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Spis treści

Szanowni Państwo,
pomysł zorganizowania przeglądu zaprzątał naszą uwagę
wielokrotnie. Idea ta pojawiała się podczas spotkań przy okazji walnych zgromadzeń Polskiego Komitetu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, w domu Moniki
w Łodzi, w parku na Cytadeli w Poznaniu w czasie Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta.
W czterech ścianach, czy też w słonecznym plenerze, spieraliśmy się i dyskutowaliśmy o tym, jak w sposób jasny, precyzyjny, a zarazem interesujący, skonstruować założenia przeglądu.
To, co z tego powstało, jest splotem doświadczeń i wiedzy każdego z nas. Co do jednego byliśmy jednak zgodni – zebranie
w jedno dzieło panoramy różnorodnych projektów artystyczno‑
-edukacyjnych i ogromny potencjał cennej wiedzy, który będzie
w nim zawarty, to przedsięwzięcie ważne i istotne dla środowiska osób zajmujących się edukacją artystyczną.
Latem 2008 roku rozesłaliśmy około 400 maili i około 300
listów z informacją o przeglądzie do stowarzyszeń, fundacji,
uczelni artystycznych, instytucji kultury, kuratoriów oświaty
w całym kraju, a przede wszystkim do członków Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez
Sztukę InSEA. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przekazali
nasze zaproszenie do udziału w przeglądzie zainteresowanym
osobom. W bazach danych znajdują się bowiem przeważnie adresy do sekretariatów instytucji i to dzięki życzliwości pracujących tam osób informacja trafiała dalej, tam gdzie powinna.
Około 200 ulotek rozdaliśmy również bezpośrednio osobom,
z którymi współpracujemy lub o których interesujących działaniach wiemy.
Na przegląd zostało zgłoszonych 111 projektów. To niezwykła liczba. Tym bardziej, że początkowo nie zapowiadało
się tak dobrze i mieliśmy nawet moment zwątpienia w sens
i powodzenie naszego pomysłu. Być może w dzisiejszych czasach możliwość zamieszczenia swojego projektu w publikacji
nie jest dla autorów tak atrakcyjna, gdy ogromne możliwości stwarza powszechnie dostępny i popularny Internet, który
jest nowoczesnym i szybkim źródłem pozyskiwania informacji?
Lub być może w zatomizowanym świecie nie jest interesujące znalezienie się w gronie innych, ale raczej akcent położony
na indywidualną promocję? Im bliżej jednak terminu nadsyłania zgłoszeń, tym atmosfera stawała się coraz gęstsza, a maile
i listy od pasjonatów sztuki i edukacji sypały się jeden za drugim.
Był to naprawdę niezwykły czas, gdy z ekranu komputera oraz
z pocztowych kopert wyłaniały się coraz to nowe projekty. Nasza wiara w magię drukowanego słowa i wagę konfrontacji różnych doświadczeń i wiedzy różnych osób została przywrócona.
Za co również serdecznie dziękujemy.
Zgromadzone w niniejszym katalogu projekty stanowią
ważny obraz działań artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych
w naszym kraju, w latach 2000–2008. I chociaż udzielił nam
się entuzjazm, radość i optymizm, w jakiejś cząstce wynikający
z każdego z projektów, to wskazana jest również ożywcza chwila ochłody. Zapraszamy do lektury bardzo ciekawego tekstu
Pana Janusza Byszewskiego z Laboratorium Edukacji Twórczej
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, który zawarł
w swej refleksji, dotyczącej wszystkich zgromadzonych projektów, wiele wnikliwych i cennych uwag. W wypowiedzi tej nakreślił kilka istotnych tropów, które mogą być ważnym drogowskazem dla wszystkich autorów, niezależnie od dziedziny sztuki,
którą się zajmują i wieku uczestników, do których kierują swoje
działania.
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Dziękujemy wszystkim za przesłane zgłoszenia. Większość
tekstów i opracowań było pisanych specjalnie na przegląd,
uporządkowanych zgodnie z zaproponowanym przez nas wzorem. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ideą i za staranne
i przemyślane przygotowanie materiałów, za wszystkie zdjęcia i filmy, które pozwalają nam niemal współuczestniczyć
w realizowanych przez Państwa działaniach artystyczno-edukacyjnych. Gratulujemy tego, co osiągnęli Państwo do tej pory
i życzymy niesłabnącej siły i radości w podejmowaniu kolejnych
wyzwań!
I już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji przeglądu!
Organizatorzy:
Krzysztof Dziemian
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej
„Nie Po Drodze”
Monika Goetzendorf-Grabowska
Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi,
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA
Agnieszka Krajewska
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA
Magdalena Parnasow-Kujawa
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA
Tadeusz Wieczorek
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN,
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA
Poznań, 20 grudnia 2008 roku

Wstęp
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Organizator:

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę InSEA
Święty Marcin 80/82, pok. 303, 61-809 Poznań
tel. 061 64 65 281
e-mail pkinsea@op.pl
www.inseapoland.org
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę
zwane InSEA jest międzynarodową, pozarządową organizacją
wychowania przez sztukę, afiliowaną przez UNESCO. Organizacja powstała w 1951 roku, a jej głównym twórcą był Sir Herbert
Read. W roku 1989 został założony Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę.
Polski Komitet InSEA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. W 2005 roku
uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją społeczną, która opiera swą działalność na pracy społecznej
członków. Członkami Polskiego Komitetu InSEA są: ludzie kultury, sztuki, nauki, edukacji; artyści; pedagodzy; instruktorzy
i multiplikatorzy.
W swej statutowej działalności Polski Komitet InSEA realizuje programy autorskie adresowane do przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych, liceów, środowisk akademickich
i innych osób dorosłych. Podstawowym celem tych przedsięwzięć jest współudział w rozwijaniu i upowszechnianiu wychowania przez sztukę w Polsce oraz popieranie współpracy w tej
dziedzinie z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami.
PK InSEA prowadzi stałą współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, uczelniami artystycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz prezentuje dorobek członków
na kongresach i konferencjach. Posiada bogate zbiory własnych
wydawnictw i filmotekę, dokumentującą projekty związane
z edukacją i wychowaniem przez sztukę.
Najważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich latach to:
Festiwal Sztuki Małego Dziecka (Łódź), Międzynarodowe Letnie
Warsztaty dla Dzieci (Weimar, Niemcy), Międzynarodowa Letnia
Akademia Sztuki Otwarte Okno Historii (Jelenia Góra), Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta
(Poznań), Wakacje z Leonardem (Poznań), Dwusemestralne
Studium Arteterapii (Katowice).

Współorganizatorzy:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. 061 64 64 470, fax. 061 64 64 472
e-mail sekretariat@csdpoznan.pl, www.csdpoznan.pl
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest instytucją samorządową. Prowadzi wszechstronne i interdyscyplinarne działania
w obszarze kultury dla dzieci i młodzieży. Celem instytucji jest
inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci, promowanie
wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowatorskich metod edukacji kulturalnej. Współpracuje z prestiżowymi organizacjami: Międzynarodowym Centrum
Filmów dla Dzieci i Młodzieży (CIFEJ), organizacji afiliowanej
przy UNESCO; Europejskim Stowarzyszeniem Filmu dla Dzieci
(ECFA); Europejską Siecią Organizacji Artystycznych dla Dzieci
(EUnetART) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Teatrów
dla Dzieci i Młodzieży (ASSITEJ).
Do zadań statutowych Centrum należy organizacja Biennale
Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego
Widza Ale Kino! oraz realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych. Swoją misję instytucja wypełnia wielopłaszczyznowo: inspiruje debatę naukową i spotkania artystów, zajmuje się
produkcją przedstawień teatralnych, organizacją różnorodnych
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warsztatów: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. Na przeglądy, festiwale i warsztaty zapraszani są twórcy z całego świata, a dzieci i młodzież mają niebywałą okazję
do spotkania z interesującymi artystami i ich dorobkiem.
Centrum prowadzi również działalność wydawniczą (Seria
Wydawnictw Naukowych Biennale Sztuki dla Dziecka, Nowe
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, tomiki z wierszami z konkursu
poetyckiego dla dzieci).

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN
ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań
tel. 061 870 81 76, 0 501 476 302
e-mail tadeusz.wieczorek@wp.pl
www.stowarzyszeniemagazyn.org
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN zostało założone w 2000 roku. W 2005 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Organizuje cykle spotkań dzieci
i młodzieży ze sztuką. W zajęciach uczestniczą też nauczyciele,
instruktorzy oraz animatorzy sztuki. Cykle autorskich warsztatów interdyscyplinarnych prowadzone są podczas ferii zimowych, letnich wakacji oraz w czasie roku szkolnego. Zajęcia
prowadzone są przez artystów plastyków, poetów i muzyków.
Stowarzyszenie swoją misję realizuje na terenie miasta Poznania i całego kraju. Współpracuje również z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
Najważniejsze zrealizowane projekty to: Letnie Pogotowie
Sztuki, Zimowe Pogotowie Sztuki, Międzynarodowe Warsztaty
Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta, Miejska Straż Wyobraźni,
Miejsca Ciche, Uśpione… Latający kufer, Namiot Sztuki.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej
„Nie Po Drodze”
ul. Utrata 2/16 1, 16-400 Suwałki
e-mail contact@niepodrodze.org, www.niepodrodze.org
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po
Drodze” jest organizację pozarządową „non profit”, działającą
od 2002 roku na Suwalszczyźnie. Od grudnia 2007 posiadamy
status Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzimy działalność
społeczno-kulturalną. Szczególnie interesują nas przedsięwzięcia autorskie, oryginalne, bezprecedensowe oraz niezależne.
Inspirowani społeczno-artystycznym projektem awangardy lat
20. XX wieku pragniemy naszym inicjatywom nadawać charakter pionierski oraz łączyć w nich to, co związane ze sztuką
i społeczeństwem, czyli otaczającą nas rzeczywistością i jej kreowaniem. Działamy społecznie, artystycznie, międzykulturowo,
interdyscyplinarnie i multimedialnie na pograniczach: idei, sztuki i społeczeństwa.
Stowarzyszenie skupia młodych ludzi z Suwalszczyzny, głównie studentów i absolwentów, różnorodnych kierunków na uczelniach w Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Suwałkach.
Powstało dzięki inicjatywie twórców nieistniejącego już zespołu
muzycznego „Nie Po Drodze”, skąd wzięło nazwę oraz zaczer
pnęło inspiracje do przyjęcia części celów statutowych.
Do tej pory zrealizowaliśmy kilka projektów o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym, międzykulturowym, regionalnym
i społecznym: festiwale muzyki klasycznej Jeleniewskie Lato
Muzyczne 2004–2006; festiwale sztuki Suwalskie Teatr-Akcje
2006–2008; międzynarodową wymianę teatralną Collective
Creation Project (Polska, Litwa, Rosja, Ukraina); Kramnik –
wieś, której nie ma.
Stowarzyszenie działa w oparciu o zdobyte na realizację projektów dotacje, darowizny oraz dzięki pracy i wsparciu wielu osób i instytucji takich, jak: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Suwałki.
Organizatorzy

Ogólnopolski przegląd projektów
artystyczno-edukacyjnych
CO NOWEGO ?
Projekt nie jest tworem teoretycznym ani planem do wykonania. To raczej marzenie do zrealizowania, zakład do wygrania. Zakład między życiem a trwaniem.
Jean Luc-Profit
HISTORIA
W okresie od kwietnia do czerwca 1999 roku organizatorzy pierwszej edycji przeglądu, rozesłali około 300 zaproszeń
do udziału w projekcie do instytucji i osób zajmujących się edukacją artystyczną. Komisarzem merytorycznym był przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA profesor Wiesław Karolak z Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi; komisarzami organizacyjnymi były: Monika
Goetzendorf-Grabowska, artystka plastyk, asystentka w Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Barbara Perzyna-Przymusińska,
artystka plastyk z Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci
i Młodzieży w Poznaniu. W regulaminowym terminie do 15 listopada 1999 roku zostało nadesłanych 50 projektów z całego
kraju. Dnia 28 listopada 1999 obradowało jury w składzie: profesor Wiesław Karolak; Monika Goetzendorf-Grabowska; Barbara
Perzyna-Przymusińska; Krystyna Potocka-Suwalska, historyk
sztuki, kierownik Galerii Manhattan w Łodzi; Tadeusz Wieczorek,
artysta plastyk. Jury nie przyznało grand prix, ale 4 równorzędne pierwsze nagrody dla następujących projektów:
– „Abc teatru lalek” – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno‑Teatralne Teatr i Ośrodek Stacja Szamocin,
– „Magiczny środek ziemi” – Witold Pazera, Tarnowskie Centrum Kultury,
– cykl projektów edukacyjnych – Krystyna Betiuk, Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
– cykl projektów edukacyjnych – Ewa Kowalczyk, Szkoła
Podstawowa nr 5 w Gliwicach.
Ponadto jury wybrało 23 projekty zakwalifikowane na wystawę.
Od stycznia do maja 2000 roku trwały przygotowania do skonstruowania objazdowej wystawy prezentującej wybrane przez
jury projekty. Pierwsza prezentacja rezultatów przeglądu miała
miejsce w dniach 19–21 czerwca 2000 roku, w ramach Europejskiego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA, organizowanego przez Ogólnopolski Ośrodek
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży (obecnie Centrum Sztuki Dziecka),
na terenie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Wystawę obejrzało kilkaset osób z całego świata – uczestników Kongresu,
jak również zwiedzających Centrum Kultury ZAMEK. Podczas
tego spotkania organizatorzy przeglądu podjęli również decyzję o konieczności merytorycznego podsumowania rezultatów
i wydania publikacji poświęconej edukacji artystycznej.
W 2000 roku został wydany katalog „Projekt edukacyjny”. Równocześnie powstał wstępny plan miejsc, w których wystawa
miała być prezentowana w roku 2001.
Od końca 2000 roku do połowy roku 2001 objazdowa wystawa, prezentująca wybrane projekty, gościła w następujących
miejscach:
– 12–17 grudnia 2000 – Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria
Awangarda, we Wrocławiu,
– 5–11 lutego 2001 – Galeria Edukacji Twórczej przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Głogowie,
– 13–20 lutego 2001 – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu,
– 1 marca –15 kwietnia 2001 – Tarnowskie Centrum Kultury.
CO NOWEGO?

Wystawę obejrzało około 1000 osób, a podczas jej trwania
w każdym z miast odbywały się imprezy towarzyszące w postaci
warsztatów, prelekcji i pokazów, przygotowanych przez autorów i uczestników przeglądu.
Członkowie Polskiego Komitetu InSEA wielokrotnie wskazywali na potrzebę kontynuacji przeglądu. Takie przedsięwzięcie
służy wymianie doświadczeń, poznaniu innych osób i miejsc
skupionych wokół zagadnienia edukacji przez sztukę, realizowanego poprzez różnorodne projekty edukacyjne. Niezwykle
istotna jest również refleksja nad bieżącymi wydarzeniami i merytoryczne podsumowanie zebranych materiałów. A także promocja najlepszych działań i udostępnienie ich szerokiemu gronu odbiorców. Stąd ponowny pomysł powołania kolejnej edycji
przeglądu w nowej formie i wydanie multimedialnej publikacji.
ZAŁOŻENIA
Przegląd skierowany był do: studentów, pedagogów, nauczycieli, twórców, edukatorów, metodyków, psychologów,
animatorów działań artystycznych, do wszystkich, którzy mają
innowacyjne podejście do formalnej i nieformalnej edukacji.
Był odpowiedzią na potrzeby środowiska zajmującego się szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kontynuacją projektu
edukacyjnego, przeprowadzonego przez Polski Komitet InSEA,
w latach 1999–2000.
Celem przeglądu było zebranie ciekawych artystycznie
i cennych dydaktycznie projektów artystyczno-edukacyjnych,
zrealizowanych w latach 2000–2008 i opracowanie wydawnictwa multimedialnego. Wydana publikacja ma sprzyjać wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu wiedzy w dziedzinie edukacji artystycznej; ma być źródłem wiedzy oraz stanowić obraz
współczesnej edukacji, a także swoiste laboratorium innowacji
w zakresie kształcenia przez sztukę. Celem przeglądu było również zmotywowanie do przemyślanego i dokładnego opracowywania projektów dla dzieci i młodzieży.
Katalog i towarzysząca mu płyta multimedialna będą służyły promocji działań artystyczno-edukacyjnych i zostaną
rozpowszechnione wśród osób, a także instytucji, zajmujących się edukacją artystyczną. Umożliwi to korzystanie
w praktyce, przy realizacji różnorodnych zdarzeń kulturalnych,
z potencjału nowych inspiracji i nowych kontaktów.
Organizatorzy zamierzają również kontynuować projekt
w przyszłości i publikować kolejne katalogi w rytmie trzyletnim
lub pięcioletnim.

Historia i założenia
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Co nowego, czyli o konieczności
permanentnej transformacji
Transformacja, przemiana, przeistoczenie – to pojęcia, które
wszyscy znają i identyfikują z różnymi obszarami: od biologicznego, czyli naturalnego, przez obszar wiary (można zauważyć
fakt obecności zjawiska transformacji w prawie każdej religii),
następnie w obszarze kultury i samej sztuki czy technologii. Zatem pojęcie transformacji jest nie tylko związane z istnieniem
człowieka, ale z istnieniem w ogóle.
Transformacja w obszarze sztuki może wiązać się z jej rozwojem, jeśli przyjmiemy, że takowy istnieje, bądź też transformacja
może być rozumiana jako potrzeba podjęcia jakiegoś problemu
na inny sposób, pomimo iż on zaistniał wcześniej w sztuce. Zatem odniesienie się w sztuce, w kreacji do czegoś raz jeszcze
postuluje: nierozwiązywanie tego problemu na płaszczyźnie
uniwersalnej i niestwarzanie stereotypu, zmianę świadomości
płynącą z faktu istnienia w innej rzeczywistości i chęci zbadania
problemu przez inny pryzmat, w celu doświadczania, pogłębiania
wiedzy oraz potrzeby permanentnej aktualizacji i przekonania
o niewyczerpywalności zagadnienia. To przekonanie może wynikać z dwóch sytuacji: po pierwsze – kolejne doświadczenia wykazują nowe, inne wartości, dotąd nieodkryte, po drugie – istnieje potrzeba znalezienia się oko w oko z nieprzewidywalnym.
Zatem transformacja – czy przemiana wszechobecna w różnych formach – jest warunkiem pojawiania się nowego albo tego
samego w inny sposób, co pozwala traktować to jako nowe.
Nasze najbliższe otoczenie ulega ciągłej przemianie, zmienia
się również nasz stosunek do wielu rzeczy, pojęć, pojawia się
inny rodzaj obyczajowości. Te wszystkie przemiany w skali mikro
czy makro mają wpływ na wszystko, co człowiek czyni i jednocześnie są one rezultatem ludzkiej aktywności.
Ta permanentna transformacja jest pokarmem dla sztuki,
która ciągle może abstrahować od nowego czy innego, jednocześnie tworząc nowe lub inne, w stosunku do wcześniejszych, fakty
artystyczne. Kreacja niejako wymusza istnienie transformacji. Ta
zaś często jest efektem kreacji. Stąd między innymi w sztuce pojawiają się realizacje poruszające wcale nie nowe problemy. Sam
fakt penetrowania ich przez pryzmat współczesności daje nowe
rezultaty w postaci refleksji i odkryć nowych sensów.
Wszechstronnie pojmowana kreacja jest związana ze zjawiskiem transformacji, wydaje się więc zasadne pytanie o transformację w edukacji, tym bardziej, że edukację traktujemy jako
kreację.
Traktowanie edukacji jako twórczości nie jest niczym nowym, zwłaszcza, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju działania natury artystycznej. Forma najtrafniejsza dla tych działań to forma warsztatowa, ktora spośród innych form edukacji wyróżnia
niestałość metody albo inaczej mówiąc, jednorazowość metod
adekwatnych do charakteru danego warsztatu. Powtarzanie metod, bądź też traktowanie ich jako regułę, eliminuje możliwość
traktowania warsztatu, a w konsekwencji edukacji artystycznej,
jako twórczości. Grozi popadaniem w rutynę, a przecież rutyna jest wrogiem kreacji. Rutyna nie znosi wątpliwości i nie ma
w niej miejsca na słabość, błędy, potknięcia, niewiedzę ani na
to, co nieprzewidywalne. W kreacji natomiast z tych wszystkich
pozornych nieistotności można zrobić użytek. Skoro wątpię – to
myślę, skoro jestem „słaby” – to staram się zamienić to w siłę
lub wartość. Dzięki błędom się uczymy, a każdy może popełniać
inne. Potknięcia, niepowodzenia mogą zaowocować refleksją,
jeżeli przedstawimy je tym, których dotyczą, w odpowiednim
świetle. Niewiedza nie powoduje rutyny, a „wszelka wiedza,
wszelka pewność wytwarza równą, a nawet większą niepewność” – jak mówi Baudrillard. Nieprzewidywalne spełnia inną
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rolę. Stoi bowiem na straży kreacji, wyzwalając ją i zabezpieczając przed rutyną, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność
za transformację, przemianę czy przeistoczenie.
Jeśli warsztaty są miejscem kreacji, to jednocześnie są
miejscem wielopłaszczyznowych transformacji myśli, wzajemnych relacji uczestników, świadomości czy wiedzy. Dzięki takiej
formie edukacji, jaką są warsztaty, mamy do czynienia z przemianą wewnętrzną uczestników, a co najważniejsze ze zmianą
stosunku do samego siebie, do świata, w którym żyją, poznają
siłę wyobrażonego, dającą możliwość dokonywania dowolnych
transformacji.
To sztuka wymusza na edukacji transformację. Czyżby intuicja edukacji artystycznej nie pokrywała się z intuicją sztuki?
Niestety nie, a jedyną możliwością jest zawierzenie intuicji sztuki, wtedy będzie miała szansę na równoległą egzystencję.
Warsztaty w sposób szczególny umożliwiają indywidualną
partycypację w prowokacji przygotowanej przez prowadzącego.
Przyswajanie wiedzy następuje tu poprzez własne, doraźne doświadczenie. Może też powstać sytuacja szczególna polegająca
na czymś, co można by nazwać odkryciem wiedzy. Tym indywidualnym odkryciem może być uświadomienie sobie jakiegoś faktu występującego w określonym kontekście, czyli natrafienie na
niego, spotkanie, zauważenie. Zauważenie czegoś samemu jest
szczególną formą zdobywania nowej wiedzy, bo przecież „coś”
może zostać zauważone tylko dzięki wiedzy zdobytej uprzednio.
Jednak, aby mógł zaistnieć moment zauważenia, potrzeba indywidualnej gotowości, czyli umiejętności korzystania z tego, co się
posiada, aby zauważać inne. Gotowość ta winna być używana,
rozwijana w celu zauważania najbardziej ukrytych nowych obszarów, zarówno tych najistotniejszych jak i tych pozornie błahych.
Gotowość do zauważeń jest jednym z podstawowych kryteriów umożliwiających głębokie doświadczenia jednostkowe,
te z kolei są odpowiedzialne za indywidualne, jednostkowe
porządkowanie świata.
Fakt porządkowania jednostkowego świata widzimy bardzo
wyraźnie w sztuce na przykładzie takich artystów jak Joseph
Beuys czy Andy Warhol.
Co ciekawe Beuys porządkuje świat według kryteriów wywodzących się z faktu uratowania mu życia, poprzez uprawianie
swoistej archeologii tego zdarzenia, dzieląc się nim – poprzez
uniwersalizowanie – z innymi. Natomiast Warhol porządkuje świat poprzez porządkowanie jednostki światem, co czyni
na sobie i swojej tożsamości.
Widzieć świat po swojemu, to znaczy również go kreować
czy współkreować w opiniach i relacjach, nie bać się ryzyka tego
doświadczenia. To zdolność i umiejętność posiadania komfortu
życia i aktywności w „świecie według każdego z nas”. Własny porządek świata jest niejako koniecznością, wynikającą z kakofonii
rzeczywistości „za oknami”, gdy każda z nich próbuje przekonać
do swoich racji, bo każda ma je inne. Sztuka także przekonuje
– i robi to na wiele rozmaitych sposobów. Jednostkowy porządek
świata, to dowód na świadomość istnienia tej kakofonii rzeczywistości i umiejętność korzystania z niej.
Warsztaty są miejscem gdzie, moim zdaniem, powinno dochodzić do stawiania jednostek wobec chaosu rzeczywistości i prowokowania do jednostkowego porządkowania świata. Bez względu
na to czy uczestnicy warsztatów będą w przyszłości artystami, czy
nie. Powstaje pytanie: czy to, co do tej pory zostało wypracowane
jako forma pracy nie powinno ulec zmianie, czy to nie konieczność
i czas na coś nowego, ponieważ zjawisko porządkowania świata
identyfikowane było głównie ze sztuką. Natomiast teraz istnieje
potrzeba identyfikowania go z codzienną egzystencją.
prof. Marcin Berdyszak
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Co nowego, czyli o konieczności...

Mapa pytań
CO NOWEGO? – ogólnopolski przegląd projektów artystyczno- edukacyjnych – to raport o stanie edukacji artystycznej realizowanej w formie projektów. Cenna inicjatywa stworzenia aktualnej mapy, której ścieżki, drogi i autostrady wytyczali twórcy
w ostatnich ośmiu latach.
Myślę, że jest to mapa rzetelnie dokumentująca obecny stan
edukacji artystycznej. Na tę opinię mogę sobie pozwolić, ponieważ krainę, którą ta mapa opisuje, jak i wielu z autorów, którzy
ją współtworzą, znam osobiście.
Już czekam na następną, by za kilka lat porównać ją z tą,
którą otrzymujemy dzisiaj i zobaczyć „co nowego?”.
Często myślimy, że to, co nowe jest lepsze od tego, co
było przedtem; krótko mówiąc – jest lepsze od starego. Jest to
sąd, z którym w historii kultury często mogliśmy się spotykać.
Ale może warto się nad nim chwilę zastanowić.
Paradoksalnie, wbrew potocznemu odczuciu, w sztuce
współczesnej i w praktyce edukacyjnej coraz częściej pojawiają
się postawy, które bardzo świadomie odwołują się do tradycji.
Ta umiejętność czy wręcz konieczność czerpania z przeszłości
jest bardzo pomocna w budowaniu swojej tożsamości artystyczno-pedagogicznej.
Pytanie o tradycję, do której sięga sztuka aktualna i współczesna działalność edukacyjna, to jedno z istotniejszych pytań,
które twórcy sobie dzisiaj zadają. Analityczne, czy wręcz krytyczne, odwoływanie się do praktyk artystycznych i edukacyjnych umożliwia nam ciągłe reinterpretowanie i koncepcji samej
sztuki-edukacji, i roli artysty-edukatora.
Tak traktowana tradycja staje się źródłem inspiracji.
Sprecyzujmy więc to pytanie: do jakiej tradycji sięgają autorzy nadesłanych projektów artystyczno-edukacyjnych?
Większość zgłoszonych do przeglądu prac realizuje założenia
mieszczące się w obszarze edukacji estetycznej, odwołując
się do modernistycznych pojęć sztuki, piękna, konstrukcji czy
ekspresji. Kontynuuje i w założeniach, i w działaniach koncepcje
obecne w pedagogice w latach 50. czy 60.
W sztuce współczesnej mapy stają się metaforą osobistych
czy też geopolitycznych utopii, często pojawiają się na nich
miejsca niedookreślone, puste, zachęcające do współtworzenia.
Osobista mapa sprzyja rozpoznawaniu tego, co ważne, staje
się opisem, obrazem zapamiętanym, zwiększoną świadomością,
oswajaniem niepokoju, zostawianiem śladów, znakami pamięci,
dzieleniem się z innymi. A może też wytyczaniem granic, ochroną swojego przed obcym, izolacją?
Na prezentowanej w tej publikacji mapie projektów artystyczno-edukacyjnych są również miejsca puste, które czekają,
byśmy wypełnili je w przyszłości swoją praktyką.
Zacznę od nowych mediów. Są one właściwie nieobecne.
Bardzo niewiele jest projektów wykorzystujących multimedialne środki ekspresji, prawie nieobecne są działania świadomie
wykorzystujące język sztuki współczesnej: wideo, performance
czy na przykład instalacje dźwiękowe.
Równie znikomą część mapy, stworzonej przez kilkadziesiąt opisanych projektów, stanowią działania w przestrzeni
społecznej i ze społecznością lokalną. Może właśnie to nadmierna estetyzacja prezentowanych projektów doprowadziła
większość z nich do zamknięcia się w salach, pracowniach, klasach czy galeriach?
Możemy więc zapytać czy to ograniczenie pola działalności do przestrzeni bezpiecznych doprowadziło do sytuacji
tak znikomej obecności idei społecznych? Te natomiast zastępowane są często próbami psychologizacji warsztatów. Niestety
CO NOWEGO?

przeważnie są to dość powierzchowne ćwiczenia i wciągnięte
w obszary działań estetycznych nie prowadzą ani do pogłębiania
treści, ani nie wzbogacają formy, na co często zapewne liczyli
autorzy.
W rozważaniach o ludzkim etosie ksiądz Józef Tischner
stwierdza, że jesteśmy „twórczy, a nie odtwórczy”. W swoich
tekstach zrównuje „czyn etyczny z czynem artystycznym”, które są tak samo „odkryciem” i „tworzeniem”.
Można więc zaryzykować twierdzenie, że otwarcie projektów
artystyczno-edukacyjnych na twórczość etyczną, to projektowanie sytuacji twórczych (a więc również moralnych), sprzyjających budowaniu własnego etosu i poszukiwaniu własnego
sposobu bycia. A sztuka współczesna, użyczając swojego języka i form aktywności, może nam ułatwić zrealizowanie tego
zadania.
Czy poszerzanie pola działalności o istotne pytania, nowe
obszary i grupy społeczne stanie się wyróżnikiem działań artystyczno-edukacyjnych w przyszłej edycji przeglądu CO NOWEGO?
Szukając nowego w działaniach artystyczno-edukacyjnych,
obejrzałem wszystkie nadesłane propozycje, również te odrzucone. Pojawiło się wtedy pytanie w jakiej relacji prezentowane
działania pozostają do sztuki aktualnej.
Może właśnie określenie tej zależności pomoże nam w odczytaniu mapy nadesłanych propozycji, zrealizowanych w latach
2000–2008.
Większość autorów scenariuszy sytuuje swoje działania za sztuką, oddając jej absolutne pierwszeństwo
i prymat, próbując podążać za jej autonomiczną, wysoką pozycją (to moderniści). Inni, nieliczni, nieśmiało z nią
współpracują, próbując nawiązać twórczy kontakt (to eksperymentatorzy, ale może na dobrej drodze twórczej).
I ostatnia postawa, niestety bardzo nielicznie prezentowana,
której podstawowymi wyróżnikami są: współtworzenie aktualnego, płynnego obrazu sztuki, aktywna postawa, dopełniająca
swoją aktywnością struktury proponowane przez innych artystów czy tworzenie osobistych utopii, które stają się elementarnym składnikiem ludzkiej egzystencji (to postmoderniści).
Mapa CO NOWEGO? zachęca do osobistych wędrówek szlakami naszkicowanymi przez twórców z całej Polski. Ta podróż
odbywa się według, a nie obok, ustawionych drogowskazów
i jeśli słusznie odczytuję intencje organizatorów, służyć ma
również każdemu praktykowi w odnalezieniu na niej swojego
miejsca.
Również po to, by w następnej edycji CO NOWEGO? nie tylko
szukać swojego miejsca na istniejącej już mapie, ale również
wytyczać swoje ścieżki.
Janusz Byszewski

