okazji  Święta Niepodległości 
2017, wyprodukowaliśmy dwie animacje 
promocyjne (gify)

źródło
finansowania

Program „Niepodległa” plus środki własne

Poznań

ckdzgierz@poczta.fm

kmizynska@mokzgierz.pl
(autorka projektu)

CKD to placówka, która zajmuje się
wysokiej jakości edukacją kulturalną 
dzieci poprzez organizację zajęć,
warsztatów, współpracę z oświatą,
projekty oraz aktywność w środowisku
lokalnym. Dzięki uczestnictwu
w programie NCK „Zaproś nas
do siebie” aktywnie współpracuje
z domami kultury z całej Polski. 
Latem 2018 r. zespół CKD gościł
20 instytucji na wizycie studyjnej
w Zgierzu w ramach projektu
„Zaproś masters”.

CENTRUM KULTURY DZIECKA
W ZGIERZU, FILIA NR 1 MOK
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Nasze Wielkie
Historie

O historii, dumie i patriotyzmie można mówić nie 
tylko z miłością do kraju, ale przede wszystkim – 
z miłością do ludzi. Jednak, aby móc snuć taką 
opowieść, najpierw trzeba odkryć prawdziwą 
historię Polski.
 Było gorąco. Sierpniowy żar lał się z nieba,
a zmęczonym myślom bliżej było do atrakcyj  -
nych wizji leżaków i drinków z palemką niż
do konstruktywnych rozważań nad sposobami 
uroczystego obchodzenia rocznic. Nic jednak
nie było w stanie wypędzić powracających jak 
mantra pytań: jak świętować niepodległość, sko-

Najważniejsze wydarzenia:
 Opracowanie koncepcyjne i zaproszenie do współpracy partnerów z całej Polski – sierpień 2017
 Warsztaty historyczne i z dokumentowania historii dla młodzieży – październik 2017
 Zbieranie historii w lokalnych społecznościach – październik/listopad 2017
 Uruchomienie strony internetowej naszewielkiehistorie.pl i wernisaż Ogólnopolskiej Objazdowej Wystawy   
 „Nasze Wielkie Historie” w Promie Kultury „Saska Kępa” w Warszawie – 28 listopada 2017
 Finisaż Ogólnopolskiej Objazdowej Wystawy „Nasze Wielkie Historie” w Gminnym Ośrodku Kultury
 w Suszcu – 25 listopada 2018

ro podręcznikowa historia Polski jest tak uogól-
niona, że mało kto potrafi się z nią utożsamić? 
Jak świętować niepodległość, aby była bliska 
żywym ludziom, a nie marmurowym pomnikom? 
 Kiedy człowiek cierpi na syndrom animator-
skiego niepokoju, żadna wizja wakacji nie jest 
w stanie wypędzić z niego kłębiących się pytań. 
Cóż zrobić? Wyłoniła się myśl: historia Polski
to historia ludzi i bliskich im miejsc, więc nie ma 
jednej wielkiej historii – jest ich bardzo wiele,
a nasz kraj zbudowany został dzięki tej różno-
rodności. Trudno byłoby realizować jakiekolwiek 

OŚ CZASU

2017      VI      VII       VIII       IX      X      XI      2018      I       II      III      IV      V      VI      VII      VIII      IX      X      XI      2019      

realizacja projektu

prace koncepcyjne, przygotowanie wniosku i rozmowy z partnerami

Ogólnopolska Objazdowa Wystawa „Nasze Wielkie Historie”

Agnieszka Zielonka-Mitura
Suszec
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działania w tej zawiłej materii w pojedynkę 
– wszak różnorodność oznacza też wielość. 
Dlaczego więc nie odnaleźć lokalnych historii,
cichych bohaterów i niezwykłych miejsc w róż-
nych rejonach Polski? Dlaczego nie zaprosić
do współpracy innych, skoro nasza siła drzemie
w wielości i różnorodności? 
 Od myśli do słowa, od słowa do czynu. Wystar-
czył jeden e-mail z pomysłem na działania i pro       po-
zycją ich wspólnej realizacji do ośrodków kultury 
uczestniczących w programie „Zaproś nas
do siebie 2017”, aby w ciągu doby zawiązać part-
nerstwo z 15 instytucjami z 8 województw. Dzięki 
temu, że wszyscy znali się osobiście i wiedzieli, 
że mogą na siebie liczyć, udało się w szybkim 
tempie napisać i złożyć wniosek do Programu 
Wieloletniego „Niepodległa”. Gdyby nie zaufanie, 
które miały do siebie osoby realizujące projekt, 
taka współpraca nigdy by się nie powiodła.

Krok po kroku
Tematem przewodnim działania było zebranie
z terenów dzisiejszej Rzeczypospolitej lokalnych 
historii sprzed około 100 lat. Każdy ośrodek kultu-

ry wyznaczył własnego lokalnego koordynatora
lub koordynatorkę działań. Zaczęło się od zapro-
szenia młodych ludzi (12–25 lat) do historycznych 
poszukiwań. Zależało nam na tym, aby wzięli oni 
aktywny udział w warsztatach z historii Polski 
okresu odzyskiwania niepodległości, poznali spo-
soby na odnalezienie i udokumentowanie historii 
i, mimo październikowych szarug i listopadowych 
przymrozków, hardo ruszyli w teren i znaleźli
swoje opowieści. A że nasza młodzież jest praw-
dziwie niezłomna, to zaplanowanych w proje   k cie
70 poszukiwaczy przerodziło się w 137, a 20 ko-
ordynatorów – w 104 animatorów i wolontariuszy. 
Nieustraszeni młodzi ludzi przeprowadzili kilka-
dziesiąt rozmów z lokalnymi pasjonatami i najstar-
szymi mieszkańcami miejscowości, przekopali się 
przez domowe i instytucjonalne archiwa oraz księ-
gi parafialne, odnaleźli pamiętniki, zdjęcia, kroniki, 
odwiedzili zapomniane miejsca, znane pomnikii 
zaniedbane cmentarze. Z odmętów historycznego 
zapomnienia wydobyli 50 lokalnych historii.
16 najciekawszych zostało zaprezentowanych 
podczas wystawy, zaś wszystkie zamieszczono 
na specjalnej stronie                                                 

„Nasze Wielkie 
Historie” uświadomiły 
ludziom, jak ważna jest 

wolność i jak bardzo 
należy się nią cieszyć –

bo każdy dzień,
w którym możesz być 
sobą w wolnym kraju, 

jest wart tego, aby go 
świętować.

https://www.facebook.com/naszewielkiehistorie/
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Wernisaż wystawy odbył się 28 listopada 2017 r.
w warszawskim Promie Kultury „Saska Kępa”. 
Oprowadzaniem zajęli się autorzy i autorki najcie-     
kawszych opowieści oraz ich opiekunowie. Goście
mieli okazję nie tylko odkryć zaprezentowane 
podczas wystawy historie, lecz również poznać 
szczegóły powstawania samej wystawy i prze-
prowadzić inspirujące rozmowy w kuluarach.
Dla młodzieży był to nie tylko przyjazd na wer-
nisaż, ale też nagroda za ciężką pracę: wizyta 
w Pałacu Prezydenckim, zwiedzanie Galerii 

„Kordegarda” i spacer z przewodnikiem szlakiem 
niepodległości po warszawskiej Starówce. Sama 
wystawa ruszyła innym szlakiem – opowiada-
nych przez siebie historii, zahaczając o większe
i mniejsze miejscowości Polski.
 To mógłby być koniec tej letnio-jesiennej 
historii, gdyby nie to, że do opowiedzenia zostało 
jeszcze wiele! Projekt ma swoją kontynuację – 
młodzi ludzie wciąż przeszukują babcine komody 
w nadziei odnalezienia jak najstarszych ciekawo-
stek, a animatorzy i koordynatorzy zachodzą
w głowę, jak to się mogło udać. Niełatwo prze-
cież zgrać działania w 8 województwach, a presja 
czasu dodatkowo utrudniała pracę merytoryczną. 
Telefony o 22:00 i e-maile o północy przyćmie-
wały nieco wakacyjne fantasmagorie, ale jednak: 
warto było! Przede wszystkim dlatego, że mło-
dzież przekonała się, że prawdziwy patriotyzm 
to nie przemarsze i palenie flar pod Sejmem, ale 
szacunek dla ludzi, uwaga skierowana na historię 
i dbanie o nasze dziedzictwo. Projekt zintegrował 
małe społeczności, połączył juniorów i seniorów, 
a przede wszystkim pokazał, jak ważne są poje-
dyncze i różnorodne cegły opowieści w wielkim 
murze naszej historii.

Kreowanie postaw dobrego patriotyzmu, bogatego
w szacunek do drugiego człowieka, pozytywne

postrzeganie różnorodności w państwie, poczucie 
wewnątrznarodowej solidarności oraz docenianie

wolności można osiągnąć poprzez wspólne
poszukiwania lokalnych historii.
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okres
trwania
projektu

2 miesiące

niezbędne 
narzędzia

aparat fotograficzny, kamera,
dyktafon, notatnik

uczestnicy 
projektu

młodzież i lokalne społeczności

ile osób
organizowało 
projekt

1 koordynatorka ogólnopolska
i 20 koordynatorów lokalnych

miejsce
realizacji

8 województw

ilu było
uczestników
projektu

241

niezbędne 
kompetencje
w zespole

animatorzy, historycy, grafik,
informatyk/programista

formy

101 spotkań i warsztatów, 16 instytucji 
kultury, 50 zebranych historii

źródło
finansowania

Program Wieloletni „Niepodległa” i budżet 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

koordynatorka
Agnieszka Zielonka-Mitura

Suszec

aga@kulturasuszec.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SUSZCU

najważniejsi 
partnerzy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Partnerzy:
 Narodowe Centrum Kultury
 Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu – 
 filia Miejskiego Ośrodka Kultury
 Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
 Milanowskie Centrum Kultury
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury
 w Jelczu-Laskowicach
 Ośrodek Kultury w Czernicy
 Gminny Ośrodek Kultury
 w Główczycach
 Centrum Kultury i Sportu
 w Jabłonowie Pomorskim
 Gminny Ośrodek Kultury
 w Młodzieszynie
 Mogileński Dom Kultury
 Gminny Ośrodek Kultury
 w Pomiechówku
 Gminny Ośrodek Kultury
 w Świnicach Warckich
 Dom Kultury w Ustce
 Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
 im. Floriana Mazurkiewicza
 Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

http://www.kulturasuszec.pl
https://www.facebook.com/naszewielkiehistorie/
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Dubińska
Olimpiada Kulturalna

Projekt zrodził się z potrzeby zachowania lokal -
nej kultury, opowieści mieszkańców regio nu, 
ich zwyczajów i języka. Na spotkanie robocze 
zaprosiliśmy przedstawicieli Zespołu Szkół
w Dubinach oraz Klubu Taty. Powstał szkic pro-
jektu, który w swoim założeniu miał zintegrować 
senio rów, dzieci i młodzież; polem do integracji 
miały być nowe technologie. Do udziału w proje-
kcie zaprosiliśmy Joannę Troc – założycielkę 
teatru Czrevo, aktorkę i reżyserkę, która w swojej
działalności zajmuje się tematyką mniejszości 
białoruskiej i która podpowiedziała nam temat 
nagrań. Ustaliłyśmy, że skupimy się na weselu, 
które w życiu każdego człowieka jest ważnym 
etapem. To radosny moment, z którym można 
wiązać wiele ciekawych wspomnień, nieod-

miennie też kojarzy się on ze świętowaniem. 
Do poprowadzenia warsztatów filmowych za-
prosiliśmy dziennikarza – Dominika Sołowieja.
 Zakładaliśmy udział w projekcie 30 osób –
10 dzieci, 10 nastolatków i 10 seniorów. Osta-
tecznie udział w nim wzięło 14 seniorów,
13 uczniów w wieku 7–11 lat oraz 12 w wieku
12–16 lat. Rekrutacja najszybciej przebiegła
w grupie najmłodszej – zgłosiły się dzieci, 
które często odwiedzają nasze Centrum 
Kultury. Niestety trudniej było ze starszą grupą. 
Tu konieczne okazały się wizyty w szkole, 
gdzie opowiadałam o projekcie, wykorzystałam 
prywatne kontakty, 3 osoby przyszły trochę 
zmuszone do tego przez rodziców. Jednak
po realizacji projektu to właśnie ta trójka połknęła 

Mirosława Majewska-Iwaniuk 
Dubiny 
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rekrutacja uczestników finałowe przedstawienieszycie strojów

nagrywanie wywiadów

warsztaty teatralne: praca z tekstem

(grupa starsza), szycie lalek (grupa młodsza)
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teatralnego bakcyla i już od dwóch lat uczestniczy
w zajęciach grupy teatralnej w pobliskim mieście. 
Przy rekrutacji seniorów pojawił się największy 
problem – po kilku nieudanych próbach byłam 
pełna zwątpienia, aż w końcu pierwsze lody 
przełamała babcia jednej ze znajomych. Potem 

już właściwie mieliśmy wrażenie, że możemy 
nagrywać cały rok – dostawaliśmy informacje
o kolejnych chętnych, jednak na potrzeby proje -
ktu musieliśmy ograniczyć nagrania do 14 osób. 
 Spotkania z seniorami odbywały się w Gmin-
nym Centrum Kultury, ale osoby starsze czy 
schorowane odwiedzaliśmy w ich domach. 
Zdarzyło się, że panią czekającą na nagranie 
dopadła trema, ale we własnym domu poczuła 
się pewniej, a nagranie ostatecznie zrealizowa-
liśmy z udziałem jej męża, który również miał 
ciekawe historie do opowiedzenia. Rozmowy
z seniorami pokazały, jak często są to samotni 
ludzie – w codziennym natłoku zajęć nie zawsze 
mamy czas wysłuchać opowieści naszych babć
i dziadków. Uwaga, jaką poświęciliśmy starszym 
osobom podczas realizacji projektu, sprawiła 
im wiele radości. Początkowo zakładaliśmy, 
że nagrania zostaną spisane osobiście przez 

Obie grupy biorące udział w projekcie, dzieci trzymają własnoręcznie uszyte lalki, które przedstawiają gości
weselnych, fot. Marta Iwaniuk

Kluczowe jest odpowiednie 
zaplanowanie działań i przewidzenie 

wszystkich niezbędnych zasobów,
w tym zaangażowania czasowego.