Janusz Byszewski
Od 1989 roku kurator Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Od 1996 roku, wspólnie z Mają Parczewską, prowadzi zajęcia
Projektowanie sytuacji twórczych dla studentów animacji kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor publikacji: Tutaj jestem, Inne muzeum i wspólnie z Mają
Parczewską: Dom, moje centrum świata, Projektowanie sytuacji
twórczych, Sztuka współczesna – instrukcja obsługi.
Mapa pytań
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Obraz działań z lat 2000-2008
Ilość nadesłanych propozycji do Ogólnopolskiego przeglądu
projektów artystyczno-edukacyjnych CO NOWEGO? jest imponująca. Stanowi dowód dużej aktywności zawodowej nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury oraz artystów. Z kolei
taka twórcza aktywność wskazuje na istnienie zapotrzebowania
na inicjatywy projektowe opierające się na edukacji przez sztukę szeroko pojmowaną.
Przysłane projekty mają różnorodny charakter oraz reprezentują zróżnicowany poziom merytoryczny. Nie jest jednak
istotne wartościowanie tych inicjatyw, ponieważ: po pierwsze
– publikacja CO NOWEGO? nie jest wynikiem konkursu, a po
drugie – jedynie wszystkie działania stanowią całościowy i obiektywny obraz przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2000–2008.
Tylko dzięki tak szerokiemu spektrum nadesłanych propozycji
i dzięki ich odmienności możemy pozwolić sobie na wysunięcie
wniosków do dalszej pracy.
Zebrane projekty można podzielić na inicjatywy o charakterze: edukacyjnym, kreacyjnym, społecznym, wychowawczym,
psychologicznym i terapeutycznym. Podział ten jest jednak dość
sztywny i nie do końca klarowny, ponieważ wiele realizacji łączy w sobie zróżnicowane elementy i tak przykładowo, możemy znaleźć projekty edukacyjne oparte na kreacji, a dotyczące
aspektów społecznych. Brak możliwości dokonania jednoznacznego, prostego i „zupełnego” podziału zaszeregowującego poszczególne płaszczyzny działań bardzo cieszy. Świadczy bowiem
o świadomej próbie dostosowania poszczególnych realizacji
do potrzeb danej grupy adresatów. Każda z grup uczestników
działań, choćby zbliżona wiekiem, pochodzeniem, miejscem zamieszkania, liczbą osób biorących udział, jest inna i wymaga
indywidualnego dostosowania metod i form pracy.
Projekty różnią się między sobą, oprócz wspomnianych
celów i założeń, także technikami pracy oraz strukturą. Realizowane były w różnych miejscach i z grupami nie tylko zróżnicowanymi wiekowo, ale ludźmi o odmiennej kondycji emocjonalnej, intelektualnej oraz fizycznej. Jedne z nich stanowiły
inicjatywy rozłożone w czasie np. kilku lat i nastawione były
na długoterminowy proces, inne nieco bardziej zwięzłe w swej budowie stanowiły cykle kilku spotkań, były skomasowane w krótkim czasie. Koniecznym jest zaznaczenie, że „długość” realizacji
i złożoność założeń projektu nie stanowi, a także nie przesądza
o jego wartości i nie może być wyznacznikiem jakościowym.
Czasami „krótkie strzały” bywają niezastąpione, a innym razem
jedynie dzięki cykliczności, powtarzalności i wypracowanej systematyczności oraz żmudnej pracy można osiągnąć zamierzony
cel.
To, że nie można podać recepty – gotowca na wzorcowy projekt, tak by był on idealnie dopasowany do każdej sytuacji inspiruje i buduje. Fakt ten wymusza na nas nieustanną pracę
nad sobą, gotowość spontanicznych zachowań i reakcji, a także
stymuluje nasz rozwój. Działanie z innymi i dla innych ma sens
jedynie wtedy, gdy w kontakcie z drugim człowiekiem jesteśmy
partnerami, czyli osobami, które „są obecne”, myślą, pytają,
odpowiadają i reagują czynnie na zdarzenia czasu aktualnego.
Uczestnik projektu nie może być traktowany schematycznie,
nie może stać się narzędziem do mechanicznego zrealizowania
z góry ustalonych planów i ich efektów.
Niektóre projekty odbyły się na terenie szkół, przedszkoli
w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, inne miały miejsce np. w muzeach, galeriach i placówkach o zróżnicowanym
charakterze. Obejmowały swym zasięgiem jedną wieś, jedno
miasto albo spełniały się na obszarze większego regionu. Część
inicjatyw miała charakter ogólnopolski, a jeszcze inna z założenia
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miała postać międzynarodową. Dość liczną grupę stanowiły inicjatywy plenerowe.
Jedni nauczyciele, edukatorzy, animatorzy sytuacji twórczych i artyści pracowali ciągle z tą samą grupą, inne osoby
natomiast uwzględniały w swych autorskich projektach udział
nawet setek uczestników. Na różnorodną formę i rozmach opisanych realizacji, nie na ich jakość, ani na inwencję twórczą,
wpływ miały także źródła finansowania oraz możliwości posiadania odpowiedniego zabezpieczenia ekonomicznego.
Podsumowując: nie rozmach (liczba uczestników, długość
i ilość spotkań), nie miejsce, nie wykorzystane materiały, nie
środki finansowania i cała oprawa patronacka decydowała o jakości danego projektu. Wyznacznikiem jego walorów i wartości
była zawartość merytoryczna, oryginalność dydaktyczna, unikatowość artystyczna.
Spośród nadesłanych projektów nie wszystkie zostały opublikowane. Nie świadczy to jednak, że działania, które pominięto
zostały zdegradowane, czy posiadają wątpliwą wartość merytoryczną. Inicjatorzy Ogólnopolskiego przeglądu projektów artystyczno-edukacyjnych zostali miło zaskoczeni ogromnym zainteresowaniem, jakie wywołała ich propozycja i z powodu dużej
ilości nadesłanych realizacji zmuszeni zostali do dokonania wyboru zebranych materiałów. Czynnikiem nadrzędnym był fakt, by
CO NOWEGO? stało się obiektywnym i pełnym obrazem aktywności w obszarze edukacji przez sztukę i edukacji sztuki zrealizowanym w latach 2000–2008. W publikacji CO NOWEGO?
sąsiadują ze sobą projekty spełnione na wszystkich poziomach,
z tymi które stanowią świadectwo ogromnego zaangażowania,
czy nawet wynikają ze swoistej desperacji, a także z tymi, które
są wynikiem pracy podyktowanej potrzebami serca i ducha, ale
wymagającymi jeszcze modyfikacji.
Wszystkim, którzy nadesłali autorskie projekty należą się
ogromne podziękowania, za trud, inwencję, inicjatywę i aktywną postawę. Pozostaje tylko jedno – życzyć wszystkim dalszej
wytrwałości, chęci woli działania w latach kolejnych!
Powodzenia!
Magdalena Parnasow-Kujawa
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Obraz działań z lat 2000-2008

Projekty artystyczno-edukacyjne zrealizowane
w latach 2000-2008
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Projekty artystyczno-edukacyjne w latach
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Autoportret. Warsztaty

Anna Komorowska – koordynator
Małopolski Instytut Kultury
Anna Komorowska
Przede wszystkim jestem architektem krajobrazu. W 2006 roku ukończyłam Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej. W latach 2003–2005 odbyłam studia częściowe na Technicznym Uniwersytecie
w Kaiserslautern (Niemcy). Brałam udział w konkursach i warsztatach projektowych oraz projektach badawczych.
Z wielką przyjemnością zajmuję się również pisaniem. W latach 2002–2006 byłam redaktorką działu
Architektura krajobrazu portalu www.architekci.pl.
Współpracowałam również z portalem www.miejsca.org, a od przyszłego roku moje artykuły będą
ukazywać się regularnie w miesięczniku Zieleń
Miejska.
Od 2007 roku pracuję w Małopolskim Instytucie
Kultury w Krakowie, gdzie zajmuję się edukacją
przestrzenną dzieci i młodzieży. W czerwcu 2008
roku otrzymałam stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie Upowszechnianie kultury. Ponadto współorganizowałam liczne
warsztaty z zakresu edukacji regionalnej.
Działalność artystyczna to obszar, który mnie
fascynuje, ale nadal pozostaje dla mnie nieodkrytym lądem. Mnóstwo pomysłów kiełkuje w głowie
i czeka na wolną chwilę, w której będą mogły zostać zrealizowane. Interesuję się architekturą tymczasową, land artem i współczesną architekturą
krajobrazu.
Program Autoportret. Warsztaty w nowatorski sposób spełnia założenia edukacji regionalnej:
– rozwijając w uczniach wrażliwość na otaczającą
ich przestrzeń, co w przyszłości zaowocuje większą
dbałością o jakość tej przestrzeni,
– pogłębiając wiedzę na temat krajobrazu kulturowego, zabytków i architektury regionalnej,
– rozwijając kreatywność i twórcze myślenie poprzez
wprowadzenie elementów dydaktyki twórczości,
– realizując priorytety określone przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w programie Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.
W roku szkolnym 2007/2008 zrealizowano
pierwszą edycję projektu, zatytułowaną Oswoić
przestrzeń. Początkowo planowano przeprowadzenie całorocznego cyklu warsztatów w czterech
miejscowościach Małopolski. Ostatecznie taką formę
zastosowano w trzech ośrodkach: Przedszkolu Samorządowym nr 51 w Krakowie, w Szkole Podstawowej
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie.
W pierwszym semestrze zostały zbudowane
makiety architektoniczne, które miały na celu pobudzenie wyobraźni i wyćwiczenie manualne. Były
również pretekstem do dyskusji na temat konkretnych zagadnień architektonicznych:
– jak dawniej budowano? – siedziby ludzkie w różnych epokach (w Dębnie i Niepołomicach),
– jak rozwijały się Niepołomice? – makiety miasteczka z poszczególnych epok,
CO NOWEGO?

– jak zmieniał się zamek w Niepołomicach? – makieta zamku z poszczególnych epok,
– systemy obronne na trakcie polsko-węgierskim – makiety zamków z okolic Dębna,
– domki dla ulubionych maskotek – wprowadzenie
do tematu „architektura” dla przedszkolaków,
– makieta szkoły – przygotowanie makiety, która była przydatna w drugim semestrze (w Dębnie
i Niepołomicach).
Na zakończenie pierwszego semestru zorganizowaliśmy spotkania dla rodziców, w czasie których
zaprezentowaliśmy efekty pracy dzieci, a także zastanawialiśmy się, jak może wyglądać idealny plac
zabaw.
Drugi semestr poświęcony był projektowaniu.
Wspólnie z dziećmi zastanawialiśmy się nad tym:
w jaki sposób użytkowana jest przestrzeń wokół
ich szkoły, przedszkola, czy jest to miejsce przyjazne, czy niebezpieczne, czego tam brakuje, jak
ten teren powinien być zagospodarowany. Program
zajęć składał się z następujących etapów:
– analiza terenu – lokalizacja miejsc przyjaznych
i nielubianych, sposoby użytkowania przestrzeni
przez poszczególnych użytkowników,
– pomysły na zagospodarowanie terenu – w jaki
sposób można korzystać z tego terenu obecnie,
a jak chcielibyśmy z niego korzystać, czego brakuje,
– rozwinięcie koncepcji – wybór jednego zagadnienia, projektowanie, przygotowanie książeczki
z opisem projektu.
Finałem cyklu rocznego były warsztaty wakacyjne, w ramach których dzieci, z pomocą studentów
architektury, zrealizowały wybrane elementy projektów zagospodarowania terenów wokół przedszkola lub szkoły. Były to: Ścieżka bosych stóp
w Krakowie, Układ planetarny w Niepołomicach,
Punkt widzenia zależy od… w Dębnie.
Poza cyklem rocznym zrealizowano warsztaty weekendowe dla młodzieży z Lanckorony i Nowego Sącza.
Z uczniami Zespołu Szkół w Lanckoronie próbowaliśmy odkryć ich miasteczko wszystkimi zmysłami.
Z kolei w Nowym Sączu harcerze z I Nowosądeckiej Drużyny Wędrowniczej „Czarna Jedynka” i z II
Nowosądeckiej Wielopoziomowej Drużyny „Płomienie” tworzyli grę miejską na temat osiedla robotniczego Stara Kolonia. Gotowa gra została wykorzystana w czasie X Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego.
Organizator: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27,
31-131 Kraków, tel. 012 422 18 84
miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr 51 w Krakowie,
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie
termin realizacji: październik 2007–czerwiec 2008
uczestnicy: 100 dzieci
źródła finansowania: warsztaty wakacyjne zostały sfinansowane przez poszczególne szkoły oraz sponsorów: portal
www.wierzba.malopolska.pl i Radę Dzielnicy XI w Krakowie.
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Autorski program nauczania wiedzy
o kulturze
Tomasz Adamowski
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

Tomasz Adamowski
W 2001 ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Zielonej Górze. Kształciłem się tam na kierunku animacja społeczno-kulturalna o specjalności:
film – fotografia – techniki wideo. W tym samym
roku rozpocząłem pracę w szkole, a od 2002 pracuję w V Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
Tu stworzyłem autorski program nauczania wiedzy
o kulturze i zainicjowałem otwarcie nowej klasy
o profilu medialnym. Uczniowie w formie warsztatowej poznają historię filmu, podstawy dziennikarstwa oraz realizują filmy i autorskie projekty teatralne. Obecnie uczę dwóch przedmiotów: wiedza
o kulturze oraz podstawy przedsiębiorczości.
W życiu codziennym zajmuję się wędrówką
po różnych dziedzinach kultury, choć pasjonuję
się głównie filmem. Trochę piszę (na razie tylko
dla siebie), głównie opowiadania o zabarwieniu
surrealistycznym.
Program zakładał szeroko rozumianą edukację
medialną. Uczniowie w klasie I uczyli się podstaw
dziennikarstwa i realizacji filmu, w klasie II poznawali tajniki warsztatu teatralnego i realizowali
autorskie spektakle teatralne, natomiast klasa III
przeznaczona była na przybliżenie historii filmu.
Od 2006 roku, ze względu na zmianę siatki godzin,
plan zajęć uległ zmianie i uczniowie klas I biorą
udział w programie teatralnym, a uczniowie klas
drugich w programie filmowym.
W ramach prowadzonych przeze mnie zajęć wiedzy o kulturze uczniowie w klasie I przygotowują
i wystawiają własne spektakle teatralne. Na realizację programu w części warsztatowej przewidziana jest jedna godzina tygodniowo. Klasa podzielona została na dwie grupy.
Pierwsze półrocze upływa na przybliżeniu historii teatru, jego funkcji, różnych form teatru alternatywnego oraz na ćwiczeniach. Uczniowie poznają ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, zasady
zachowania się na scenie, doskonalą interpretację
tekstu. Równocześnie przygotowują tekst sztuki,
którą chcą zrealizować. Najczęściej są to autorskie
przedstawienia, choć zdarzały się też interpretacje
utworów Woody’ego Allena, Milana Kundery czy
Borisa Viana.
Drugie półrocze to już praca nad spektaklem.
W odróżnieniu od większości sytuacji, w których
sztuki przygotowywane są w szkołach – nie jestem
ich reżyserem. Zaproponowałem uczniom, by to oni
decydowali, jaką sztukę chcą wystawić. By czuli, że
jest to ich spektakl, a nie mój. Dlatego wszystkie
zadania wykonują sami uczniowie. Począwszy od wyboru tematu, napisania scenariusza, czy opracowania już gotowego tekstu. Spośród siebie wybierają
reżysera, aktorów, osoby odpowiedzialne za scenografię, rekwizyty, światło i muzykę. Na nich spoczywa obowiązek wykonania plakatów, zaproszeń
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na premierę, a także przygotowania i posprzątania
sali. Moim zadaniem jest, co najwyżej, doradzać
i sugerować pewne rozwiązania.
Praca nad spektaklem ma formę projektu. W zależności od klasy i grupy rokrocznie przybiera inne
tempo. Dlatego ciężko stworzyć jest scenariusz,
który byłby idealnym wzorcem tego, co dzieje się
na zajęciach. Czasami grupy zmieniają odtwórców
ról, bo podczas prób okazuje się, że ktoś sobie nie
radzi. Inne od razu mają właściwe typy. Zdarzało się też i tak, że już wybrany tekst po kilku tygodniach był modyfikowany lub nawet zmieniany,
gdyż klasa nie czuła się w nim dobrze.
Pracując na zajęciach, głównie zależy mi na tym,
by uczniowie wspólnie przygotowali i osiągnęli
efekt w postaci spektaklu. Liczę, że poznają czym
jest odpowiedzialność w pracy zespołowej, że każdy element jest ważny. Że jeśli zawali jedna osoba, to spektaklu nie zrobi cała grupa. Sam spektakl
najczęściej bywa pretekstem do takich działań. Nie
każdy z nich czuje się bowiem aktorem. Choć byli
i tacy, dla których był to bodziec do podjęcia studiów aktorskich. Ale patrząc na nich podczas pracy,
widzę, jak poznają się, przełamują własne ograniczenia i bariery, stają się dojrzalsi. I o to przede
wszystkim mi chodzi.
Spektakle mają swoją premierę na początku
czerwca. Termin jest ruchomy i w dużym stopniu zależy od możliwości organizacyjnych, głównie wynajmu sali. Nasze spektakle wystawialiśmy
w różnych przestrzeniach. Dwa z nich odbyły się
na szkolnym strychu, ale ze względu na niewielką
ilość miejsca i przepisy przeciwpożarowe zrezygnowaliśmy z tego miejsca. Kolejne sztuki miały premiery w Młodzieżowym Centrum Kultury, na Dużej
Scenie Teatru Modrzejewskiej. Przez ostatnie dwa
lata zadomowiliśmy się w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym, na Dużej Sali Klubu Nauczyciela.
Ciągle jednak poszukujemy miejsc nowych, atrakcyjnych, a przede wszystkim bezpłatnych. Dzięki
uprzejmości wyżej wymienionych instytucji mogliśmy z nich korzystać za darmo.
Do tej pory odbyło się 12 premier: Siedem,
Poczekalnia (2008), O takich, co zamknęli piekło,
Ascella, …powiedz przecie, Krótka, ale sympatyczna etiuda z kartką w roli głównej (2007), Labrador,
Zagraj to jeszcze raz, Sam (2006), Kubuś i jego
Pan, Zginiesz Ty i pchły Twoje (2005), Bóg, czyli
pytania o egzystencję, Zonki złośliwce (2004).
Uczniowie klasy II (podzieleni na 2 grupy) przez
dwie godziny tygodniowo poznają tajniki realizacji
filmu. Zajęcia mają formę warsztatową i koncentrują się głównie na praktycznych aspektach pracy
z kamerą. Uczniowie poznają podstawy języka filmu, uczą się, czym są plany filmowe, kompozycja kadru, ruchy i punkty widzenia kamery oraz oś
optyczna. Te teoretyczne podstawy ułatwiają późniejszą pracę na planie. Podczas zajęć uczniowie
przygotowują szereg krótkich etiud (do 1 minuty),
które mają pomóc w praktycznym wykorzystaniu
zdobytej wiedzy i umiejętności. W ramach zajęć
przewidziana jest także nauka pisania scenariuszy. Efektem ćwiczeń jest próba stworzenia przez
Autorski program nauczania wiedzy o kulturze
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każdego z uczniów własnego dzieła. Nie stawiam
żadnych ograniczeń dotyczących tematyki czy długości scenariusza. I tak, obok krótkich 2-, 3-stronicowych tekstów, powstają również takie, z których można by zrealizować nawet godzinny film.
Niekiedy ich tematyka bywa infantylna, ale wśród
już ponad setki stworzonych scenariuszy, zdarzają
się prawdziwe perełki, z dobrze nakreśloną historią
i prawdziwymi bohaterami.
Każdego roku, na przełomie kwietnia i maja,
klasa medialna wyjeżdża na trzydniowe warsztaty
filmowe. Zwykle poszukujemy miejsc oddalonych
od dużych skupisk ludzi, gdzie można skoncentrować się wyłącznie na pracy. Na potrzeby warsztatów uczniowie wcześniej tworzą scenariusze, które
ewentualnie dopracowują na miejscu. Takie warsztaty rozpoczynają się od zapoznania z terenem
i opracowania scenopisu do filmu. Wcześniejsze
stworzenie scenariuszy wynika z potrzeby zadbania o odpowiednie rekwizyty oraz jest wynikiem
ograniczonego czasu pracy. Następnie uczniowie
podzieleni na grupy realizują materiał filmowy,
który później, już w Legnicy, zostaje zmontowany
i udźwiękowiony. Pod koniec roku szkolnego odbywa się pokaz wszystkich filmów zrealizowanych
przez uczniów.
Poza filmem stricte fabularnym uczniowie realizują szereg działań z pogranicza dziennikarstwa
i dokumentu. Uważam, że najlepszą szkołą robienia dobrych i ciekawych filmów jest właśnie dokument. Uczy „podpatrywania” ludzi, szukania interesujących tematów, w końcu – pokory i cierpliwości
względem swoich bohaterów. Dlatego uczniowie
realizują także wywiady i sondy telewizyjne, dokumentacje miejsca czy wydarzenia. Piszą także scenariusze reportaży i filmów dokumentalnych, które
czasami próbują zrealizować.
Od czterech lat współpracuję ze Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych
NETCETERA, które jest organizatorem Festiwalu
Form Audiowizualnych „Intermediale”. Rokrocznie,
wspólnie z młodzieżą, biorę udział w warsztatach
wideo-artu. Tu powstają teledyski, impresje czy
klasyczne wideo-arty. Warsztaty dają możliwość
sprawdzenia się w innej formie filmowej niż ta,
która prowadzona jest na zajęciach lekcyjnych.
Edukacja filmowa, którą prowadzę nie odbywa się tylko na zajęciach czy warsztatach. Bardzo
często powstają spontaniczne pomysły uczniów,
które wymagają realizacji wieczorami czy w weekendy. Wówczas wspólnie omawiamy scenariusze,
opracowujemy scenopisy i przygotowujemy plan
zdjęciowy. Z czasem wytworzyły się różne grupki,
które samodzielnie – już bez mojej pomocy – realizują własne pomysły filmowe. Podobnie dzieje się
z tymi, którzy już ukończyli nasze liceum. Często
dzwonią, zapraszając na pokaz filmów, bądź przynoszą wersje robocze, prosząc o opinię.
Zrealizowane przez klasy medialne filmy swoją
premierę mają podczas otwartych pokazów, prowadzonych pod koniec roku szkolnego w jednej
z sal lekcyjnych. Do tej pory udało się zrealizować
około 60 filmów krótkometrażowych. To w większości efekty wyjazdów warsztatowych, choć nie tylko.
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Kilka z filmów zakwalifikowało się, i prezentowanych było, na ogólnopolskich i międzynarodowych
festiwalach filmów amatorskich i niezależnych.
W tym miejscu warto wymienić film Dary zimy
Kingi Demskiej i Michała Czerwonki. Film zdobył
I miejsce na I Usteckim Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(O)A, Nagrodę Główną ex aequo na Sopot
Film Festival, wyróżnienie podczas 2. Festiwalu
Młodego Kina Skoffka, wyróżnienie na 5. Festiwalu
Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN.
Prowadząc zajęcia z realizacji filmu, staram się
rozwijać artystyczne zainteresowania uczniów. Niektórzy z nich podejmują próby zdawania do szkół
teatralnych i filmowych, niejednokrotnie z sukcesami. Ale także ci, którzy zdecydowali się na inne
kierunki studiów, nie zrywają kontaktu z tą dziedziną sztuki. Wspomniany wcześniej Michał Czerwonka, choć studiuje kulturoznawstwo, włączył się
w działalność wrocławskiego środowiska filmowego. Po jego ostatnim filmie I tak cały dzień widać,
jakie postępy zrobił od czasów licealnych.
Praca nad filmem to dobry środek do integracji
społeczności uczniowskiej, ale także do budowania
i pogłębiania istniejących więzi społecznych. Patrząc na młodzież, zauważam, że potrzebują bodźców do działania, czegoś, co wypełni im czas. Nie
potrafią znaleźć pomysłu na siebie, na swój wolny
czas. Pokazuję im, że imprezowe „pomysły spod
bramy” można zamienić na pomysł na film.
Organizator: V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,
ul. Senatorska 32
miejsce realizacji: V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
termin realizacji: od 2002 roku
uczestnicy: uczniowie I i II klasy o profilu medialnym – około
30-35 osób z każdej klasy
źródła finansowania: nasze działania filmowe finansowane
są głównie przez szkołę (z funduszu rady rodziców oraz szkoły
udało się zakupić kamerę cyfrową, statyw oraz dyktafon; w razie potrzeby możemy otrzymać kasety, na których realizujemy
materiały filmowe); niestety potrzeby są dużo większe, wielkim
utrudnieniem jest brak komputera i oprogramowania do montażu filmów (najczęściej uczniowie wykorzystują prywatne komputery i darmowe oprogramowanie, które bywa bardzo ubogie w możliwości); rekwizyty i kostiumy kupujemy, korzystając
z klasowych zbiórek pieniędzy; jednak ograniczenia finansowe,
brak sprzętu czy jego nie najlepsze parametry, nie są przeszkodą, by kręcić filmy – wystarczy chęć, pomysł i trochę samozaparcia;
realizacja spektakli odbywa się bez żadnego wsparcia finansowego – potrzebne stroje i rekwizyty przygotowujemy sami,
materiały kupujemy z zebranych pieniędzy klasowych (w miarę
możliwości stroje wypożycza nam legnicki Teatr Modrzejewskiej).
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Balans

XII Międzynarodowe Letnie Warsztaty dla Dzieci
prof. dr hab. Wiesław Karolak – twórca i dyrektor
artystyczny
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Steffi Engelstadter – dyrektor organizacyjny
prof. dr hab. Wiesław Karolak
Studia artystyczne poszerzył o studia wybranych
zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy
pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.
Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji,
mail art, warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych).
Wystawy w galeriach, muzeach, centrach artystycznych, uczelniach, w kraju i za granicą.
Autor kilkudziesięciu filmów edukacyjnych, kilkunastu książek i wielu artykułów w wydawnictwach polskich i zagranicznych.
Praca pedagogiczna: Uniwersytet w Bolzano
(Włochy); Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Założył i prowadzi Pracownię MULTIMEDIA); Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; gościnnie profesor kilku zagranicznych uczelni.
Powołał do życia Międzynarodową Letnią Akademię InSEA i Międzynarodową Letnią Akademię
Umiejętności Twórczych. Wieloletni Przewodniczący Polskiego Komitetu InSEA i Członek Zarządu
Światowego InSEA. Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS.
Nagrody: Złoty Medal Prezydenta RP za całokształt pracy pedagogicznej (2008); doktorat honoris causa, Uniwersytet w Bielefeld (1999); Ziegfeld Awards (Światowy Edukator Roku 1999), USA;
nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1996);
nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość
dla dzieci i młodzieży (1978, 1984).
Międzynarodowe Letnie Warsztaty dla Dzieci
z krajów europejskich odbywają się w Weimarze
od 1993 roku. Organizator tych warsztatów oraz
dyrektor artystyczny projektu przygotowują program niepowtarzalny, szczególny, dostosowany do
zaproszonych uczestników oraz nieprzewidzianych
sytuacji. Nieprzewidziane sytuacje to głównie pogoda, która lubi płatać figle. Zajęcia odbywają się
w wolnej przestrzeni w parku im. Goethego w pobliżu Reithausu – dawnej powozowni, a dziś Centrum
Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży. Warsztaty
trwają przez sześć dni, codziennie, od godziny 14
do godziny 18. Przed południem organizatorzy zapewniają uczestnikom bogaty program kulturalny.
Dzień pierwszy – poniedziałek, 18 lipca 2005
Profesor Wiesław Karolak przedstawił myśl przewodnią projektu:
Znaczenia słowa balans definiują słowniki i en18

CO NOWEGO?

cyklopedie, ale balans w różnorodnych związkach, połączeniach jest różnie rozumiany. Balans
ma również wiele znaczeń metaforycznych. Każdy
z nas ma momenty „zachwiania się”, skłaniania
na przemian ku czemuś, lawirowania między
czymś. Jeżeli nie potrafimy nad tym zapanować,
zachowując ogólną równowagę, do naszego życia
wkracza chaos, otacza nas coś niezrozumiałego,
coś wymyka nam się z rąk, a my sami mamy uczucie, jakbyśmy zsuwali się po równi pochyłej. Balans
ma fundamentalne znaczenie w naszym życiu.
W twórczości artystycznej balans to dążenie
do równowagi wokół „centralnego punktu”. Procesowi twórczemu od początku do końca towarzyszy
balansowanie elementami obrazu, formą, kolorem,
dźwiękiem, ruchem. To, co jest przedstawione
w różnej formie, można postrzegać jako łańcuch
ćwiczeń równowagi – balansu.
Wiele z tych metafor można odnieść do różnych
sytuacji życiowych. Zdając sobie sprawę z ważności zagadnienia, uznaliśmy, że ćwiczenia w balansowaniu są niezbędne dla nas wszystkich, abyśmy
mogli sami siebie odnaleźć – znaleźć równowagę
wewnętrzną.
Rozpoczęła się praca warsztatowa. Profesor
Karolak zaproponował, aby dzieci „przedstawiły
się” sobie. Przekazały swoje niepowtarzalne imię.
Każde imię jest zupełnie inne, nawet jeśli brzmi tak
samo. Jest ono związane z niepowtarzalnymi cechami danej osoby. Tak jak przedmiot może mieć
swój kształt, kolor, smak, temperaturę.
Poproszono dzieci o wykonanie kilku szkiców
swojego niepowtarzalnego imienia.
Następnie każdy z uczestników mógł przenieść
jeden, wybrany przez siebie szkic, na biały podkoszulek. W trakcie realizacji tego ćwiczenia pojawiły
się u dzieci następujące refleksje: „To cudowne,
że można zobaczyć swoje imię”, „Nie wiedziałem,
że moje imię choć brzmi tak samo jak mojego kolegi, ma inny kształt i kolor”.
Dzień drugi – wtorek, 19 lipca 2005
Warsztat Historia naturą pisana – frotage –profesor
Wiesław Karolak.
Na wstępie omówiona została technika frotage.
Potem uczestnicy przeszli na cmentarz obok kościoła Jakobinów w Weimarze i poszukiwali tam
charakterystycznych dla tego miejsca kamieni, napisów, drzew, ciekawych detali i faktur na nagrobkach oraz wewnątrz kościoła. Każdy z uczestników otrzymał białą tkaninę o rozmiarach 1m x 1m
i ołówki-grafity. Zadanie polegało na ułożeniu tkaniny na dowolnie wybranym fragmencie architektury lub detalu natury i pocieraniu ołówkiem tak,
aby występująca pod spodem faktura odcisnęła się
na tkaninie. Czynność tę należało powtarzać wielokrotnie, za każdym razem odciskając inny element,
aż do wypełnienia całej tkaniny obrazami – odbiciami natury i architektury.
Po powrocie do budynku Reithausu wykonane
prace ułożono obok siebie na podłodze. Wszyscy
porównywali je i rozmawiali o tym, co powstało.
Stwierdzili, że powstały karty historii. Prowadzący
zaproponował, aby uczestnicy dobrali się parami
tak, aby ich prace nie tworzyły chaosu, lecz zachoBalans

wały równowagę, uzupełniały się. Na boku tkanin
wykonano otwory, przez które przepleciono sznurek. W ten sposób powstały dwie strony książki.
Połączono je w ten sam sposób z pracami następnej pary kolegów i następnej pary, aż powstała
wielka całość, ogromna księga. Te prace połączył
nie tylko sznurek. Łączył je jeden cel – zachowanie
równowagi między nimi, równowagi między historią a rzeczywistością.
Dzień trzeci – środa, 20 lipca 2005
Warsztat Codzienna niecodzienność – Alicja Kowal,
studentka Pracowni Multimedia na Wydziale Edukacji Wizualnej, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Autorka zadała uczestnikom następujące pytania: „Czym jest dla nas nasza rzeczywistość?”,
„Czujemy się w niej dobrze, czy przerasta nas?”,
„Czy tworzony przez nas świat baśni jest tylko
tęsknotą za beztroskim dzieciństwem? Czy jest
może próbą stworzenia rzeczywistości zastępczej,
lepszej, w której także nasze lepsze strony mają
wreszcie szanse zaistnieć?”, „Czy świat wymyślony
nie zdominuje rzeczywistości?”
Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez nauki ścisłe, powinno
zabraknąć miejsca na baśń, wyobraźnię i nierzeczywistość. Lecz dzieje się zupełnie odwrotnie.
Im bardziej przyziemne staje się nasze życie, tym
częściej uciekamy od niego w nierzeczywistość. Jesteśmy w tym świecie bezpieczni, dopóki potrafimy
go pogodzić z rzeczywistością. Świat można dzielić
na wiele kontrastujących ze sobą części, ale części
te zawsze dopełniają się, tworząc jedność.
Autorka zaproponowała zabawę, w której
uczestnicy poszukiwali balansu, równowagi między światem baśni a rzeczywistością. Dla ukazania
zagadnienia wybrała jako pole działań sferę bliską
człowiekowi, a mianowicie ubiór. Ubranie jest „wizytówką człowieka”, podkreśla jego indywidualne
cechy. Często jednak mamy ochotę przebrać się
za kogoś innego, wkroczyć w inny świat, świat baśniowy, który kieruje się własnymi prawami. Zadaniem uczestników było stworzenie wymarzonego
przez siebie stroju. Stroju, który pozwala być kimś
innym, pozwala łamać konwenanse.
Dzień czwarty – czwartek, 21 lipca 2005
Warsztat Masa doświadczeń – Emil Skrzyński, student Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi.
Autor zwrócił uwagę na to, że grupa uczestników
warsztatów pochodzi z różnych krajów. Mówią innym językiem, dorastają zgodnie z kanonami różnych wyznań. Każdy przywiózł ze sobą inne przeżycia, doświadczenia. Każdy jest indywidualnością.
Każdy inaczej przeżywa radość, smutek. Celem
warsztatu było podzielenie się z innymi własnymi
doświadczeniami i wzbogacenie się o nowe doznania, nie czyniąc nikomu krzywdy. A więc balans,
zachowanie równowagi.
Uczestnicy warsztatu usiedli w kręgu na łące
przed budynkiem Reithausu i zawiązali oczy przepaskami (białymi i kolorowymi). Każdy z uczestników kolejno wstawał i podawał dłoń siedzącym,
nie widząc ich. Powstała w ten sposób spirala dzieci krążących z wyciągniętą dłonią, oczekujących
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tyku innej dłoni. Nie było to łatwe ćwiczenie, ale
żeby widzieć więcej, należy zamknąć oczy. Zgodnie
z tą zasadą prowadzący zaproponował, aby dzieci
połączyły się parami: jedna osoba posiadająca białą przepaskę, druga kolorową. Osoba z oczyma zawiązanymi białą przepaską była „ślepcem” prowadzonym przez swojego przewodnika. Przewodnik
prowadził partnera, ostrzegał przed niebezpieczeństwem, podprowadzał do różnych przedmiotów, ludzi, aby ten mógł poprzez zmysł dotyku poznać to,
czego nie widzi. Aby mógł odczuć fakturę badanego przedmiotu, jego temperaturę, być może kolor.
Po pewnym czasie następowała zmiana.
Następnie dzieci dobrały się w zespoły 4-osobowe – dwie osoby posiadające opaski białe i dwie
kolorowe. Do wykonania tego ćwiczenia należało zdjąć obuwie, aby tym razem nie widząc, „poznawać” otoczenie stopami. Białe opaski założyli
„ślepcy” – „kolorowi” nie używali przepasek. Byli
przewodnikami. I tym razem, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, czuli odpowiedzialność za osoby
oddane im pod opiekę. Chcieli zrównoważyć swoją chęć działania z potrzebami podopiecznych, ich
obawami.
Po wykonaniu tych ćwiczeń wszyscy zdjęli opaski z oczu. Spojrzeli inaczej na to, co widzą. Brakowało słów, aby przekazać swoje doświadczenia,
przeżycia. Był lęk, obawa, zachwyt, zaskoczenie,
zaduma. Następne ćwiczenie polegało na przekazaniu w formie plastycznej doświadczeń i emocji,
doznanych podczas ćwiczeń. Dzieci wspólnie przygotowały masę solną i każdy z uczestników nadał
kształt swoim przeżyciom. Następny etap to malowanie powstałych form. Kolor był dopełnieniem
wypowiedzi.
Dzień piąty – piątek, 22 lipca 2005
Warsztat Pieniądze – Izabela Malinowska, studentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi.
Każde życie ma jakiś cel. Żyjemy po coś, dla
kogoś, dla czegoś... dla siebie. Często wiele dostajemy, chętnie bierzemy, ale na świecie, we wszystkim istnieje równowaga, również pomiędzy dawaniem i braniem. Aby coś dostać, trzeba coś dać.
Niekoniecznie od razu, może jutro, może za miesiąc, a może za 10 lat. I nie są to wartości, które
można przeliczyć na pieniądze. Mimo to autorka
zaproponowała stworzenie banknotu. Niezwykłego,
oryginalnego banknotu. Banknot ten, jak wszystkie
na świecie, powinien posiadać dwie strony. Jedna
strona to odzwierciedlenie tego, co chcemy mieć,
dostać od innych, co jest dla nas najważniejsze.
Druga strona to wszystko to, co chcemy, możemy
dać innym.
Dzieci wykonywały swoje banknoty na tekturach
o wymiarach 55x150cm. Wypełnienie tak dużej powierzchni po obu stronach było bardzo pracochłonne. Interesujące jest to, że dzieci chciały obdarować innych tym, czego same pragnęły. Zachowały
równowagę między przyjmowaniem czegoś, a dawaniem innym.
Dzień szósty – sobota, 23 lipca 2005
Tego dnia uczestnicy przygotowywali się do prezentacji wszystkich prac, które wykonali podczas
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warsztatów. Prezentacja odbyła się w otwartej
przestrzeni w parku Goethego przed budynkiem
Reithausu. Na linach rozwieszonych wśród drzew
przymocowano „wielką księgę historii” (frotage),
obok podkoszulka z „moim wyjątkowym imieniem”,
a na wprost, tworząc aleję dla zwiedzających, prezentowały się „wymarzone banknoty”. Nieopodal
pojawiły się, ułożone w kształcie delikatnie wijącej
się ścieżki, emocje zapamiętane i utrwalone w masie solnej.
Organizator: Kinderbüro Weimar w kooperacji z Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar
miejsce realizacji: Weimar, Niemcy
termin realizacji: 18–23 lipca 2005
uczestnicy: 28 osób w wieku od 10 do 16 lat (ośmioro dzieci
z miejscowości Klausen we Włoszech, ośmioro dzieci z Zespołu
Szkół nr 4 „Łejery” w Poznaniu, dwanaścioro dzieci z Weimaru)
źródła finansowania: DPJW/ PNWN.
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Co w Wiśle piszczy?

Izabella Łysiak – koordynator projektu
Gimnazjum nr 4 w Warszawie
Izabella Łysiak
Nauczycielka biologii w Gimnazjum nr 4 w Warszawie,
zajmująca się od wielu lat opracowywaniem i koordynacją projektów z zakresu edukacji środowiskowej oraz pozyskiwaniem funduszy na ich realizację i promowanie w środowisku lokalnym; opiekun
Szkolnego Koła Ekologicznego.
Współpraca: Iwona Jachimowicz-Karoń (nauczycielka języka polskiego i animatorka działań
Szkolnego Koła Teatralnego), Hanna Sosnowska
(nauczycielka biologii i plastyki, opiekun Szkolnego Koła Plastycznego), Marta Gąsior (nauczycielka języka angielskiego i opiekun Szkolnego Koła
Teatralnego w języku angielskim), Jolanta Korowicka
(nauczycielka-bibliotekarz, dokumentująca elektronicznie działania i projekty szkoły).
Edukacja środowiskowa i artystyczna od wielu
lat jest mocną stroną działań naszej szkoły. Wykorzystujemy to przy realizacji, w każdym roku
szkolnym, projektów artystyczno-edukacyjnych,
w których treści z zakresu edukacji środowiskowej
staramy się przekazać także za pomocą działań
artystycznych. Jest to możliwe dzięki współpracy
między członkami rady pedagogicznej naszej szkoły w ramach mikrosystemu edukacyjno-wychowawczego, który oparty jest właśnie na edukacji
środowiskowej i artystycznej uczniów.
Podstawowymi celem projektu było zapoznanie
jego uczestników z problemami, jakie napotykają
ryby dwuśrodowiskowe w zanieczyszczonym środowisku rzek. Przy okazji realizacji tego celu popularyzowaliśmy też wiedzę o Europejskiej Sieci
Ochrony Przyrody Natura 2000, wartościach przyrodniczych i kulturowych doliny środkowej Wisły
oraz poznawaliśmy metody monitoringu stanu środowiska wodnego.
Zastosowane metody i środki dydaktyczne:
– metody: zajęcia terenowe (plener malarski, plener fotograficzny, badania jakościowe wody z Wisły
z wykorzystaniem metod: analizy chemicznej
i biomonitoringu), laboratoryjna, burza mózgów,
mapa pojęciowa, pogadanka problemowa, praca
w grupach, audiowizualna, gra dydaktyczna, debata, prezentacja, drama, warsztatowa (warsztaty plastyczne, fotograficzne, teatralne i literackie),
– środki dydaktyczne: pomiarowy zestaw ekologiczny, gra dydaktyczna Łososiowe karty, zestawy
scenariuszy wykorzystujących metody aktywizujące z obudowy programu Łosoś – reaktywacja oraz
własne, zestawy literatury pomocniczej, filmy, prezentacje multimedialne, tablice ekspozycyjne.
Projekt realizowaliśmy w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego WWF (World Wide
Fund For Nature) Łosoś – reaktywacja, który składał się z dwóch modułów: Cała prawda o łososiu
i Wisła – akcja, łosoś – reakcja. W pierwszej części dominowały działania edukacyjne, a działania
artystyczne były ich uzupełnieniem, natomiast
w drugiej części projektu dominowały działania
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artystyczne. Projekt realizowany był w ciągu całego roku szkolnego 2007/2008, a jego finałem był
XI Szkolny Dzień Ziemi dla Szkół Podstawowych
i Gimnazjów Mokotowa zatytułowany Co w Wiśle
piszczy?, który odbył się 25 kwietnia 2008 roku.
W ramach programu Cała prawda o łososiu realizowałyśmy: lekcje metodami aktywizującymi
w klasopracowniach; zajęcia pozalekcyjne w ramach szkolnych kół zainteresowań: geograficznego,
ekologicznego, plastycznego i szkolnego zespołu
teatralnego, zajęcia warsztatowe; zajęcia terenowe nad Wisłą, związane z badaniem jakościowym
wody, wycieczki do Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Centralnego; wywiady z członkami Polskiego
Związku Wędkarskiego. Gromadziliśmy też dane
w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej przy bibliotece szkolnej. Efektem projektu było
także wydanie Szkolnej monografii warszawskiego
odcinka doliny środkowej Wisły.
W toku realizacji II modułu Wisła – akcja, łosoś
– reakcja najważniejszym działaniem, które zrealizowaliśmy z dużym sukcesem był XI Szkolny Dzień
Ziemi dla szkół podstawowych i gimnazjów Mokotowa zatytułowany: Co w Wiśle piszczy?. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy gimnazja
i szkoły podstawowe z Mokotowa i zaproponowaliśmy uczniom i nauczycielom z tych placówek udział
w następujących działaniach artystycznych:
- konkursie plastycznym „Co w Wiśle piszczy?”
Zadaniem konkursu była naturalistyczna lub baśniowa, poważna lub humorystyczna wizja życia w ekosystemie rzeki na przykładzie Wisły.
Uczniowie mieli zaprezentować gatunki ryb i roślin wiślanych w ich naturalnym środowisku życia oraz wzajemne powiązania między nimi
i problemy, jakie napotykają w swoim otoczeniu.
- konkursie literackim „Co w Wiśle piszczy?”
Celem konkursu było wykorzystanie gatunków literackich, takich jak: fraszka, bajka lub opowiadanie
do przedstawienia problemów związanych z tematyką projektu.
- konkursie fotograficznym „Wisła – cztery
pory roku”
Celem tego konkursu było pokazanie „dzikiej” Wisły,
obserwowanej w różnych porach roku.
- debacie „Moja Wisła – wczoraj, dziś i jutro”
Celem debaty było pokazanie opracowań związanych z tematyką projektu, powstałych w szkołach
jako wynik badań i obserwacji, prowadzonych przez
uczniów, w ramach szkolnego monitoringu stanu środowiska wodnego i innych prac związanych
z popularyzacją ochrony przyrody doliny środkowej
Wisły. Uczniowie w ramach tego działania pracowali nad prezentacjami multimedialnymi.
Aby zrealizować zadania konkursowe prowadziliśmy następujące zajęcia:
– Jak fotografować przyrodę? – warsztat fotograficzny,
– Co w Wiśle piszczy? – warsztat literacki (tworzenie fraszek, bajek i opowiadań z wykorzystaniem
informacji z obudowy programu Łosoś – reaktywacja),
– Światłocień i barwa – warsztat plastyczny i wykonanie prac związanych z różnorodnością życia
w wodach śródlądowych,
– emisja głosu, kształcenie umiejętności prawidłowej
Co w Wiśle piszczy?
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dykcji, praca nad tworzeniem tekstu sztuki teatralnej – w oparciu o wiadomości zdobyte z programu
Łosoś – reaktywacja,
– warsztaty teatralne związane z wystawieniem
dramy pod tytułem Co w Wiśle piszczy?, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem
nauczycieli,
– Organizujemy przestrzeń – planowanie, projektowanie i wykonanie dekoracji na finał przedsięwzięcia,
– Budujemy modele ryb – warsztat techniczny,
– Origami – ryby z papieru – warsztat techniczny
realizowany dla młodszych uczniów podczas finału
przedsięwzięcia.
W czasie finału zaproszeni goście obejrzeli
przedstawienie zatytułowane Co w Wiśle piszczy?,
przygotowane przez zespół teatralny Gimnazjum
nr 4. Dowcipny scenariusz, piękna oprawa plastyczna
i wzruszające piosenki sprawiły, że przedstawienie
zostało przyjęte przez publiczność z entuzjazmem.
Finał projektu był także okazją do zaprezentowania i wyróżnienia interesujących prac plastycznych,
fotogramów oraz utworów literackich, przygotowanych w ramach przedsięwzięcia. Przeprowadzono
także plastyczne zajęcia warsztatowe dla młodszych uczniów i debatę dla starszych uczestników.

Organizator: Gimnazjum nr 4, ul. F. Joliot Curie 13,
02-656 Warszawa, tel/fax 022 845 02 92,
e-mail gimn4@interia.pl, g4@edu.um.warszawa.pl
miejsce realizacji: Gimnazjum nr 4 w Warszawie,
ul. Różana 22/24 (obecnie siedziba mieści się przy
ul. F. Joliot Curie 13)
termin realizacji: od 1 września 2007 roku do 30 maja 2008
roku
uczestnicy: około 300 uczniów z 5 szkól podstawowych i 6 gimnazjów Mokotowa; pieczę nad ich działaniami sprawowało 29 nauczycieli
źródła finansowania: wsparcia finansowego i rzeczowego
udzielili:
– Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,
– Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy,
– Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody,
– Fundacja Nasza Ziemia,
– WWF Polska,
– Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
honorowy patronat: Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu
Mazowieckiego – reprezentowany przez pana Waldemara
Lewandowskiego, wiceprezesa ds. organizacji i promocji PZW
oraz pana Jacka Perkowskiego i pana Tadeusza Szewczyka.
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Cykl projektów edukacyjnych
DZIECKO ⇒ SZTUKA ⇒ KONTAKT
Ewa Kokot
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ewa Kokot
Nauczyciel i historyk sztuki. W 1991 roku
ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Wydziału
Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność historia sztuki). Zrealizowała 24 autorskie projekty zmierzające w swych założeniach
do rozwoju dziecka poprzez kontaktowanie go ze
sztuką – długofalowy program DZIECKO ⇒ SZTUKA
⇒ KONTAKT. Organizatorka międzynarodowych
plenerów dla dzieci. Współpracuje w zakresie edukacji artystycznej z instytucjami kultury w Polsce
i Europie. Organizatorka trzech edycji „Koncertu
na rzecz dzieci mądrych i zdolnych’’. Pomysłodawczyni wydania pierwszej w Polsce muzealnej kolorowanki dla dzieci Portret Damy, opracowanej
na podstawie zbiorów Galerii Malarstwa Muzeum
Górnośląskiego. Obecnie wydana jest następna pozycja Fortepian, czyli gra faktury – książka
o fakturze w sztuce wizualnej wraz z płytą z muzyką współczesną.
Podstawowym celem cyklu projektów DZIECKO
⇒ SZTUKA ⇒ KONTAKT jest wszechstronny rozwój
osobowości wychowanków, inspirowany kontaktem
ze sztuką. Prowadząca wykorzystuje zbiory muzealne i galeryjne jako inspirację dla całościowego
rozwoju dziecka. Kontakt ten stanowi podstawę
do działań ekspresyjnych, twórczych, podjętych
na bazie obserwacji. Taki bezpośredni ogląd dzieła
sztuki przez dzieci jest inspiracją do podejmowanych przez nie prac plastycznych.
Jednocześnie dzieci poznają różne możliwości
wypowiedzi artystycznej i naturalnie oswajają się
z energią dzieła sztuki (poprzez odbiór i tworzenie). Takie zamierzone kontaktowanie DZIECKO
⇒ SZTUKA i kontrreakcja SZTUKA ⇒ DZIECKO
zmierzają do ujawnienia aktywności twórczej.
Celem nadrzędnym jest więc organizowanie sytuacji sprzyjających doświadczaniu wartości. Odwoływanie się do kontaktów ze sztuką „najwyższej
próby’’ (arcydzieł, najwybitniejszych wykonawców,
twórców, najlepszych instytucji upowszechniania).
Autorka opracowała projekty inspirowane zbiorami muzealnymi lub wystawami sztuki. Każdy
z nich badał określony problem związany ze sztuką wizualną. Czasem odnosiły się one do muzyki,
teatru, ale zawsze w korelacji z pracami plastycznymi. Wykorzystując zbiory muzealne, wystawienniczą działalność instytucji kultury, festiwale muzyczne i zasoby sztuki sakralnej, od maja 2003 roku
do sierpnia 2008, zrealizowane zostały 24 projekty autorskie z przeznaczeniem dla dzieci w wieku
od 7 do 12 lat. Realizowane one były w formie
warsztatów artystycznych. Poszczególne warsztaty
skupiały się wokół następującej osi:
– odkrywanie dzieła sztuki, często wspólny z prowadzącą wybór dzieła lub zestawu dzieł, nawiązujących do badanego problemu,
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– obserwacja dzieła przez dziecko, wypowiedzi
na jego temat, dyskusja,
– inspiracja dziełem, posługiwanie się technikami
plastycznymi w nawiązaniu do poszukiwań konkretnego artysty, ale przede wszystkim do aktywności
dziecka, jego ekspresji, z naciskiem na indywidualne podejście, samodzielny wybór zadań podczas
pracy grupowej; inspiracja miała wpływ na technikę plastyczną lub sposób realizacji tematu,
– praca w grupie, podejmowanie wspólnych decyzji intelektualnych i artystycznych, przejawiających
się w wypowiedziach twórczych,
– finałowa ekspozycja, połączona z wernisażem
i pokazem multimedialnym, obrazującym pracę
nad projektem.
Projekty realizowane były w dwóch formach
– dla grupy stałej i dla grup jednorazowych. Realizacja projektu dla grupy stałej (liczącej trzydzieścioro dzieci rocznie, w cyklu czteroletnim) została
rozszerzona o plenery artystyczne Sztuka, Europa
i my. Były one organizowane we współpracy z instytucjami sztuki w Polsce i Europie.
Tytuły poszczególnych projektów i omawiane
zagadnienia, realizowane w grupie stałej, w której
główną ideą pracy jest systematyczna i długofalowa praca z tym samym dzieckiem:
– „W poszukiwaniu obrazów” – na bazie zbiorów sztuki dawnej. Zagadnienie: Obraz jako inspiracja wyrażania siebie, rozwijanie kreatywności
w nawiązaniu do prac portretowych i pejzażowych. (I edycja: maj–lipiec 2003, II edycja: wrzesień 2003–luty 2004). I plener zorganizowany
we współpracy z Muzeum Beskidzkim w Wiśle (22–
28.02.2004).
– „Powtarzalność obrazu” – związany z kolekcją sztuki współczesnej. Zagadnienie: Multiplikacja jako możliwość wypowiedzi twórczej (marzec–
czerwiec 2004). II plener międzynarodowy w Rimini
(9–20.07.2004).
– „Fragmentaryczność”. Zagadnienia: Kopiowanie XVIII-, XIX-, XX-wiecznych prac i wykonywanie „twórczych kopii”. Rozwijanie wątków
obrazu jako forma zabawy artystycznej (październik 2004–czerwiec 2005). Wycieczka plenerowa
do Warszawy, zwiedzanie Muzeum Narodowego
i wystawy Transalpinum ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (3–5.12.2004). IV plener
artystyczny w Darłowie, zorganizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Zamkiem
Książąt Pomorskich w Darłowie (04–18.08.2005).
– „Zmienność kolorytu” – na bazie zbiorów sztuki dawnej. Zagadnienie: Barwa w korelacji z muzyką
Antonia Vivaldiego (wrzesień 2005–czerwiec 2006).
V plener artystyczny w Zakopanem (28.01–04.02.2006)
we współpracy z Muzeum Tatrzańskim. VI plener artystyczny w Hiszpanii zrealizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy
z Konsulatem Polskim w Barcelonie i profesorem
J. M. Pedrolem z Uniwersytetu w Barcelonie (28.06–
10.07.2006).
– „W poszukiwaniu faktury”. Zagadnienie: Badanie faktury jako budowy powierzchni obrazu,
rzeźby czy przedmiotu (wrzesień 2006–czerwiec
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2007). VII plener artystyczny w Pieninach zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem
Historyków Sztuki Zamek Dunajec w Nidzicy
(12.02–18.02.2007). VIII plener artystyczny na wyspie Pag w Chorwacji zorganizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Sakralnej w Zadarze (30.06
–10.07.2007).
Szczegółowy opis jednego z projektów „W poszukiwaniu faktury”:
W ramach działań uczestnicy poznawali następujące zagadnienia:
– faktura powierzchniowa; zjawiska faktury;
– ocena wizualna faktury;
– ocena powierzchni przez dotyk;
– faktura i kontrast, kontrast faktur - powierzchniowo wgłębnej i powierzchniowo wypukłej;
– relatywizm faktury - pozorna zmiana wartości
faktury w zależności od kierunku oświetlenia i barwy powierzchniowej;
– kontrast faktur - matowo-połyskliwej, chropowato-gładkiej;
– relatywizm faktur - pozorna zmiana stopnia
wgłębności faktury (zmiana ilościowa);
– relatywizm faktury - pozorna zmiana wartości
faktury wypukłej w zależności od kierunku oświetlenia i barwy powierzchni;
W trakcie pracy uczestnicy poznawali badany
problem faktury, czyli budowę powierzchni obrazu,
rzeźby czy obiektu. Jednocześnie sami odkrywali
i kształtowali materiały, uzyskując różnorodne
efekty.
Nowatorskim przedsięwzięciem, zrealizowanym
w ramach tego projektu, jest wydawana przez autorkę książka zatytułowana Fortepian, czyli gra
faktury. Doboru prac plastycznych do tej pozycji
dokonały dzieci, korzystając ze zbiorów Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu. Książka jest zestawem
zadań plastycznych, dotyczących różnych zagadnień związanych z fakturą dzieł sztuki. Zawiera
również płytę z muzyką współczesną, skomponowaną przez Małgorzatę Kaniowską, przedstawiającą fakturę muzyczną. Książka umożliwia indywidualną pracę każdego dziecka.
Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
współpraca podczas organizacji plenerów: Muzeum
Beskidzkie w Wiśle; Museo Arcivescovile w Ravennie; Muzeum
Narodowe w Warszawie; Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta
w Warszawie; Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie; Muzeum Narodowe w Szczecinie; Zamek
Książąt Pomorskich w Darłowie; Muzeum Tatrzańskie; Galeria
Sztuki Współczesnej im. Władysława Hasiora; Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza; Muzeum im. Karola Szymanowskiego ATMA w Zakopanem; Le Musée Matisse w Nicei;
Caixa Forum w Barcelonie; Fundacja Joan Miró w Barcelonie;
Museu d’Art Cotemplorani de Macba w Barcelonie; Museo Picasso w Barcelonie; Stowarzyszenie Historyków Sztuki Zamek
w Nidzicy, Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy; Dom
rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach; Narodni Muzej w Zadarze
(Chorwacja); Sakralna umjetnost w Zadarze (Chorwacja);
termin realizacji: od maja 2003 do sierpnia 2008
uczestnicy: około 120 dzieci
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źródła finansowania: projekt realizowany ze środków własnych (autorka jest inicjatorką zbierania środków na rzecz zakupu materiałów plastycznych, w celu utrzymania całkowitej
bezpłatności warsztatów i od trzech lat organizuje specjalny
koncert pod nazwą Koncert na rzecz dzieci mądrych i zdolnych).

Tytuły poszczególnych projektów i omawiane zagadnienia, realizowane w grupach jednorazowych
z dziećmi, które niejednokrotnie po raz pierwszy
miały kontakt z pracą artystyczną i ze sztuką:
– „Letnie żywioły” – pokazujący możliwości odwzorowywania natury w formie pejzażu, poprzez
wyobrażenia i obserwację filmów artystycznych
i prac plastycznych (lipiec 2003).
– „Nieśmiertelne miejsca” – badający najwspanialsze dokonania w zakresie architektury światowej
w nawiązaniu do sztuk plastycznych (luty 2004).
– „Poszukiwania...” – dotyczący najnowszych
dokonań sztuki polskiej (styczeń 2005).
– „Płaszczyzny świata fantastycznego i realnego”
– nawiązujący do świata fantazji i możliwości jego wyrażania poprzez język sztuki (marzec–kwiecień 2004).
– „Maski, twarze... Ciała, lustra” – o charakterze antropologicznym: maska w tradycji kulturowej
jako punkt wyjścia do realizacji prac plastycznych
w powiązaniu z pracą teatralną (lipiec–sierpień
2004).
– „Feria kolorów i kształtów” – rozwijający
wrażliwość zmysłową dziecka, poprzez odczuwanie
koloru i tworzenie kształtów geometrycznych w nawiązaniu do sztuki geometrycznej (lipiec 2005).
– „Stworzenie świata” – w oparciu o księgę Genesis
i w nawiązaniu do sztuki sakralnej (styczeń 2005).
– „Odbicia i zestawienia” – nawiązujący do dokonań artystów sztuki współczesnej: Yves Kleina
i Franka Stelli (lipiec–sierpień 2006).
– „Cichy kolor i sen” – poświęcony twórczości
Marka Rothko i Man Raya (lipiec–sierpień 2007).
– „Pejzaże wyobraźni” – obrazujący korelację muzyki orkiestrowej z plastycznym wyobrażeniem miejsca w świecie (Niemcy, Austria, Stany Zjednoczone,
Francja, Włochy).
– „Wizje i konstrukcje” – poświęcony twórczości
Maxa Ernsta i Katarzyny Kobro (sierpień 2008).
Organizatorzy:
– Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach,
Aleja Wojciecha Korfantego 6, 40-004 Katowice,
– Górnośląskie Centrum Kultury, pl. Sejmu Śląskiego 2,
40-032 Katowice,
– parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Modrzewskiego 2, 41-907 Bytom,
– Rudzkie Towarzystwo Muzyczne, ul. Niedurnego 69,
Ruda Śl. 9/Nowy Bytom
termin realizacji: od maja 2003 do sierpnia 2008
uczestnicy: około 700 dzieci
źródła finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urząd Miasta w Katowicach, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej,
osoby prywatne.
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Człowiek cząstką natury

Joanna Brzezińska
Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie
Joanna Brzezińska
Animatorka rozwoju podmiotowości, prowadzi ćwiczenia z przedmiotu – działania twórcze w Wyższej
Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,
a także zajęcia w pracowni grafiki dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie.
Ukończyła Studium Arteterapii Polskiego Instytutu
Ericksonowskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia
edukacyjno-rozwojowe z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie.
Przez kilka lat uczestniczyła w Letnich Akademiach
Sztuki organizowanych przez Polski Komitet
Międzynarodowego Wychowania przez Sztukę
InSEA i różnorodnych plenerach. Bierze udział
w wystawach twórczości pedagogów i w wystawach
miniatur graficznych oraz konferencjach naukowych z dziedziny sztuki i edukacji. Organizuje i prowadzi projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
a także warsztaty plastyczne i plenery dla młodzieży. Interesuje się wspomaganiem rozwoju twórczego człowieka w każdym wieku, możliwościami
terapeutycznymi sztuki, ekologią. Jest członkinią
Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności i Jurajskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.
Celem projektu było:
– wypracowanie aktywnych metod łączenia zagadnień ekologicznych z językiem plastyki.
Cele warsztatów były następujące:
– nawiązanie bliskiej relacji ze światem naturalnym, wnikliwa obserwacja rzeczywistości,
– doświadczenie harmonii istniejącej w naturze,
wzbogacenie wrażeń zmysłowych,
– uwrażliwienie, nastawienie na bezpośrednie przeżycie i doświadczenie w kontakcie z drugą osobą
i własnymi emocjami,
– oderwanie od zgiełku i pośpiechu.
Projekt został zrealizowany wspólnie ze studentkami IV roku edukacji artystycznej, w zakresie
sztuk plastycznych, Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, założycielkami studenckiego koła
naukowego „Piąty Żywioł”, działającego przy
Instytucie Plastyki: Martą Kusińską, Magdaleną
Niebudek, Katarzyną Nitą, Agatą Mrożek, Pauliną
Turek, Agnieszką Łuczak-Sobczyk, Katarzyną
Michalską, Magdaleną Izdebską-Bartnik.
Najważniejszą częścią projektu było dziewięć
warsztatów, które odbyły się w dniach 12–15 maja
2004 roku, w Siedlcu Janowskim koło Częstochowy. Uczestniczyła w nich młodzież z kilku środowisk
i w różnym wieku: studenci, licealiści i gimnazjaliści. Warsztaty zostały wpisane do programu Festiwalu
Uczelni Artystycznych Województwa Śląskiego ARTERIE
2004.
Zajęcia poprzedzone były teoretycznym przygotowaniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu
relacji człowieka z przyrodą. Istotne było poznanie alternatywnych nurtów ekologicznych, między
innymi: ekologii społecznej, ekologii głębokiej,
ekoetyki i ekofeminizmu. Studentki zapoznały się
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także z informacjami dotyczącymi przyrody Jury
Krakowsko-Częstochowskiej oraz środowiskiem
geograficznym tego regionu. Bardzo inspirujące
okazały się spotkania z ludźmi zaangażowanymi
w działania ekologiczne, często pasjonatami.
Szczególnie owocne były konsultacje z doktorem
nauk przyrodniczych – Piotrem Skubałą, adiunktem Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Filozofowie zajmujący się ekologią twierdzą, że
konsekwencją procesów związanych z doświadczaniem natury, uczeniem się od niej, identyfikowaniem się z różnymi jej elementami oraz poczuciem
jedności z nią, jest ukształtowanie szczególnej tożsamości człowieka, którą można nazwać tożsamością ekologiczną. Poczucie więzi z przyrodą powoduje, że człowiek traktuje ją jak cząstkę siebie, dba
o nią jak o siebie.
Czy to się udało? Czy udało się dostrzec i przyjąć wartości tkwiące w przyrodzie: poszanowanie życia, odpowiedzialność za otaczający świat,
współodczuwanie, umiar? Czy udało się zrealizować najważniejsze chyba zadanie wychowania
ekologicznego tj. rozbudzenie radości i podziwu
dla piękna i różnorodności świata?
Być może warsztaty te stały się przygotowaniem
do istnienia, czyli tworzenia i doświadczania pełni
życia, a nie tylko „robieniem czegoś”. Praca nastawiona była bardziej na proces, mniej na tworzenie
„dzieł”. W bezpośrednim kontakcie z przyrodą nastąpiło samoistne zerwanie z kryteriami narzuconymi przez wychowanie i kulturę, przewartościowane zostały pojęcia: piękna, brzydoty, porządku,
bałaganu, ważności, nieważności...
Spotkanie osób wywodzących się z różnych
środowisk i będących w różnym wieku pozwoliło
na dostrzeżenie odmiennych punktów widzenia,
skonfrontowanie swojego odczuwania i swoich doświadczeń z doświadczeniami innych.
W ramach projektu przeprowadzono następujące warsztaty:
Poznaj... Wybierz... Zdecyduj... – Joanna
Cichecka
Uczestnicy pracowali w trzech grupach: „Patyk”,
„Papier” i „Sznurek”, posługując się odpowiednio jednym z tych materiałów lub współpracując
w mieszanych zespołach. Tworzyli kompozycje plastyczne, uwydatniające cechy materiału lub inspirowane nim. Zadaniem była obserwacja relacji zachodzących w grupach podczas pracy.
Patrzeć, widzieć, czuć – Marta Kusińska
Podczas spaceru uczestnicy poznawali fragmenty skał. Jedną rękę mieli ubraną w rękawiczkę. Zadaniem było zapamiętanie wrażeń wynikających
z badania skały zarówno nie ubraną, jak i ubraną ręką i odwzorowanie ich na dwóch odrysowanych na papierze dłoniach. Wieczorem uczestnicy
wrzucili do ognia „dłoń” z wizerunkiem tego, co ich
ogranicza w poznawaniu świata, a drugą zachowali
jako swoisty drogowskaz.
Jedność w wielości – Magdalena Niebudek
Ile jest ludzi na Ziemi? Ile jest piasku na tej
pustyni? Weź szczyptę piasku i policz ziarenka.
Wyobraź sobie, że ta pustynia to nasz świat!
Człowiek cząstką natury