Zamiast łączenia wielu dziedzin lepiej 
jest skupić się na jednej lub dwóch.
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uczestników, jednak gonił nas czas i ostatecz-
nie zajęli się tym stażyści. Na podstawie tych 
tekstów Joanna Troc napisała scenariusz prze-
dstawienia. W tym samym czasie odbywały się 
warsztaty filmowe, na których młodzież zajmo-
wała się montażem i wybieraniem fragmentów 
do filmu, natomiast młodsze dzieci nagrywały
siebie nawzajem i zapoznały się z animacją
poklatkową. Potem przyszedł czas na warsztaty 
teatralne – odbyły się 4 spotkania, na których 
starsza grupa pracowała z tekstem, a młodsza 
zajęła się wykonywaniem lalek, które miały 
wystąpić w finale. W tym samym czasie wolon-
tariusze szyli stroje – 25 koszul/bluzek oraz
12 spódnic.
 Projekt zakładał wymianę doświadczeń 
między seniorami a młodzieżą, niestety to zało- 
żenie nie do końca zostało zrealizowane. Inte-
resowały nas opowieści z lat 40-tych i 50-tych, 
ale seniorzy, którzy opowiadali ciekawe histo-
rie, niestety nie byli zainteresowani nowymi 
technologiami (chętnie dzielili się za to aneg-
dotami i weselnymi piosenkami). To doświa -
dczenie nauczyło mnie także, że kluczowe jest 
odpowiednie zaplanowanie działań, a zamiast 
łączenia wielu dziedzin lepiej jest skupić się
na jednej lub dwóch.
 Całość projektu trwała 1,5 miesiąca, a jego 
podsumowanie miało miejsce 23 października.
W spektaklu został wykorzystany fragment filmu, 
była muzyka na żywo (akordeon) i weselne 
piosenki. Cały spektakl grany był w języku bia-
łoruskim, którym na co dzień młode pokolenie 
się nie posługuje. W czasie przedstawienia 
aktorzy wnosili tradycyjne potrawy i kładli je
na stole ustawionym przy scenie. Taką potrawą 
był m.in. „korowaj” – tradycyjny weselny wypiek. 
Na zakończenie przedstawienia zaprosiliśmy 
wszystkich obecnych do stołu. Największą
satysfakcję, zarówno nam, jak i aktorom, spra-
wiły spontaniczne reakcje widowni, np. brawa 
lub momenty, kiedy seniorzy rozpoznawali wła-
sne historie opowiadane ze sceny. Rozlegały 
się wówczas słowa: „to moja historia, to moje 
wesele”, „to na moim weselu kolega wjechał
do izby na koniu”. Na widowni brakowało 
miejsc, było ponad 120 osób. 

Główne działania projektowe trwały
1,5 miesiąca. Składały się na nie:

warsztaty filmowe, wykonanie lalek,
nauka tekstów w języku białoruskim, 
uszycie strojów, film, przedstawienie. 

Nawiązaliśmy relacje z seniorami
i z dziećmi – spora ich część bierze

udział w kolejnych projektach. Jednak 
chyba najważniejsze były emocje 

uczestników oraz spontaniczny,
bardzo pozytywny odbiór spektaklu.

Na pierwszym planie Marlena jako panna młoda i Sebastian, który opowiada o tym, jak w dawnych cza  -
s ach wyglądało pożegnanie panny młodej z domem rodzinnym. Na stołku talerz z chusteczką, na który we -
selnicy składają datki, w tradycji białoruskiej zwyczaj ten nazywany jest wspomaganiem, fot. Marta Iwaniuk
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okres
trwania
projektu

wrzesień – październik 2016

niezbędne 
narzędzia

dobry aparat fotograficzny, sprzęt i opro-
gramowanie do animacji poklatkowej, 
możliwość druku na PCV, nagłośnienie

najważniejsi 
partnerzy

 Zespół Szkół w Dubinach (rekrutacja)   

 Stowarzyszenie Krynica (rekrutacja)   
 
 WOAK (merytoryczne, finansowe)

ile osób
organizowało 
projekt

4

miejsce
realizacji

wieś Dubiny, Lipiny, Postołowo,
Stare Berezowo

ilu było
uczestników
projektu

38 bezpośrednich (dzieci, młodzież, 
seniorzy) oraz 120 odbiorców spektaklu 
(mieszkańcy gminy)

niezbędne 
kompetencje
w zespole

instruktor teatralny, filmowy, krawcowa

formy

4 warsztaty filmowe, 8 warsztatów
teatralnych, 1 przedstawienie finałowe

źródło
finansowania

środki z projektu Podlaski Pomost Kultury 
– WOAK

Dubiny

gckdubiny@gmail.com

mira.majewskai@gmail.com
(koordynatorka)

GMINNE CENTRUM KULTURY
W DUBINACH

https://www.youtube.com/watch?v=4FUlcnPiX9E
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Lubię to!
Dzień Dziecka 2018

Marzenie o tym, aby dzieci współtworzyły 
wizerunek Muzeum Narodowego w Krakowie, 
aby tworzyły własne interpretacje i komen-
tarze do zgromadzonych w nim zbiorów, 
nosiliśmy w sobie od dawna. Brakowało nam 
jedynie pomysłu, w jaki sposób rozpocząć 
wspólną pracę. Szansa zrealizowania projektu 
pojawiła się przy okazji otwartej w ubiegłym 
roku wystawy „Wyspiański”. 
 Przewodników opowiadających o Stanisła-
wie Wyspiańskim jest wielu. Szczególnie
w Krakowie – mieście, któremu symbolicznie 
patronuje ten artysta. Fascynuje ich jego 
talent, lubią go i podziwiają. Jednak żaden
z nich nie miał dotychczas 6, 9 czy 12 lat.
A gdyby tak… Wpadliśmy na pomysł, by

z okazji świętowania Dnia Dziecka przewo-
dnikami po wystawie „Wyspiański” były dzieci, 
które świeżym okiem spojrzą na dzieła arty-
sty. Zależało nam na szczerości ich opowie-
ści, a główną zasadą, która przyświecała 
temu przedsięwzięciu, było danie im swobody 
w wyborach i interpretacjach.
 Rekrutację rozpoczęliśmy jesienią 2017 roku. 
O zakwalifikowaniu się miała decydować kolej-
ność zgłoszeń. Zaproszenie do uczestnictwa 
w projekcie kierowaliśmy do „dzieci w wieku 
6–12 lat, śmiałych, niebojących się wystąpień 
przed publicznością, lubiących wyzwania, do-
brą zabawę i muzea”. Mali przewodnicy mieli 
przecież wystąpić przed prawdziwą publicz-
nością – rodzinami z dziećmi, które odwiedzi-

Maria Masternak 
Kraków 

OŚ CZASU

 2017           VII           VIII            IX           X           XI           2018           I           II           III           IV           V           VI           VII

ostatnie warsztaty z dziećmi,

łącznie odbyło się 7 spotkań

ewaluacja

projektu

faza przygotowawcza (opracowanie celów 

edukacyjnych, harmonogramu spotkań, 

rekrutacja uczestników projektu)

„Lubię to! Dzień Dziecka 2018” – oprowadzanie

po wystawie „Wyspiański” oraz otwarcie

Małej Ambasady Muzealnej – MAMBY

pierwsze warsztaty

z dziećmi
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artysta, oraz opowiadała o trudnościach
w renowacji i ochronie prac Wyspiańskiego. 
Podczas spotkań ze specjalistami ds. edukacji 
uczestnicy warsztatów poznali zaplecze pracy 
przewodnika muzealnego. Pod okiem eksper-
tów dzieci ćwiczyły m.in. opowiadanie o dzie-
łach sztuki skierowane do różnych odbiorców 
(dzieci, nauczycieli, osób z dysfunkcją wzroku 
czy obcokrajowców) oraz wcielały się w role 
różnych przewodników (wygłaszających mo-
nologi, wchodzących w rozmowę z odbiorca-
mi, bajarzy snujących opowieści). Od samego 
początku ćwiczyliśmy mówienie do mikrofonu. 
Opanowanie tego elementu wystąpienia oka-
zało się dla dzieci nadzwyczaj trudne. 
 Istotny jest fakt, że w organizację Dnia 
Dziecka zaangażowali się również wolontariu-
sze, którzy brali udział w każdym spotkaniu 
warsztatowym. Była to stała grupa 3 osób, 
które zyskały zaufanie dzieci. Podczas trwa-
nia projektu między członkami grupy nawią-
zały się przyjaźnie. Uczestnicy mieli poczucie 
wspólnoty i występowali jako drużyna, wspie-
rając się wzajemnie, a w trudnych chwilach 
tremy i lęku – pocieszając.  
 W czerwcu, na spotkanie, w ramach którego
dziecięcy przewodnicy oprowadzali po „Wys-
piańskim” przyszło 209 osób. Liczba ta prze-
kroczyła najśmielsze oczekiwania. Pomimo
tłumu kłębiącego się w salach muzealnych 
dzieci sprostały zadaniu i niejednokrotnie 
pozytywnie zaskoczyły dorosłych „znawców 
tematu” spostrzeżeniami na temat wybranego 
przez siebie dzieła sztuki. 
 Projekt okazał się sukcesem frekwencyjnym
i wizerunkowym. Sprawił również, że Muzeum 
otworzyło się na działania współtworzone 
przez dzieci. Chcąc kontynuować współpracę 
z nimi, otworzyliśmy Małą Ambasadę Muze-
alną – MAMBĘ, która ma na celu coroczną 
realizację jednego, głównego zadania, przybli-
żającego ludziom zbiory MNK.

łyby muzeum w Dzień Dziecka. Pod koniec 
listopada wyłoniliśmy spośród chętnych grupę 
20 dzieci. W wybrane soboty od stycznia
do czerwca 2018 r. miały one spotykać się
w muzeum, by wspólnie przygotowywać się
do kulminacyjnego punktu projektu. 
 Spotkania z dziećmi rozpoczęliśmy pod ko-
niec stycznia. Większość z siedmiu warszta tów 
odbywała się w miejscu wystawy „Wyspiański”. 
Tym samym dzieci nieustannie oswajały się 

z przestrzenią, po której miały oprowadzać, 
dobrze ją poznawały i dzięki temu poczuły się 
w niej swobodnie. Pierwsze spotkanie słu -
żyło integracji w oparciu o ćwiczenia anima-
cyjne. Pewnym niedociągnięciem tego warsz-
tatu było to, że nie przewidzieliśmy, iż dzieci
za bardzo się „rozhulają” i zdekoncentrują.
W tra kcie dalszych spotkań staraliśmy się już 
trzymać większą dyscyplinę i zachowywać 
równowagę między momentami aktywności
i skupienia.
 Nad całością przedsięwzięcia czuwał trzy-
osobowy Zespół ds. Programów dla Rodzin 
i Dzieci Działu Edukacji MNK. Jednak każdy 
warsztat przygotowywał i prowadził inny 
specjalista – pracownik muzeum. Kuratorka 
wystawy opowiadała o tworzeniu ekspozycji 
i zaangażowaniu w ten proces wielu osób. 
Była też tą osobą, która przybliżyła dzieciom 
postać Stanisława Wyspiańskiego i wskazała 
na różnorodność podejmowanych przez niego 
tematów. Wyznaczyła więc pierwsze tropy
w wyborze obiektów do oprowadzania. Kon-
serwatorka papieru zwróciła uwagę na techni-
kę (pastel), w której przede wszystkim tworzył 

Wydarzenie „Lubię to!
Dzień Dziecka 2018” sprawiło,

że duża instytucja kultury, 
jaką jest Muzeum Narodowe 
w Krakowie, zyskała swoich 

małych Ambasadorów.
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Identyfikacja wizualna działania „Lubię to! Dzień Dziecka 2018”,
projekt graficzny Jagoda Gumińska-Oleksy

Jeśli chcesz podjąć podobne
działanie, pamiętaj o tym,

że dzieci, podobnie jak dorośli,
chcą być traktowane poważnie.