Poszczególne ziarenka to konkretne osoby żyjące
na tej Ziemi. Jestem tu „ja” i jesteś „ty”.
Zadaniem do wykonania podczas tego warsztatu
było stworzenie rzeźby ze wszystkich uczestników,
która miała pokazać, że każdy człowiek jest ważny
i nie da się zaokrąglić ludzi do zera, a tysiąc i jeden
to 1001.
Oddech – Katarzyna Nita
Wycieczka przez zróżnicowany teren (las, piach,
skały, góry) umożliwiła uczestnikom obserwowanie
zmian w sposobie oddychania. Zadanie polegało
na indywidualnym odnalezieniu takiej przestrzeni,
w której każdy z uczestników będzie „czuł, że oddycha swoim własnym tempem”. W przestrzeni tej,
przy użyciu dowolnych technik i materiałów, należało przedstawić siebie, stworzyć symbol siebie.
Dotyk – Agata Mrożek
W parach uczestników jedna osoba miała zawiązane oczy, a druga była jej przewodnikiem. Zadaniem osoby widzącej było umożliwienie partnerowi poznania otaczającej rzeczywistości za pomocą
wszystkich zmysłów. Potem następowała zmiana
ról. Na zakończenie warsztatu wszyscy uczestnicy wykonywali rzeźby w glinie, które przedstawiały
ich przeżycia i wrażenia związane ze zmysłowym
poznawaniem świata.
Moja przestrzeń – Paulina Turek
Po krótkiej medytacji każdy z uczestników
warsztatu poszukiwał w najbliższej okolicy swojej
własnej przestrzeni – takiej, która najbardziej mu
odpowiadała i podobała się, w której czuł się najlepiej. Zadaniem było dokładne poznanie wybranego miejsca wszystkimi zmysłami i przekształcenie
go w przestrzeń osobistą. Stworzenie takiej formy
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land-artu, w której „ja” autora pracy doskonale
harmonizuje z otoczeniem.
Mandala – Agnieszka Łuczak-Sobczyk
Podczas warsztatu omówione zostało pojęcie
mandali. Uczestnicy szukali naturalnych mandali
w przyrodzie oraz tworzyli swoje własne.
Czas – Katarzyna Michalska
Czym jest czas? Potrafimy nazwać przeszłość,
przyszłość. Możemy określić, co to jest minuta lub
godzina. Wiemy, że słońce rządzi dniem i nocą, ale
czas... Czym jest czas? Za pomocą piasku i własnego ciała uczestnicy starali się pokazać, czym jest
dla nich czas. Na zakończenie tworzyli przestrzenne instalacje związane z tematem warsztatu.
Drzewo – Magdalena Izdebska-Bartnik
Uczestnicy wysłuchali opowieści o dobroczynnym wpływie drzew na człowieka, wybierali swoje własne drzewo, przy którym mogli medytować,
czerpiąc z niego, wzmacniającą siły witalne, energię. Otrzymywali również młodą sadzonkę, a ich
zadaniem było posadzenie jej i nadanie metaforycznej nazwy.
Organizator: studenckiego koło naukowe „Piąty Żywioł”, działające przy Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie
miejsce realizacji: Siedlec Janowski koło Częstochowy
termin realizacji: 12–15 maja 2004
uczestnicy: młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz średnich
(około 20 osób)
źródła finansowania: osoby prowadzące warsztaty oraz uczestnicy, a także środki finansowe przyznanych przez rektora Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie.
Człowiek cząstką natury

Człowiek cząstką natury
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Dilettante – teatr w ruchu

Dagmara Żabska – autorka projektu
Marta Hankus – koordynator
Małopolski Instytut Kultury, Kraków
Dagmara Żabska
Współpracowniczka Małopolskiego Instytutu
Kultury, teatrolog, założycielka i szefowa Teatru
Figur Kraków, aktorka. Pisze pracę doktorską
o kierunkach rozwoju współczesnego teatru lalek
na przykładzie Niemiec. Od wielu lat pracuje na rzecz
społeczności romskiej poprzez realizowanie projektów artystyczno-społecznych (Małopolska wielu
kultur, Viva flamenco!, Cygańskie Theatrum Mundi).
Cały czas się uczy: żonglować, tańczyć flamenco,
jeździć na monocyklu, śpiewać.
Marta Hankus
Absolwentka dramatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator programu Dilettante – teatr
w ruchu w MIK i projektów w Teatrze Figur w Krakowie.
W wolnych chwilach żongluje, pisze adaptacje teatralne i scenariusze filmowe. Uwielbia wyzwania
i podróże. W życiu – przekonana o tym, że wiele
razy warto wykorzystywać niewiele.
Program Dilettante – teatr w ruchu to długofalowy program artystyczno-edukacyjny o silnym
wymiarze społecznym. Realizowany jest przez aktorów, pedagogów i teatrologów. Swoim zasięgiem
wpisuje się w nurt pedagogiki teatralnej i obejmuje metodykę nauczania, teatr i sztuki wizualne. Podejmowane w ramach Dilettante działania
służą aktywizacji społeczności lokalnych. Program
bezpośrednio adresowany jest do instruktorów teatralnych oraz nauczycieli. Pośrednim adresatem
naszych działań są aktorzy zespołów amatorskich,
uczniowie biorący udział w prezentacjach oraz
mieszkańcy miejscowości objętych programem.
Punktem wyjścia dla programu Dilettante jest
brak edukacji teatralnej w polskich szkołach. Jest
ona zwykle spychana na margines – właściwie nie
wiadomo, czy o teatrze powinno się mówić przy
okazji lekcji polskiego, czy wiedzy o kulturze. Instruktorzy teatralni rzadko dysponują zapleczem
teatrologicznym i pedagogicznym. Najczęściej są
po prostu uzdolnionymi ludźmi, którzy własnymi
siłami próbują nauczyć dzieci i młodzież teatru.
Program realizowany jest na płaszczyznach:
– indywidualnej: założeniem Dilettante jest dążyć
do tego, by każdy z uczestników miał możliwość
odkrycia i rozwinięcia tkwiącego w nim potencjału,
– międzyludzkiej: teatr wymaga pracy nad kontaktem z partnerem i podejmowania osobistej odpowiedzialności za działanie całej grupy – doświadczenia zdobyte podczas zajęć teatralnych mogą
znaleźć zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach,
– społecznej: w naszej pracy istotne jest, by angażować nie tylko członków grup teatralnych, ale
i ich rodziny, kolegów, wreszcie społeczność lokalną; w ten sposób praca nabiera większej wagi,
a teatrowi zostaje przywrócony wymiar święta,
obejmującego całą społeczność.
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Najważniejsze aspekty naszej pracy:
– wspieranie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży,
– kształtowanie świadomego odbiorcy teatralnego,
– niwelowanie różnic w dostępie do edukacji kulturalnej, pomiędzy małymi i dużymi ośrodkami,
– podnoszenie kwalifikacji instruktorów teatralnych,
– aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez
sztukę.
Projekt jest wydarzeniem cyklicznym, realizowanym w dwóch modułach, które stanowią comiesięczne warsztaty z pedagogiki teatralnej pod nazwą: Pracownie oraz Kulisy.
Celem Pracowni i Kulis jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów, pokazanie różnych
metod pracy z grupą, umożliwienie współpracy oraz
wymiany doświadczeń. Program obejmuje:
– realizację wydarzeń teatralnych w poszczególnych miejscowościach na terenie Małopolski (w zależności od miejsca zamieszkania uczestników),
– lekcje teatru – prezentacje multimedialne,
– opracowywanie materiałów na stronę internetową,
– udział, wraz z grupą teatralną, w Festiwalu
Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa” (koniec
czerwca, Lanckorona).
Podstawowy kurs Pracowni (w trakcie danej edycji programu Dilettante) obejmuje cykl 9 warsztatów i 8 spotkań, podczas których zajmujemy się:
nauką budowania etiud scenicznych (od improwizacji do koncepcji sceny), przygotowaniem adaptacji scenicznej tekstu, reżyserią.
Na warsztaty składa się kilka elementów: projekcje wideo, pisanie konspektów zajęć i etiud, zajęcia teatralne (aktorskie, muzyczne, kuglarskie,
techniki animacji, reżyseria). Wspólne oglądanie
amatorskich i profesjonalnych spektakli jest punktem wyjścia do rozmowy o podstawowych środkach teatralnego wyrazu, konstrukcji widowisk
i zasadach budowania przedstawień.
Uzupełnieniem warsztatów są indywidualne
spotkania, prowadzone przez aktorów Teatru Figur
Kraków, które odbywają się w poszczególnych
miejscowościach. W ramach tych spotkań przewidujemy dodatkową pracę nad scenariuszami oraz
zajęcia teatralne, których finałem jest zorganizowane, wspólnie z grupą teatralną i mieszkańcami danej miejscowości, wydarzenie teatralne
o charakterze święta dla całej społeczności. Ponadto wszystkie grupy biorą udział w lekcjach teatru
– prezentacjach multimedialnych, przygotowanych
przez studentów krakowskiej teatrologii.
Instruktorzy otrzymują materiały pomocnicze, w których znajdują się między innymi: propozycje ćwiczeń, dodatkowe informacje związane
z tematami warsztatów, poszerzone wersje prezentacji, pomysły, inspiracje, podpowiedzi. Instruktorzy otrzymują również zadania domowe (przygotowanie scenariusza zajęć, napisanie adaptacji,
opracowanie koncepcji sceny). Efekty pracy będą
zamieszczane na stronie internetowej programu
Dilettante, która jest w przygotowaniu.
Dodatkowo dla uczestników Pracowni przewidziany
jest udział w Festiwalu Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa”. Jego głównym celem jest wymiana
Dilettante – teatr w ruchu

doświadczeń między zespołami i prezentacja spektakli. Podczas Festiwalu odbywają się sesje warsztatowe z zaproszonymi aktorami i reżyserami.
Istotnym elementem jest praca ze społecznością
lokalną i dlatego specjalnie do niej adresowane są
warsztaty: dziennikarskie, cyrkowe i wokalne. Całość wydarzenia wieńczy wspólna akcja plenerowa.
Udział w module Pracownie zakłada trzyletni
okres współpracy. Podstawowy kurs Pracowni trwa
dwa lata (dwie edycje programu Dilettante). Pierwszy rok poświęcony jest zdobywaniu podstawowych
umiejętności w zakresie technik aktorskich, budowaniu etiud aktorskich, pisaniu adaptacji scenicznych, prowadzeniu zajęć teatralnych. W drugim
roku pracy nacisk jest położony na reżyserię i pisanie scenariuszy teatralnych. Trzeci rok przeznaczony jest na konsultacje i uczestnictwo w Kulisach.
Natomiast Kulisy to jednodniowe warsztaty
z pedagogiki teatralnej, w ramach których można
rozwijać kreatywność i zgłębiać tajniki teatru. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Krakowie i są
prowadzone przez zaproszonych artystów – aktorów
Teatru Figur Kraków.

Organizator: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27,
31-131 Kraków, tel. 012 422 18 84
miejsce realizacji: projekt realizowany jest w Krakowie
i ośrodkach partnerskich w województwie małopolskim
(w każdej edycji jest od pięciu do siedmiu takich ośrodków); Pracownie i Kulisy odbywają się w Krakowie, natomiast konsultacje merytoryczne w instytucjach biorących udział
w projekcie; festiwal teatrów amatorskich „Wózek Tespisa”
odbywa się w Lanckoronie, w pierwszych dniach po zakończeniu roku szkolnego (w poprzednich edycjach odbywał się:
w Wolbromiu – 2003 oraz w Więcławiecach – 2006 i 2007)
termin realizacji: projekt realizowany jest w cyklu rocznym
od 2003 roku (do tej pory odbyło się 6 edycji)
uczestnicy: w Pracowniach w sumie (w ciągu 7 lat) wzięło
udział 31 osób, w Kulisach 24; najmłodsi uczestnicy Festiwalu „Wózek
Tespisa” to przedszkolacy, a najstarsi to seniorzy z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej (w ostatniej edycji wzięło udział 90
osób)
źródła finansowania: Małopolski Instytut Kultury oraz grant
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Drzewo życia

Eugeniusz Józefowski
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Eugeniusz Józefowski
Urodzony w 1956 roku. Absolwent Uniwersytetu
im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1981
roku.
Kwalifikacje artystyczne I stopnia z malarstwa – w 1996 (doktorat) oraz II stopnia z grafiki
– w 1999 roku (habilitacja) zrealizował na Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Tytuł profesora sztuk
plastycznych otrzymał w 2004 roku.
Uprawia grafikę, malarstwo, fotografię. Miał
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w Polsce,
Niemczech, Danii i Holandii. Uczestniczył w wielu
wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Autor ponad stu książek artystycznych. W latach
1978–2008 przeprowadził około trzysta warsztatów twórczych.
Pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, Zielonogórskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Aktualnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Mieszka na wsi pod Wrocławiem.
Prosta,
Wyciąga się jak dłoń,
Jasna i smukła.
Wątek jak nerw
Snuje się łagodnie i lekko
Rozgałęzia się
Dąży
Do całości.
Basia
Deska pęka
Kolorowo, nierówno wzrasta,
Delikatnie dotyka i pachnie,
Oddycha powierzchnią drogi,
Wzrasta.
Łukasz
Warsztaty Drzewo życia zostały zrealizowane
podczas Międzynarodowej Letniej Akademii Sztuki
InSEA w Jeleniej Górze, w 2003 roku.
Oto relacja z ich przebiegu:
Spotkaliśmy się, wiedząc, że będziemy razem pracowali przez sześć dni.
Dzień pierwszy
Rozpoczęliśmy od wyjmowania z magazynu desek przygotowanych przez organizatorów na nasze
spotkanie. W trakcie tej czynności mieliśmy podjąć
decyzję, która z nich będzie podłożem malarskim
do naszej pracy. Deski różniły się szerokością i ciężarem, miały natomiast tę samą długość 3 metrów.
Niektóre z osób nie mogły ich samodzielnie unieść,
gdyż wiek uczestników warsztatu wahał się od
12 do 50 lat. Deski zostały wniesione przez okno
do dwóch pracowni, w których mieliśmy spędzić
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ten tydzień. Następnie przenieśliśmy się do pobliskiego parku, który stał się miejscem naszych codziennych spotkań.
Na początku sprecyzowałem pewną szczególną
dyspozycję poznawczą, którą chciałem uruchomić
w jak największej liczbie uczestników. Nazywam
ją uważnością. Wydaje mi się, że jest szczególnie
pomocna do obserwacji siebie oraz do uprawiania twórczości. Uważność jest to pewna umiejętność odnotowywania bez komentarzy wszystkiego
na co składa się aktualne doświadczenie. Jednoczesne przypatrywanie się – chwila po chwili ciągowi myśli, odczuć, doznań cielesnych, wspomnień,
marzeń, nastrojów i sądów. Przypatrywanie się ich
pojawianiu się i znikaniu.
W celu przedstawienia się każdy miał dokończyć
zdanie: „Gdybym mógł coś teraz robić, to byłoby
to…”
Następnie wróciliśmy do pracowni. Każdy miał
znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie i dla swojej deski. Próbując być jak najbardziej uważnym,
każdy miał się przypatrzeć swojej desce. Przy tych
oględzinach miał wypisać: 5 czasowników, 4 przymiotniki, 3 rzeczowniki, 2 przysłówki określające
tę deskę. Następnie za pomocą tych słów miał zbudować wiersz o desce. Nie mógł dodawać innych,
jedynie zmieniać ich formę gramatyczną i dodawać
zaimki. Możliwe było zrezygnowanie z części słów,
bądź ich wielokrotne powtórzenie.
Wiersze zostały odczytane, rozdałem farby
i pędzle, wyjaśniłem pobieżnie technologię posługiwania się farbami olejnymi oraz sposoby posługiwania się deską i tym zakończyliśmy przedpołudniowe
spotkanie. Po południu rozpoczęliśmy od treningu
wyobrażeniowego, który poprzedził bezpośrednio
pracę malarską. Posłużyliśmy się znanym z treningów twórczości ćwiczeniem o nazwie Winda. Naszą wyobrażeniową podróż windą rozpoczęliśmy od
podróży w dół do piętra 1, na którym po otwarciu
drzwi wyobrażaliśmy sobie wygląd naszego domu,
mieszkania, pokoju, który opuściliśmy, jadąc tutaj. Musieliśmy ustalić, co sprawia, że możemy
go nazwać moim: czy sprawiają to przedmioty,
zwierzęta, czy też ludzie. Następnie zamknęliśmy
drzwi windy z tym widokiem. Uruchomiliśmy przycisk w windzie z cyfrą 2 i zjechaliśmy głębiej, gdzie
wyobrażaliśmy sobie siebie samych przy czynnościach, które najbardziej lubimy, które czynią
nas szczęśliwymi. Piętro numer 3 otworzyło drzwi
na wyobrażenie najstarszego pamiętanego przez
nas wspomnienia z dzieciństwa. Zainspirowani przez
te wyobrażenia mieliśmy rozpocząć pracę malarską,
pamiętając o poznanej już wcześniej strukturze
i specyfice deski.
Dzień drugi
Poranne spotkanie w parku rozpoczęło się
od rozmowy na temat naszych oczekiwań wobec
świata. Każdy dokończył zdanie: „Mam nadzieję,
że…” Myślę, że warto tu przytoczyć niektóre wypowiedzi, by uświadomić sobie różną gotowość
na opowiadanie o sobie:
Że spędzę ten tydzień ciekawie.
Że spełnię swoje marzenia.
Że ochroniarze w hotelu się zmienią.
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Że ten tydzień będzie najlepszym tygodniem
moich wakacji.
Że nie zniszczę pięknej deski i potem zawiozę
ją do domu.
Że przez cały tydzień będzie ładna pogoda.
Że ogień życia będzie się palił jak najdłużej.
Że najbliższy rok zmieni moje życie.
Że to, co znajduję, jest tym, czego szukam.
Że się nie rozczaruję.
Następnie uczestnicy mieli wybrać odpowiednie
dla siebie drzewo w parku i obejmując je, spytać
o swoje oczekiwania od życia. Po ustaleniu tego
miała być wykonana praca malarska uwzględniająca to doświadczenie.
Dzień trzeci
Poświęcony był bliskości i oddaleniu. Rozmawialiśmy o tym na początku naszego porannego
spotkania w parku. Aby wprowadzić te kategorie,
zastosowałem nieco zmodyfikowany trening medytacyjny. Bardzo istotna w wyborze tego treningu
była centralna obecność drzewa. Zacytuję tutaj
jego pełną treść:
„Wyobrażam sobie piękny, spokojny wiejski pejzaż z jeziorem. Pośrodku jeziora wyrasta olbrzymie
stare drzewo rosnące w wodzie. Jest ciepło, niebo
jest pogodne, fruwają ptaki i motyle, wieje delikatnie wiatr. Wyobrażam sobie w centrum korony
drzewa najmądrzejszą i najbardziej kochającą istotę. Obok tej postaci na prawo i na lewo rozpościerają się potężne gałęzie. Na nich nagromadzone są
mądre księgi wszystkich kultur świata z całej przeszłości człowieka. Wyobrażam sobie, że na tych
gałęziach siedzą wszystkie autorytety, które podziwiam, ludzie mądrzy, szlachetni i współczujący.
Teraz, w tym pejzażu umieszczam siebie. Stoję
na skraju jeziora, twarzą do drzewa, otoczony bliskimi, o których się troszczę. Nieco dalej stoją moi
znajomi i w oddali wszyscy ludzie. Podnoszę wzrok
na drzewo i czuję miłość, i mądrość spływającą
na mnie, i stojących obok mnie i za mną”.
Po tym wyobrażeniu, bez słów komentarzy,
wszyscy przenieśli się do pracowni, aby wykorzystać w malarski sposób swoje odczuwanie i rozumienie bliskości.
Po południu pojechaliśmy na wycieczkę. Część
grupy do schroniska Samotnia w Karkonoszach,
a część do kolorowych jeziorek w Rudawach Janowickich powstałych w wyrobiskach starych kopalń.
Uczestnicy dostali zadanie do wykonania. Na wycieczce mieli uważnie przyglądać się sobie i ustalić,
co jest im bliskie.
Dzień czwarty
Rozpoczęliśmy od rozmowy o wczorajszych wycieczkach. Zanotowałem kilka z wypowiedzi na temat
bliskości odczuwanej na wycieczce. Bliskie były:
Pióra gołębie i węgiel z ogniska.
Byłam nad wodospadem i była przepiękna burza.
Korzenie bardzo dużych powalonych drzew.
Błyszczące w potoku kamienie.
Patyk pokazany i nazwany Tancerzem światła.
Wspomnienie wcześniejszej wycieczki w te góry.
Zapach mchu, w którym zanurzyłam się po deszczu.
Byłem powalony ogromem i niezniszczalnością gór.
Przestraszyłam się słów przewodnika: „Kto się nie
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wyrobi, może zostać” – bo chodzę wolno.
Grupa definiowała, czym jest dla nich drzewo życia. Do dyskusji użyłem cytatów z Traktatu
z historii religii Mircea Eliade, rozdziału dotyczącego kultu drzew w różnych kulturach, ze szczególnym uwzględnieniem drzewa życia. Następnie
każdy otrzymał niewielką karteczkę, na której miał
napisać jedno słowo na określenie życia: miłość
(3 razy), ściema, samotność, niespodzianka, przygoda, labirynt, streben, leben, zagadka, rozwój,
wrażliwość, walka, die Geburt, czucie (czuć), zdrowie, droga, dawanie, istnienie, uczucia, trwanie,
egzystencja, puls.
Zadaniem malarskim tego dnia było wpisanie
w dotychczasowe malowidło ekwiwalentu plastycznego tego, co kojarzymy z życiem, niezależnie
od deklaracji zawartej na kartce.
Dzień piąty
Wybraliśmy się do odległego parku znanego mi
tylko z opowiadań. Poruszaliśmy się w dzielnicy
starych kamienic i przepięknych architektonicznie
przedwojennych willi. Wchodziliśmy na podwórka domów, oglądając ich zaplecza pełne komórek
i garaży. Atmosfera tego miasta, jego przeszłości
i wieloletniego zaniedbania była bardzo zmysłowa
i plastyczna. Zaprowadziłem ich na klatkę schodową domu, w którym nigdy wcześniej nie byłem.
Podejmowałem wiele nielogicznych, niezrozumiałych dla grupy, decyzji zmian kierunku poruszania
się. Chciałem wzbudzić pytania o celowość takiego postępowania i szukałem w tym analogii pracy
umysłu poszukującego nieznanych rozwiązań lub
obserwacji strumienia myśli. Powoli jednak zdążaliśmy do parku o rozległych pofałdowanych przestrzeniach. Wybrałem dużą przestrzeń, częściowo
zacienioną, częściowo słoneczną, by każdy z członków grupy sam podjął decyzję, gdzie chce zająć
miejsce. Rozpoczęliśmy rozmowę. Nawiązałem
do niepewności, którą wszyscy odczuwali, idąc
przez miasto. Mówiłem o przyzwyczajeniach i nawykach edukacyjnych, konstytuujących standardy
zachowań i sposoby spędzania czasu. Zaproponowałem im skupienie się na sobie poprzez obserwację oddechu. Każdy miał znaleźć sobie miejsce
w tej przestrzeni i w dowolnie wybranej przez siebie pozycji przeprowadzić 10-30 minutową obserwację swobodnego przepływu myśli pojawiających
się podczas liczenia oddechów.
Po zakończeniu tego ćwiczenia można było zaobserwować odczuwalną zmianę nastrojów. Kilka
osób wyglądało na bardzo poważne lub smutne.
Ustaliłem, że nasz dzisiejszy eksperyment będzie
wzbogacony o doświadczenie milczenia. Drogę powrotną mieliśmy przemierzyć, nie odzywając się
ani do siebie, ani nie odpowiadać na ewentualnie
pytania zadawane przez przechodniów. Po powrocie mieliśmy zamienić nasze doświadczenia w obraz i zarejestrować je, wpisując w istniejący stan
malowidła.
Dzień szósty
Wynieśliśmy wszystkie powstałe prace z atelier
na dziedziniec. Siedzieliśmy całą grupą, oglądając je
pierwszy raz wszystkie razem. Inicjowałem omawianie
każdej z prac, przypominając wiersz napisany przez
Drzewo życia
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autora pracy w pierwszym dniu warsztatu. Obowiązywała zasada całkowitej szczerości. To ustalenie
miało pomóc autorowi pracy, który wypowiadał się
zawsze jako ostatni: czy przesłanie malarskie lub,
czy intencje zakodowane w jego pracy mają charakter uniwersalny, jednoznaczny, czy też mijają
się z oczekiwaniami autora. Możliwości interpretacyjne generowane przez tak dużą grupę sprawiły,
że nasze spotkanie trwało kilka godzin.
Ćwiczenia, rozmowy czy treningi wyobrażeniowe, miały tylko pomóc w znalezieniu inspiracji do
pracy. Najistotniejszym elementem dochodzenia do
świadomej werbalizacji malarskiej był ciągły kontakt słowny realizowany w atelier. Podczas rozmów
dowiadywałem się wielu pozamalarskich informacji. Starałem się znaleźć dla każdego uczestnika
formułę rozmowy, która pokazuje wagę i odpowiedzialność za formę plastyczną bez używania
kategorii wartościujących tak zwaną poprawność
plastyczną. Bardziej zależało mi na szczerości wypowiedzi i ich związku z treścią pracy.
Nie da się ujednolicić sposobu postępowania
w grupie, gdzie pięć osób było absolwentami kierunków plastycznych, a jednocześnie było siedmioro dzieci o różnym stopniu rozwoju intelektualnego

i w konsekwencji plastycznego. Osoby dorosłe reprezentowały kilka grup zawodowych: psycholog,
sekretarka, prawnik, nauczycielka. Kilka osób interesowało się arteterapią. Ogromnie trudno było
wysłuchiwać tak wielu wypowiedzi. Wiązało się to
z nadmierną liczbą uczestników. Połowa z nich to
byłaby grupa dopiero właściwa i z pewnością nasze
spotkanie zyskałoby na jakości przeżyć. Dlatego
bardzo ważne były rozmowy odbywające się poza
obszarem pracowni.
Metoda omawiania prac jest mi bardzo bliska.
Staram się w sposób prowokacyjny wypowiadać
bardzo skrajne interpretacje po to, by uczestnicy
warsztatu mogli porównać swoje odczuwanie przekazu poszczególnych prac.
Organizatorzy:
– Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 maja 60,
58-500 Jelenia Góra;
– Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań;
– LAG KUNST Schleswig-Holstein
miejsce realizacji: Jeleniogórskie Centrum Kultury
termin realizacji: 11-16 sierpnia 2003
uczestnicy: 16 osób (dzieci, studenci, osoby dorosłe).
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Dzielnicowy Klub Sztuki
Agata Mazur
Kulczyk Foundation, Poznań

Agata Mazur
Historyk sztuki, 2005–2007 najpierw asystentka fundacji oraz kurator programu edukacyjnego
w Kulczyk Foundation w Starym Browarze, następnie manager kolekcji sztuki Grażyny Kulczyk. Obecnie freelance manager projektów kulturalnych.
Ideą programu Dzielnicowy Klub Sztuki była
artystyczna opieka nad dziećmi z rodzin będących
pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Poprzez charytatywne zajęcia artystyczne, przekonani o ogromnych możliwościach wychowawczych
sztuki, stworzyliśmy w Starym Browarze miejsce,
w którym dzieci mogły się rozwijać, uczyć, poznawać
rówieśników. Celem projektu Dzielnicowy Klub Sztuki był przede wszystkim rozwój kreatywności dzieci.
W pracy z nimi dążyliśmy do tego, by poprzez działana artystyczne dawać możliwość wyrażania siebie i uczenia się współpracy z drugim człowiekiem.
Zajęcia inspirowane ideą edukacji poprzez sztukę
pomyślane były w taki sposób, by kształtować umiejętność twórczego myślenia poprzez angażowanie
wszystkich zdolności umysłowych młodych ludzi: ich
uczuć, pamięci, wrażliwości, a także poprzez rozwój
tego, co indywidualne, przy równoczesnym inicjowaniu efektywnej i bezkonfliktowej pracy w grupie.
W jednym z budynków Starego Browaru – Słodowni – stworzyliśmy specjalną salę, w której
dzieci mogły się spotykać, poznawać, tworzyć
wspólnie prace artystyczne. Nasze spotkania odbywały się regularnie – dwa razy w tygodniu, przez
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dwie godziny pracowaliśmy wspólnie nad licznymi
pomysłami artystycznymi i tworzyliśmy prace, próbując sił w różnych mediach, m.in.: malarstwie,
rysunku, fotografii, rzeźbie, instalacji. Dzielnicowy
Klub Sztuki był miejscem stworzonym specjalnie
dla młodych uczestników, w którym mieliśmy
dla nich czas, słuchaliśmy tego, co mieli do powiedzenia, gdzie poprzez działania artystyczne mogli
wyrażać swoje uczucia. Duża różnorodność proponowanych zajęć nie tylko nie pozwoliła się dzieciom
nudzić, ale także dała możliwość zapoznania ich
z wieloma gatunkami sztuki. Rozwój różnych umiejętności i ciągłość pracy z konkretną grupą dzieci, dały
wspaniałe efekty – dzieciaki rozwijały swoje pomysły,
czerpiąc radość z kolejnych artystycznych zadań.
Poza artystycznymi zajęciami warsztatowymi
zapewniliśmy młodym uczestnikom także dodatkowe
atrakcje takie, jak: piknik, wyjścia do kina, odwiedziny w Akademii Sztuk Pięknych czy bal karnawałowy.
Organizowaliśmy także wystawy podsumowujące
nasze działania; jedna z nich – efekt sesji fotograficznej w plenerze – była prezentowana w przestrzeniach części handlowej Starego Browaru.
Organizator: Kulczyk Foundation, ul. Półwiejska 42,
61-888 Poznań
osoby prowadzące warsztaty: Magdalena Parnasow, Anna
Mazur, Aleksandra Nowak, Michał Błaszczyński, Agata Mazur
partner projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Stare Miasto
miejsce realizacji: Stary Browar, Poznań
termin realizacji: wrzesień 2005–czerwiec 2007
uczestnicy: 20-osobowa grupa dzieci w wieku 9-14 lat
źródło finansowania: Kulczyk Foundation.
Dzielnicowy Klub Sztuki
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Eurozabawy

Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
Pracownia Plastyczna CREATIO, Młodzieżowy Dom
Kultury, Rybnik
Aldona Kaczmarczyk-Kołucka
Artysta plastyk, historyk sztuki, animator kultury.
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, Wydziału Historii Sztuki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kierunku upowszechnianie sztuki i kreacji artystycznej
w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej
w Krakowie.
W 1996 stworzyła prywatną Pracownię Plastyczną
CREATIO, która od roku 2001 działa przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Rybniku.
Oprócz regularnych warsztatów plastycznych
w Pracowni organizuje coroczne interdyscyplinarne
plenery artystyczne w Polsce i Europie oraz międzynarodowe wymiany kulturalne młodzieży w ramach programów unijnych.
Jest pomysłodawczynią i komisarzem Międzynarodowych Konkursów Plastycznych z cyklu Wielcy
znani i nieznani.
Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Komitetu
InSEA.
Projekt Eurozabawy jest otwartym cyklem
interdyscyplinarnych działań twórczych, przeprowadzanych w międzynarodowych grupach dzieci
i młodzieży. Do tej pory zrealizowano pięć części
projektu:
–
–
–
–
–

Magiczny las naszych marzeń,
Zima w kolorach młodości,
Przez żołądek do serca,
Od śmietnika do haute-couture,
Nasza Europa.

Cele projektu:
– integracja młodzieży poprzez zabawę twórczą,
– rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu
własnych pomysłów,
– wykorzystanie języka sztuki do dialogu międzynarodowego.
Scenariusz:
– opracowanie idei działania i pomysłów tematycznych,
– przedstawienie różnych form realizacji projektu
wychowankom Pracowni,
– przedyskutowanie i korekta projektu lub jego
części,
– wybór grup partnerskich uczestniczących w projekcie,
– podział uczestników na mieszane narodowościowo i wiekowo podgrupy,
– przeprowadzenie działań twórczych i warsztatów
interdyscyplinarnych,
– dokumentacja projektu.
Metody i środki: wykłady, prezentacje, dyskusje, warsztaty artystyczne, interdyscyplinarne
działania twórcze, zajęcia na wolnym powietrzu,
warsztaty muzyczne, konkurencje zręcznościowe,
praca w grupach i praca indywidualna, pokazy, gry
dydaktyczne, wykorzystywanie technologii multimedialnej.
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Magiczny las naszych marzeń
Działanie to trwało kilka miesięcy i opierało się
na rozległej współpracy Pracowni z innymi partnerami społecznymi: z zagranicznymi grupami młodzieżowymi, harcerzami, Kościołem, placówkami
artystycznymi, przedszkolem, ośrodkiem dla dzieci
niepełnosprawnych, środowiskiem lokalnym, władzami miasta, rodzicami i nauczycielami.
Dzieci z różnych krajów zostały zaproszone
do narysowania swoich marzeń na kawałkach
materiału i przesyłaniu ich do nas wraz z opisem
we własnym języku. Grupa wychowanków Pracowni,
wraz z młodzieżą włoską i grecką, stworzyła z nadesłanych obrazów Międzynarodowy las marzeń,
w czym pomagały przedszkola, ośrodek zdrowia
i harcerze. Następnie poproszono wszystkich dorosłych widzów o wejście do wnętrza lasu, przeczytanie i oglądnięcie „marzeń” oraz do przypomnienia
sobie tego, o czym zapominamy, dorastając.
Miejsce realizacji: Rybnik – ogrody parafialne
termin realizacji: styczeń–maj 2001
uczestnicy: 100 uczestników bezpośrednich (w wieku 4-50 lat)
z Polski, Włoch i Grecji oraz około 500 uczestników pośrednich
z całej Europy.

Zima w kolorach młodości
Działania trwały 2 tygodnie i miały na celu wyrazić osobowość i charakter młodych ludzi, pochodzących z Polski i Finlandii, głównie poprzez zajęcia
muzyczne, fotograficzne i plastyczne, realizowane
w zimowym, górskim plenerze. Finał twórczy stanowiły kilkugodzinne warsztaty na stoku. Pierwotnym zamysłem było wzbogacenie długiej śnieżnej
trasy własną paletą barw. Niestety brak wystarczającej ilości śniegu w dniu happeningu spowodował
zmianę techniczną – śnieg zastąpiono 50-metrowym
pasem białego płótna.

Miejsce realizacji: Białka Tatrzańska – stok narciarski
termin realizacji: luty 2002
uczestnicy: 47 osób (w wieku 14-24 lata) z Polski i z Finlandii.

Przez żołądek do serca
Celem działań było zintegrowanie wiedzy i umiejętności, dotyczących różnych dziedzin, oparte
w swej głównej warstwie artystycznej na związkach
sztuki i tradycji kulinarnych różnych narodów. Ilustracją wizualną projektu było wykreowanie wspólnego „międzynarodowego tortu malarskiego”.
Każdy uczestnik otrzymał „podobrazie” – (wafle),
„farby” – (owoce, delicje, warzywa, słodkie sosy,
bakalie, posypki) oraz „pędzle” – (noże, widelce,
wykałaczki, obieraczki itp.). Powstały 52 obrazy,
z których skomponowano jeden wielki, malarski
tort. Na koniec skonsumowano wspólnie to międzynarodowe dzieło kulinarne.

Miejsce realizacji: Bielsko-Biała
termin realizacji: październik 2002
uczestnicy: 52 osoby (w wieku 14-21 lat) z Polski, Portugalii,
Cypru i Bułgarii.

Od śmietnika do haute-couture
Udział w Biennale Sztuki dla Dziecka, obserwacja
szkolnych Akcji Sprzątania Świata oraz własne zainteresowania kostiumologią, zainspirowały mnie do
opracowania ciągu działań edukacyjnych Od śmietnika do haute-couture. W jego zakres wchodzą zarówno warsztatowe zajęcia plastyczne z zakresu
Eurozabawy

projektowania tkaniny, kostiumu czy maski, jak
i umiejętność twórczego wykorzystania niepotrzebnych rzeczy w kreowaniu strojów (happening Woda,
woda, woda z wykorzystaniem wnętrz rolek papieru, folii ogrodowej, papieru pakowego i wytłoczek
z jaj), działania wykorzystujące papier jako tworzywo fakturalne. Efektywność, wartości wizualne
i wielowymiarowy efekt końcowy przyciągają
do tego rodzaju zadań artystycznych wielu wychowanków, szczególnie młodzież starszą i młodszą.
Miejsce realizacji: Brenna, Rybnik
termin realizacji: listopad 2003–maj 2004
uczestnicy: 54 osoby (w wieku 15-19 lat) z Polski, Irlandii, Litwy,
Bułgarii oraz 50 obserwatorów.

Organizator: Pracownia Plastyczna CREATIO, Młodzieżowy Dom
Kultury, ul. Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik,
tel. 032 421 51 55, fax 032 422 40 88,
e-mail mdkwr@poczta.onet.p, www.mdk.hg.pl
źródła finansowania: wszystkie części projektu zrealizowane
do tej pory miały miejsce w czasie międzynarodowych wymian
młodzieży, organizowanych przez naszą Pracownię, w ramach
programu unijnego Młodzież, a więc jest to projekt współfinansowany przez: uczestników, Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku,
instytucje grup partnerskich z innych krajów oraz Komisję
Europejską.

Nasza Europa
Sytuacja twórcza realizowana przez kilka kolejnych dni. Badanie otoczenia wyspy przyniosło
w efekcie decyzję o wykorzystaniu bogactw naturalnych terenu na potrzeby projektu. Zastosowano najprostsze elementy przyrody (kamienie) jako
elementy dzieł artystycznych (przyroda – kreacja
– sztuka). W warsztatach plenerowych odgrywał
rolę zarówno kształt i kolor pierwotny kamieni, jaki
późniejszy efekt wykreowany przez uczestników.
Każdy miał czas, aby znaleźć i zebrać „swoje” 10
kamieni, którymi później „opowiadał” swoją europejską historię. Kamienne opowieści łączyły się
z kolei w jedną „wspólną Europę”.

Miejsce realizacji: Irlandia, wyspa Achill
termin realizacji: lipiec 2004
uczestnicy: 48 osób (w wieku 15-19 lat) z Irlandii, Polski,
Holandii i Luksemburga.
Eurozabawy
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Granie w kolekcjonowanie

kolektyw CoCA,
czyli pracownicy merytoryczni Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, w składzie:
Beata Jurkiewicz (asystentka kuratorów), Marta
Kołacz (pr), Daniel Muzyczuk (kurator, ponadto
wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku),
Piotr Lisowski (młodszy kurator), Dorota Łagodzka
(asystentka kuratorów), Agnieszka Pindera (kuratorka), Dagmara Pochyła (współpracowniczka, artystka), Katarzyna Radomska (dział wydawniczy),
Joanna Zielińska (kuratorka programowa)
Kolektyw CoCA tworzą pracownicy merytoryczni
toruńskiego CSW na co dzień pracujący pod egidą
działów: kuratorskiego, wydawniczego i pr. Dzięki
temu zróżnicowaniu projekty, które razem tworzymy, cechuje interdyscyplinarność. Są wśród nas
absolwenci i absolwentki: historii sztuki, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, pr, gender studies, kursu pedagogicznego i edukacji artystycznej. Zespół jest stosunkowo młody: tworzą go
osoby z roczników 1976–1984. Każdy z nas, z racji
wykonywanego zawodu, ma spore doświadczenie
w kreowaniu sytuacji twórczych.
Tworząc od podstaw program edukacyjny
w nowo powstałej instytucji i formułując jego misję, posłużyliśmy się hasłem Sztuka cię szuka!,
nazywając w ten sposób cykl projektów służących
edukacji. Misją naszego programu jest prowadzenie kreatywnych, inspirujących i innowacyjnych działań, przybliżających, w twórczy sposób,
problematykę sztuki współczesnej. Składają się
na nie zarówno działania cykliczne, jak i wydarzenia jednorazowe: warsztaty, wykłady, spotkania
z artystami, oprowadzania kuratorskie po wystawach
i publikacje edukacyjne. Nasza oferta została zróżnicowana tak, by jej odbiorcami mogły być zarówno grupy zorganizowane (przedszkola, szkoły), jak
i rodziny oraz osoby indywidualne.
Granie w kolekcjonowanie to pierwszy duży
projekt realizowany w ramach inicjatywy Sztuka cię szuka! Składał się na niego cykl wydarzeń
i publikacji, mających na celu przybliżenie najmłodszym problematyki poruszanej na pierwszej
zorganizowanej w CSW wystawie Kwiaty naszego
życia. Wystawa ta dotyczyła kolekcjonerstwa.
Pracę rozpoczęliśmy od stworzenia przewodników. Pierwszy przewodnik napisany został specjalnie dla nauczycieli. Zawierał opis koncepcji
kuratorskiej, a także opisy poszczególnych prac,
słowniczek i propozycje tematów do dyskusji. Cały
materiał został zilustrowany fotografiami i oflagowany licencją Creative Commons. Uznanie autorstwa 2.5 Polska, co oznacza, że można swobodnie
go kopiować i wykorzystywać. Następnie stworzyliśmy przewodnik dla dzieci, a raczej dwudziestostronicowy ilustrowany workbook. Publikacja składa się z szeregu zadań i gier logicznych, rebusów
i wykreślanek, ale także z definicji i ciekawostek,
w przystępny sposób opisujących poszczególne
prace zgromadzone na wystawie. (Obydwa przewodniki można ściągnąć z naszej strony interne36
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towej: www.csw.torun.pl).
Promocji obu wydawnictw służyły akcje Granie
w kolekcjonowanie 1 (6 i 7 września 2008), Granie w kolekcjonowanie 2 (4 października 2008)
oraz Granie w kolekcjonowanie 3 (26 października
2008).
Podczas pierwszej akcji zaproponowaliśmy
najmłodszym bogaty program warsztatów dostosowanych do wieku, możliwości poznawczych
oraz zaawansowania wiedzy uczestników, dotyczącej zagadnień sztuki współczesnej, który miał
na celu pomóc im w poznawaniu i zrozumieniu sztuki
i kultury współczesnej, jak również dać impuls
do regularnego odwiedzania instytucji kulturalnych. W programie znalazło się tworzenie, wspólnie
z Agnieszką Pasierską, gry planszowej Mały kolekcjoner. Podczas warsztatu Potworności toruńska artystka Dagmara Pochyła opowiedziała czym
jest ready made, a dzieci stworzyły własne potwory przy użyciu tej techniki. Warsztaty dźwiękowe
flow master – Ciało od zawsze dźwięki wydawało!
Mało? – prowadzili Tomasz Cebo i 3-letni Leonek.
Można było na własnej skórze spróbować czym jest
beatbox, czyli muzyka, którą tworzy ciało. Wszystkich, którzy chcieli poznać bliżej świat kolekcjonerów, zaprosiliśmy na aktywne spacery po wystawie
Kwiaty naszego życia. Podczas weekendu testowane były też gry planszowe Kolekcjoner Agnieszki
Pasierskiej i Survivors of the white cube Huberta
Czerepoka.
Akcja druga była niezwykłą zabawą w podchody
na wystawie, która stała się polem do gry. W grze
mogły brać udział całe rodziny. Zainteresowanie,
z jakim spotkały się podchody, sprawiło, że stały
się one stałym elementem towarzyszącym wystawie Kwiaty naszego życia.
W ostatni weekend października odbyło się
Spotkanie Młodych Kolekcjonerów, na które składały się: kolekcjonerska giełda dla dzieci, warsztaty
i akcja plastyczna Autoportret 1:1, a w Studiu Foto‑
-Kolekcjoner profesjonalny fotograf dokumentował
zbiory przyniesione przez dzieci.
Wszystkie metody, jakie zastosowaliśmy i typy
aktywności, takie jak między innymi: warsztaty, rodzinne podchody (sale ekspozycyjne naszpikowane
były strzałkami, ukrytymi zadaniami, zaszyfrowanymi informacjami, etc.), a także ilustrowany, pełen zadań, przewodnik, miały na celu wprowadzenie
nowego, partycypacyjnego, charakteru zwiedzania
ekspozycji.
Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń,
e-mail sztukacieszuka@csw.torun.pl, www.csw.torun.pl
miejsce realizacji: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
w Toruniu
termin realizacji: 6 września–30 października 2008
uczestnicy: około 200 dzieci w wieku od 5 do 15 lat
źródła finansowania: własne organizatora.
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Ja na scenie życia

Terapia przez teatr młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i współwystępującymi zaburzeniami zachowania
Inocenta Kaczorowska, Anna Zaręba
Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie i świetlica terapeutyczna Stowarzyszenia DELTA
Inocenta Kaczorowska
Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki osób
z niepełnosprawnością intelektualną (Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – studia stacjonarne 5-letnie, ukończone w 1994 roku) i terapii
pedagogicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie – studia podyplomowe, ukończone
w 2008 roku).
Prowadzi grupę rewalidacyjno-wychowawczą
przy Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie.
Wraz z Anną Zarębą od roku szkolnego
2006/2007 prowadzi Teatr Przemian – teatr młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i z współwystępującymi zaburzeniami
zachowania.
W przedszkolu jest osobą odpowiedzialną
za szeroko pojętą socjalizację i uspołecznianie
(organizowanie imprez, wyjść poza teren placówki,
kontakty z instytucjami kulturalnymi itp.).
Swoją wiedzę z zakresu edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną poszerza dzięki licznym szkoleniom i kursom.
Anna Zaręba
Pedagog specjalny w zakresie edukacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspomagania uczniów przewlekle chorych i z dysfunkcją
narządu ruchu. Wykształcenie uzupełniane licznymi kursami z zakresu metod pracy z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i innymi.
Doświadczenie zawodowe obejmuje:
– pracę na stanowisku terapeuty w Środowiskowym Domu Samopomocy dla młodzieży i dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną i współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi,
– pracę na stanowisku pedagoga specjalnego w zakresie indywidualnej terapii dziecka z autyzmem,
– pracę na stanowisku nauczyciela w grupie przedszkolnej,
– pracę na stanowisku nauczyciela w grupie rewalidacyjno-wychowawczej,
– pracę na stanowisku pedagoga specjalnego w zakresie nauczania indywidualnego.
Obecnie, od trzech lat, pracuje w grupie rewalidacyjno-wychowawczej z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
współwystępującymi sprzężeniami i zaburzeniami
zachowania.
W codziennej pracy najchętniej korzysta z metod arteterapeutycznych, a w szczególności z terapii teatrem.
W przedszkolu zajmuje się także pozyskiwaniem
funduszy na realizację ciekawych przedsięwzięć
edukacyjnych oraz koordynuje pracę wolontariuszy
polskich i europejskich.
38
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Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu wrażliwości artystycznej, aktywizowanie
i uspołecznianie młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną i współwystępującymi zaburzeniami
zachowania z grup rewalidacyjno-wychowawczych,
funkcjonujących przy Przedszkolu Specjalnym nr
213 w Warszawie, poprzez udział w spotkaniach
teatralnych Teatru Przemian, tzn. zajęciach muzycznych, plastycznych, integracyjnych i prezentacjach artystycznych.
Cele szczegółowe projektu to:
– rozwój wyobraźni twórczej jako droga do komunikowania się z otoczeniem poprzez tworzenie,
– wdrażanie młodzieży do współpracy w grupie
rówieśniczej i do nauki zachowań akceptowanych
społecznie,
– doskonalenie umiejętności wyrażania siebie
i swoich emocji w sposób społecznie akceptowany,
– wypracowanie poczucia sprawczości i decydowania o sobie w prostych sytuacjach życiowych,
– wdrażanie do przystosowania się do zmian
w najbliższym otoczeniu, do nowych sytuacji,
miejsc, osób,
– uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Scenariusz:
1. Stworzenie Teatru Przemian jako próba odpowiedzi na potrzeby uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i współwystępującymi
zaburzeniami zachowania.
2. Zaplanowanie i realizacja działań Teatru Przemian
oraz włączenie ich w plan zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
– zabawy i zajęcia parateatralne integrujące grupę,
– zajęcia muzyczne,
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia ceramiczne,
– próby teatralne,
– prezentacja spektakli.
3. Współpraca z wolontariuszami w ramach projektu.
4. Popularyzacja twórczości osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – prezentacja spektakli.
Zastosowane metody i środki dydaktyczne:
1. Ekspresja plastyczna – tworzenie dekoracji, scenografii i strojów do przedstawień.
2. Muzykoterapia – przygotowanie oprawy muzycznej i ruchu scenicznego do przedstawień.
3. Metoda tworzenia w glinie ceramicznej – wykonywanie rekwizytów i instrumentów muzycznych
do przedstawień.
4. Metoda terapii przez teatr – przygotowywanie
spektakli teatralnych:
– pantomima terapeutyczna,
– miniscenki z tekstem i ruchem scenicznym,
– ćwiczenia kształtujące plastykę ruchu i gestu,
– układy choreograficzne dla osób sprawnych
i z dysfunkcją ruchu,
– elementy dramy.
5. Metody ćwiczeń i zabaw integracyjnych:
– metoda pedagogiki zabawy,
– opowieści ruchowe,
– ćwiczenia relaksacyjne,
– ćwiczenia na wyobraźnię i koncentrację.
Ja na scenie życia

Powstanie Teatru Przemian, który skupia młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
i współwystępującymi zaburzeniami zachowania,
było próbą odpowiedzi na zauważoną potrzebę prowadzenia takich działań, które pozwoliłyby
tym osobom na pełniejsze wyrażenie siebie i swoich emocji. My, jako pedagodzy, zauważyłyśmy,
że nasi uczniowie na ogół są mało aktywni, mają
problemy z własnym zachowaniem, z emocjami,
z wyrażeniem ich, mają poczucie małej wartości,
nie komunikują się w sposób werbalny i trudno im
zrozumieć otaczający świat – taki inny niż ich. Dlatego teatr i zajęcia towarzyszące (między innymi
plastyczne, muzyczne, ceramiczne) pozwalają tej
młodzieży na wyrażenie siebie poprzez ruch i gest.
Współtworzenie dekoracji, rekwizytów oraz bycie
aktorem dają poczucie sprawczości a dzięki temu
większej wartości i ważności.
Chcąc jak najpełniej oddziaływać terapeutycznie
na naszych uczniów, włączyłyśmy zajęcia Teatru
Przemian w codzienny plan zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych. Do zajęć tych należą:
– Zajęcia integrujące grupę – szczególnie
w swojej początkowej fazie, służą lepszemu poznaniu siebie nawzajem. Dla uczniów są okazją
do nauki zachowań społecznych, przystosowania
do pracy w grupie oraz do działań w kontakcie indywidualnym z osobą wspierającą. Wszyscy uczestnicy zajęć mają możliwość podejmowania pracy
z osobami, z którymi czują się dobrze i bezpiecznie. Obserwacja uczniów podczas zajęć, ich zachowań, aktywności, a przede wszystkim preferencji,
jest pomocną wskazówką podczas prac nad obsadzeniem ról w prezentacji artystycznej.
– Zajęcia muzyczne – zabawy z muzyką i tworzenie oprawy muzycznej do przygotowywanej prezentacji artystycznej. Działania muzykoterapeuty
i nauczycieli opierają się na wspólnym muzykowaniu, nauce gry na prostych instrumentach (także
na tych wykonywanych w ramach zajęć ceramicznych), a w szczególności na instrumentach perkusyjnych, budzących największe zainteresowanie
wśród naszych uczniów. Obok wspólnej gry na instrumentach, uczymy się umiejętności wyciszenia
i odprężenia poprzez słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zajęcia muzyczne to także doskonała okazja
do ekspresji ruchowej. Tańce i spontaniczne ruchy
całego ciała, choćby poprzez kołysanie, dają możliwość wyrażenia siebie, obniżają poziom lęku, doskonalą zmysł artystyczny.
– Zajęcia plastyczne – projektowanie i tworzenie
strojów dla aktorów oraz scenografii do przedstawień. Uczniowie są współtwórcami dekoracji, rekwizytów i kostiumów. Metody i techniki pracy są
w pełni dostosowane do możliwości i zainteresowań
uczniów. Zajęcia plastyczne służą rozwojowi ekspresji i wyobraźni twórczej naszych uczniów oraz
dają możliwość wyrażania siebie i swoich emocji
poprzez tworzenie. Uczniowie mają okazję do poznania nowych technik oraz ciekawych materiałów
i narzędzi plastycznych. Zajęcia plastyczne to także doskonała okazja do nauki pracy w grupie np.:
czekanie na swoją kolej, dzielenie się materiałami. Praca nad wspólnym dziełem uczy współpracy,
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daje możliwość zaistnienia w grupie rówieśników,
mobilizuje do wykonania od początku do końca powierzonych zadań.
– Zajęcia ceramiczne – praca w glinie ceramicznej i tworzenie rekwizytów oraz instrumentów
do spektakli. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i współwystępującą niepełnosprawnością ruchową, także w obrębie dłoni (przykurcze, obniżone
napięcie mięśniowe) mają okazję do nowych doświadczeń płynących z pracy w glinie ceramicznej.
Atrakcyjność materiału sprawia, że jest to jedna
z bardziej lubianych przez uczniów metod pracy.
– Próby teatralne – nauka odgrywania przydzielonych ról scenicznych. Nauczyciele starają się dobierać role dla uczniów w taki sposób, aby były one
zgodne z ich możliwościami i preferencjami. Odpowiadanie na potrzeby młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez proponowanie im ról
teatralnych, które w pełni akceptują, przyczynia się
zapewne do zwiększenia motywacji ich działań. Zajęcia te są także doskonałą okazją do nauki współpracy w bardzo dużej grupie osób. Jest to możliwe dzięki zindywidualizowanej formie pracy. Próby
do prezentacji artystycznej to praca nad małymi
fragmentami scenariusza. Stopniowe wydłużanie czasu pracy nad rolą, wprowadzanie elementów scenografii i muzyki na żywo, przygotowuje
uczniów do prezentacji tak, aby nie stała się ona
sytuacją mocno stresującą, wyzwalającą zachowania trudne i agresywne.
– Prezentacja spektakli – odbywa się w zaprzyjaźnionym ośrodku kultury, na przeglądach
i piknikach integracyjnych oraz w szkołach i innych
instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Naszą twórczość
prezentujemy, zapraszając rodziców, przyjaciół,
władze oświatowe i innych gości. Przedstawienie
niejednokrotnie kończy się wspólnym graniem
na instrumentach perkusyjnych, ze szczególnym
zaproszeniem do wspólnego muzykowania obecnych gości. Służymy również czasem, aby opowiedzieć o naszym przedsięwzięciu i odpowiedzieć
na pytania. Wszelkie te działania służą szeroko
pojętej popularyzacji twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentacja spektakli
to dla uczniów niesamowite wydarzenie zaistnienia
w środowisku. Jest to okazja do zwrócenia uwagi
na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także być może walka ze stereotypami
w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.
W celu realizacji zajęć integracyjnych oraz prób
i prezentacji spektakli konieczna jest praca osób
wspomagających pracę specjalistów i nauczycieli,
pełniących funkcję indywidualnych partnerów osób
niepełnosprawnych. Dlatego też, podczas realizacji projektu, na stałe współpracujemy z grupą wolontariuszy polskich jak i wolontariuszy europejskich, pozyskiwanych w ramach współpracy z Polską
Fundacja im. R. Schumana. Wsparcie wolontariuszy
jest konieczne ze względu na założenie oparte
na pracy 1 opiekun – 1 uczeń, tak, aby poprzez
zindywidualizowanie oddziaływań, osiągnąć lepsze
rezultaty, przejawiające się większą motywacją
i ochotą do działania.
Ja na scenie życia
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Etapy działania:
Celem naszych działań było stopniowe powiększenie środowiska – chodziło zarówno o środowisko odbiorców przedstawień, jak i miejsc prezentacji. Początkowo prezentacje spektakli odbywały się
w środowisku znanym, ale stopniowo zostało one
rozszerzone o miejsca mniej lub w ogóle nieznane
naszej młodzieży.
Wśród etapów działania możemy wyróżnić:
– prezentacje w przedszkolu – miejscu znanym
i bezpiecznym dla naszej młodzieży; zaproszeni
goście to rodziny i przyjaciele;
– prezentacje w zaprzyjaźnionym domu kultury
– przed pierwszą prezentacją teatralną młodzież
została wcześniej zapoznana z tym miejscem,
ze sceną itp. zaproszeni goście to oprócz rodzin
i przyjaciół, również przedstawiciele władz oświatowych oraz różnych instytucji;
– prezentacje w miejscach, do których jesteśmy
zapraszani – to miejsca nieznane wcześniej naszej
młodzieży np. imprezy dzielnicowe oraz pikniki
i festyny w różnych placówkach oświatowych
– również w innych miastach; odbiorcami są różne
grupy miejscowej społeczności.

– maj 2007 roku – Natoliński Ośrodek Kultury w Warszawie
– spektakl teatralny Leniwe plemię Amafeme,
– czerwiec 2007 roku – udział w IX Warszawskim Dniu Rodziny
w Parku Kultury w Powsinie – prezentacja muzyczna Rytmy
Afryki,
– czerwiec 2007 roku – udział w Dniach Ursynowa – prezentacja
muzyczna Rytmy Afryki,
– listopad 2007 roku – udział w projekcie Kultura, zwyczaje
i tradycje Afryki, organizowanym przez Społeczne Gimnazjum
nr 20 w Warszawie – prezentacja przedstawienia Leniwe plemię
Amafeme,
– grudzień 2007 roku – Natoliński Ośrodek Kultury w Warszawie
– spektakl teatralny Taniec Aniołów,
– styczeń 2008 roku – Natoliński Ośrodek Kultury w Warszawie
– spektakl teatralny Leniwe plemię Amafeme,
– styczeń 2008 roku – udział w finałowej imprezie Ursynowska Oświata Szkole w Laskach – koncert kolęd,
– maj 2008 roku – wyjazd do Torunia na zaproszenie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i udział w Dniu Europy – wystawienie
sztuki Leniwe plemię Amafeme,
– czerwiec 2008 roku – Natoliński Ośrodek Kultury w Warszawie
– spektakl Francja, Gruzja, Polska – trzy kraje i trzy różne obyczaje,
– wrzesień 2008 roku – udział w Pikniku Integracyjnym orga-

Organizator: Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1,
02-777 Warszawa, tel/fax 022 643 75 59,
e-mail p213@edu.um.warszawa.pl
współorganizator: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Dorosłych
z Upośledzeniem Umysłowym DELTA, ul. Długa 29, Warszawa
terminy i miejsca realizacji:
– grudzień 2006 roku – Przedszkole Specjalne nr 213 – prezentacja artystyczna pod tytułem Wigilia po staropolsku,

nizowanym przez Szkołę Podstawową przy ul. Kopcińskiego
w Warszawie – spektakl teatralny Leniwe plemię Amafeme.
uczestnicy: dzieci i młodzież ucząca się w grupach rewalidacyjno-wychowawczych, funkcjonujących przy Przedszkolu
Specjalnym nr 213 w Warszawie oraz w świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia DELTA, w przedsięwzięciu bierze udział 15
uczniów w wieku 10-25 lat
źródła finansowania: Przedszkole Specjalne nr 213,
Stowarzyszenie DELTA, rodzice i przyjaciele.
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Japońskie fascynacje