66

okres
trwania
projektu

koniec stycznia – początek czerwca 2018

niezbędne 
narzędzia

komputer, niezbędny do komunikacji
z rodzicami uczestników projektu

najważniejsi 
partnerzy

pracownicy różnych działów MNK

ile osób
organizowało 
projekt

3 pracowników Działu Edukacji 
Muzeum wspieranych przez
3 wolontariuszy

miejsce
realizacji

Muzeum Narodowe w Krakowie

ilu było
uczestników
projektu

21 dzieci

niezbędne 
kompetencje
w zespole

Do pracy nad wydarzeniem niezbędne 
było doświadczenie w pracy z dziećmi 
pozwalające na dostosowanie trudnych
treści do ich poziomu percepcji. 
Wartością dodaną były umiejętności 
graficzne jednej z organizatorek,
która wymyśliła identyfikację wizualną 
działania oraz zaprojektowała druki 
(zaproszenia, dyplomy).

formy

7 warsztatów, 1 oprowadzanie
po wystawie „Wyspiański” prowadzone 
przez dziecięcych przewodników

źródło
finansowania

środki własne

mmasternak@mnk.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie jest 
najstarszym i największym muzeum 
z przymiotnikiem „narodowe”
w nazwie w Polsce. Zbiory, nad 
którymi sprawuje pieczę, liczą blisko 
900 tysięcy eksponatów, a jego 
misją jest upowszechnianie sztuki 
polskiej i zagranicznej. Od czerwca 
2018 r. przy MNK działa Mała 
Ambasada Muzealna – MAMBA.

MARIA MASTERNAK

uczestnicy 
projektu

dzieci, dorośli, seniorzy

http://mnk.pl/artykul/mala-ambasada-muzealna-czyli-mamba
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7 wieków
7 życzeń

17 marca 2017 roku upłynęło 700 lat od najstar-
szej pisemnej wzmianki o miejscowości Czernica 
(gmina Gaszowice, powiat rybnicki, woj. śląskie). 
Projekt „7 wieków 7 życzeń” to inicjatywa
Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz,
która zrodziła się w głowach i myślach loka-
lnych liderów i pasjonatów. To nasz pomysł
na świętowanie obchodów 700-lecia wsi.
Obchody trwały cały rok. Było to możliwe dzięki 
zaangażowaniu wielu partnerów: lokalnych 
instytucji, grup, organizacji i liderów. W ramach 
projektu powstał portal 7wiekow7zyczen.pl,
który gromadził wszystkie informacje na jego 
temat, opisy działań, happeningów i aktywności. 
Jeszcze niedawno Czernica była typową rolniczą 
wioską, obecnie to spokojne miejsce do życia 
dla ludzi pracujących w większych miastach 
(Rybnik, Racibórz czy Katowice). Społeczność 
skupiona jest tutaj wokół instytucji takich jak 
przedszkole, szkoła podstawowa, biblioteka,
parafia, ośrodek kultury, czy stowarzyszenie,

a także wokół kilku grup nieformalnych (Koło 
Gospodyń Wiejskich, OSP), prywatnych skle-
pików czy punktów usługowych. Dzieci, ich 
rodzice i dziadkowie znają się między sobą, 
często spędzają wspólnie czas wolny. Od kilku 
lat znaczną część społeczności stanowią miesz-
kańcy nowych osiedli – młode, zamożne rodziny 
budujące tutaj swoje domy. Cieszy nas fakt,
że stają się oni członkami SDL Spichlerz – 
rdzennego stowarzyszenia działającego na rzecz 
Czernicy. Z jednej strony – to dla nas niebywały 
zaszczyt, być świadkami tak znaczącej dla naszej 
społeczności rocznicy. Z drugiej zaś, czuliśmy 
ogromną odpowiedzialność. Przygotowania roz-
poczęły się od spotkania, na którym obecni byli 
przedstawiciele lokalnych instytucji, pasjonaci
i społecznicy czerniccy. Ustalono wspólne 
przygotowania do obchodów, urucho mienie 
platformy internetowej, ale przede wszy stkim 
przedstawiono rys historyczny wydarzenia. 

Agnieszka Pytlik
Czernica
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Piknik Historyczny Spotkania przy zapasowym stole

Spotkanie z lokalnymi

partnerami

Opracowanie 

inicjatyw

Spacery historyczne 

harcerzy

Wieczór

CzernickiNoc muzeów
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2.  Piknik dla lokalnej społeczności, ukazujący 
  700-letnią historię Czernicy i angażujący 
  dzieci do historycznej gry terenowej,
  realizator: SDL Spichlerz.
3.  Biegi uliczne dla dzieci i dorosłych, realizator: 
  SDL Spichlerz.
4.  Gra fabularna typu LARP: „Zameczek von 
  Roth”, realizator: grupa nieformalna „Goblin”.
5.  Wyjazd szlakiem śląskich zamków, realizator: 
  grupa nieformalna „Seniorzy” działająca 
  przy SDL Spichlerz.
6.  Spotkania przy zapasowym stole – cykl 
  warsztatów o zaprawianiu jesiennych
  słojów – dla dorosłych i dzieci, realizator:
  Koło Gospodyń Wiejskich z Czernicy.
7.  Wydanie książki „Opowieści Vali von Roth”, 
  opisującej losy właścicieli czernickiego 
  zamku z perspektywy szalonej Vali, ostatniej 
  córki barona, autor: dr Jan Krajczok,
  wyd. SDL Spichlerz.
8.  Widowisko plenerowe „Był pierwszy piątek 
  miesiąca”, którego scenariusz powstał
  na podstawie opowieści najstarszych
  mieszkańców Czernicy z okresu 1939–1989, 
  realizator: teatr SAFO, mieszkańcy Czernicy.
9.  Spektakl „7 wieków Czernicy”, będący
  fabularną opowieścią o miasteczku, opartą 
  na legendach, wspomnieniach i faktach, 
  realizator: teatr SAFO, mieszkańcy Czernicy.

OPIS SYSTEMU MIKROGRANTÓW 
– METODOLOGIA

Podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie 
systemu mikrograntów dla mieszkańców, liderów 
i lokalnych organizacji były: Stowarzyszenie Dzia-
łań Lokalnych Spichlerz oraz Ośrodek Kultury
w Czernicy. Warunkiem przyznania środków – 
złożenie opisu pomysłu (zgodnie z fiszką pro-
jektową). Pomysły ocenione zostały w oparciu 
o regulamin i kryteria merytoryczne: związek 
z tematem obchodów, zaangażowanie pomy-
słodawcy, włączenie mieszkańców, zapewnie-
nie atrakcyjności turystycznej. Z wybranymi 
pomysłodawcami podpisywano umowy, ustalano 
warunki płatności i finansowania zakupów. Reali-
zator był zobowiązany do zamieszczenia opisu 
swojej inicjatywy, przygotowania fotorelacji oraz 
krótkiego sprawozdania.

RÓŻNORODNOŚĆ INICJATYW 

1. Bestiariusz czernicki, czyli noc muzeów bez 
 muzeów, gdzie realizatorem była 40-osobowa 
 grupa młodzieży, wolontariuszy SDL Spichlerz, 
 a odbiorcami około 500 turystów z okolicznych 
 miejscowości.

Całoroczny projekt 
obchodów 700-lecia 

wsi Czernica to wysiłek 
całej lokalnej społe-

czno  ści. Miał on na celu 
promowanie lokalnej 

kultury oraz historii
w kreatywny i twórczy 

sposób, angażujący 
lokalną społeczność.
W projekcie uczest-

niczyły grupy formalne 
i nieformalne, które 

otrzymały mikrogranty 
na realizację swoich 

pomysłów. 
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15. „7 zbiórek na 7 wieków” – podczas wędrówek 
  i spacerów wytyczono szlaki i trasy związane
  z historią Czernicy, np. szlak kopalni gipsu, 
  realizator: 22. Drużyna Harcerska, Hufiec 
  ZHP Rybnik.
16. „Święci z czernickiego ołtarza” – seniorzy 
  wraz księdzem proboszczem skupili się
  na rozpoznaniu kilkunastu świętych figur 
  stojących w ołtarzu kościoła N.M.P. Królowej 
  Polski w Czernicy, realizator: grupa
  „Seniorzy” działająca przy SDL Spichlerz.
17. Gminny turniej ping ponga dla mieszkańców 
  5 sołectw, nagrodą były medale z logiem 
  projektu, realizator: nauczyciel wychowania
  fizycznego przy SP im. H.M. Góreckiego
  w Czernicy.
18. Nagranie i nakręcenie teledysku „7 wieków 
  mamy”, realizator: zespół muzyczny
  „Znak Pokoju”.
19. Sesja fotograficzna w stylu retro,
  zrealizowana w plenerze zamkowego parku, 
  z przebraniami i dawnymi samochodami, 
  realizator: grupa pasjonatów „Fotospichlerz”. 
20. Ludowe popołudnie, podczas którego kilka 
  lokalnych zespołów folklorystycznych 
  koncertowało na terenie zamkowego parku, 
  realizator: zespół ludowy „Trojak” działający 
  przy Ośrodku Kultury.
21. „Nocna podróż przez 7 wieków” – noc  
  w bibliotece, przygotowana dla dzieci, które 
  uczestniczyły w grze terenowej, turnieju 
  wiedzy i nocnym spacerze po miejscowości, 
  realizator: Gminna Biblioteka Publiczna,
  filia w Czernicy.
22. Mała inscenizacja w trakcie mszy świętej 
  odpustowej, podczas której pojawiła się 
  symboliczna postać Boguszy, realizator: 
  amatorski Teatr SAFO.
23. Wieczory i turnieje gier planszowych,
  cykliczne spotkania na terenie czernickiego 
  zamku, realizator: Goblin Game Club.
24. „Rękodzielniczki” – cykl spotkań, warsztatów 
  rękodzieła związanych z porami roku
  i świętami, realizator: grupa mam.

10. Wydanie sylwy wspomnieniowej mieszkań-
  ców – książki zawierającej kilkanaście
  opowieści, listów, dokumentów, historii 
  mieszkańców – osób urodzonych w Czernicy 
  na przestrzeni 100 lat, wyd. SDL Spichlerz.
11. Wieczór czernicki – wydarzenie o jesiennym,
  sentymentalnym charakterze, skłaniające 
  gości do chwilowego zatrzymania się,
  zadumy i rozmyślań o czasach minionych, 
  realizator: SDL Spichlerz.
12. Plener malarski i poplenerowa wystawa
  prac autorów w wieku 7–70 lat. Tematem 
  przewodnim były czernickie pejzaże,
  realizator: Ośrodek Kultury w Czernicy,
  Lech Marian Bednarek.
13. 7 turniejów piłkarskich dla dzieci, do udziału 
  w których zaproszone zostały drużyny
  z okolicznych miejscowości. Przygotowano 
  medale i nagrody nawiązujące do historii 
  Czernicy, realizator: trener drużyny
  LKS Czernica.
14. „Kwiatki, bratki i stokrotki” – piknik dla dzieci  
  i rodziców związanych z przedszkolem oraz 
  przygotowanie drewnianych donic z zasadzo-
  nymi roślinami i ziołami, zdobiących plac
  zabaw i podwórko, realizator: Przedszkole 
  Bajkowe Wzgórze w Czernicy.

Tylko poprzez aktywne 
działanie możemy

doprowadzić do trwałej, 
pozytywnej zmiany 

społecznej. W zabawie 
i wspólnym spędzaniu 
czasu można zawrzeć 
kontekst historyczny, 

który jest punktem 
wyjścia do budowania 
tożsamości zbiorowej

i osobistej. 
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okres
trwania
projektu

rok

niezbędne 
narzędzia

aparaty, rekwizyty i gadżety pamiętające 
przeszłość wsi, dawne fotografie,
dokumenty, wspomnienia

najważniejsi 
partnerzy

 Stowarzyszenie Działań Lokalnych  
 Spichlerz 
 Ośrodek Kultury w Czernicy

ile osób
organizowało 
projekt

40

miejsce
realizacji

Czernica i okolice

ilu było
uczestników
projektu

2430

niezbędne 
kompetencje
w zespole

lokalni pasjonaci, historycy, najstarsi 
mieszkańcy wsi, fotografowie, eksperci 
od gier terenowych, animatorzy czasu 
wolnego dzieci i dorosłych, rekonstruktorzy 
grup historycznych, aktorzy

formy

21 inicjatyw realizowanych
przez 365 dni w 2017 roku 

źródło
finansowania

środki własne SDL Spichlerz
środki własne Ośrodka Kultury w Czernicy 
program „Równać Szanse”
Urząd Gminy Gaszowice
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
program „Dom kultury +”

ul. Wolności 58
44-282 Czernica

STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ 
LOKALNYCH SPICHLERZ

uczestnicy 
projektu

cała społeczność lokalna i turyści

http://sdlspichlerz.pl
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Gra
o Sokolnikach

Inspiracją do stworzenia gry fabularnej o Soko    l-  
nikach były przede wszystkim osoby tam mie-
szkające – ich losy, działalność i kultywowane 
przez nie tradycje. Zależało nam na tym, aby 
ocalić od zapomnienia historie, które opowiadają 
dzisiaj najstarsi mieszkańcy miejscowości, zaś 
dzięki wspólnej rozmowie i późniejszej grze – 
zainicjować spotkania integrujące osoby
w różnym wieku. Ważne było zarówno dzielenie 
się doświadczeniami i historiami osobistymi, jak 
również zasłyszanymi, czy przekazywanymi
z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu powstał 
swego rodzaju wehikuł czasu, w którego two-
rzeniu mogli uczestniczyć starsi i młodzi. 
 Czym w ogóle była nasza gra fabularna? 
To forma rozgrywki łącząca zabawę i naukę – 