Ewa Rosiek-Buszko
Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach
Ewa Rosiek-Buszko
Studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz (dyplom
w 1979 roku). Zajmuje się tkaniną unikatową, papierem ręcznie czerpanym, ceramiką unikatową.
Maluje pastele i akwarele. Fascynuje się fotografią.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Nauczyciel dyplomowany. Od 1982 roku zbiera doświadczenia pedagogiczne również poza granicami Polski, między innymi w Japonii. W 2003 roku
uzyskała prestiżowe stypendium artystyczne Mino
Paper Art Village Project.
Laureatka wielu nagród i wyróżnień. W 2007
roku nagrodzona Medalem II Międzynarodowego
Festiwalu Tkaniny Artystycznej w Krakowie. Prezentowała swoje prace w galeriach Polski, Niemiec,
Austrii, Węgier, Włoch, Francji, Ukrainy, Mołdawii
oraz w USA i Japonii.
Projekt został przygotowany po powrocie ze stypendium artystycznego w Japonii, które między
innymi dało mi szansę poznania systemu pracy
oraz nauki w japońskiej szkole. Po opanowaniu
trudnej sztuki czerpania ręcznie papieru Washi,
nauce kaligrafii, a także po zdobyciu wielu innych
ciekawych doświadczeń artystycznych, postanowiłam podzielić się tą wiedzą i wdrożyć ją w pracy
z polskimi dziećmi, młodzieżą, a także z nauczycielami. Wprowadzając ich w tajemniczy i tak odmienny świat sztuki i kultury japońskiej, korzystałam
z przygotowanej, w czasie kilkumiesięcznego pobytu w Mino, bogatej dokumentacji fotograficznej.
Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z japońską estetyką, oglądali zdjęcia i filmy przybliżające obraz zarówno tradycyjnej jak i współczesnej
Japonii.
W programie projektu szczególny nacisk położony został na porównanie sposobów patrzenia
i przedstawiania piękna otaczającego świata, syntetyczność, czystość formy i jej siłę wyrazu. Fascynujące były impresje powstałe na bazie przekazywanych informacji o tym odległym i tak odmiennym
kraju, przedstawiane za pomocą nie tylko obrazów,
ale również sztuki słowa. Podjęliśmy trudne wyzwanie napisania utworów haiku, zilustrowania ich
i złożenia w formie książeczek. Uczestnicy projektu
mieli również okazję samodzielnie czerpać papier.
Założeniem mojego projektu było wielopłaszczyznowe przybliżenie dzieciom i młodzieży odległej
Japonii oraz próba przeniesienia na polski grunt
i realizowania zadań, z którymi zmagają się rówieśnicy w dalekiej Azji.
Najistotniejszym zadaniem, jakie chciałam zrealizować w ramach projektu, było pokierowanie
wyobraźnią, dokładne omawianie tematów, bogate ilustrowanie wszystkich zagadnień podczas wykładów wprowadzających. Wszystkie te narzędzia
ułatwiały pracę i pomagały poznać pełniej estetykę, sztukę i kulturę japońską. Dawały też szansę
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na samodzielną kreację każdego z uczestników
projektu. Doświadczanie smaków potraw i zielonej herbaty oraz muzyki znakomicie uzupełniało
wiedzę o Japonii. Dopełnieniem edukacyjnym były
eksponaty prezentowane na zajęciach: kimona,
pasy Obi, zabytkowe grafiki, przykłady oryginalnej
kaligrafii oraz ceramiki japońskiej.
W ramach projektu uczestnicy zajęć poznali
tajniki składania orgiami, kleili papierowe obrazy
i proste ceramiczne formy inspirowane japońskimi
naczyniami, stosowanymi przy ceremonii parzenia herbaty. Próbowali jeść pałeczkami oraz mieli
okazję porównać stylistykę polskiego i japońskiego stołu. Układane były ikebany. Wykonywane były
lalki do teatru cieni i przygotowane miniprzedstawienie. Uczestnicy projektu przygotowali papierowe maski, wachlarze oraz mobile.
Wszystko to zaowocowało zbliżeniem do Kraju
Kwitnącej Wiśni i, mam nadzieję, przełoży się
na ciekawość poznawania świata i kolejnych fascynujących kultur.
Do realizacji wszystkich zadań zastosowane zostały następujące środki ogólnie dostępne w Polsce:
– do origami, form przestrzennych, lalek, masek:
różne gatunki papierów, począwszy od prostych
papierów pakunkowych, ozdobnych papierów kolorowych, aż do wyrafinowanych bibułek,
– do kaligrafii: tusze (czarny oraz kolorowe); kaligrafia wymagała zastosowania specjalnych pędzli
japońskich,
– na zajęciach ceramicznych: biała i czerwona glina,
– w pozostałych działaniach: farby akwarelowe,
farby plakatowe, pastele tłuste oraz suche,
– inne narzędzia to: nożyczki, kleje różnego typu,
taśmy klejące, sznurki, patyczki bambusowe.
Podsumowaniem rocznej edycji projektu była wystawa poprzedzona moim, otwartym dla publiczności,
wykładem oraz projekcją filmu o Japonii, prezentowana katowickiej publiczności w Galerii AKWARELA
w Pałacu Młodzieży od 6 czerwca 2005 roku. Wystawa wpisała się w cykl wystaw pod wspólnym tytułem Nauczyciel-mistrz i jego uczniowie.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach,
ul. Gliwicka 214
miejsce realizacji: Pracownia plastyczna APLA w Młodzieżowym
Dom Kultury w Katowicach
termin realizacji: wrzesień 2004–czerwiec 2005
uczestnicy: 14-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku
od 6 do 18 lat.
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Kapelusze Paryża

Anna Żądło-Sobiepańska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi, Pracownia Języka
Francuskiego
Anna Żądło-Sobiepańska
wykształcenie:
2004–2007 – Uniwersytet Łódzki, licencjat z języka francuskiego,
1992–1997 – Uniwersytet Łódzki, studia magisterskie, filologia polska (specjalizacja nauczycielska
i edytorska),
doświadczenie:
od 1996 – nauczyciel języka polskiego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łodzi,
od 2006 – nauczyciel języka francuskiego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łodzi,
kursy zagraniczne:
lipiec 2008 – letni kurs języka francuskiego w Alliance
Française w Bordeaux,
lipiec 2006 – staż nauczycielski na Uniwersytecie
Stendhala w Grenoble, zatytułowany „Nauczania
języka francuskiego. Realizacja projektów pedagogicznych”,
publikacje:
2005–2008 – publikacja scenariuszy lekcji języka
polskiego, wydawnictwo RAABE,
2001–2003 – publikacja scenariuszy lekcji języka
polskiego, wydawnictwo DIALOG.
Celem projektu była twórcza nauka języka francuskiego, poprzez stosowanie aktywnych metod
nauczania i międzyprzedmiotowego modelu poznawania kultury i cywilizacji Francji.
Projektem objęci zostali, od września 2007 roku,
uczniowie klasy czwartej i piątej. Prezentację rezultatów naszej pracy zaplanowaliśmy podczas Dni
Frankofońskich, odbywających się 28 marca 2008
roku, w Łódzkim Domu Kultury. Impreza ta jest corocznym świętem miłośników języka francuskiego,
organizowanym w szkołach (głównie gimnazjach
i liceach).
Punktem wyjścia stały się lekcje poświęcone cywilizacji i kulturze Francji. Dzieci miały za zadanie
wybranie i prezentację 10 postaci, które najbardziej kojarzą im się z Francją. I tak narodzili się
główni bohaterowie przyszłego przestawienia. Prezentację postanowiliśmy przygotować w formie pokazu mody, z muzyką, tańcem i kostiumami.
Mieliśmy pomysł, ale nie bardzo wiedzieliśmy,
jak pokazać Joannę d’Arc obok Coco Chanel. Zauważyliśmy, że musimy dokonać jakiegoś podziału.
I dlatego podzieliliśmy całość na: część historyczną, współczesną i „przyszłościową”. Na tym etapie
wszyscy uczestnicy intensywnie współpracowali
ze sobą, często stosując tzw. „burzę mózgów”.
Część historyczną prezentowała: Joanna d’Arc,
Ludwik XIV, Muszkieter, Maria Antonina i Napoleon
Bonaparte. Stroje do tej części wypożyczyliśmy
z teatru. Następna część, nazwana współczesną,
została podzielona z kolei na dwa etapy. W dniu,
gdy modelki przyniosły stroje, które ich zdaniem
można zaprezentować na francuskim pokazie
mody, przeważały ubiory klasyczne i sportowe.
CO NOWEGO?

Dzieci same dokonały podziału na „małe czarne”
ze sznurem pereł – nurt klasyczny reprezentowany przez damy Coco Chanel oraz na awangardę
reprezentowaną przez kobiety aktywne. Trzecia
część pokazu – wariacje na temat przyszłości – to
kolekcja specjalna, zatytułowana Kapelusze Paryża.
Wykonaliśmy je wspólnie z mamą uczennicy, panią
Małgorzatą Jedlińską. Zebraliśmy duże pudła tekturowe po sprzęcie AGD. Wycinaliśmy ronda kapeluszy, szkicowaliśmy i budowaliśmy fasady istniejących zabytków Paryża. Powstały: wieża Eiffla,
katedra Notre-Dame, katedra Sacré-Coeur, Łuk
Triumfalny.
Wiele emocji wzbudził dobór muzyki. Do każdej części dzieci musiały przygotować inny podkład
muzyczny. W tym celu przesłuchały ponad 200
utworów. Każdą część pokazu wyróżniliśmy innym
rodzajem muzyki, inną choreografią, odmiennym
światłem. Na koniec wybraliśmy konferansjera,
który piękną francuszczyzną poprowadził 10-minutowy pokaz mody francuskiej.
Przygotowując pokaz, brałam pod uwagę wiek
dzieci (10-11 lat), ich możliwości (uczą się francuskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo)
oraz czas występu (10 min.). Próbowałam skupić
się na możliwościach uczniów, zdawałam sobie
też sprawę z pułapek, które na nas czekają. Scenariusz został tak zaplanowany, aby nieobecność
któregoś z wykonawców nie przeszkodziła nam
w pokazie i byśmy mogli go zrealizować bez pomocy finansowej. Pokaz bardzo się podobał, otrzymaliśmy owację i zaproszenie na następne obchody
Dni Frankofońskich w Łodzi.
Etapy działania:
– poznawanie historii Francji,
– prezentacja i wybór charakterystycznych postaci,
– opracowanie formy przedstawienia,
– przygotowanie przedstawienia (kostiumy, muzyka,
choreografia, tekst konferansjera),
– wykonanie kapeluszy – modeli zabytków Paryża,
– realizacja spektaklu.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi, Pracownia
Języka Francuskiego, ul. Sterlinga 24, 90-212 Łódź
miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi,
ul. Sterlinga 24, 90-212 Łódź
termin realizacji: rok szkolny 2007/2008
uczestnicy: około 55 uczniów z klas IV i V.
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Karol, Stasiu i inni – terapia przez
udział w kulturze
Ewa Szmidt-Sabat

Ewa Szmidt-Sabat
Urodziła się 1 września 1960 roku w Zbrosławicach.
Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia
w Zabrzu, w klasie rytmiki, a następnie Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, na kierunku wychowanie muzyczne, specjalność nauczycielska. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania muzyki
oraz certyfikat arteterapeuty szkolnego. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich i Stowarzyszenia Arteterapeutów
Polskich „Kajros”. Opublikowała kilka artykułów
w kraju i za granicą.
Aktywnie działa jako członek zarządu Misji
Charytatywnej Ziemi Tarnogórskiej „Integracja”
i współpracuje z Galerią Artystyczną Pod Nad w Tarnowskich Górach. Autor i realizator kilku projektów
edukacyjno-artystycznych adresowanych do dzieci
w różnym wieku oraz ich rodzin, m.in. 25 spotkań
z muzyką Mozarta w 250. rocznicę urodzin, Śladami Karola i Stasia, Muzyka łagodzi obyczaje, Karol,
Stasiu, i inni – terapia przez udział w kulturze.
Karol Darwin powiedział: „Brak zamiłowania
do muzyki i poezji jest nieszczęściem, może być
szkodliwy dla umysłu, a jeszcze bardziej dla moralnej siły charakteru, bo osłabia emocjonalną stronę
naszej natury”.
Projekt Karol, Stasiu i inni – terapia przez
udział w kulturze był wydarzeniem edukacyjno-artystycznym adresowanym do dzieci w różnym wieku, podopiecznych Misji Charytatywnej
„Integracja” i zainteresowanych z całego powiatu.
Głównym celem było poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, sztuki i muzyki, rozwój zainteresowań
i umiejętności artystycznych uczestników oraz
bliższe poznanie sylwetki Karola Szymanowskiego
i Stanisława Wyspiańskiego z okazji ich roku jubileuszowego.
Przeżywanie radości i zadowolenia z udziału
w poszczególnych spotkaniach pomagało zapomnieć o problemach życia codziennego i zachęcało
do udziału w życiu kulturalnym również w przyszłości. Poprzez aktywny udział w kulturze, w formie
działań muzycznych, literackich, plastycznych oraz
odbiór dzieł sztuki, projekt w dużej mierze przyczyniał się do profilaktyki i terapii zachowań patologicznych.
Projekt był kontynuacją spotkań z muzyką
Mozarta i jego przyjaciół, prowadzonych w latach
2005–2006 i wyróżnionych nagrodą burmistrza
w dziedzinie kultury. Został zrealizowany w okresie
od kwietnia do grudnia 2007 r. W tym czasie odbyło się 20 spotkań.
Zakres działań podczas kolejnych spotkań:
– Przedstawienie projektu. Poznanie sylwetki
i twórczości Karola Szymanowskiego w 125. rocznicę
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urodzin i 70. rocznicę śmierci. Wiadomości przekazywane młodym uczestnikom przygotowałam
w oparciu o książki: K. Dąbrowskiej Karol z Atmy
i Z. Szymanowskiej Opowieść o naszym domu.
Przedstawiają one dzieciństwo, lata młodzieńcze
i sylwetkę kompozytora widzianą oczami najbliższych.
– Poznanie sylwetki i twórczości Stanisława
Wyspiańskiego w 100. rocznicę śmierci. Zwrócono
uwagę na wszechstronną twórczość artysty.
– Dzieciństwo Karola Szymanowskiego. Minikoncert utworów Karola Szymanowskiego w wykonaniu rówieśników ze szkół muzycznych. Przypomnieliśmy sobie zamiłowanie kompozytora
do muzyki od wczesnego dzieciństwa. Kompozycje Szymanowskiego nie są w Polsce często
wykonywane, co podtrzymuje mit niedostępności jego twórczości. Uczniowie szkół muzycznych
przygotowali dla nas kilka utworów na skrzypce
i fortepian.
– Też Karol (Carl), ale Orff w 125. rocznicę śmierci, przybliżenie sylwetki i instrumentarium Orffa.
Muzykowanie na instrumentach Orffa. C. Orff był
kompozytorem i wielkim nauczycielem muzyki.
Zbliżał dzieci do muzyki głównie poprzez śpiew
i grę na prostych instrumentach perkusyjnych.
Rytm był dla niego najważniejszym elementem
muzyki. Wykorzystaliśmy instrumenty perkusyjne, akompaniując sobie do piosenek, słuchanych
utworów i do ruchu.
– Udział w spektaklu Opery Śląskiej: Stanisław
Moniuszko Halka. Szymanowski interesował się
operą już od wczesnej młodości. Moniuszko, zwany przez nas Stasiu, jako młodszy kolega Karola,
zwanego przez najbliższych Katot, skomponował tę
operę w bliskim Szymanowskiemu klimacie gór.
– Dzień Dziecka z Karolem i Stasiem. Działania plastyczne Stasiu i Karol z wizytą w Tarnowskich Górach. Wystawa pokonkursowa. Koncert zespołów
kameralnych, m.in. Dzieci Suzuki. Działania parateatralne uczestników projektu.
– Udział w koncercie w Pałacu w Rybnej i Filharmonii
Zabrzańskiej. Mimo, że był to Rok Szymanowskiego,
to jego utwory rzadko gościły w repertuarze koncertowym. Wybraliśmy koncerty, na których wykonano poznane przez nas wcześniej Źródło Aretuzy
i fragmenty baletu Harnasie.
– Lekcja teatralna w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego. Teatr w naszym mieście wojewódzkim,
w Katowicach, jest nazwany na cześć poznawanego przez nas artysty. Wyspiański od dzieciństwa uwielbił zabawę w teatr, później często sam
opracowywał scenografię i projektował kostiumy
do swoich sztuk. Podczas lekcji przybliżono nam
tajniki funkcjonowania teatru.
– 3-dniowa wycieczka do Zakopanego i okolic śladami Karola Szymanowskiego i Stanisława
Wyspiańskiego. Największym sukcesem tej wycieczki było to, że dzieci pochodzące z trudnych
środowisk otworzyły się na piękno przyrody i piękno sztuki. W Muzeum K. Szymanowskiego – Atmie
– recytowaliśmy wiersze na jego cześć.
– Minikoncert i konkurs znajomości literatury muzycznej K. Szymanowskiego: Jaka to melodia?
Karol, Stasiu i inni – terapia przez udział w kulturze
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Wspólne muzykowanie na instrumentach Orffa.
Podczas tego spotkania poznaliśmy utwór zespołu
Trebunie Tutki Panie Szymanowski. Próbowaliśmy
wspólnie śpiewać i grać.
– Wyjazd do Muzeum Górnośląskiego, zwiedzanie
wystaw (obrazy S. Wyspiańskiego), lekcja muzealna Dziadek mi powiedział... legendy i podania.
Mieliśmy okazję zobaczyć dzieła Wyspiańskiego
„na żywo” oraz wysłuchać opowiadań z dawnych
czasów, m.in. o znaczeniu sztuki w życiu człowieka.
– Przygotowanie życzeń dla Stasia i Karola. Konkurs na kartkę urodzinową. Współcześnie lubimy
dostawać życzenia urodzinowe, dlaczego więc nie
przygotować ich osobiście dla specjalnych jubilatów?
– Twórczość literacka Stanisława Wyspiańskiego.
Konkurs literacki: „Co chciałbym powiedzieć Karolowi i Stasiowi?” Poznaliśmy kilka wierszy Wyspiańskiego. Sami przygotowywaliśmy krótkie wypowiedzi prozą lub wierszem adresowane do naszych
artystów.
– 2-dniowa wycieczka do Krakowa – śladami
Wyspiańskiego i Szymanowskiego. Odkrywaliśmy
klimat miasta, którym zafascynowany był Wyspiański. Oglądaliśmy wystawę w Muzeum Narodowym
Zielnik S. Wyspiańskiego oraz uczestniczyliśmy
w warsztatach plastycznych Mój zielnik i zielnik
Wyspiańskiego.
– Minikonkurs wiedzy o K. Szymanowskim
i S. Wyspiańskim. Uczestnicy projektu zapamiętali
najważniejsze fakty z życia i twórczości obu artystów. Najlepsi zostali wyróżnieni.
– Przygotowanie repertuaru do wieczoru poezji
i muzyki w wykonaniu uczestników zajęć. Wykorzystaliśmy głównie wiersze Wandy Chotomskiej
pochodzące z Muzyki pana Szymanowskiego.
– Wieczór poezji i muzyki – premiera przedstawienia scenek z życia Karola i Stasia, przygotowanych
przez podopiecznych misji i zaproszonych gości.
Otwarcie w Galerii Pod Nad wystawy kartek i życzeń dla obu twórców.
– Muzyczna podróż przez zimowe krainy – aktywne
muzykowanie na instrumentach Orffa, odbiór muzyki i literatury.
– Lekcja muzealna Zwyczaje ludowe na Górnym
Śląsku związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz zwiedzanie wystaw w Muzeum Miejskim
w Tarnowskich Górach.
– Spotkanie wigilijne – podsumowanie realizacji
projektu, ewaluacja, diagnoza dalszych potrzeb
i oczekiwań uczestników. Wspólne muzykowanie.
Etapy działania:
I etap – W okresie styczeń–luty 2007 powstała koncepcja projektu i zostały złożone wnioski
o wsparcie finansowe działań.
II etap – W okresie marzec–kwiecień 2007 gromadzone były materiały pomocnicze do realizacji
projektu. Przygotowany został program, pozyskiwani byli partnerzy i sponsorzy. Prowadzone były
działania promujące wydarzenie: artykuły w prasie lokalnej i na stronach www miasta i powiatu
tarnogórskiego, prezentacja projektu na IV Forum
Muzykoterapii we Wrocławiu.
46

CO NOWEGO?

III etap – W okresie kwiecień–grudzień 2007 organizowane były liczne 4-godzinne spotkania ze sztuką. Włączenie się w obchody Roku Wyspiańskiego
i Szymanowskiego: warsztaty, konkursy, koncerty, przedstawienia, wystawy, wieczory poezji, wycieczki.
IV etap – W okresie grudzień 2007–styczeń 2008
podsumowanie i rozliczenie projektu.
Zastosowane metody i środki dydaktyczne:
Podczas działań projektowych wykorzystywano m.in. materiały papiernicze i plastyczne, instrumenty perkusyjne, odtwarzacz CD i płyty
z muzyką K. Szymanowskiego oraz innych kompozytorów, a także albumy przedstawiające twórczość
S. Wyspiańskiego.
W ramach realizacji projektu odbywały się:
– koncerty i wyjazdy na koncerty,
– przedstawienia i wyjazdy na spektakle,
– lekcje teatralne i muzealne,
– prezentacje multimedialne,
– konkursy muzyczne, literackie i plastyczne,
– wyjazdy do miejsc związanych z twórczością
Szymanowskiego i Wyspiańskiego,
– wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
– cykliczne spotkania przybliżające sylwetkę i twórczość m.in. K. Szymanowskiego i S. Wyspiańskiego
w ich roku jubileuszowym (spotkania te miały
najczęściej formę aktywnego kontaktu z muzyką
i sztuką, opierającą się na Modelu Mobilnej Rekreacji
Muzycznej Macieja Kieryła).
Projekt umożliwiał dzieciom udział, kilka razy
w miesiącu, w prawdziwych wydarzeniach artystycznych. W skali kraju był to jeden z nielicznych
projektów zrealizowanych w Roku Szymanowskiego
i Wyspiańskiego adresowanych do dzieci. Poprzez
podjęte działania ich twórczość zeszła z piedestału
niedostępności, przybliżając wiele interesujących
faktów w sposób przystępny dla młodego odbiorcy. Bezpośredni i pośredni odbiorcy działań z dużym zainteresowanie odkrywali tajniki prawdziwej
sztuki. Projekt został również przedstawiony na II
Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej
Arteterapia w medycynie i edukacji w Łodzi, a artykuł W. A. Mozart i K. Szymanowski w edukacji opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. Idea
projektu i formuła spotkań może stanowić inspirację dla różnorodnych działań ukierunkowanych
na poznanie innych twórców.
Organizator: Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej
„Integracja”, ul. Zamkowa 8, 42-600 Tarnowskie Góry
partnerzy: Galeria Pod Nad, Orff Institut w Salzburgu, Muzeum
Narodowe w Krakowie i Muzeum K. Szymanowskiego w Zakopanem,
Ośrodek TOTU w Tarnowskich Górach
miejsce realizacji: siedziba Misji Charytatywnej Ziemi Tarnogórskiej, Galeria Artystyczna Pod Nad w Tarnowskich Górach
oraz instytucje kulturalne najbliższego regionu
termin realizacji: kwiecień–grudzień 2007 roku (2-3 spotkania w miesiącu)
uczestnicy: 20-30 dzieci w wieku 8-12 lat
źródła finansowania: Urząd Miasta i Starostwa Powiatowego
Tarnowskie Góry.
Karol, Stasiu i inni – terapia przez udział w kulturze
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Krowie opowieści

Edyta Cieślik-Moczek
Instytut Plastyki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Zakład Wychowania przez Sztukę
Edyta Cieślik-Moczek
Asystent w Zakładzie Wychowania przez Sztukę
w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Ukończyła Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Kielcach; studia w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek
wychowanie plastyczne, dyplom w 1993 z medalierstwa w pracowni ad. Leszka Wieluńskiego; następnie studia podyplomowe z zakresu informatyki
na Politechnice Częstochowskiej.
Od 2002 roku pracuje w Instytucie Plastyki, gdzie
prowadzi zajęcia z metodyki plastyki i warsztatów arteterapii. Nauczyciel dyplomowany w Szkole
Podstawowej im. R. Traugutta w Wąsoszu Górnym.
Jest instruktorem hatha-jogi.
Od 2007 roku realizuje projekt Skansen Niebowo
(www.niebowo.pl), w ramach którego powstał
skansen wsi opoczyńskiej w miejscowości Wincentynów w województwie łódzkim. Realizuje projekty artystyczno-edukacyjne, warsztaty, plenery dla
dzieci i młodzieży. Uprawia rysunek, malarstwo
i rzeźbę. Uczestniczy w wystawach, konferencjach
naukowych i plenerach.
Projekt edukacyjno-artystyczny Krowie opowieści realizowany jest od 2006 roku do chwili
obecnej. Jest to cykl warsztatów ściśle związanych
ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym wsi.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży ze wsi
Wincentynów w województwie łódzkim. Wieś ta zachowała swoją regionalną specyfikę, a jej mieszkańcy bardzo utożsamiają się ze swoją społecznością. Jest to miejscowość o silnych tradycjach
rolniczych i do dzisiaj kultywowanym folklorze
opoczyńskim. Miejscem, które stało się inspiracją
i tłem działań, był założony przeze mnie mały skansen wsi opoczyńskiej nazwany Niebowo – niebowy to w opoczyńskim kolor błękitny.
W pierwszej edycji 2006 podstawą do działań
twórczych były przeprowadzone przez dzieci rozmowy z dziadkami i babciami na temat dawnych
zabaw i zajęć dzieci wiejskich. W oparciu o nie, dokonaliśmy swoistej rekonstrukcji i swobodnej adaptacji tych zabaw. Zrealizowane warsztaty to:
– Ptaszaki, wyprawa nad Wartę z wykonanymi figurami gęsi i kaczek,
– Liściaki, tworzenie ubiorów z liści, gałęzi i traw,
– Straszaki, budowanie „ekologicznych” strachów
w sadzie,
– Pleciugi, wyplatanie „słońc” i „gwiazd” z wikliny
i traw, tworzenie konstelacji.
A oto przykłady tekstów, które stały się inspiracją do działania:
Opowieść I
Gdy byłem małym chłopcem, często musiałem
paść krowy pod lasem. Razem ze mną były też
inne dzieci, które też pasły krowy. Wyznaczaliśmy
spośród siebie kolejnych „wartowników” do pilno48

CO NOWEGO?

wania krów, żeby nie poszły w szkodę. My w tym
czasie biegaliśmy po lesie, z liści robiliśmy sobie
korony, a z gałęzi i traw szaty i ubrania. To była
moja ulubiona zabawa w „leśnego luda”.
Opowieść II
Mój tatuś miał dużo kur, kaczek i gęsi. Biegało
to całe towarzystwo po podwórku i gdakało, gęgało. Ja miałem codziennie rano wynosić im ziarno
i paszę. Gdy zapomniałem nakarmić kury, tata bardzo się na mnie złościł. Czasami kazał mi chodzić
nad rzekę i zaganiać tam gęsi. Mogłem wtedy pochlapać się w wodzie, a gęsi były bardzo zadowolone.
Kolejna edycja 2007 umocowana została w reprezentacjach różnych wymiarów rzeczywistości
kulturowej i przyrodniczej wsi. Środowisko wiejskie podlega istotnym przemianom. Tożsamość
kulturowa ulega swoistej transformacji i adaptacji
do współczesności. Gdzieś na styku tego, co nazywamy dziedzictwem kulturowym w wymiarze lokalnym i teraźniejszością, umiejscowiłam działania
warsztatowe z dziećmi. Pretekstem i kontekstem
warsztatów były obiekty kultury materialnej, ściśle
powiązane z naturą i środowiskiem, obiekty wywodzące się z przeszłości, dzisiaj już nieużywane
i zapomniane, takie jak: stroje ludowe, przedmioty
codziennego użytku, obiekty architektury. Przeprowadziłam warsztaty: Za-paski, Płoty, Dom, Biblioteka, Rzeka mleka.
Warsztat Biblioteka
Kawałek deski, zupełnie jak niewielka książka,
to zaproszenie do jej stworzenia. Desek jest dużo.
Wszystkie mają jednakowe kształty, jak kolekcja
książek. Najpierw rozmowa, skąd się biorą książki
i refleksja – noszone przez pisarzy w głowach, spływają na papier z końcówek piór. Każdy z nas nosi
swoją opowieść. Zadanie: stwórz swoją książkę
o miejscach, które najbardziej lubisz w swojej wsi.
Książka ma mieć okładkę, tytuł i autora, czyli Ciebie. Gdy wszyscy kończą, siadamy w kamiennym
kręgu, każdy opowiada historię, zawartą w jego
książce. Składamy wszystkie książki w bibliotekę
o Wincentynowie i stawiamy na regale.
Warsztat Rzeka mleka
Codzienny, przedwieczorny rytuał – z całej wsi
do punktu zbiorczego jadą bańki z mlekiem, za
nimi kryją się dostarczycielki mleka – konkretne
krowy. Idziemy na spotkanie z nimi. Wyobrażamy
sobie rzeki mleka, płynące przez wieś. To ważne
rzeki, źródło przeżycia, rzadziej dobrobytu. Potem
w sadzie dzieci dostają folię i potrzebne narzędzia.
Powstają kanały, zagłębienia i jeziora. Popłynie
nimi mleko. Wszyscy w napięciu czekają na kulminacyjny moment, gdy zaczną płynąć mleczne
rzeki. I płyną do jednego miejsca, stamtąd przelane do wiadra wracają do krowiego pyska. Koło się
zamyka.
Warsztat Za-paski
Czarna, duża torba. Wyjmujemy ubrania.
Wszystkie są w paski. Dzieci szybko rozpoznają
– to kobiece stroje ludowe. Następuje oglądanie
i przymierzanie „wełniaków”. Rozkładamy tkaniny
na trawie. Analizujemy strukturę pasków i ich koloKrowie opowieści

ryt. Trawa, kaczeńce, wrzosy, ogień... Teraz dzieci
w grupach 2-3-osobowych tworzą na pasach białej tkaniny swoje „paski”. Pada propozycja ubrania
drzew w te prawdziwe i te namalowane zapaski.
Idziemy do sadu. Ubieramy drzewa.
Warsztat Dom
Zbudujcie dom, stwórzcie przestrzeń, gdzie
wam będzie dobrze i bezpiecznie. Ściana starej
chałupy pod strzechą jest oparciem, wokół którego powstają kolejne pomieszczenia, wytyczane
listwami. Dzieci mają do dyspozycji wszystko, co
znajduje się w starym domu. Przy pomocy dorosłych wynoszą potrzebne im sprzęty i przedmioty,
kredens, fajerki, staromodny kwietnik, stół, szmaciane chodniki. Ludowy strój opoczyński staje się
pretekstem do stworzenia postaci gospodyni. Rzeczy, których brakuje, powstają w formie rysunków
na papierze, wycięte zostają umiejscowione przez
dzieci w wybranych miejscach (głowa gospodarza
– za szybą okienną, firanki w oknie, ziemniaki i kotlety w sagankach, obrazy na ścianach).
Rok 2008 – w tej edycji w warsztatach inspirowaliśmy się sztuką ludową:
– Koguciarnia – z drewnianych listewek i desek
konstruowaliśmy sylwetki kogutów, które pomalowane zasiadły na płotach skansenu,

– Ptaszarnia – w czasie warsztatu powstały sylwetki ptactwa domowego, mała „trzódka” dla skansenowej Marysi,
– Śpiewarnia – cykl spotkań, w czasie których
uczyliśmy się śpiewać regionalne piosenki i tworzyliśmy nowe,
– Wykurzarnia – cykl spotkań służących porządkowaniu wnętrz skansenu, dekorowaniu i urządzaniu.
Kolejna edycja... Jak widać rozpoczęte Krowie
opowieści nie mają końca, zawsze pojawia się nowa
„opowieść” do wybrzmienia. A jaki tego cel...? Ocalenie resztek dawnego, minionego, na przekór powszechnemu przekonaniu, iż najlepsze jest nowe
i wreszcie przeżycie, i doświadczenie wspólnego
bycia oraz tworzenia, nie tylko przedmiotów, ale
i przyjaźni.
Miejsce realizacji: Wincentynów w województwie łódzkim
oraz Szkoła Podstawowa w Wąsoszu Górnym w województwie
śląskim
termin realizacji: od 2006 roku
uczestnicy: około 40 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej
źródła finansowania: fundusze własne oraz grant Instytutu
Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Krowie opowieści

CO NOWEGO?

Krowie opowieści

49

Mam talent

Katarzyna Balcerkiewicz – współautorka
Pracownia Psychologiczna „Spotkanie”
Hanna Gawrońska – współautorka i koordynatorka
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Magdalena Parnasow-Kujawa – współautorka
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Katarzyna Balcerkiewicz
Założycielka i dyrektor Pracowni Psychologicznej
„Spotkanie”, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz
Aktywności Młodych Flos Iuvenum. Absolwentka
psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członek i rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie, odbyła wiele
szkoleń i stażów, między innymi z zakresie terapii Gestalt, analizy transakcyjnej i metod pracy
z grupą.
Hanna Gawrońska
Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1977–1985 pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1987 roku
animatorka sztuki w Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu. Autorka projektów artystycznych, między innymi cyklu koncertów muzyki współczesnej
Muzyka i zabawa, organizatorka konferencji naukowych i prezentacji muzycznych na Biennale Sztuki
dla Dziecka, inicjatorka i koordynatorka projektów
na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych.
Magdalena Parnasow-Kujawa
Asystentka w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej w zakresie krytyki i promocji sztuki oraz edukacji artystycznej. Studiowała także na Wydziale Grafiki,
otrzymała dyplomy w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa sztalugowego. W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra
Kultury „Młoda Polska”. Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącą Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
InSEA. Autorka licznych działań warsztatowych dla
dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych, pochodzących z różnych grup społecznych.
Mam talent to integracyjny, interdyscyplinarny projekt, łączący działania artystów i młodych
terapeutów, dzieci i wychowawców. Zainicjowany został przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Młodych Flos Iuvenum, z którym współpracę podjęła Pracownia Psychologiczna „Spotkanie”
i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Skupił wokół siebie siedmiu młodych psychologów (studentki
i absolwentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) oraz artystów plastyków (studentów
i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu).
Adresowany do dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, spędzających wolny czas na terenie świetlic
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socjoterapeutycznych – w każdej z nich przeprowadzono po sześć zajęć warsztatowych.
Oryginalność projektu polega na stworzeniu zespołów złożonych z psychologa i artysty plastyka,
pracujących wspólnie nad przygotowaniem projektów działań warsztatowych z dziećmi w siedmiu świetlicach socjoterapeutycznych. Zespoły
te pracowały pod opieką specjalistów: doświadczonych psychologów – trenerów z Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”, pracownika naukowego Akademii Sztuk Pięknych i animatora sztuki
z Centrum Sztuki Dziecka. Przed podjęciem zadań wszyscy prowadzący wzięli udział w warsztatach psychologicznych dotyczących pracy z grupą,
a później także w szkoleniach i konsultacjach, mających charakter superwizji, których celem był wgląd
w przebieg procesów psychologicznych w relacjach:
prowadzący warsztaty i dzieci.
Cele projektu:
– wprowadzenie na teren świetlic formy zajęć
o charakterze artystyczno-terapeutycznym,
– rozbudzenie w dzieciach pasji twórczej i odkrywanie ich talentów – zdolności specjalnych, podniesienie samooceny, ugruntowanie wiary we własne możliwości,
– pomoc w zrozumieniu przez dzieci ważności ich
roli i miejsca przede wszystkim w rodzinie, a także
w szkole oraz w życiu społecznym,
– wsparcie wychowawców poprzez współpracę
zmierzającą do lepszego poznania sfery emocji
dzieci, a także poszerzenie znajomości metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dziećmi wychowującymi się często w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi,
– poszerzenie kompetencji zawodowych młodych
artystów i psychologów.
W ramach projektu zorganizowane zostały między innymi następujące warsztaty:
Mam talent – mam szósty zmysł, prowadzony przez Annę Mazur i Natalię Muszyńską
w Oratorium „Tęcza” przy parafii pod wezwaniem
Świętego Marcina w Poznaniu
Warsztat miał jedną oś przewodnią, a dokładniej
pretekst inspirujący uczestników do konkretnych
działań artystycznych. Tym motywem przewodnim
były zmysły, czyli jedna z bardziej aktywnych sfer
ludzkiego organizmu, przyjmująca bodźce z otoczenia i reagująca na nie.
Ślad–maska, prowadzony przez Justynę
Byczkowską i Michała Bałdygę w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Pod Kasztanem” Fundacji Familijny
Poznań.
Warsztat realizowany był w dwóch częściach.
W pierwszej uczestnicy tworzyli matryce, odbijając
swoje stopy, ręce lub gipsowe maski. Pozostawiali
swój „ślad na powierzchni ziemi”. W drugiej części
sytuacja była odwrotna: w stworzone przez siebie
formy plastyczne uczestnicy „wpisywali” przeżycia,
emocje, wrażenia, które towarzyszyły im podczas
pracy z gipsowym tworzywem.
Mosty, prowadzony przez Karolinę Szeską
i Joannę Ratajczak w Świetlicy Socjoterapeutycznej
„Płomyczek” Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Mam talent

Uczestnicy mieli za zadanie zbudować w formie
przestrzennej tytułowe „mosty”, swobodnie interpretując to pojęcie. Mogły mieć one tradycyjną lub
bardziej abstrakcyjną formę – istotne było to, by
stały się czymś, co łączy na przykład rzeczy, ludzi,
uczestników warsztatu, cechy charakterów itd.
Interspace, prowadzony przez Alicję Frąckowiak
i Annę Pezacką w Świetlicy Socjoterapeutycznej
„Otwarte serce” Fundacji Familijny Poznań.
Warsztat polegał na budowaniu własnej przestrzeni, własnego miejsca. Wykorzystując sznurek,
każdy młody człowiek wytyczał „swoje miejsce”,
„przestrzeń” bądź „granicę” między swoją osobą,
a towarzyszami zabawy.
Moje dłonie – mój ślad, prowadzony przez
Grzegorza Olecha i Martynę Cichą w Świetlicy przy
parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Królowej.
Za pomocą dłoni dzieci wykonywały gesty, witały się, bawiły, pracowały. Dłonie są narzędziem,
ale też i przekaźnikiem emocji – są jakby drugim
językiem. Dzieci pozostawiały ślady rąk na brystolach, tworząc obrazy będące zapisem dziecięcej
ekspresji. Duże arkusze umocowane na ścianach
zapełnione były odciskami ich dłoni, tworząc tym
samym kolorowe graffiti, pełne emocji i ciekawych
kompozycji.
Nasze kolory – kolory świata, prowadzony przez Monikę Gawarecką i Weronikę Witczak
w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nibylandia”
Stowarzyszenia Pomocy „Inny dom”.
Każde dziecko wybierało kredkę pastelową
w swoim ulubionym kolorze. Dlaczego wybrało ten
kolor? Co się z nim kojarzy? Czy jest w tym kolorze
coś, co mówi o charakterze danej osoby? Dzieci
rysowały wybraną kredką na dużym kartonie własny ogród, a potem zamieniały się miejscami i kolorowały swoim kolorem inną pracę, dorysowując
nowe elementy do tych, już narysowanych. W ten
sposób, inwencja każdego dziecka przejawiała się
we wszystkich pracach.
Bezludna wyspa, prowadzony przez Natalię
Panowicz i Magdalenę Szmigiel w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Motylarnia” Fundacji Familijny
Poznań.
Celem warsztatu było rozwijanie zdolności twórczych dzieci i pokazanie im, jak dzięki kreatywności
można rozwiązywać sytuacje niedoboru. Uczestnicy zostali zaproszeni na „wycieczkę na bezludną wyspę” i wspólną ucztę na niej. Każde z dzieci
otrzymało zadanie wykonania jakiegoś przedmiotu, który był potrzebny do zorganizowania tego kulinarnego wydarzenia.

tatach oraz za szczególne, wyróżnione talenty,
na przykład za: wnikliwość, zdolności plastyczne,
poczucie humoru, skupienie, dokładność, uczynność itp. Przed Galą dzieci wykonały rekwizyty
potrzebne do przeprowadzenia uroczystości (czerwony dywan, mikrofony, drobne elementy dekoracyjne) oraz przygotowały salę. Uczestnicy dostali również specjalnie przebrania (były to ubrania
w rozmiarach dla ludzi dorosłych, co dawało zabawny efekt). Dzieci zostały też ucharakteryzowane na osoby dorosłe: dziewczynki miały pomalowane oczy i policzki pokryte różem, a chłopcy
dorysowane wąsy i brody. Dla usprawnienia przebiegu Gali przygotowane były tabliczki z napisami: cisza, spokój, śmiech, oklaski. Każda wyczytana osoba musiała przejść po czerwonym dywanie
i aby otrzymać Talentara, wykonać dodatkowo jakąś czynność, na przykład: dwa podskoki, opowiedzenie kawału, stanie na rękach, przysiady itp.
Organizatorzy:
– Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Młodych Flos Iuvenum,
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. 0609 73 05 63,
e-mail info@flosiuvenum.org, www.flosiuvenum,org;
– Pracownia Psychologiczna „Spotkanie”, ul. Grunwaldzka 42/2,
60-786 Poznań, tel/fax 061 657 09 77,
e-mail spotkanie@spotkanie.edu.pl, www.spotkanie.edu.pl;
– Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82,
61-809 Poznań, tel. 061 64 65 301,
e-mail sekretariat@csdpoznan.pl, www.csdpoznan.pl
miejsce realizacji: Świetlica Socjoterapeutyczna „Otwarte
serce” Fundacji Familijny Poznań, Świetlica Socjoterapeutyczna
„Pod kasztanem” Fundacji Familijny Poznań, Świetlica Socjoterapeutyczna „Motylarnia” Fundacji Familijny Poznań, Świetlica
Socjoterapeutyczna „Płomyczek” Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, Świetlica Socjoterapeutyczna „Nibylandia” Stowarzyszenia Pomocy „Inny dom”, Oratorium „Tęcza” przy parafii
pod wezwaniem Świętego Marcina w Poznaniu, Świetlica przy
parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Królowej
termin realizacji: styczeń–maj 2007
uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat z 7 świetlic
socjoterapeutycznych w Poznaniu i ich wychowawcy
źródła finansowania: Stowarzyszenie na rzecz Aktywności
Młodych Flos Iuvenum, Pracownia Psychologiczna „Spotkanie”,
Urząd Miejski w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

W każdej świetlicy, biorącej udział w projekcie,
podczas ostatniego spotkania odbyło się wyjątkowe zdarzenie, przebiegające w różnych formach.
Omawiane były talenty, wyróżniane umiejętności
i zdolności specjalne poszczególnych uczestników
zajęć oraz wręczane były dyplomy.
W Świetlicy „Motylarnia” odbyła się Gala Rozdania Talentarów, podczas której dzieci otrzymały
statuetki oraz dyplomy uznania. Statuetki przygotowane zostały na wzór Oscarów. Każdy z uczestników otrzymał Talentara 2007 za udział w warszCO NOWEGO?
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Mapa – obszar poznania, kreacji
i działań interaktywnych

Janusz Bałdyga
Michał Bałdyga
Galeria OFF, Ośrodek Sztuki Współczesnej w Piotrkowie
Trybunalskim
Janusz Bałdyga
Urodzony w 1954 roku. Artysta plastyk, performer. Zajmuje się również rysunkiem. Autor licznych
instalacji, realizacji przestrzennych i pokazów performance, aktor. Od 1979 roku członek Akademii
Ruchu. Współautor programu warsztatowego teatru
Akademia Ruchu. Obiekty i dokonywane na nich
działania stały się istotnymi cechami języka jego
sztuki. Formy, które zostają po działaniach artysty
zawsze równoważą w sobie dynamicznie działające
siły. Swoje obiekty i działania prezentował w wielu
galeriach i na festiwalach sztuki akcji między innymi w: Kolonii (1988), Glasgow (1990), Freiburgu
(1997), Paryżu (1998), Edynburgu (2002), Quebecu
(2004). Prowadzi interdyscyplinarne warsztaty artystyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci między
innymi w: Scheersbergu (Niemcy), w Aarchus
(Dania), w Cardiff (Walia), w Bartoszycach , Ostródzie,
Ornecie, Skokach.
Michał Bałdyga
Urodzony 24.04.1980 roku w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku‑
-Białej (Pracownia Wystawiennictwa). Następnie
studiował edukację artystyczną oraz grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (filia w Cieszynie).
Ukończył kierunek edukacji artystycznej Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie studiuje grafikę na tejże Akademii. Zajmuje się rzeźbą, performance, malarstwem, projektowaniem graficznym.
www.baldygamichal.info
Ważną formą edukacji artystycznej, traktowanej jako aktywna obecność wobec sztuki i wobec
stawianych przez nią problemów, są warsztaty
twórcze. Prowadzą one do pobudzenia źródeł własnych intencji i własnych artykulacji. Własnych,
a więc uwolnionych od obowiązujących normatywów, doktryn i specjalizacji.
Idea warsztatu, którego dotyczy ten tekst, powstała w obszarze oddziaływania Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Interakcje” w Piotrkowie
Trybunalskim. Ten z całą pewnością najbardziej
reprezentatywny przegląd sztuki akcji w Polsce,
od kilku lat skupiający uwagę artystów i krytyków,
określił nowy obszar społecznego oddziaływania
– środowisko młodych ludzi, wolontariuszy, aktywnych obserwatorów i, co jest ewenementem, także
dzieci. Na fenomen i aspiracje piotrkowskiej młodzieży zwrócili uwagę twórcy festiwalu Piotr Gajda
i Gordian Piec. Z myślą o nich stworzyli strategię
cyklicznego, związanego z ideą „Interakcji”, projektu edukacyjnego. Prowadzenie zajęć powierzyli
artystom, reprezentującym doświadczenia sztuki
akcji. W lutym 2007 roku również ja miałem zaszczyt prowadzenia warsztatów wspólnie z młodym
artystą Michałem Bałdygą.
CO NOWEGO?

Przystępując do opisu warsztatu w Piotrkowie,
pragnę przybliżyć ideowe założenia tego projektu
i mojej w nim roli. Aktualne doświadczenie sytuuje
mnie w strefie „pomiędzy”: z jednej strony opisuje
ją performance traktowany jako sztuka konfrontacji i przewartościowań natychmiastowych, z drugiej
strony swoiście pojmowana rzeźba, statyczna – dynamiczna, bezwzględna. Wszelkie działania lokuję
w przestrzeni, której zastany porządek respektuję
w sposób kategoryczny. Pozwala to na odpowiedzialne zdefiniowanie własnej obecności, traktowanej
jako elementarny fakt kształtowania przestrzeni.
Kolejnym elementem pracy jest przedmiot, najbliższy człowiekowi, formowany fizycznością jego
ciała taki, jak na przykład ubranie czy meble, aż po
odległy, na granicy zasięgu wzroku.
Uwarunkowania przestrzenne, obecność człowieka i jego relacje z przedmiotem budują środowisko funkcjonowania grupy dwu-, cztero- czy
piętnastoosobowej. Celem warsztatów jest zbudowanie relacji przestrzennych pomiędzy uczestnikami. Proponuję podjęcie problemów, które pozwolą
sformułować zadania opisujące tę konkretną grupę:
Rozpoznaj pole działania (przestrzeń i jej ograniczenia).
Znajdź miejsce dla siebie.
Oznacz swoje miejsce.
Przestrzeń działania (centrum i krawędzie).
Rozpoznaj punkty krytyczne (znaczenie wartości
szczególnych).
Tajemnica (utajnienie – jawność).
Gest dla jednego (szept i krzyk).
Czas (oczekiwanie).
Informacja ostatnia (wyczerpanie, zużycie).
Prowadziliśmy zajęcia z grupą dzieci 6-, 7-letnich, w związku z tym język, którym się posługiwaliśmy uległ zasadniczej modyfikacji, jednak
zachowane zostały pojęcia kluczowe takie, jak:
przestrzeń, miejsce, obecność, znak, tajemnica,
czas etc. Modyfikacja warsztatu polegała na nałożeniu na podstawową strategię warsztatu warstwy
znaczeniowej, która mogłaby uruchomić wyobraźnię, a jednocześnie odnaleźć punkty odniesienia
z własnego doświadczenia.
Tę warstwę stanowiło pojęcie MAPA z jej punktami, liniami, barwami obarczonymi konkretnymi
funkcjami znakowymi. Pierwszym zaskoczeniem
było przyjęcie konkretnej skali, mapa nie jest
przedmiotem wyjętym z tornistra, cała przestrzeń
dana nam do pracy, a ograniczona czterema ścianami, to nasza mapa, my sami stanowimy fragment jej rzeczywistości.
Budujemy punkty na mapie, a więc dokonujemy wyboru miejsc i nakładamy na nie konkretne
znaczenia: miasto, góra, drzewo. Połączenie dwóch
punktów, a więc użycie dynamicznej, aktywnej linii
to już początek otwartego procesu komunikacji między uczestnikami warsztatów. Efektem tej
części zajęć jest totalna, wypełniająca całą naszą
modelową rzeczywistość instalacja, mająca punkt
wyjścia w pojęciu MAPA.
W drugiej części poświęciliśmy więcej uwagi
Mapa – obszar poznania, kreacji i działań interaktywnych
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pojęciom elementarnym, takim jak: punkt, linia
i właśnie opisowi działania z linią chciałbym poświęcić kilka słów.
Przygotowaliśmy długą, około 25-metrową modelową linię, którą tworzyły nawleczone na linkę
tekturowe rury długości ok. 90-110 cm, a więc
będące w skali dziecka. Dzieci porządkując linię,
układają na podłodze symetryczną formę. Pytam
– „Co to jest?” – „To jest kwiat”. – pada odpowiedź.
Forma ta porządkuje również zachowania dzieci,
każde zatrzymuje się u szczytu „swojego płatka”.
Rozmawiamy o sile tej linii, jej znaczeniu, staramy
się potwierdzić, czy mamy do czynienia ze stworzonym na podłodze rysunkiem. – „Tak to jest rysunek”. Proszę, by każdy z uczestników chwycił
koniec swojego „płatka” i ustawił go pionowo. Gdy
ustawiono formę, wymagającą dla jej stabilności
obecności każdego z uczestników, pytam – „Co
to jest?” Pada zdecydowana odpowiedź – „To jest
korona”. – „Czy to jest rysunek?” – „Nie”. A więc
może to jest rzeźba, a może nie, ale na pewno jest
to forma przestrzenna.
Długo rozmawialiśmy na temat mechanizmu,
który jednym gestem pozwolił zamienić kwiatek
w koronę, rysunek w formę przestrzenną. Przeprowadziliśmy kilkanaście takich zadań prostych,
efektownych, dających niemal pewną szansę satysfakcji.
Obserwując cykl realizacji, będących skutkiem
prowadzonego przez nas warsztatu, nie mam
wątpliwości, że oto jesteśmy świadkami otwarcia
zwielokrotnionego procesu autodydaktycznego,
opartego na metodzie warsztatowej. Szansę takiego rezultatu daje aktywna, samodzielna obecność.
Sztuka współczesna, a szczególnie performance,
w sposób niezwykle interesujący podnosi problem
aktywnej obecności twórcy i aktywnej obecności
odbiorcy. Nakładanie na siebie tych aktywności,
zacieranie wzajemnych granic, stwarza możliwości powstawania przestrzeni nowej refleksji i nowej
wrażliwości.
Konieczność aktywnej obecności odbiorcy jest
bezdyskusyjna, musi on podążać za artystą, niejako tropić zjawiska sztuki, tworząc własne, autonomiczne pola refleksji i kreacji. Wsparciu takiego
procesu i tworzeniu nowych, stricte artystycznych,
obszarów kontaktu ma służyć cykl warsztatów inicjowanych wokół piotrkowskich „Interakcji” wśród
dzieci i młodzieży.
Scenariusz zajęć:
– Praca z konturem Polski.
Wyjaśniamy znaczenie pojęć PLAN i MAPA. (PLAN –
odwołanie do najbliższego otoczenia – własny pokój,
mieszkanie, klasa, podwórko.)
MAPA – Co to jest mapa?
– Prezentujemy mapę Polski.
Traktujemy mapę jako rozpoznawalny znak graficzny, odnoszący się do konkretnego państwa.
Znak ten jest ściśle powiązany z flagą i godłem,
a więc znakami, które również przywołują pojęcie POLSKA. Odpowiedź na pytanie – „Co to jest?”
w każdym z tych przypadków brzmi: Polska. Mapa
Polski jest czytelna dzięki doświadczeniom szkolnym,
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ale traktujemy ją również jako mapę miejsc znanych
z autopsji, kojarzonych z konkretną podróżą, wakacjami, miejscem zamieszkania dziadka czy miejscami wydarzeń historycznych (np. miejsce – znak
Grunwald).
Dzieci otrzymują uproszczony kontur Polski,
traktowany jako mapa elementarna i potencjalna. Graficzny kontur jest wypełniony przez dzieci
znakami przez nie tworzonymi, zapisującymi ich
autentyczne doświadczenia związane z miejscem.
Oznaczamy miejsca, które połączone dają obraz
drogi, podróży. Na przykład wy mieszkacie w Piotrkowie
Trybunalskim, ja przyjechałem z Warszawy. Nanosimy dwa punkty – połączone tworzą zapis drogi,
którą odbyłem, abyśmy mogli spotkać się w Piotrkowie.
Dalej dzieci próbują odtworzyć kontur Polski
z pamięci. Konsekwencją tego jest próba tworzenia osobistych znaków nawiązujących do miejsc
odwiedzanych w przeszłości. Jako aneks do tego
działania proponuję stworzenie osobistej mapy, na
przykład własnego pokoju, przestrzeni widzianej
za oknem, ale też kraju nieistniejącego (Atlantydy
etc.).
Mapa przestrzenna – wprowadzenie do problematyki sztuki instalacji
Dzieci zastają w przestrzeni danej im do pracy
przeciągniętą linkę, która biegnąc pod kątem z góry
ku dołowi, dzieli przestrzeń na prawo- i lewobrzeżną. Praca grupowa polega na takim zorganizowaniu przestrzeni, by linia zastana stanowiła oś całej
kompozycji tak, jak największa rzeka, na przykład
Wisła, wspomagana jest precyzyjną siatką dopływów. Tworzymy w przestrzeni sieć dróg, rzek, torów kolejowych, etc. Używamy sznurków różnych
grubości, różnych barw, listewek i kartonów.
Mapa naszej obecności – wprowadzenie dodziałań grupowych
Na prostokąt podłogi, za pomocą białej taśmy, nanosimy kwadrat, o wymiarach na przykład
500x500cm. Regularny podział daje 25 identycznych pól, które różni przede wszystkim charakter
ich usytuowania – są na przykład pola graniczne,
pola centralne, etc. Każdy pracuje w wylosowanym
przez siebie polu, tworząc mapę swojego miejsca.
Wszyscy korzystają z materiałów i narzędzi znajdujących się wokół WIELKIEJ MAPY. Towarzyszy
nam świadomość współuczestnictwa w zbiorowym
projekcie, za granicą naszego pola pracują nasze
koleżanki i nasi koledzy. Wszyscy razem tworzymy
jedną całość – osobistą mapę naszej grupy. Wynikiem tego działania będzie wypełniająca całe pomieszczenie mapa naszych konkretnych obecności.
Organizator: Galeria OFF, Ośrodek Sztuki Współczesnej,
ul. Dąbrowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski,
tel. 044 733 93 88, 0501 57 54 96, e-mail gayda@piotrkow.pl
miejsce realizacji: Galeria OFF, Ośrodek Sztuki Współczesnej, ul. Dąbrowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
termin realizacji: luty 2007
uczestnicy: 20 dzieci ze szkoły podstawowej.

Mapa – obszar poznania, kreacji i działań interaktywnych

Mapa – obszar poznania, kreacji i działań interaktywnych

CO NOWEGO?

Mapa – obszar poznania, kreacji i działań interaktywnych

55

Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju
Twórczego Kieszeń Vincenta
Marcin Berdyszak
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Tadeusz Wieczorek
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN

Marcin Berdyszak
Urodzony w Poznaniu, w 1964 roku. Dyplom
z malarstwa w pracowni profesora W. Dudkowiaka
oraz z rzeźby w pracowni profesora M. Szańkowskiego,
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Poznaniu, w 1988 roku. Od 1989 roku związany
z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie jest profesorem i prowadzi Pracownię Warsztatów Twórczości Edukacyjnej na Wydziale Edukacji
Artystycznej. Prowadzi również Pracownię Rzeźby
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego
MAGAZYN, którego jest współzałożycielem wraz
z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem
i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem.
Swoje prace prezentował na różnych wystawach
zbiorowych i indywidualnych między innymi
w Polsce, Niemczech, Słowacji, Finlandii, Szwecji,
Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie i USA.
Tadeusz Wieczorek
Urodzony 23.02.1956 roku, w Wolicach, w województwie bydgoskim. Artysta malarz, animator
edukacji przez sztukę.
1975-80 – studia z malarstwa sztalugowego
w pracowni profesora N. Skupniewicza, a także
w pracowniach: profesora A. Kurzawskiego i profesora T. Brzozowskiego w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
1981-83 – nauczyciel w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Od 1984 roku – główny instruktor plastyki
w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży,
obecnym Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Od 2000 roku – prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego MAGAZYN.
Od listopada 2002 roku – przewodniczący Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.
Od 1985 roku – wystawia indywidualnie i zbiorowo w kraju i za granicą.
Od 1994 roku – realizuje projekty artystyczno‑edukacyjne dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.
Inicjatorami i pomysłodawcami projektu Kieszeni
Vincenta są: profesor Marcin Berdyszak i artysta
plastyk Tadeusz Wieczorek. Zespołowi realizującemu projekt (Marcin Berdyszak, Krzysztof Dziemian,
Wojciech Nowak, Magdalena Parnasow-Kujawa
i Tadeusz Wieczorek) zależy na tym, by Kieszeń
Vincenta rozwijała wyobraźnię najmłodszych, uczyła ich myślenia, wiary w swoje możliwości twórcze
oraz by kształtowała, wrodzoną przecież, potrzebę
obcowania ze sztuką i zachęcała do uczestnictwa
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w niej.
Celem projektu jest przedstawienie podobieństw oraz odmienności kulturowych, wymiana
doświadczeń, a także metod pracy między ludźmi różnych narodowości i w różnym wieku. Dzieci
oraz młodzież nieustannie się zmieniają, a praca
z nimi wymaga ciągłego rozwoju. Dzięki możliwości
nawiązania dialogu, podczas corocznego spotkania,
prowadzący warsztaty starają się kształtować, modulować swoje propozycje tak, by te jak najpełniej
dopasowały się do potrzeb i kondycji odbiorcy.
Od czwartej edycji projektu, co roku, towarzyszy
jej inne hasło przewodnie, które staje się punktem
wyjściowym nadsyłanych propozycji działań. Kolejno były to: Baśń a rzeczywistość – 2005, Wokół
przedmiotu – 2006, Komunikacja – 2007, Postęp
– 2008.
Od 2005 roku Kieszeń Vincenta składa się
z dwóch części: warsztatów i forum.
W godzinach przedpołudniowych odbywają się
działania twórcze dla dzieci i młodzieży. Zajęcia
prowadzą studenci pod opieką swoich profesorów.
Do udziału w projekcie są zapraszani artyści nie
tylko z polskich uczelni (Poznania, Krakowa,
Łodzi, Torunia czy z Białegostoku), ale także twórcy
z Czech, Słowacji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Każdego roku wzrasta zainteresowanie Kieszenią Vincenta, a swoje uczestnictwo deklarują kolejne uczelnie
z Polski i zagranicy.
Dzięki warsztatowej formie pracy możliwe staje
się zachęcanie uczestników zajęć do niczym nieskrępowanego działania twórczego. Program jest
adresowany do wszystkich grup wiekowych dzieci
i młodzieży szkolnej. W zajęciach uczestniczą klasy wraz ze swoimi opiekunami. Ważne jest to, że
młodzież i nauczyciele w trakcie warsztatów mają
okazję funkcjonować w odmiennej od szkolnej sytuacji, która implikuje nowe relacje pomiędzy nimi.
Poza tym nauczyciele mają szansę zdobycia nowych inspiracji do dalszej pracy.
Warsztatom każdego dnia w godzinach popołudniowych towarzyszy forum. W latach 2005–2007
odbywało się pod hasłem Artysta w przestrzeniach
publicznych, natomiast w 2008 roku poświęcone
było Recyklingowi. W każdym z nich uczestniczą
zaproszeni specjaliści z dziedziny, której poświęcone są merytoryczne założenia całego projektu.
Forum adresowane jest do profesorów i studentów
oraz do nauczycieli, instruktorów, opiekunów grup
młodzieży, a także do wszystkich osób zainteresowanych działalnością warsztatową.
Podczas ostatniej edycji, ze względu na ogromne zainteresowanie uczelni oraz studentów, organizatorzy zaproponowali prowadzenie warsztatów
przez trzyosobowe zespoły z jedną klasą. Dzięki
temu zwiększyła się liczba uczestników projektu
i zachowana została dbałość o jakość merytoryczną zgłaszanych propozycji działań.
Organizatorzy:
– Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82,
61-809 Poznań, tel. 061 64 64 470,
e-mail sekretariat@csdpoznan.pl, www.csdpoznan.pl,
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– Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN,
ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań,
www.stowarzyszeniemagazyn.org
współorganizatorzy: Polski Komitet Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Kulczyk
Foundation (w latach 2002–2007), Art Stations Foundation
(w 2008), Stary Browar, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu (od 2007)
partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Stowarzyszenie
Słubfurt e.V. (Niemcy)
miejsce realizacji: park na Cytadeli w Poznaniu
termin realizacji: projekt realizowany jest od 2002 roku,
w pierwszych tygodniach maja
uczestnicy: w 2008 roku w warsztatach wzięło udział 70 osób
prowadzących i około 1500 dzieci i młodzieży; zaproszonych
zostało również 25 gości z Polski i zagranicy, łącznie w latach
2002–2008 w projekcie wzięło udział ponad 10 000 dzieci i młodzieży
źródła finansowania: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Poznania
oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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III Międzyszkolne Warsztaty
Artystyczne „MIKRON” 2007
– ja, czyli kto?