żywa lekcja historii o naszej „Małej Ojczyźnie”. 
Podczas gry wybrane osoby wcielają się w wy-
myślone postacie, a jedna z nich (w roli Mistrza 
Gry) opowiada im to, co widzą ich postacie, 
opisując konsekwencje ich decyzji i wyborów. 
Gra jest prowadzona według scenariusza – 
określonych zasad, które opisaliśmy w podręcz-
niku powstałym w ramach naszego projektu. 
Historie, które zawarliśmy w grze o Sokolnikach, 
odwoływały się bezpośrednio do tradycji, świąt 
i obrzędów. Bazowaliśmy także na literaturze, 
m.in. na powieści „Chłopi” W. Reymonta. Szcze-
góły dotyczące tego, jak prowadzić grę, opisane 
są w podręczniku dostępnym bezpłatnie
na stronie Biblioteki Publicznej w Sokolnikach
(                          ). Dla nas jednak najważniejszy 

Tomasz Piątek
Sokolniki

OŚ CZASU

2017                               VI                       VII                       VIII                     IX                      X                      XI                      2018

Warsztaty wprowadzające – polegające na 

integracji różnych grup (dzieci, młodzież, osoby 

dorosłe, seniorzy, samorządowcy), podczas 

których ich przedstawiciele opowiadali o tym, 

co jest dla nich ważne i ciekawe w Sokolnikach

Ewaluacja – wnioski z testów, które zostaną 

wykorzystane w podręczniku do gry

Prezentacja publiczna efektów projektuTestowanie gry fabularnej – 

wspólnie z mieszkańcami 

graliśmy w przygotowane 

wcześniej scenariusze gry

Diagnoza – potrzeba zrealizowania projektu,

który będzie odwoływał się do tradycji lokalnych 

oraz łączył w sobie współpracę i zbieranie historii

Warsztaty zbierania i tworzenia historii do gry – wspólnie z mieszkańcami, 

którzy dzielili się swoimi historiami, pracowaliśmy nad fabułą gry

Efekt końcowy – podręcznik do gry,

bezpłatnie udostępniony zainteresowanym 

http://www.sokolniki.naszabiblioteka.com/pliki/plik/gra-fabularna-o-sokolnikach-2017ostat-1509101895.pdf
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był sam proces przygotowywania gry, gdyż był 
on okazją do spotkań z mieszkańcami i mie- 
szkankami regionu. Nasz pomysł spotkał się
z pozytywnymi reakcjami zarówno podczas spo-
tkania otwierającego, w trakcie którego osoby
w różnym wieku opowiadały o Sokolnikach przez
pryzmat swojego życia, jak i później –  kiedy 
zbieraliśmy historie mające stać się częścią 

zaprezentować je na spotkaniu warsztatowym. 
 Podstawowa trudność, jaką napotkaliśmy,
to niewielka ilość czasu na stworzenie całości.
Gdybyśmy mieli więcej czasu albo chociaż 
częstszą możliwość spotykania się, wówczas
moglibyśmy całość jeszcze bardziej dopraco-
wać. Mieliśmy też kilka pomysłów na upowsze-
chnienie gry w szkołach i placówkach kultural-
nych oraz na zorganizowanie większej liczby 
testów samej gry, ale ze względu na brak
wys    tar  czającej ilości czasu, nie udało się tego
zrealizować. Sporą wartością była grupa projek-
towa – stała, wprowadzająca wiele treści i koor-
dynująca projekt na miejscu. To podstawa,
aby na miejscu, gdzie odbywa się taki projekt, 
był trzon organizacyjny – osoby, które będą 
potrafiły z jednej strony podjąć współpracę
z mieszkańcami, z drugiej zaś – skoordynować 
całość od strony organizacyjnej. 

naszej gry, aż wreszcie podczas testów, kiedy 
mieszkańcy mieli szansę wcielić się w postacie 
sokolnickie i wspólnie przemierzać świat gry.
 Pracowaliśmy głównie metodą warsztatową – 
spotykaliśmy się i wypracowywaliśmy materiał 
do gry. Była to przede wszystkim praca nad za-
wartością podręcznika – historiami, przygodami,
sylwetkami osób, miejscami, obrzędami i tra-
dycjami. Między spotkaniami osoby zaanga-
żowane w tworzenie gry zbierały te wszystkie 
elementy w gronie swoich bliskich, aby później 

Gra o Sokolnikach
powstała dzięki współpracy 

ze społecznością, była 
współtworzona przez 

osoby bez doświadczenia, 
ale z chęcią do dzielenia 

się historiami. To metoda 
integrująca, dająca wiele 

radości i przestrzeni,
za pomocą której powstają 

opowieści zapadające
w pamięć na całe życie.
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Realizacja projektu, jakim jest gra, była bardzo 
pouczającym doświadczeniem. Dla mnie jako 
autora metody było to coś, co robiłem po raz 
pierwszy. Dzięki tej pracy przekonałem się, jak 
wiele jest potencjału w metodzie, która łączy
w sobie opowiadanie historii, wchodzenie w role, 
powracanie do opowieści z różnego okresu i od -
świeżanie pamięci o wydarzeniach, ludziach
i miejscach. Samo zaangażowanie uczestników 

w finalny efekt gry, gdy z wypiekami na twarzy 
i satysfakcją opowiadali oni, jak cieka we było 
to dla nich doświadczenie i jak pobudziło ich 
ciekawość miejsca, w którym mieszkają – 
spowodowało, że na pewno jeszcze nieraz 
sięgnę po tę metodę w swoich działaniach. 
Do sta łem informację, że w kilku miescach w Pol-
sce inne biblioteki publiczne myślą o realizacji 
podobnej inicjatywy. Kluczowy jest fakt, że gra
o Sokolnikach żyje swoim życiem, a jej uczestnicy 
i ucze stniczki korzystają z tej formy spędzania 
czasu, aby poruszać sprawy dla nich istotne – 
dotyczące zarówno lokalnego kontekstu, jak
i szerzej – tematów ważnych dla nas wszystkich,
jak np. kwestia praw kobiet. 

Na każdym z etapów pracy nad grą 
głos mieszkańców był kluczowy,

bo to dzięki niemu powstała zawartość 
merytoryczna gry (historie, pomysły 

na scenariusze, tradycje, obrzędy).
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okres
trwania
projektu

lipiec – październik 2017

niezbędne 
narzędzia

aparat do zrobienia zdjęć, które
zilustrowały podręcznik gry

najważniejsi 
partnerzy

 Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 
 (organizator)
 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
 i Turystyki w Sokolnikach
 (pomoc w promocji, miejsce spotkań)

ile osób
organizowało 
projekt

3

miejsce
realizacji

Sokolniki (woj. łódzkie)

ilu było
uczestników
projektu

30 osób

niezbędne 
kompetencje
w zespole

umiejętność zarządzania procesem
w grupie, umiejętność słuchania, 
motywowania osób, znajomość obsługi 
programu/aplikacji graficznej

formy

spotkania warsztatowe, w trakcie których 
zbieraliśmy historie i rozmawialiśmy 
o konstrukcji gry; spotkania, podczas 
których testowaliśmy grę, spotkanie 
podsumowujące

źródło
finansowania

Łódzki Dom Kultury

Węgrów

tomasz.adam.piatek@gmail.com

Z wykształcenia i zamiłowania peda-   
gog i animator społeczno-kultu ralny.
Od 2005 roku zaangażowany w dzia- 
łania na rzecz lokalnych społeczności 
oraz praw człowieka. Związany z se- 
ktorem pozarządowym i instytucjami 
kultury. Edukator, storyteller, pasjo- 
nat gier fabularnych i metod anga-
żujących ludzi do współdziałania.

TOMASZ PIĄTEK

uczestnicy 
projektu

młodzież, seniorzy, osoby dorosłe, 
samorządowcy, pasjonaci historii

http://www.sokolniki.naszabiblioteka.com/
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Festiwal Teatralny
Mezalians

Zimny, lutowy wieczór. Na wrocławskim rynku,
w sali Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, grupa 
młodych ludzi patrzy na Jacka Hałasa – mistrza 
międzyludzkich interakcji, artystę czerpiącego
z tradycji. Pokazuje on swój rysunek zatytułowany 
„jellyfish poetry” i tłumaczy: „Nie możemy zapew-
nić, że tam wrócimy. Musimy zadziałać jak me-
duza – zassać dobro, które tam zastaniemy, a na- 
stępnie wyrzucić z własną energią. I odpłynąć”.
 Tak zrobiliśmy. 11 lutego przybyliśmy jako 
uczestnicy Akademii Teatru Alternatywnego 
(Aty) do Kamieńca Ząbkowickiego, słynącego 
z pałacu Marianny Orańskiej – niderlandzkiej 
królewny panującej w XIX w. na Dolnym Śląsku. 
 Przyjechaliśmy z konkretnym zadaniem.
Dwa miesiące wcześniej kuratorzy Aty wskazali 
Kamieniec jako miejsce, w którym możemy 

zaprezentować swoje spektakle. Była nas ponad 
trzydziestka: artystów, działaczy i pedagogów 
z całej Polski. Trzydziestka liderów, którzy mają 
zrobić coś wspólnie? Organizacja festiwalu oka-
zała się dla nas najwyższą próbą pracy zespo-
łowej. Szczęśliwie, dzięki dobremu podziałowi 
zadań i odpowiedzialności, udaną.
 Jak stworzyć idealny festiwal? To pytanie, któ-
re spędzało nam sen z powiek. Idealny, a więc 
łączący to, co artystyczne i społeczne. Kamieniec 
stał się wyzwaniem i szansą na eksperyment.
 Tytuł „Mezalians” wziął się z opowieści o miłości 
królewny Marianny do jej koniuszego. Od razu
poczuliśmy, że to pomysł na główny motyw festi-
walu. Lokalna przeszłość i legendy mogły stać się 
wspólnym językiem komunikacji, a ożywione –
obudziły poczucie wspólnoty wśród mieszkań-

Alicja Brudło
Kamieniec Ząbkowicki

OŚ CZASU

2015             XII             2016            I            II            III            IV             V            VI            VII            VIII            IX            X            XI

uczestnicy Akademii Teatru Alternatywnego przyjeżdżają

do Kamieńca, spotkania i rozpoznanie terenu (rozpoczynamy

cykle warsztatów, które trwają do samego festiwalu)

spotkanie z mieszkańcami,

podziękowania

pomysł na zorganizowanie

wydarzenia w Kamieńcu

akcja zapowiadająca festiwal, 

próba przed festiwalem

festiwal i wydarzenia

towarzyszące
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ców. „Mezalians” był więc spotkaniem dwóch 
światów: performerów i mieszkańców, pałacu
i wsi, artystów offowych i ludowych.
 Podczas pierwszych wizyt poznaliśmy nie 
tylko topografię stolicy gminy i okolicznych wsi, 
ale również ich aktywnych mieszkańców: koła 
gospodyń wiejskich, strażaków, sportowców, 
grupę Zumby, teatr amatorski, wiernych oraz 
zespoły śpiewacze, dziecięce i młodzieżowe.
Natrafiliśmy na sympatie i animozje, ale jako 
przybysze z zewnątrz mogliśmy tworzyć nowe 
zasady współpracy. Przez pięć miesięcy 

prowadziliśmy warsztaty: teatralne, cyrkowe, 
plastyczne i capoeiry. W działaniu wzajemnie się 
inspirowaliśmy, poznawaliśmy region i wspólnie 
tworzyliśmy program festiwalu. 
 27 maja wiedzieliśmy już, jak powinien on 
wyglądać. Przeprowadziliśmy wówczas akcje 
teatralne w przestrzeni Kamieńca, zapraszając 
do dalszego działania i przybycia na festiwal. 
Po raz pierwszy poruszyliśmy wtedy całą wieś, 
przetestowaliśmy jej potencjał i zapowiedzieli-
śmy powrót w sierpniu. 
 Chcieliśmy, żeby oba światy funkcjonowały
na równych prawach. Dlatego świętowanie zaczę-
liśmy od tego, co znają i potrafią wszyscy: wzię-
 li śmy udział w parafialnym festynie 15 sierpnia
i meczu piłki nożnej – Kamieniec vs. Ata. Zapro-
szony na festiwal François Monnet, ekspert

Recepta na święto: weź dwa 
światy i pozwól im się spotkać.
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od świętowania, uruchomił pracownię, w której 
budowaliśmy razem Smoczycę – olbrzymi 
papierowy lampion, który zagrał w finałowym 
spektaklu.
 Festiwal trwał od 18 do 21 sierpnia. Rozpo-
częliśmy go paradą inspirowaną kamienieckimi 
legendami. Na znak rozpoczęcia wspólnego 
święta dyrektorka festiwalu i wójt gminy zasadzili 
gruszę, starą odmianę wyhodowaną na cześć 
królewny Marianny, a klucze do miejscowości 
zostały przekazane artystom. Opanowaliśmy 
niemal całą wieś – powstało sześć scen, na któ-
rych zagrało w sumie 20 teatrów z całej Polski 
oraz lokalne zespoły, grupy i soliści. Ale prawdzi-
wy „Mezalians” wydarzył się na końcu, podczas 
spektaklu finałowego „Trzy bramy – przejścia”, 

stworzonego wspólnie przez przyjezdnych i lokal -
nych artystów. Pałac znowu ożył – odwiedziły go 
wówczas setki widzów.
 Policzyliśmy wszystkich mieszkańców zaan-
gażowanych w organizację festiwalu. 168 osób. 
Spotkaliśmy się z nimi 30 sierpnia, wręczyliśmy 
podziękowania i… odpłynęliśmy. Żegnaliśmy się 
z ogromną satysfakcją, radością i jednocześnie 
bolesną świadomością, że taka konfiguracja już 
nigdy się nie powtórzy. Choć do Kamieńca wra-
camy raz po raz, to już nie całą grupą. Wiemy 
jednak, że doświadczenie „Mezaliansu” nie prze-
padło i gdzieś teraz w mniejszej skali spotykają 
się ze sobą inne światy.

Chcesz zrobić projekt, w którym
nie płacisz żadnemu artyście, a po-
mimo tego wszyscy są zadowoleni? 
Zapłać mu w innej walucie: daj mu 
niecodzienne narzędzia i warunki 
tworzenia, perspektywę rozwoju
i możliwość spotkania niezwykłych 
osób. Niech robi po swojemu. Nie 
zapomnij tylko o jedzeniu i spaniu.
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okres
trwania
projektu

10 miesięcy

niezbędne 
narzędzia

duży pałac, ruiny dawnego klasztoru, 
błonia, scenografia, kostiumy, szczudła, 
maszyna kleksograficzna, wiklina i papier 
do lampionów, instrumenty muzyczne, 
aparat fotograficzny, dwie jurty i kilka 
przyczep sprzętu teatralnego

najważniejsi 
partnerzy

 Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
 Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu 
 Ząbkowickim
 Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu 
 Ząbkowickim

ile osób
organizowało 
projekt

40 ze strony Aty
168 z Gminy Kamieniec Ząbkowicki

miejsce
realizacji

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ilu było
uczestników
projektu

ok. 1000

niezbędne 
kompetencje
w zespole

szczudlarze, cyrkowcy, muzycy, śpiewacy, 
tancerze, dramaturdzy, aktorzy, reżyserzy, 
pedagodzy, piłkarze, producenci, technicy, 
strażacy, policjanci, fotografowie, graficy, 
copywriterzy, koordynatorzy

formy

100 spotkań i warsztatów, 1 akcja 
zapowiadająca, 1 koncert zapowiadający, 
1 parada otwierająca, 1 jam session, 
1 potańcówka, 2 koncerty, 2 spektakle 
plenerowe, 9 spektakli scenicznych,
1 spektakl finałowy

źródło
finansowania

Festiwal organizowany w ramach 
WROCŁAW 2016 Europejska Stolica 
Kultury. Sfinansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Współorganizatorzy:
Narodowe Forum Muzyki, Impart, Instytut 
im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Kana, 
Teatr Brama. Partner strategiczny:
KGHM Polska Miedź

Wrocław, Goleniów, Szczecin

alicja.brudlo@gmail.com

Akademia Teatru Alternatywnego 
(Ata) to projekt wszechstronnej, inter- 
dy    scyplinarnej i nieformalnej edukacji 
teatralnej, której celem jest podniesie- 
nie kompetencji animacyjnych, artysty-
cznych i kulturotwórczych liderów 
alternatywnych zespołów teatralnych, 
wzmocnienie ich motywacji do dzia-
łania na rzecz środowisk lokalnych 
oraz dostarczenie praktycznych 
narzędzi i umiejętności w zakresie 
metod pracy z zespołem.

INSTYTUT IM. JERZEGO
GROTOWSKIEGO,
TEATR BRAMA, TEATR KANA

uczestnicy 
projektu

mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
(dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

akademiateatrualternatywnego@gmail.com

http://ata.grotowski-institute.art.pl
https://www.facebook.com/festiwalmezalians
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Charyzma,  elastyczność, 
realna wartość dla uczestników

Druga edycja warsztatów poetyckich „Droga 
do Wolności” powstała na prośbę uczestników 
pierwszej edycji. Sześć spotkań w każdej
z dwóch grup warsztatowych wydawało się 
za mało, chcieliśmy nadal razem pracować. 

Spotkania prowadzone przez prof. Stanisława 
Górkę, aktora i pedagoga Akademii Teatralnej 
w Warszawie, były dla wszystkich uczestników 
odskocznią od codziennego życia, ożywiały 
dawne marzenia, przynosiły konkretną wiedzę, 
doskonaliły nasze umiejętności. 
 Zadziałała tu charyzma prof. Stanisława Górki, 
ale też dobrze przygotowana oferta warsztatów, 

Droga do Wolności 
Warsztaty poezji patriotycznej
Edycja II

Beata Bielińska-Jacewicz
Warszawa

Kamienie milowe
Ustalenie potrzeb uczestników pierwszej edycji warsztatów
Ustalenie, jakimi zasobami dysponujemy i jak możemy je wykorzystać
Poszukiwanie finansowania
Zaproszenie partnerów do projektu
Opracowanie i złożenie wniosku i uzyskanie finansowania
Opracowanie harmonogramu spotkań 
Dopilnowanie dyscypliny organizacyjnej
Realizacja założonego celu, czyli gali finałowej

OŚ CZASU

2017            XII            2018            I            II            III            IV            V            VI            VII            VIII            IX            X            XI

Opracowanie i złożenie

wniosku o dofinansowanie

Ogłoszenie wyników konkursu

dotacyjnego „Projekty rewitalizacyjne

– Fundusz Animacji Kultury 2018”

Zakończenie

spotkań

warsztatowych

Dwie gale finałowe

dla dwóch grup 

warsztatowych

Ustalenie potrzeb, jakie zostały rozbudzone 

przez pierwszą edycję warsztatów

Rozpoczęcie warsztatów

(2 grupy x 8 spotkań)

Spotkanie

przypominające

akademiateatrualternatywnego@gmail.com
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odpowiadająca faktycznemu zapotrzebowaniu 
uczestników, którzy uzyskali możliwość realizo-
wania swoich pasji, prezentacji swoich talentów 
na szerszym forum oraz współtworzenia lokal-
nego wydarzenia kulturalnego.
 Postaraliśmy się, by druga edycja warsztatów 
była jeszcze lepsza i jeszcze ciekawsza,
a jednocześnie odpowiadała na aktualne

zapotrzebowanie, czyli świętowanie 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapro-
siliśmy Monikę Świtaj, aktorkę i specjalistkę od 
wystąpień publicznych, i zwiększyliśmy liczbę 
spotkań do ośmiu dla każdej grupy, a tematem 
spotkań i finałowej gali uczyniliśmy poezję 
patriotyczną.
 Ale najważniejsze było to, że trzy osoby
spotkały się w odpowiednim miejscu i czasie
i stworzyły warsztaty utkane z własnych ma-
rzeń, talentów, umiejętności i wspólnej pasji.
Te osoby to wspomniany profesor Stanisław 
Górka, jego menadżerka Ania Jędrzejczyk
i, pisząca te słowa, Beata Bielińska-Jacewicz.
 Stworzyliśmy warsztaty poetyckie, które speł-
niają marzenia. Dodały one naszym  uczes tni-
kom skrzydeł i wiatru w żagle i sprawiły, że każde
spotkanie było dla nas świętem. Kiedy pozna-
łam prof. Stanisława Górkę i dowiedziałam się, 
że jest specjalistą od emisji głosu, zapragnęłam 
zostać jego uczennicą. Kiedy zadzwonił do mnie
z zaproszeniem do współpracy, pomyślałam 
właśnie o swoim marzeniu. Przez kolejny rok,
dzięki wspólnie stworzonym warsztatom, mogłam 
pracować z Profesorem. To osobiste zaangażo-
wanie sprawiło, że spełniliśmy również marze-
nia wielu innych osób: Zosi, która pod opieką 

Kiedy będziecie szukać tematów
do swoich następnych działań, zajrzyjcie 

w swoje serca i sięgnijcie po swoje 
marzenia. Mogą one wyzwolić taką 

magię i pasję, jaką my wytworzyliśmy 
na naszych warsztatach. 

Profesor Stanisław Górka zapoznał nas z techniką Alexandra, metodą przywracania wewnętrznej 
swobody ciała i ducha. Na zdjęciu Olek pod okiem swojej mamy, fot. Krzysztof Niedolaz
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profesjonalnych pedagogów rozwija swój talent,
Alicji, która, będąc na emeryturze, wyjęła z szu-
flady swoje wiersze i przedstawiła je światu, Ire-
ny i Leszka, poetów z Augustowa, którzy coraz 
odważniej wchodzą w świat sztuki i teatru, Kuby, 
który po maturze planował złożyć dokumenty
do AT, Olka, naszego najmłodszego uczestni-
ka, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie 
poezji patriotycznej organizowanym przez kato-
licką szkołę podstawową im. ks. Piotra Skargi.
 W trakcie zajęć wsłuchiwaliśmy się w potrze-
by uczestników, modyfikowaliśmy program
i elastycznie podchodziliśmy do jego realizacji, 
poświęcając więcej czasu na te elementy, które 
były im potrzebne. Początkowo skupialiśmy 
się na interpretacji i recytacji, poświęcając też 
czas na dysputy literackie i historyczne. Później 
poświęciliśmy więcej czasu technice. Monika 
Świtaj pracowała nad naszą prezencją i wymo-

wą, profesor Stanisław Górka – nad oddechem, 
stosując swoje autorskie metody, wśród których 
znalazły się elementy masażu japońskiego 
czy metody oddechowej Alexandra. Te same 
metody stosował wobec swoich akademickich 
studentów, co było nas bardzo nobilitujące. 
Jedynym niezmiennym elementem był cel:
przygotowanie finałowej gali.   
 W międzyczasie nasi uczestnicy zrealizowali
już wiele spotkań poetyckich, teatralnych i innych
projektów artystycznych oraz dwie gale kończą-
ce drugą edycję. Warsztaty odbyły się dzięki 
pozyskaniu do współpracy dyrekcji dwóch 
praskich bibliotek, które współorganizowały je 
i gościły nas, za co im serdecznie dziękujemy. 
Trudności, jakie napotkaliśmy, to właśnie walka 
z czasem – z kalendarzem i zajęciami profesora 
Górki oraz koniecznością zmieszczenia się
w godzinach funkcjonowania bibliotek. 

Takich momentów, kiedy z uwagą słucha my 
interpretacji, było wiele; na zdjęciu widzimy 
Krzysztofa, który tak dobrze poczuł się na 
scenie, że po warsztatach zapisał się
do chóru, fot. Krzysztof Niedolaz

To pamiątkowe zdjęcie powstało spontanicznie przed Biblioteką Publiczną
im. J.Z. Rumla, kiedy rozstawaliśmy się na przerwę wakacyjną. Jest na niej nasz naj-
młodszy uczestnik Olek z rodzicami. Wszyscy troje brali udział w naszych warsztatach,
fot. Krzysztof Niedolaz

Druga edycja warsztatów
poetyckich „Droga do Wolności” 

umożliwiła spełnienie marzeń grupy 
mieszkańców Pragi, zarówno

seniorów, jak i młodzieży oraz
pozwoliła uczcić setną rocznicę 

odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą. Zaangażowanie

w projekt ekspertów od wystąpień 
publicznych i emisji głosu pozwoliło 

wyzwolić ukryte talenty, a nawet 
umożliwić wybór życiowej kariery.
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okres
trwania
projektu

maj – październik 2018

niezbędne 
narzędzia

wydawnictwa literackie, naukowe 
(do nauki dykcji i wymowy), poezja,
ksero, karimaty, instrument muzyczny,
scenografia na galę, aparat fotograficzny 
do dokumentacji zajęć

najważniejsi 
partnerzy

 Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy
 Praga Północ m. st. Warszawy
 im. ks. Jana Twardowskiego
 Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy 
 Praga Południe m.st. Warszawy
 Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”

ile osób
organizowało 
projekt

4 plus minimum po 3 osoby z personelu 
każdej z bibliotek oraz zaproszeni
do udziału w gali muzycy i artyści

miejsce
realizacji

Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Praga 
Północ m. st. Warszawy im. ks. Jana 
Twardowskiego i Biblioteka Publiczna 
dla Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy im. Jana Zygmunta Rumla

ilu było
uczestników
projektu

dwie grupy po 14 osób
oraz po ok. 80 widzów na każdej gali

niezbędne 
kompetencje
w zespole

aktorskie, muzyczne, pedagogiczne, 
emisji głosu, umiejętność wystąpień 
publicznych, znajomość literatury,
umiejętność pisania i rozliczania
projektów, współpraca z muzykiem
i grafikiem, kompetencje PR

formy

spotkania warsztatowe, po osiem spotkań 
w każdej grupie plus dwie gale finałowe.

źródło
finansowania

Fundusz Animacji Kultury m.st. Warszawy

Warszawa

bbj2@wp.pl

teatrpodgorke@gmail.com

Beata Bielińska-Jacewicz 
współautorka projektu, dziennikarka, 
animator kultury, rzecznik prasowy, 
samorządowiec, specjalizująca się 
w promocji miejsca i projektach 
kulturalnych. Swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywała w instytucjach 
kultury, telewizji, prasie oraz 
jednostkach samorządowych. 
Chętnie angażuje się w nieformalne 
działania kulturalne i społeczne.

Anna Jędrzejczyk-Niedolaz
współautorka projektu, anglistka, 
menedżerka Towarzystwa 
Teatralnego „Pod Górkę”.

prof. Stanisław Górka
założyciel Towarzystwa Teatralnego 
„Pod Górkę”, lider zespołu, aktor, 
muzyk, wykładowca Akademii 
Teatralnej w Warszawie.

BEATA BIELIŃSKA-JACEWICZ
ANNA JĘDRZEJCZYK

uczestnicy 
projektu

osoby dorosłe oraz młodzież od lat 14
(w trakcie trwania projektu został on
rozszerzony także o młodsze osoby)

https://www.facebook.com/bielinskajacewicz/?modal=admin_todo_tour
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testowanie mechaniki rozgrywki

i tworzenie ilustracji do gry

Korzenie
Siekierek

Dom Kultury Dorożkarnia powstał na warszaw-
skich Siekierkach w 2000 r., w świetlicy, o której 
mieszkańcy opowiadali, że przed wojną była 
garażem na dorożki. Od początku chcieliśmy 
poznać Siekierki, ich historię i tożsamość.
Zaledwie 15 minut samochodem ze śródmie-
ścia Warszawy, a czujemy się, jakbyśmy nagle 
znaleźli się w małym miasteczku lub na wsi. 
Unikatowy charakter tego miejsca to nie tylko 
zachowana charakterystyczna dla zabudowań 
folwarcznych architektura: niska zabudowa, 
dużo starych, ceglanych domów, z których część
nie przetrwała czasów powstań i wojen. To przede 
wszystkim mieszkańcy, którzy od XVII wieku 
zaczęli osiedlać się na tych terenach i których 
kolejne pokolenia po dziś dzień mieszkają
na Siekierkach. W XVI w. właścicielem terenu 

był Stanisław Herakliusz Lubomirski, polski 
magnat, mecenas sztuki. Otrzymał go od Jana 
III Sobieskiego za „szczytne zasługi”. Następnie 
Siekierki dzierżawił August II jako tereny łowiec-
kie i miejsce ćwiczeń wojskowych. W 1916 roku 
Siekierki zostały przyłączone do Warszawy. 
Poznając losy mieszkańców, zespół Dorożkarni 
dotarł do wielu niezwykłych historii, starych 
fotografii, pamiątek i wspomnień. Historię posta-
nowiliśmy odkryć na własną rękę, wysłuchując 
opowieści najstarszych mieszkańców Siekierek. 
Wszystkie skrzętnie zapisywaliśmy, skanowali-
śmy stare fotografie, które ocalały po dwukrot-
nym doszczętnym spaleniu wsi i utworzyliśmy 
stronę                                     , która stała się 
archiwum historii lokalnej. Poszukiwanie tożsa-
mości przerodziło się w projekt kulturalno-arty-

Wacław Leśniewski
Warszawa

OŚ CZASU

2017       I       II       III       IV                V                VI               VII               VIII               IX               X               XI               2018

praca nad mechaniką gry planszowej

i tworzenie oprawy graficznej (4 tygodnie)

powołanie zespołu projektowego

rozpoczęcie pracy nad projektem

premiera gry planszowej

„Korzenie Siekierek” na Stadionie 

Narodowym, w trakcie wydarzenia 

„Planszówki na Narodowym”

kwerenda merytoryczna,

która zajęła 8 tygodni

oddanie gry do drukarni – przez pierwszy tydzień

trwały poprawki i konsultacje z grafikiem. Przez

resztę września i połowę października trwał druk gry

http://korzeniesiekierek.pl
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styczno-społeczny, a zgromadzone historie
były podwaliną do nowych działań: wyproduko-
waliśmy kalendarze ścienne, zaś wystawy ma-
larskie i fotograficzne z towarzyszącym im audio
spacerem zagościły na wielu podwórkach
i w parkach, były też prezentowane na Krakow-
skim Przedmieściu i Placu Zamkowym. Stworzyli-
śmy spektakl teatralny, film animowany i kilka
dokumentalnych. Powstały gry i zabawy podwór-
kowe, a także instalacja w przestrzeni Siekie-
rek, ukazująca miejsca historyczne, które nie 
przetrwały do dzisiaj, jak np. mydlarnia, kuźnia, 
dwór. Widząc zainteresowanie i zaangażowa-
nie mieszkańców, a także odbiorców naszych 
działań, postanowiliśmy zebrać te wszystkie 
informacje i wydać grę planszową. 
 Postawiliśmy sobie cele: upowszechnianie 
wiedzy o wsi Siekierki poprzez zabawę, w którą 
może być zaangażowana cała rodzina, czy gru-
pa znajomych, podniesienie poziomu tożsamości 
lokalnej oraz propagowanie wartości patriotycz-
nych i Siekierek jako Małej Ojczyzny. 
 Zebrany i opracowany materiał źródłowy
(                                     ) był dla nas punktem 
wyjścia do przygotowania fabuły oraz mechaniki 
gry. Kolejne zadania to: określenie kim będą gra-

cze oraz pomysł na to, jak ciekawie opowiedzieć 
o Siekierkach. Fabuła opiera się na prawdziwych 
historiach, a celem gry jest zdobycie jak najwięk-
szej liczby siekierkowskich kryształów. W drodze 
do ich pozyskania wykonujemy szereg zadań, 
m.in. rozwijamy zawody popularne na Siekier-
kach, jak dorożkarz czy wikliniarz, zdobywamy 
nowe umiejętności oraz artefakty dla naszych 
postaci, a także decydujemy, czy gramy
na zasadzie kooperacji czy współzawodnictwa. 
 Temat gry podzieliliśmy na cztery okresy historii 
Siekierek: 1) od pierwszych wzmianek z XVI wieku
do początku XIX wieku, 2) wiek XIX oraz początek
wieku XX, 3) okres I wojny światowej i odzyskania
niepodległości, 4) czasy II wojny światowej
i końcówka lat 40. 
 Pierwszy, prosty projekt gry zawierał: instruk-
cję, planszę do gry, karty postaci, karty gry.
To wszystko warto wydrukować i zobaczyć, jak 
przebiega rozgrywka. Czy zaproponowane karty 
postaci, wydarzenia oraz mechanika gry są 
ciekawe, co zostawić, co zmienić. Jeśli pierwsza 
rozgrywka przebiegnie nie po naszej myśli,
to można z łatwością odpowiedzieć na pytania: 
czego brakuje? O czym zapomnieliśmy?
Co dodać lub odjąć? 
 Każdy pomysł trzeba sprawdzać, testując.
To wymaga czasu i dużej cierpliwości, ale im 
lepiej każdy etap testów nam pójdzie, tym lepszą 
grę stworzymy. Mając na uwadze potencjalne 
znużenie i brak dystansu do tworzonej gry, warto 
na testy zapraszać nowe osoby. Może się okazać,
że nasze początkowe założenia, np. dotyczące 
grupy docelowej, należy zweryfikować. Ten etap
jest czasochłonny i żmudny, jednak warto prze-
znaczyć na niego kilka, kilkanaście tygodni. Waż-
ne: podczas testów pamiętajmy o naszych celach. 
Potem można przystąpić do opracowania wizu-
alnej strony gry. Tutaj również przydają się testy 
wśród wolontariuszy. Czy każdy element jest 
zrozumiały? Czy wiemy, gdzie szukać kosztu, 
a gdzie efektu karty? Następnym krokiem jest 
wybór ilustracji. To mogą być zdjęcia, obrazy lub 
rysunki. Ważne, by pasowały do naszego tematu 
i były ciekawym urozmaiceniem gry, ale od niej
nie odciągały. Lepszy prosty, a zrozumiały rysu-
nek, niż skomplikowane piktogramy.

Nie wstydźmy się 
pokazywania swoich 
pomysłów na grę. 
Zróbmy tani prototyp
i wyjdźmy z nim 
do ludzi. Testujmy, 
zmieniajmy i bawmy 
się, tworząc gry 
planszowe.

http://www.korzeniesiekierek.pl
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W grze „Korzenie Siekierek” wykorzystaliśmy 
obrazy dwóch białoruskich artystek, które
w 2008 roku przyjechały na plener malarski, 
organizowany przez Dom Kultury Dorożkarnia.  
 Dużo pracy wymaga instrukcja. Przekaz musi
być czytelny i niezakłócony. Niezmiennie spra-
wdzajmy, czy gracze rozumieją jej treść, czy 
potrafią sami posłużyć się instrukcją i zagrać
bez naszej pomocy.
 Dalsze elementy to produkcja: praca z grafi-
kiem, korekta i redakcja tekstów, wybór drukarni 
i sam druk. Na wstępie trzeba określić materiał, 
z jakiego mają powstać elementy, wymiary kart, 
pudełka, rodzaj innych przedmiotów niezbęd-
nych do gry oraz zadecydować, w jakim formacie 
przesłać pliki drukarni. Pozwoli to zaoszczędzić 
sporo czasu i uniknąć niespodzianek pod koniec. 
Koniecznie poproście drukarnię o przesłanie 
próbek druku. To pozwoli ocenić, czy kolory
się zgadzają, czy tekst się nie przesunął itp. 
Warto zaangażować osobę, która wykona 
ponowną korektę tekstu po składzie. Sam druk 
zajmuje sporo czasu, nawet do dwóch miesięcy. 
Pamiętajmy o tym, planując harmonogram. 
 Największą trudnością jest znalezienie czasu 
i cierpliwości do testowania każdego elementu 
gry – instrukcji, komunikacji wizualnej, kostki, 
kart, plansz. Wszystkie zmiany należy spraw-
dzać z różnymi odbiorcami tak, aby każdy mógł 
instynktownie rozumieć nasze przekazy i cele.
 W rezultacie powstały 642 sztuki fantastycz-
nej gry planszowej, która pokazuje, jak ciekawe 
mogą być losy mieszkańców naszej okolicy. 

Dzięki grze mogliśmy poznać wiele osób,
w różnym wieku i z różnych miejsc, związanych 
z historią Siekierek. Nasze osiedle ma swoją 
wyjątkową wizytówkę, po którą może sięgnąć 
każdy zainteresowany.
 W planach mamy grę miejską kończącą się
na planszy naszej gry. Będzie to pierwsze połą-
czenie gry planszowej i terenowej, o jakim wiemy.
 W przygotowaniu jest też druga edycja gry. 
Tym razem w wersji turystycznej. Mniejszej i ła t -
wiejszej w transporcie, ale również krótszej –
odpowiedniej na podróż pociągiem. 
 Pomysłem inspirują się inne gminy i osiedla. 
Taka forma działania jest świetna, szczególnie dla 
małych społeczności, gdyż może pomóc w upo-
wszechnianiu wiedzy na temat najdrobniejszych 
wydarzeń z życia lokalnego. Mamy nadzieję
w przyszłości być partnerami takich działań i słu-
żyć wsparciem w realizacji podobnych projektów.
 Gra od początku jest dobrze odbierana. 
Jakość jej wykonania sprawia, że gracze chętnie 
sięgają po instrukcję. Podziw budzą piękne 
ilustracje i pomysłowe elementy gry. Pierwsi od-
biorcy bardzo chwalili sobie rozgrywki. Ciekawie 
opracowane historie mieszkańców, zaprezento-
wane w albumie „Korzenie Siekierek”, dodatko-
we materiały źródłowe i archiwalne, spotkania 
z mieszkańcami sprawiły, że praca nad grą 
wzbudzała zainteresowanie i była bardzo wycze-
kiwana. Gra skierowana była do społeczności 
lokalnej – ok. 4 tys. mieszkańców Siekierek.
 Bezpośredni uczestnicy projektu to przede 
wszystkim gracze (całe rodziny, grupy znajo-
mych, nie tylko z osiedla Siekierki) oraz osoby 
biorące udział w happeningu premierowym. 
Uczestnicy pośredni to odbiorcy newslettera
Dorożkarni, materiałów promocyjnych, użytkow-
nicy aplikacji mobilnej i strony internetowej
                                     oraz odbiorcy naszych 
mediów społecznościowych i przekazu
medialnego.
 Grę otrzymały wybrane warszawskie (szcze-
gólnie mokotowskie) szkoły, biblioteki, instytucje 
kultury, klubokawiarnie oraz osoby prywatne jako 
nagrody w konkursach. Grę rozdajemy również 
podczas pikników, festiwali, czy Giełdy Projektów, 
organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. 

Gry rozwijają wyobraźnię, pomagają w budowaniu
relacji, są ciekawe, kojarzą się z przyjemnością,

pozwalają od razu sprawdzić wyniki podjętej decyzji. 
Odpowiednie połączenie tych zalet z naszym tematem 

sprawia, że gracze widzą w historii lokalnej coś przy-
jemnego, wartego poświęcenia na to czasu. 

http://www.korzeniesiekierek.pl
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formalnie 6 miesięcy, jednak do dziś
zajmujemy się rozdawaniem gry
i planowaniem następnej, poprawionej
oraz turystycznej edycji

niezbędne 
narzędzia

programy graficzne typu Illustrator

najważniejsi 
partnerzy

 Aleksandra Iwanowa i Anna
 Emelianowa – malarki, które stworzyły 
 cykl obrazów i ilustracji wykorzystanych 
 w grze planszowej
 Drukarnia Porta Art z Poznania, która 
 wydrukowała 642 sztuki naszej gry
 Witold Różycki, który stworzył oprawę 
 graficzną i pracował nad składaniem 
 wszystkich materiałów

ile osób
organizowało 
projekt

koordynator, grafik, dwie malarki 
mińskiego ASP, redaktorka, specjalistka 
merytoryczna, prawniczka i księgowa
od spraw formalnych, grupa wolonta-
riuszy testujących grę, wolontariusze 
pomagający w trakcie premiery, specja-
listka od marketingu, zespół drukarni
z Poznania, fotograf

miejsce
realizacji

osiedle Siekierki na Dolnym Mokotowie 
w Warszawie

ilu było
uczestników
projektu

mieszkańcy osiedla Siekierki w Warszawie,
miłośnicy gier planszowych, młodzież 
studencka i szkolna z całej Warszawy

niezbędne 
kompetencje
w zespole

grafik, rysownik, specjalista od gier plan-
szowych, drukarnia offsetowa, fotograf

formy

gra planszowa i jej prezentacja na Sta-
dionie Narodowym podczas wydarzenia 
dedykowanego grom planszowym

źródło
finansowania

Dom Kultury Dorożkarnia, Muzeum
Historii Polski w ramach programu
„Patriotyzm Jutra”

Warszawa

biuro@dorozkarnia.pl

w.lesniewski@gdevents.pl 

Dom Kultury Dorożkarnia to centrum 
ruchu amatorskiego dla dzieci i mło-
dzieży. Miejsce stworzone po to, aby
młode osoby z całego miasta, szcze-
gólnie zaś z okolic Dolnego Mokotowa, 
mogły rozwijać swoje umiejętności i ta-
lenty, a także realizować własne marze-
nia. Dzieci i młodzież uczestniczą w sta-
łym programie zajęć. Mogą wybierać
w kilkudziesięciu pracowniach lub gru-
pach artystycznych. Dodatkowo biorą 
udział w cyklicznie organizowanych 
warsztatach oraz prezentacjach sceni-
cznych. Dorożkarnia to także miejsce 
prezentacji grup z całej Polski i Europy.
Ośrodek realizuje festiwale: teatralny, 
wokalny, filmowy, taneczny oraz kon-
kursy plastyczne. Niemal od początku 
powstania Dorożkarnia prowadzi pro-
gram „Korzenie Siekierek”, którego głó-
wnym celem jest odtworzenie historii 
osiedla. Projekt oparty jest na wspo-
mnieniach i losach tutejszych rodzin, 
narodził się głównie z powodu braku 
informacji na temat tego miejsca w ofi-
cjalnych dokumentach miasta. Doroż-
karnia realizuje także projekty familijne
i międzypokoleniowe, a od 2014 r. ini-
cjatywy lokalne. W 2011 r. dom kultury 
otrzymał tytuł „Miejsca Odkrywania 
Talentów”, przyznawany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DOM KULTURY DOROŻKARNIAuczestnicy 
projektu

ponad 500 sztuk gier rozdaliśmy i trafiły 
one do wielu szkół, bibliotek i klubów 
gier w Warszawie i na obszarze całego 
Mazowsza

http://www.dorozkarnia.pl/gra-planszowa-korzenie-siekierek/
http://www.korzeniesiekierek.pl/gra_planszowa.html
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pierwsza „Domówka” –

badanie potrzeb

i potencjału

pierwsze Święto Dzielnicy

Czuby Południowe – działanie

z partnerami dla mieszkańców

Święto Dzielnicy
Czuby Południowe

Od czterech lat działamy w Lublinie, prowadząc 
działania kulturalne dla osób mieszkających 
w dzielnicy Czuby Południowe. Od początku 
istnienia angażujemy mieszkańców i mieszkanki 
w nasze projekty, nie tylko jako odbiorców,
ale także jako współtwórców. Bliski kontakt
z nimi sprawia, że znamy ich potrzeby. Wybiera-
my tematy naszych działań tak, aby sprostać
ich oczekiwaniom. Spotykamy się z nimi nie tylko
na co dzień, ale i od święta, np. z okazji corocz-
nej imprezy zwanej „Domówką”. 
 To dla nas okazja, żeby zapytać naszych
„domowników” o wymarzone wydarzenia
kulturalne. Zanim pojawiliśmy się w dzielnicy, 
do skrzynek mieszkańców wrzuciliśmy ankiety 
dotyczące tego, co ma dziać się w ich domu 
kultury. Z odpowiedzi wynikało jednoznacznie,

że mieszańcom brakuje wydarzenia plene-
rowego – imprezy w wąwozie, wspólnego 
świętowania. Tak – z potrzeby lokalnego festynu 
– powstał pomysł na Święto Dzielnicy Czuby 
Południowe. W wąwozie spotykają się miesz-
kańcy dzielnicy, aby świętować. Wykorzystujemy 
potencjał, jaki jest w ludziach i przestrzeni, jaka 
nas otacza. Świętujemy swoje bycie tu i teraz,
w tym miejscu, z tymi ludźmi: sąsiadami, kole-
gami, rodziną, znajomymi. 
 Pierwszym krokiem do powstania naszego 
święta było pojawienie się w dzielnicy domu 
kultury, w którym pracujemy z projektem „Twoja 
kolej!”. W trakcie jego realizacji mieszkańcy 
dzielnicy wcielali się w rolę mistrzów w swojej 
dziedzinie i dzielili swoimi pasjami i umiejętno-
ściami z sąsiadami.  

Alicja Kawka
Lublin

OŚ CZASU

2015     X    XI    2016   ...   2017     I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     2018     I    II    III     IV     V     VI      

otwarcie DDK

„Czuby Południowe”

– powitanie

pierwsze warsztaty

w ramach cyklu „Twoja kolej!” 

– poznawanie się

spotkania z Radą Dzielnicy,

instytucjami, organizacjami i grupami

z dzielnicy – zaproszenie do działania

drugie Święto Dzielnicy Czuby

Południowe – działanie

z mieszkańcami dla mieszkańców
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W 2017 roku zrealizowaliśmy projekt „Grawitacja
Kulturalna”, w ramach którego badaliśmy „przy-
ciąganie” mieszkańców do kultury. Otwarty kon-
kurs ofert na projekty mieszkańców zaowocował 
szeregiem pomysłów na kolejne działania w domu
kultury. Odkryliśmy potencjał tkwiący w miesz-
kańcach i wiedzieliśmy, że impreza plenerowa
w wąwozie nie może odbyć się bez ich czynnego 
udziału.
 Nasze działania od początku są związane
z Radą Dzielnicy Czuby Południowe, której 
również zależało na zorganizowaniu wydarzenia 
plenerowego. Planując pierwszą edycję święta, 
szukaliśmy partnerów do działania wśród insty-
tucji, grup i organizacji działających na terenie 
dzielnicy. I tak: przedszkolaki zaprezentowały się
w „Najmniejszym koncercie świata”, pracownice 
filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej poprowa-
dziły warsztaty z książką, wieczorne koncerty 
zagrały zespoły z dzielnicy, wolontariusze Domu 
Pomocy Społecznej stali się wolontariuszami 
święta, a przedszkolanki z Przedszkola nr 63 po-
prowadziły zabawy animacyjne dla najmłodszych.

 Kolejny rok działalności wzmocnił nasze rela-
cje z mieszkańcami dzielnicy i nasunął myśl, aby 
obok współpracy z instytucjami i organizacjami 
zaangażować dodatkowo osoby, które są i czują 
się naszymi domownikami. Tak narodził się 
pomysł pikniku – części Święta Dzielnicy, która 
naszym zdaniem wyróżnia je spośród innych 
imprez plenerowych. 
 Chcieliśmy, aby Święto Dzielnicy było krokiem
w budowaniu lokalnej wspólnoty. Czuby Południo-
we to peryferyjna, ciągle rozbudowująca się część 
miasta, a Święto Dzielnicy może być okazją
do integracji osób, które mieszkają tu od początku
jej istnienia, z tymi, które dopiero się wprowadziły. 
W roli animatorów tego wydarzenia zobaczyliśmy 
samych mieszkańców dzielnicy. Znając naszych 
domowników z wydarzeń, w których uczestniczyli 
lub które prowadzili, wiedzieliśmy, którzy z nich
są gotowi na to, aby z roli odbiorców działań stać 
się animatorami prowadzącymi grupę. To właśnie 
im zaproponowaliśmy poprowadzenie warsztatów. 
Pojawili się w dzielnicy w nowej roli, z której
nie byli jeszcze znani sąsiadom.

„Zrób sobie z nami 
święto” – weź koc, 
zabierz przyjaciół, 
pokaż co potrafisz, 

podziel się pasją
lub po prostu bądź 

z nami. Święto 
Dzielnicy to święto

jej mieszkańców
i mieszkanek.

Z potrzeby festynu 
w wąwozie powstał 

sąsiedzki piknik 
ponad podziałami.

Warsztat robienia wianków z żywych kwiatów, fot. Jacek Świerczyński
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22 czerwca 2018 roku wąwóz wypełnił się stano-
wiskami warsztatowymi, na których mieszkańcy 
mogli spotkać się w działaniu, w małych grupach 
i bezpośrednim kontakcie z osobą prowadzącą. 
Wykorzystali swoje zainteresowania i umiejęt-
ności, aby stworzyć tematy warsztatów: Jasiek 
budował konstrukcje przestrzenne z materiałów 
ekologicznych; Agata, Ewa i Dorota zapropono-
wały zabawę w wioskę indiańską; Seweryn ma-
lował z dziećmi zwierzęta, które można spotkać 
w dzielnicy i w pobliskim lesie; Marta prowadziła 
strefę pierwszej pomocy, a młodzież działająca 
przy parafii prowadziła gry i zabawy integracyjne.
 W drugiej edycji naszą rolą było czuwanie nad 
tym, aby warsztaty były atrakcyjne i niesztam-
powe oraz spójne z tematem Święta. Oczekiwa-
liśmy od mieszkańców, aby ich propozycje były 
wyjątkowe, przygotowane według ich autorskich 
pomysłów. 
 Tegoroczne Święto Dzielnicy pokazało nam 
wyraźnie kierunek, w jakim powinniśmy podążać. 
„Zrób sobie z nami święto” – to hasło, które towa-
rzyszyć będzie kolejnym edycjom. Chcemy, aby 
otwarta przestrzeń wąwozu, piknikowa atmosfera 
oraz warsztaty były zaproszeniem do dołączania 
się ze swoimi kocami i umiejętnościami.

Budowanie konstrukcji przestrzennych z materiałów ekologicznych, fot. Jacek Świerczyński

Wakacyjne zabawy inspirowane kulturą Indian, fot. Jacek Świerczyński

Oddaj święto dzielnicy
w ręce mieszkańców,
kiedy są na to gotowi.
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luty – czerwiec 2018

najważniejsi 
partnerzy

 Rada Dzielnicy Czuby Południowe

ile osób
organizowało 
projekt

2

miejsce
realizacji

Park im. Jana Pawła II

ilu było
uczestników
projektu

39 osób zaangażowanych
w prowadzenie warsztatów, 10 radnych
dzielnicy Czuby Południowe, 8 osób 
z DDK, 300 mieszkańców dzielnicy

niezbędne 
kompetencje
w zespole

grafik, księgowa, fotograf, specjalista
ds. promocji

formy

warsztaty, pokazy

źródło
finansowania

środki własne i środki Rady Dzielnicy 
Czuby Południowe

uczestnicy 
projektu

mieszkańcy dzielnicy Czuby Południowe 
i całego Lublina

Lublin

info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK „Czuby Południowe” od paź    -
dziernika 2015 r. działa na Czu bach
Południowych w Lublinie. Organizu-
jemy cykliczne wydarzenia oraz 
cotygodniowe warsztaty edukacji 
kulturalnej dla osób w każdym wieku.
Naszym celem jest tworzenie przyjaz-
nych i bezpiecznych warunków
do uczestnictwa w kulturze, przede 
wszystkim poprzez działania mające 
na celu aktywizację społeczności 
lokalnej i włączenie jej w działalność 
domu kultury. 

DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„CZUBY POŁUDNIOWE”
– FILIA DDK „WĘGLIN”
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Warsztaty opowiadania historii 

Warsztaty tworzenia słuchowiska,

przygotowanie gry miejskiej, redakcja publikacji

Mali
Bajarze

Projekt powstał, aby zaciekawić dzieci
z osiedla Zatorze w Olsztynie ich otoczeniem. 
Chcieliśmy pokazać, że każda przestrzeń 
może inspirować do twórczych działań – nawet 
objęte miejskim planem rewitalizacji osiedle, 
na którym nie ma zbyt wielu atrakcji dla dzieci. 
Spacerując zatorzańskimi ulicami, natknęliśmy 
się na tablicę pamiątkową poświęconą Marii 
Zientarze-Malewskiej – poetce, nauczyciel-
ce i działaczce warmińskiej, która przez lata 
mieszkała na tym osiedlu. Zainspirowała nas 
głównie jej twórczość, adresowana do dzieci, 
bazująca na warmińskiej demonologii ludowej. 
Wykorzystując motyw z legendy „O różnych 

kłobukach”, zapytaliśmy najmłodszych, jak 
wyobrażają sobie współczesne odpowiedniki 
kłobuków – demonów związanych z gospodar-
stwem domowym, które pomagają lub szkodzą 
mieszkańcom. 
 Do wymyślania historii o nowych mieszkań-
cach Zatorza zaprosiliśmy ponad stu uczniów 
drugich i trzecich klas Szkoły Podstawowej
nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olszty-
nie. Podczas interdyscyplinarnych warsztatów 
opowiadania historii uczestnicy, za pomocą 
słowa, obrazu i działań aktorskich, tworzyli 
własne opowieści. Efektem tych twórczych 
poszukiwań było ponad 50 historii

Anna Nowak
Olsztyn

OŚ CZASU

2017           I             II             III             IV             V             VI             VII             VIII             IX             X             XI             2018 

Podsumowanie: organizacja „123. urodzin Marii Zientary-Malewskiej” 

– gra miejska, prezentacja słuchowiska i publikacji
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o, zamieszkujących różne zakątki osiedla, „stwo-
rach-niestworach”, które pomagają rozwiązywać 
realne problemy dzieci (odrabianie lekcji, sprzą  -
  tanie, choroby itp.). Następnie, bazującna zebra- 
nych opowieściach, stworzyliśmy wraz z ucze s t -
nikami słuchowisko oraz uteatralizowaną grę 
miejską, podczas której najmłodsi weszli
w rolę przewodników po miejscach, w których 
mieszkają „stwory-niestwory”. W naturalnych 
przestrzeniach osiedla dzieci odgrywały sceny 
teatralne, prezentowały słuchowisko i zadawały 
rodzinom twórcze zadania. 
 Efekty rzeczowe projektu: publikacje oraz 
płyty ze słuchowiskiem rozpowszechniliśmy 
wśród uczniów i nauczycieli z olsztyńskich 
szkół. Baśniowa narracja o osiedlu spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród 

Warsztaty opowiadania historii – tworzenie lalek – wizerunków „stworów-niestworów”, fot. Michał Kupisz

najmłodszych, i pozwoliła ocieplić wizerunek 
osiedla. Z relacji nauczycieli wiemy, że dziś 
dzieci z Zatorza szczególnie chętnie sięgają
po pełne humoru miniatury literackie, ponieważ 
odnajdują tam znane im miejsca oraz identyfi-
kują się z podjętymi tematami. Kreatywne dzia-
łania literacko-teatralne na Zatorzu unaoczniły 
sens długoterminowych przedsięwzięć podej-
mowanych we współpracy ze społecznością 
osiedli i stanowiły ważny element programu 
pracy Miejskiego Ośrodka Kultury za dyrekcji 
Agnieszki Kołodyńskiej.

Dzieci wymyśliły 
własne legendy
o swoim osiedlu,
stały się autorami 
książki, słuchowiska 
i uteatralizowanej gry 
miejskiej – osiedlowego 
święta, które twórczo
angażowało całe
rodziny i odbiegało
od komercyjnych
form festynu.
Do familijnego
wydarzenia
przygotowywaliśmy 
się przez ponad pół 
roku – tyle czasu
było potrzeba na to,
by zrealizować formy 
edukacyjne oraz
w pełni zaangażować 
lokalną społeczność. 
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Warsztaty opowiadania historii – tworzenie lalek –
wizerunków „stworów-niestworów”, fot. Michał Kupisz 

Uteatralizowana gra miejska – stacja dotycząca
„Pająka Śliniastego” (bohatera opowieści, który
pomaga w lekcjach), jeden z rodziców w trakcie
realizacji zadania, fot. Michał Kupisz

Każda przestrzeń może
inspirować – nawet odbierana 
jako mało atrakcyjna. Narrację
o „małej ojczyźnie” można 
zbudować ze wszystkimi 
grupami odbiorców – trzeba 
tylko dobrać metody pracy 
oraz uwierzyć w kreatywność 
i zaangażowanie uczestników.
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okres
trwania
projektu

7 miesięcy

najważniejsi 
partnerzy

 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji 
 Edukacji Narodowej w Olsztynie
 Rada Osiedla „Zatorze”
 Stowarzyszenie Scena Babel
 Biały Teatr
 Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda 
 Knosały w Olsztynie

ile osób
organizowało 
projekt

20

miejsce
realizacji

lokalny – osiedle Zatorze w Olsztynie

ilu było
uczestników
projektu

300 osób

niezbędne 
kompetencje
w zespole

animator kultury – wykorzystujący
technikę opowiadania historii, instruktor
teatralny, plastyk, muzyk-realizator 
dźwięku, grafik, organizator

formy

20 warsztatów opowiadania historii,
15 warsztatów teatralnych,
uteatralizowana gra miejska, gry
i zabawy rodzinne, słuchowisko,
publikacja

źródło
finansowania

projekt dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
„Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017”

uczestnicy 
projektu

dzieci, rodziny

Zespół:
Anna Jadwiga Nowak
Agnieszka Kołodyńska
Marta Andrzejczyk
Natalia Tejs
Patrycja Bałabańska
Katarzyna Jackowska-Enemuo
Jarosław Kordaczuk
Marta Urban-Burdalska
Michał Kupisz
Jarosław Skórski
Marta Flakowicz-Szczyrba

Olsztyn

Anna Jadwiga Nowak
– koordynator projektu, animator 
kultury, instruktor teatralny,
autorka licznych projektów 
edukacyjno-artystycznych.

annajadwiganowak@gmail.com

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W OLSZTYNIE

niezbędne 
narzędzia

profesjonalny sprzęt do rejestracji
słuchowiska

https://www.youtube.com/watch?v=FqrwTp_DEWM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=iHm9G4Ibses&list=PL4u6r63MaMNU-c87D3Rz0rM2DzC4zUVOS
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Sonda uliczna: „Kto jest twoim bohaterem?” Akcja „Poruszenie”

Międzypokoleniowe 

świętowanie w Sulejówku

Mój osobisty
bohater

Przez dwa lata koordynowałam autorski projekt 
„Młodzieżowa Rada Muzeum”. Miałam wów-
czas okazję poznać 15 młodych osób, które
połączyła chęć współtworzenia Muzeum Józe-
fa Piłsudskiego w Sulejówku. Ich otwartość
i zaufanie, jakim się wzajemnie darzą, zmoty-
wowały mnie do zaproszenia ich do realizacji 
nowego, bardzo elastycznego projektu – ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości.
Było to zadanie, jakie Rada otrzymała od Mu-
ze um. W trakcie spotkania organizacyjnego 
postanowiliśmy ubiegać się o dotację. Zdecydo  -
waliśmy się też uciec od pomnikowych postaci. 
Tak powstał projekt „Mój osobisty bohater”. 
 We wniosku o dotację było wiele niewiado-
mych. Miała powstać wystawa, ale nie było 
wiadomo, co będzie prezentować. Zakładali-

śmy rodzinne świętowanie, ale nie wiedzieliśmy 
w jakiej formie. Na szczęście były też pewniki –
warsztaty twórcze, o których marzyliśmy. 
Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zaprosić
do współpracy wspaniałego reżysera – Bartosza
Tryznę, choreografkę – Ewę Hubar i graficzkę –
Annę Błachno. Wydruki i plansze do wystawy 
zamówiliśmy w pracowni od lat współpracują-
cej z muzeami. 
 Działania wymyślaliśmy na bieżąco. Począt-
kowy chaos przerodził się z czasem w spójny 
program świętowania. Zaczęliśmy od stworze-
nia własnej definicji bohatera. Skonfrontowa-
liśmy ją z opiniami mieszkańców Warszawy, 
przeprowadzając sondę uliczną (warsztaty 
filmowe). Okazało się, że dla większości boha-
terami są osoby z najbliższego otoczenia, tacy 

Monika Marciniak 
Białystok

OŚ CZASU

2017           I             II             III             IV             V             VI             VII             VIII             IX             X             XI             2018 

Warsztaty twórcze Spotkania z bohaterami
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„bohaterowie dnia codziennego”. Wybraliśmy 
9 postaci, które miały zostać zaprezentowane 
na wystawie. Tworząc opisy i określając formę 
graficzną, braliśmy pod uwagę potrzeby odbior-
ców i fakt, że wystawę miało odwiedzić kilka 
szkół, w tym podstawówki. Teksty towarzyszą-
ce wystawie musiały być krótkie i łatwe
w odbiorze, a ekspozycja prosta w montażu
i demontażu, najlepiej planszowa. Jednocze-
śnie chcieliśmy utrzymać jakość i zaangażować 
oglądających. Pracownia graficzna podpowie-
działa nam, aby wydruk umieścić na sklejce. 
Połączenie szlachetności drewna z przed-
stawionymi na nim prostymi grafikami dały 
niezwykły efekt (nawet na szkolnym korytarzu). 
Jedna z plansz była metalowa i wzbogacona 
o elementy wykonane z taśmy magnetycznej, 
pozwoliło to młodym odbiorcom na stworzenie 
własnego bohatera. Specjalnie zaprojektowane 
proste piktogramy miały służyć maluchom,
które nie potrafią jeszcze czytać. Oprócz 
plansz chcieliśmy zaprezentować krótkie filmy, 
do których stworzyliśmy audiodeskrypcję
i napisy dla niesłyszących. Zaplanowaliśmy  
zatem dodatkową planszę startową jako swo-
istą instrukcję obsługi. 
 Do filmów kierował kod QR umieszczany
na planszach. Wystawa miała być głównym 
punktem obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości w Sulejówku. Zastanawialiśmy się,
co chcemy dzięki niej powiedzieć. Odpowiedź 
na to pytanie przyniósł nam reportaż o jednej 
z bohaterek – babci Wiesławie Pierzchale. 
Wśród wspomnień wybrzmiał tam apel
o to, by bohaterów dostrzegać, dopóki
są wśród nas. Postanowiliśmy dodatkowymi 

Fotografie archiwalne ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wyszyte na ich
podstawie makatki, fot. Monika Marciniak

Wszyscy zaangażowani 
w działania muszą 
rozumieć cel i wspólnie 
planować jego realizację.
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działaniami zachęcić gości do poszukania 
własnych bohaterów. Przygotowaliśmy stano-
wiska do tworzenia ich wizerunków, a przede 
wszystkim wysłania kartki z dobrym słowem. 
Wraz z graficzką zaprojektowaliśmy 6 kartek, 
tak, aby każdy mógł wśród nich odnaleźć swoją 
bliską osobę.
 Projekt był dla naszej grupy wyjątkowy.
Nie chodzi o wystawę czy same rodzinne 
obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
Chodzi o relacje, jakie zaszły między uczestni-
kami. Jedynie w grupie, która sobie ufa, mógł 
powstać film o pani Wiesławie Pierzchale, 
która w trakcie projektu odeszła. Film pozwolił 
zatrzymać pamięć o niej i innych bohaterach
i bohaterkach dnia codziennego. Wszystkie ma-
teriały graficzne i audiowizualne zamieściliśmy 
na fanpage’u „Mój osobisty bohater”.  

Warsztaty z tworzenia makatek. Prowadząca zajęcia Anna Błachno z Kubą Barwińskim,
fot. Monika Marciniak

 Poszukiwania „Mojego osobistego bohatera”
były okazją do poznania siebie i pokonywania  

własnych słabości. Takie otwarcie na siebie
i innych osiąga się w pracy procesowej. Grupa

pracująca przy projekcie ponad dwa lata była
częścią Młodzieżowej Rady Muzeum. Zanim 
rozpoczęliśmy projekt, spędziliśmy razem

przeszło 200 godzin na warsztatach
z szeroko pojętej animacji kultury.
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okres
trwania
projektu

czerwiec – grudzień 2017 

najważniejsi 
partnerzy

 Gimnazjum i Liceum im. Polskiej
 Macierzy Szkolnej w Mińsku
 Mazowieckim – przestrzeń do
 warsztatów, uczestnicy zajęć,
 pomoc w organizacji wydarzeń
 Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku
 Mazowieckim – przestrzeń
 do prezentacji wystawy, promocja
 Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
 – pozyskanie grantu, rozliczenie
 i dokumentacja

ile osób
organizowało 
projekt

18

miejsce
realizacji

Białystok, Mińsk Mazowiecki,
Sulejówek, Warszawa

ilu było
uczestników
projektu

15 bezpośrednich, 250 pośrednich

niezbędne 
kompetencje
w zespole

animator, reżyser, grafik, choreograf

formy

warsztaty z tworzenia makatek,
warsztaty performatywne, warsztaty 
rodzinne, wędrująca wystawa, sonda 
uliczna, reportaż, happening

źródło
finansowania

Muzeum Historii Polski w Warszawie,
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

uczestnicy 
projektu

dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

Białystok

Monika Marciniak
audiodeskryptorka, historyczka, 
moderatorka Design Thinking.
Realizuje projekty związane z historią 
lokalną. Poprzez działania animacyjne 
daje uczestnikom przestrzeń do
twórczej aktywności i narzędzia
do realizacji własnych projektów.
Autorka ponad 1000 audiodeskrypcji.
Do projektów z zakresu edukacji 
kulturalnej włącza kreatywne
metody rozwiązywania problemów.

bigpicture.stowarzyszenie@gmail.com

MONIKA MARCINIAK

niezbędne 
narzędzia

materiały do tworzenia makatek, plansze 
do druku, kamera, dyktafon

http://facebook.com/stowarzyszeniebigpicture
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Sesja

Projekt „Bal w strojach historycznych: Niepodległość w oczach dziecka”, Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
fot. Alicja Szulc
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posterowa
Projekt „Budka Nietelefoniczna”, Maciej Hanusek, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Co jest zabytkiem? Projekt edukacyjny dotyczący historii Starego Miasta w Warszawie”, Muzeum Warszawy, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Foto Zawody w Żywcu”, Teresa Cimała, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Gra o wolność. Drogi Polaków do niepodległości”, Centrum Myśli Jana Pawła II, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Leć orle biały…”, Formacja Rewiowa „Step by step”, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Międzynarodowy Dzień Teatru: Studio Domówka”, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, fot. Alicja Szulc



107

Projekt „Niepodległa i modna od 100 lat”, Diana Kaczyńska, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Ogólnopolskie Dni Truskawki”, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, fot. Alicja Szulc



109

Projekt „Ojczyzny”, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Pod niebem”, Centrum Sportu w Jabłonowie Pomorskim, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Szlakiem Piastów – podróż do źródeł”, Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Święto Jesieni”, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Święto Miasta Milanówka”, Milanowskie Centrum Kultury, fot. Alicja Szulc 
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Projekt „W poszukiwaniu świadka historii”, Centrum Kultury „Karolinka”, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Wasze historie po Oruńsku”, Stacja Orunia Gdańskiego Archipelagu Kultury, fot. Alicja Szulc
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Projekt „Zichrojnes – wspomnienia. Warszawska mapa sentymentalna emigrantów marcowych”, Centrum Kultury Jidysz Teatr Żydowski,
fot. Alicja Szulc
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Projekt „Zmienne – niezmienne”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, fot. Alicja Szulc
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