Adriana Lisowska
Marek Gajewski
Prywatna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące „Mikron” w Łodzi
Adriana Lisowska
Od 2005 roku nauczyciel plastyki i wiedzy o kulturze w Prywatnej Szkole Podstawowej, Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącym „Mikron” w Łodzi;
Od 2005 roku organizacja i prowadzenie corocznych Międzyszkolnych Warsztatów Artystycznych
dla Młodzieży „Mikron”;
Od 2005 roku organizacja i prowadzenie cyklicznych Warsztatów Artystycznych dla Dzieci;
Od 2006 roku członek-założyciel Stowarzyszenia
Studentów i Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi;
Od 2008 roku członek-założyciel Nieformalnej
Grupy Artystycznej „S”;
2008 rok – organizacja Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego dla Młodzieży „Kontrasty”.
Marek Gajewski
Urodzony w 1955 roku w Łodzi. 1978–1983 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Łodzi, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom
z wyróżnieniem w 1983 roku. Maluje, rysuje, zajmuje się grafiką artystyczną i dyscyplinami pokrewnymi. Jest autorem wielu unikatowych książek
autorskich. Prowadzi też doświadczenia nad nowymi oraz rzadko stosowanymi technikami grafiki
warsztatowej i technikami malarskimi i fotograficznymi. Miał już ponad 140 wystaw indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą.
www.marekgajewski.pl
Szkoła „Mikron” to miejsce, w którym liczy się
indywidualność ucznia. Zajęcia skonstruowane są
w taki sposób, aby każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania w zależności od indywidualnych potrzeb. Ważnym aspektem działalności Szkoły jest
rozbudzanie w uczniach potrzeby samokształcenia,
wykorzystywania nabytych umiejętności i posiadanych zdolności. Ogromny nacisk położony jest
na zachęcanie młodych ludzi do efektywnego i twórczego zagospodarowania czasu, nie tylko podczas
zajęć lekcyjnych, ale i w wolnych chwilach. Irena
Wojnar1 twierdzi, że sztuka jest podręcznikiem życia
„[...] który pobudza, niepokoi, zmusza do myślenia, działa na umysł i wyobraźnię, jednocześnie,
zaostrza ciekawość zarówno w stosunku do świata, jak i w stosunku do samego siebie, wymaga
samodzielności, krytycyzmu, wrażliwości, towarzyszy samokształceniu i samopoznaniu człowieka”.
Sztuka jest więc nie tyle dodatkiem do wychowania
młodzieży, co jego integralną częścią. Zgodnie z tą
maksymą Szkoła „Mikron” przygotowała dla swoich uczniów oraz ich kolegów z innych szkół wiele
atrakcyjnych propozycji, dzięki którym mogą korzystać z możliwości, jakie daje sztuka.
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Jedną z najważniejszych propozycji zajęć związanych z działaniami artystycznymi w Szkole
„Mikron” są coroczne Międzyszkolne Warsztaty Artystyczne Mikron, adresowane do uczniów
łódzkich gimnazjów i liceów ogólnokształcących.
Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku i do tej
pory zrealizowaliśmy tematy – Ja nastoletni, Ja
pośród… oraz Ja, czyli kto? Głównym założeniem
warsztatów jest ukazanie młodym ludziom możliwości, jakie daje sztuka. Prócz wiedzy zdobywają
oni także umiejętności realizacji podjętych zadań,
planowania pracy, wykorzystania własnych zdolności, obserwacji i wyciągania wniosków, interpretacji
rzeczywistości i wyrażania swoich poglądów, emocji, indywidualnej pracy nad problemem, a zarazem efektywnego działania w grupie. Dodatkowym
efektem warsztatów jest rozbudzenie i uwrażliwienie młodzieży na sztukę. W działaniach warsztatowych uczestniczą trzy grupy: literacka, teatralna
i plastyczna. Wszystkie grupy realizują ten sam
temat, interpretując go na swój sposób. Podczas
zajęć powstają utwory literackie, plastyczne i teatralne, które ostatniego dnia prezentowane są
na uroczystym podsumowaniu. Zajęcia prowadzone
są przez nauczycieli Szkoły „Mikron” oraz łódzkich
artystów plastyków, wykładowców wyższych uczelni artystycznych, poetów, aktorów, dziennikarzy.
Każda z grup uczestniczących w warsztatach
pracuje według odrębnego programu, w którym
ujęte są ogólne założenia wzbogacone przez zagadnienia odnoszące się do formy realizacji zadań
adekwatnej do konkretnej dziedziny sztuki. Aby
zaprezentować ideę naszych warsztatów, wybraliśmy ich mały fragment – działania grupy plastycznej. Autorami programu są: Marek Gajewski
oraz Adriana Lisowska. Ideą główną projektu była
próba realizacji takich działań plastycznych, które
znajdują się w nurcie wszechstronnie pojętej sztuki awangardowej. Autorom zależało na tym, aby
uczestnicy odeszli od dosłownego ilustrowania, kopiowania rzeczywistości. Aby zrealizować ćwiczenie należało zbudować najpierw język plastyczny,
za pomocą którego młodzież wyartykułuje odpowiedzi. Założyliśmy, iż realizacje ćwiczeń winny być
próbami odpowiedzi, w których uczestnicy posługiwać się będą znakiem, symbolem, zasadami kompozycji plastycznej, uogólnieniem. Prace warsztatowe przebiegały przy użyciu takich technik, jak:
rysunek, malarstwo, kolaż, elementy fotografii
i filmu animowanego.
Warsztaty rozłożone zostały na sześć dni. Każdy
kolejny dzień podejmował nowe zagadnienia, które jednak łączyła wspólna myśl, a nierzadko kolejne ćwiczenia były kontynuacją poprzednich, aby
utrwalały umiejętności i wiedzę oraz pozwalały zaobserwować ciągłość działań artysty, etapy dochodzenia do pewnych wniosków, uczyły konsekwencji
w działaniu.
Podczas pierwszego dnia uczestnicy wykonywali
fotografię portretową oraz fotografię całej sylwetki.
Obejrzeli pokaz na temat założeń kompozycyjnych
na płaszczyźnie, które zostały dokładnie omówione
na przykładach. Na tej podstawie wykonali pierwsze ćwiczenie, które polegało na pracy ze zdjęciem
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przedstawiającym pejzaż.
Ćwiczenie 1a
Wylosuj z zestawu jedno zdjęcie. Na jego podstawie stwórz abstrakcyjną kompozycję o cechach
zgodnych z tym zdjęciem. Praca przy pomocy papieru kolorowego (wydzieranie, wycinanie) na żółtym brystolu.
Ćwiczenie 1b
Korzystając ze wzoru, jakim jest stworzony
przez Ciebie w ćwiczeniu 1a utwór plastyczny,
stwórz jego plastyczne przeciwieństwo. Dokonaj
tego przy pomocy dowolnych technik na podkładzie
z brystolu w kolorze wybranym przez Ciebie, przedstawiając w uporządkowanej formie plastycznej to,
co rozumiesz przez słowo „różnica” i odnosząc to
określenie do kształtu i zjawisk w zrealizowanym
ćwiczeniu 1a. Warunek – nie ilustruj – twórz dzieło
od podstaw. Posługuj się prostymi formami.
Ćwiczenie 1c
Łącząc ze sobą w wybrany przez Ciebie sposób
te dwie realizacje, wykonaj „książeczkę”, obiekt
przestrzenny czy inną, ciekawą formę plastyczną.
Na zakończenie zajęć uczestnicy usłyszeli kilka
podstawowych informacji na temat filmu animowanego oraz zostali poproszeni o przygotowanie elementów, przedmiotów, pojęć, które mogą „przylegać” do idei głównego tematu warsztatów i mogą
się przydać przy realizacji wspólnego filmu animowanego.
W kolejnym dniu zajęliśmy się tematem kontrastu. Po wysłuchaniu dwóch fragmentów utworów
muzycznych: Dune Klausa Schulze i III Koncertu
Brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha, uczestnicy realizowali następujące ćwiczenie.
Ćwiczenie 2
Wykorzystując w budowaniu kompozycji plastycznych struktury słuchanych utworów muzycznych, stwórz dwa utwory przestrzenne lub na płaszczyźnie. Obie prace muszą być tak skonstruowane
plastycznie, aby widać było Twój stosunek do słuchanej muzyki.
Po tym ćwiczeniu uczestnicy obejrzeli pokaz
prac Tadeusza Piechury i wysłuchali omówienia zasad kompozycji, doboru znaków do przedstawianych treści. Na tej podstawie wykonali następne
zadanie.
Ćwiczenie 3
Przy pomocy dowolnych działań plastycznych,
kształtując, wycinając odpowiednio i łącząc ze sobą
dwa arkusze czarnego i białego brystolu, stwórz
utwór plastyczny przestrzenny albo na płaszczyźnie, przedstawiający w abstrakcyjnej formie jedno
z podanych pojęć i określeń: Ja i gniew, Ja i radość,
Ja i agresja, Ja i miłość. Dodatkowo możesz zastosować rysunek albo wprowadzić na płaszczyznę
plakatu słowo lub bardzo krótkie zdanie, jednak
nie mogą się w nim znaleźć określenia znajdujące
się w uprzednio podanym wykazie pojęć. Warunek
– maksymalnie uprość formę dzieła.
Kolejny dzień to realizacja filmu animowanego.
Młodzi artyści obejrzeli pokaz filmów wykonywanych za pomocą aparatu fotograficznego, metodą
poklatkową.
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Ćwiczenie 4
Przy pomocy dostępnych środków plastycznych
i filmowych stwórz etiudę filmową, jako spójny plastycznie ciąg obrazów w czasie, przedstawiających
i prezentujących Ciebie. Warunek – nie stosuj ilustrowania jakiejś historii, nie stosuj narracji liniowej. Posługuj się symbolami, znakami graficznymi,
figurami.
Czwarty dzień warsztatów poświęcony był pracom Ryszarda Winiarskiego i przypadkowi w sztuce. Kolejne ćwiczenie miało na celu wykonanie
pracy zbiorowej, przedstawiającej w formie działań plastycznych, na płaszczyźnie ściany, pojęcie
przypadku.
Ćwiczenie 5
Każdy z uczestników określał siebie za pomocą znaku graficznego. Za pomocą kostek do gry
uczestnicy losowali rzędy wyznaczone na ścianie,
kolor znaku malowanego przez siebie oraz ilość
jego powtórzeń w danej sekwencji.
Piątego dnia młodzi artyści wysłuchali wykładu na temat tych zagadnień z historii sztuki, które miały wpływ na kształtowanie się awangardy.
Prezentowane były dzieła Mondriana, Malczewskiego, Klee czy Miró. Omówiono także wybrane dzieła
związane z postmodernizmem. Na tej podstawie
uczestnicy wykonali kolejne prace.
Ćwiczenie 6
Za pomocą elementów abstrakcyjnych stwórz
serię miniatur ilustrujących tytuły i pojęcia: „zaczyna się”, „cieniutka linia horyzontu”, „jak huragan”, „gniew”, „miłość”, „cykl”, „okno”, „droga”.
Pracę wykonaj na podkładzie w wybranym kolorze.
Zastosuj wszelkie dostępne środki plastyczne (kolaż, wycinanka, wydzieranka).
Ostatniego dnia uczestnicy przygotowali pokaz
wykonanych dzieł w formie samodzielnie zaaranżowanej wystawy. Podczas uroczystego zakończenia
warsztatów zaprezentowali film animowany.
Organizator: Prywatna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące „Mikron” w Łodzi, ul. Piękna 30/32,
93-558 Łódź, tel 042 684 16 68
miejsce realizacji: Prywatna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące „Mikron” w Łodzi
termin realizacji: 26.11–01.12.2007
uczestnicy: 40 uczniów w wieku 13-18 lat (grupa plastyczna
liczyła około 15 osób)
patronat: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Uniwersytet
Łódzki oraz Stowarzyszenie Artystów Świętego Jerzego
źródła finansowania: warsztaty w całości sfinansowała dyrekcja szkoły.

1. I. Wojnar, Sztuka jako podręcznik życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984, s. 12
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Moje miasto, moja przestrzeń.
Miejsca, dźwięki, ludzie

Aleksandra Drzazga – pomysł i realizacja
Katarzyna Michalska – konsultacja merytoryczna
pomysłu i realizacja
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bytomiu, Klasy Aktywności Twórczej
Aleksandra Drzazga
Urodzona 16.09.1975 w Bytomiu. Nauczyciel
dyplomowany, zatrudniona w Gimnazjum nr 1
od 2000 roku. Ukończyła filologię romańską na
Uniwersytecie Wrocławskim (2004) oraz Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży
w PWST Wrocław (2003). Nauczycielka języka
francuskiego i wychowania do twórczości teatralnej
w Klasach Aktywności Twórczej, funkcjonujących
w Gimnazjum nr 1 od 2005 roku.
Katarzyna Michalska
Urodzona 06.03.1967 w Bytomiu. Nauczyciel dyplomowany, zatrudniona w Gimnazjum nr 1 od 1991
roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie
Śląskim (1992). Nauczycielka języka polskiego i wychowania do twórczości humanistycznej w Klasach
Aktywności Twórczej, funkcjonujących w Gimnazjum
nr 1 od 2005 roku.
grzeje słońce
milkną rośliny
przypływa chmura
deszcz
życie

Agnieszka Kocząb

otwórz oczy
rozejrzyj się
dotknij ziemi
powąchaj jak cudowny zapach ma
świat
Magdalena de Mehlem
Projekt Moje miasto, moja przestrzeń został
zrealizowany z dwoma pierwszymi rocznikami Klasy
Aktywności Twórczej, która powstała w 2005 roku,
jako innowacja pedagogiczna, w Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Klasa
działa nadal i obejmuje swoim działaniem trzy
roczniki gimnazjalistów.
Podstawą realizacji programu są zajęcia wychowania do twórczości, w czasie których uczniowie mogą przyswoić sobie umiejętności i wartości
sprzyjające postawie twórczej. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Podstawą działania są ćwiczenia rozwijające ekspresję i wyobraźnię uczniów
w różnych dziedzinach sztuki: teatr, plastyka, muzyka, taniec, myślenie twórcze.
Już na początku naszej pracy postanowiłyśmy,
jako twórcy i realizatorzy tego programu, że naszym głównym zadaniem będzie pielęgnowanie
w uczniach umiejętności zdziwienia i dostrzegania „nowego” w prostocie i pozornie pospolitej codzienności.
Na tym, między innymi, polega według nas
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działanie twórcze.
Niniejszy projekt jest działaniem, mającym
na celu pobudzanie aktywności twórczej młodzieży,
wpisanym w specyfikę środowiska lokalnego.
Projekt Moje miasto, moja przestrzeń. Miejsca,
dźwięki, ludzie odbywał się w oparciu o następujące cele:
– kształtowanie postawy refleksyjności wobec otaczającego nas świata,
– rozwijanie zmysłu obserwacji, uwrażliwienie,
– rozwijanie chęci odkrywania tego, co już pozornie odkryte,
– rozwijanie poczucia sprawstwa,
– kształtowanie otwartości wobec innych,
– rozwijanie poczucia przynależności do miejsc,
ludzi...,
– angażowanie społeczności lokalnej w działanie
twórcze, wpisane w krajobraz miejski,
a realizujące go osoby uzyskały następujące, z góry
zaplanowane, efekty:
– uczestnicy projektu odkryli możliwości przekładu intersemiotycznego, czego dowodem były zrealizowane prace,
– nawiązali osobistą relację z miejscem, w którym
mieszkają, co udowodnili w osobistym podejściu
do tematu,
– zaangażowali społeczność lokalną w działanie
twórcze, mające na celu bardziej świadome przeżywanie rzeczywistości (a uczestnicy wystawy pozostawili „informacje zwrotne”),
– stworzyli, dzięki swojemu zaangażowaniu, sytuację twórczą,
– poznali zasady tworzenia wystawy, będącej rezultatem działań twórczych,
– zwerbalizowali (w katalogu) doświadczenia napotkane w czasie procesu twórczego,
– wzmocnili relacje w grupie,
– wykorzystali potencjał działań twórczych, czyli
aktywności, mającej wpływ na postrzeganie rzeczywistości, jak i na samą rzeczywistość.
Projekt składał się z III etapów, na które złożyły
się dwa etapy realizacji projektu i finałowa wystawa.
Etap I – Widok z mojego okna
Uczestnicy projektu mieli za zadanie dokumentować przez określony czas, w formie fotograficznej, obraz widziany własnymi oczyma, obraz, który
codziennie im towarzyszy podczas patrzenia przez
okno. Przestrzeń za oknem mobilizuje do wyjścia
na zewnątrz – i ta właśnie sytuacja zaistniała w II
etapie projektu, w którym uczestnicy musieli eksplorować obszar oglądany dotąd tylko przez okno.
Ważne było to, aby uczestnicy projektu wykonywali zdjęcia zza szyby tak, by obraz był ujęty
w swoje naturalne ramy, ramy okienne. Powstały w ten sposób obraz codzienności upodabnia się
do obrazów w tradycyjnym, a więc malarskim, rozumieniu obrazu otoczonego ramą. Z serii zdjęć
wybrali to (lub te), które uważają za najbardziej
ciekawe, ważne, charakterystyczne...
Etap II – Fragment przestrzeni słowem
i dźwiękiem pisany
Uczestnicy musieli eksplorować miasto, a konkretniej fragment miasta, widziany dotąd z oddali;
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odnaleźć w nim przestrzeń, którą uważają za ważną dla siebie albo przyjazną. W niej mieli wyodrębnić, przy pomocy własnoręcznie wykonanej ramki,
działającej jak passe-partout, charakterystyczny
dla niej fragment, niezdradzający jednak informacji o całości. Wyodrębniony w ten sposób obszar
był sfotografowany i uzupełniony opisem „wrażeniowym”. Wykonanie ramki samo w sobie też okazało się działaniem twórczym, uczestnicy starali się
dopasować tworzywo, kształt ramki, do fragmentu
rzeczywistości, jaki wybrali.
Z tak przygotowanego zdjęcia uczestnicy stworzyli formę współczesnej pocztówki dźwiękowej.
Musieli sami znaleźć muzykę miejsca, uchwyconego na zdjęciu. Powstały w ten sposób zestaw obrazów i dźwięków został zaprezentowany na wystawie. Całość uzupełniały haiku, funkcjonujące jako
tytuł zdjęcia oraz zapis wrażeń, forma udokumentowania własnych przeżyć i trudności, pojawiających się podczas realizacji projektu... Uczestnicy
pracowali w ten sposób w różnych przestrzeniach
zmysłowych, a łączenie obrazu i dźwięku dało im
możliwości dokonywania przekładu intersemiotycznego.
Etap III – Wystawa
W pierwszej sali znalazły się fotografie etapu
pierwszego oraz tablica z płytami CD, zawierającymi pojedyncze nagrania. W tej przestrzeni można było samodzielnie „wejść” w klimat wybranej
fotografii, odtwarzając nagrane dźwięki. Panowała
tam cisza. Chcieliśmy, aby zwiedzający mogli samodzielnie dokonać wyboru i skoncentrować swoją
uwagę na wybranych przez siebie elementach.
Sala druga, to rodzaj magicznej śluzy. Niesamowita w swoim wyrazie sala „lustrzana” wypełniona była muzyką, nawiązującą swoim charakterem
do dźwięków miasta. Sala ta zachwycała, ale
i zmuszała do refleksji.
W sali trzeciej eksponowano fotografie z drugiego etapu pracy uczniów. Ściany wypełnione były
fotografiami uzupełnionymi wybranymi fragmentami wypowiedzi uczniów. Teksty poetyckie – haiku
– funkcjonowały jako tytuły fotografii. Zwiedzającym towarzyszyła „ścieżka dźwiękowa”, stworzona
w wyniku zestawienia nagrań wszystkich uczniów.
Nagrania były różne, reprezentujące różne gatunki muzyczne, tak jak różny jest sposób oglądania
i postrzegania świata przez każdego z nas.
Zastosowane metody:
– metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, tworzenie map skojarzeniowych,
– metoda projektu,
– metody oparte na słowie: dyskusja, interpretacja
tekstu,
– warsztat twórczego pisania,
– wizualizacje,
– interpretacja dzieła plastycznego i muzycznego,
– warsztaty w Centrum Sztuki Współczesne Kronika,
– udział w wystawach sztuki współczesnej i wystawach fotografii,
– udział w koncertach.
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Miejsce realizacji: Bytom, wystawa finałowa w Centrum Sztuki
Współczesnej Kronika w Bytomiu (czerwiec 2007)
termin realizacji: styczeń–czerwiec 2007
uczestnicy: uczniowie dwóch Klas Aktywności Twórczej (50
osób w wieku 13-15 lat)
odbiorcy/grupa docelowa: uczniowie Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, rodzice uczniów, społeczność lokalna
Realizacja projektu, wystawy i katalogu stała się możliwa dzięki
współpracy z:
– Bytomskim Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27,
41-902 Bytom (pozyskanie środków finansowych na organizację wystawy finałowej: wywołanie zdjęć i wynajęcie Galerii),
– Galerią Kronika, Rynek 26, 41-902 Bytom,
– rodzicami i uczniami I i II Klasy Aktywności Twórczej,
– dyrekcją Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bytomiu, ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom, tel. 032 281 18
81, e-mail: sekretariat@gimnazjum1.bytom.pl

Fragmenty wypowiedzi uczestników projektu:
Do robienia zdjęć podeszłam z „mety”. Jednak
z czasem stwierdziłam, że nie jest to wcale takie
proste, jak myślałam. Zaczęło mi zależeć na tym,
żeby moje zdjęcia miały „to coś” w sobie.
Na zdjęciach z okien mojego domu chciałam uchwycić wszystko, zmianę samochodów na podwórku,
zasłonięte okna sąsiadów... Chciałam pokazać,
że wbrew pozorom monotonny i nudny obraz mojego podwórka, również ulega zmianie.[...]
Przy robieniu zdjęć zaskoczyło mnie również to,
że zabiegani ludzie zupełnie nie zwracali na mnie
uwagi. Byli zajęci swoimi sprawami. Nie zdziwił ich
widok dziewczyny robiącej zdjęcia dziurze, ścianie.
Podsumowując: jestem zadowolona, ze przystąpiłam do projektu. Zrozumiałam, że przyzwyczajenia zaślepiają nas. Nie widzimy tego, co powinniśmy. Żyjemy w natłoku pracy, nie zwracając uwagi
na szczegóły. Może kiedyś to zrozumiemy.
Agnieszka Sośnia
To, co zobaczyłam, dotknęło mnie. Właśnie przy robieniu zwykłych zdjęć [...] ujrzałam całkiem inny świat.
Malwina Czupik
Samo robienie zdjęć nie wywołało we mnie żadnych
uczuć. Dopiero gdy zaczęłam je oglądać, zrozumiałam, jak wiele pięknych rzeczy nas otacza, ale my
ich nie zauważamy, gdyż są dla nas codziennością.
Drzewo, które rośnie przed naszym domem, jest
przez nas zauważane, gdy zostaje ścięte, zauważamy jego brak i odczuwamy jak wiele dla nas
znaczyło. Zrozumiałam, że nie należy się spieszyć,
idąc przez życie, bo możemy przegapić to, co dla
nas naprawdę ważne.
Natalia Kwolek
Dopiero robiąc zdjęcia, poczułem, co to znaczy być
twórcą [...] dostrzegłem ile pracy i poświęcenia
musi na przykład architekt włożyć w swe dzieło.
Ludzie nacieszą swe oczy chwilę, może dwie i zapomną o tym, czym się zachwycali. Dadzą się złapać
w rutynę życia, w której nie ma miejsca na odrobinę
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refleksji, bo przecież w pogoni za szelestem nie ma
czasu zwracać uwagi na rzeczy pozornie pospolite i bezwartościowe. To nieprawda! Każda cegła,
każdy dmuchawiec, najmniejsza mrówka są niepowtarzalne, wyjątkowe. Nigdy nie przywiązywałem
zbytniej uwagi do budynku za moim oknem, ale
od czasu tego projektu, zawsze, gdy zasłaniam żaluzje, przypomina mi się, jak robiłem zdjęcia. Nie
umiem opisać, jak pięknie i delikatnie wyglądają
wydłużone cienie płaskorzeźb, zatopione w czerwieni zachodzącego słońca, ale wiem jedno – już
nigdy nie przejdę obojętnie obok zwiędłego kwiatka czy rosy na koniczynie.
Roman Czupryński
Robiąc i oglądając zdjęcia, nie miałem jakichś specjalnych odczuć, ponieważ mam zwyczaj codziennie patrzeć przez okno.[...] Jedyne, nad czym się
zastanawiałem to, co myślą ludzie na zdjęciach, jak
się czują, czy wiedzą, że robię im zdjęcia. Widziałem
ich zachowania i mogłem domyślać się, w jakim są
nastroju, czy się gdzieś spieszą, czy też może wyszli na spacer. Pewnie o tym nie wiedzieli, ale przez
zdjęcia stawałem się jakąś częścią ich życia.
Miłosz Rzenno
W moich zdjęciach zachwyciło mnie to, że drzewo może istnieć w środowisku całkowicie stworzonym przez człowieka. Chciałem uchwycić granice
między naturą i cywilizacją. [...] drzewo przypomniało mi naturę, mur – człowieka. Zdziwiło mnie,
że te dwa inne światy mogą istnieć obok siebie, nie
wywierając na siebie negatywnych skutków, a tak
może dziać się tylko w rodzinie…[...]
Filip Oczkowski
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Muzeum Wyobraźni – od Malewicza
do Beuysa
Krystyna Potocka-Suwalska
Galeria Manhattan, Łódź

Krystyna Potocka-Suwalska
Ukończyła
Wydział
Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 r. stworzyła
w oparciu o autorski program Galerię Manhattan,
miejsce wyróżniające się spośród innych łódzkich
ośrodków promujących sztukę. Założeniem Galerii
jest prezentowanie sztuki najnowszej, szczególnie twórców młodych, ze szczególnym naciskiem
na zjawiska artystyczne i kulturowe z różnych obszarów (sztuka wizualna, muzyka, teatr, taniec,
poezja, literatura) oraz z pogranicza sztuki wysokiej i masowej. Ważne miejsce w działalności Galerii
Manhattan zajmuje program edukacji twórczej dla
dzieci i młodzieży. Od 2000 roku Galeria w dużym
stopniu koncentruje swoje działania na problematyce miast w okresie transformacji ustrojowej.
W ramach tej działalności zrealizowane zostały następujące projekty artystyczno-społeczne: Łódź/
Lodka/Lodke/Boot, Kobieta na dusze, Just a doubt,
Kanał, MIASTO BINATNE – utopia i rzeczywistość,
W sprzecznym mieście – dokumenty tożsamości.
Ideą projektu Muzeum Wyobraźni – od Malewicza do Beuysa było budowanie otwartych postaw
młodych Polaków wobec rzeczywistości i świata,
poprzez włączenie dzieci i młodzieży w aktywne
obcowanie, już od najwcześniejszych lat życia,
ze sztuka współczesną. Tytuł projektu wyraźnie
sugerował krąg zagadnień, które były poruszane podczas zajęć. Tworząc ten projekt, mieliśmy
na uwadze procesy kluczowe dla zrozumienia sztuki awangardowej i najnowszej: jej konceptualizację; przeniesienie głównego nacisku z artefaktu
na proces twórczy, myślowy; przedefiniowanie
tradycyjnych paradygmatów dotyczących funkcji dzieła, artysty, odbiorcy. Intencją inicjatorów
i organizatorów projektu była próba wykształcenia
świadomych odbiorców twórczości współczesnej
w oparciu o następujące zagadnienia z teorii sztuki
najnowszej:
– akademie i awangarda – tradycyjne i nowe paradygmaty estetyczne,
– malarstwo w poszukiwaniu czwartego wymiaru,
– intermedia – sztuka poza granicami dyscyplin,
– proces twórczy jako dzieło,
– redefinicja roli odbiorcy, dzieła, twórcy.
Ważną formą realizacyjną tego projektu były
warsztaty twórcze. Właśnie zajęcia warsztatowe, jak żadna inna forma pracy, przybliżają sztukę współczesną jej uczestnikom. Bliskie są formie
pracy, doświadczeniom i eksperymentowaniu wielu
artystów. Poprzez własne działania twórcze projekt
ten umożliwił dzieciom i młodzieży zapoznanie się
z ciekawymi i ważnymi doświadczeniami sztuki XX
wieku. Warsztat jest doświadczeniem grupowym,
zawiera jednak w sobie – jako istotę i podstawową
wartość – proces i rezultat indywidualny. Ważne są
nie walory artystyczne stworzonych prac, ale przeżycie związane z ich powstaniem, wiara w możliwo64
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ści tworzenia. Warsztaty kształtują twórczą postawę uczestniczących w nich osób.
Cele projektu były następujące:
– przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego
uczestnictwa w kulturze,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności
twórczej,
– umożliwienie młodzieży zamieszkującej tereny
społecznie zdegradowane, ubogie w instytucje kulturalne i środowiska twórcze, uczestnictwa w projekcie edukacyjno-artystycznym,
– kształtowanie w młodzieży otwartych postaw wobec współczesności.
Na projekt złożyły się:
– 24 warsztaty twórcze, które poprowadziło 11 zaproszonych osób (animatorzy sztuki, pedagodzy,
krytycy),
– 8 spotkań z artystami, którzy prezentowali swoją
twórczość w Galerii Manhattan,
– zwiedzanie wybranych wystaw w łódzkich galeriach, między innymi w: Galerii Manhattan, Miejskiej
Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi,
– wystawa prac uczestników projektu, powstałych
w czasie kolejnych warsztatów, a będących nawiązaniem do najważniejszych dzieł artystów w historii sztuki XX w.
Etapy działania:
Część I
– poznawczo-teoretyczne rozmowy, wykłady, połączone z projekcją filmów i slajdów, które umożliwiły młodzieży wprowadzenie w wybraną problematykę sztuki XX w.,
– zwiedzanie stałej wystawy w Muzeum Sztuki,
stwarzające możliwości bezpośredniego kontaktu
z egzemplifikacjami kanonów sztuki nowoczesnej,
– spotkania na wystawach w Galerii Manhattan.
Część II
– ćwiczenia pobudzające kreatywność i wyobraźnię
uczestników, umożliwiające ujawnienia tego, co
indywidualne, inne, osobiste ,ważne dla każdego
i ułatwiające swobodne przystąpienie do następnego etapu warsztatów,
– warsztaty twórcze i wykonywanie przez uczestników prac plastycznych (obraz, rysunek, obiekt,
fotografie, instalacje), w których poprzez ujawnioną ekspresję zmaterializowane zostały idee projektu; każdy uczestnik dokonywał sam wyboru formy
wypowiedzi; koncepcję warsztatów w projekcie
Muzeum Wyobraźni przygotowała Anna Lisiewicz.
Organizator: Galeria Manhattan, ul. Wigury 15, 90-302 Łódź,
tel. 042 636 33 44, e-mail galeriamanhattan@op.pl
współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, 91-463 Łódź,
ul. Łagiewnicka 54/56 bud. B p. 104
miejsce realizacji: Galeria Manhattan, Gimnazjum nr 32
w Łodzi, Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim
termin realizacji: październik 2005–marzec 2006
uczestnicy: około 30 osób w wieku 11-15 lat
źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
Urząd Miasta Łodzi, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”.
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Na zawsze młodzi

dr inż. Tomasz Malczyk – główny koordynator
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
dr inż. Tomasz Malczyk
Specjalista w zakresie budownictwa, architektury krajobrazu i kształtowania środowiska. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
(Wydział Geodezji i Inżynierii Środowiska) oraz
Politechniki Wrocławskiej (Wydział Architektury).
Od 2005 roku prorektor do spraw ogólnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Pomysłodawca i główny realizator Nyskiego Festiwalu
Nauki oraz pomysłodawca i redaktor czasopisma
Alma Mater, wydawanego w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Nysie.
15 listopada 2007 roku oficjalnie ruszyła akcja
Na zawsze młodzi, której głównym przesłaniem
jest aktywizacja oraz integracja nyskiej młodzieży
i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Jej celem jest tworzenie działań stymulujących rozwój kulturalny wśród młodzieży.
Chcąc stworzyć alternatywę dla współczesnego,
wyjątkowo konsumpcyjnego, stylu życia większości młodych ludzi, przygotowaliśmy szereg działań
zmierzających do promowania poza sferą rozwoju fizycznego i zawodowego, również rozwoju duchowego. Nasze propozycje to wypadkowa wiedzy,
doświadczenia i potrzeb. Jest to jedynie sformalizowanie i spisanie głosów osób wyrażających swoje potrzeby, które nie są bezpośrednio związane
z tokiem kształcenia na danym kierunku studiów.
Nasza wstępna oferta została z entuzjazmem przyjęta przez młodzież, o czym świadczy liczba osób
chętnych do uczestniczenia w akcji. To wspaniałe
być świadkiem rodzących się potrzeb młodych ludzi, którzy w mniej lub bardziej eksponowany sposób je uwidaczniają, w mniej lub bardziej wyraźny
sposób potrafią je zdefiniować, a nawet czasami
nie wiedzą o ich istnieniu. Dodatkowo okazuje się,
że mają podobne oczekiwania, które z kolei łączą
młodzież, reprezentującą różne kierunki nauczania
w jedną grupę. Należy dodać, że przynależność do
grupy jest dobrowolna i stanowi to, na czym nam
najbardziej zależy, czyli proclevitas – powołanie,
a nawet intima proclevitas – powołanie wewnętrzne. Na zawsze młodzi to akcja, która swoimi korzeniami dotyka zagadnień szeroko rozumianej
kultury.
Do współuczestniczenia i współtworzenia akcji zaprosiliśmy wszystkich chętnych: studentów
naszej uczelni, młodzież szkół średnich, przedsiębiorców, Uniwersytet III Wieku, mieszkańców
miasta i powiatu. Człowiek jest młody duchem,
a zatem akcja Na zawsze młodzi skierowana jest
do wszystkich, szczególnie do wrażliwych na piękno, estetykę, pragnących zgłębić tajniki nauki,
a także chcących zrealizować się na płaszczyźnie
kultury. Prezentowana akcja to próba obrony przed
desensybilizacją społeczną, uniewrażliwieniem,
odczuleniem, hibernacją emocjonalną i duchową,
spłyceniem estetycznym czy szarością zwykłego
dnia. To dobry moment do przekształcenia wartości
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dionizyjskich w wartości prometejskie, apollińskie
i sokratyczne.
Działania realizowane w ramach projektu oparte
są na kilku filarach, do których zaliczają się następujące grupy twórcze:
1. Akademicka Scena Artystyczna – skupiająca w sobie muzykę, taniec, działalność kabaretową i teatralną. W ramach programu działania
Sceny organizowane są warsztaty: kabaretowe,
taneczne, muzyczne.
Do udziału w warsztatach kabaretowych zgłosiło
się kilkanaście osób, z czego ostatecznie pozostały
cztery osoby, które dzięki zaangażowaniu Leszka
Kuriaty (twórcy kabaretu Rżysko) utworzyły kabaret Czteropak. Uczestnicy wraz z prowadzącym wyszukują ciekawe teksty, adaptując je do warunków
scenicznych i własnych możliwości wykonawczych.
Podejmowane są też pierwsze próby tworzenia
własnych tekstów. Zajęcia warsztatowe obejmują
przyswajanie i interpretację tekstu, grę aktorską,
emisję głosu, elementy techniki i sztuki estradowej. Grupa kabaretowa ma już za sobą kilka udanych występów.
Zajęcia taneczne w grupie TREFL DANCE miały
przede wszystkim na celu naukę wielu technik tańca nowoczesnego. Spotkania odbywały się dwa razy
w tygodniu. Uczestniczyło w nich 20 osób. Grupa
występowała na kilku regionalnych imprezach.
Uzdolnieni muzycznie studenci rozwijali swój talent pod opieką muzyka i kompozytora Romana
Hudaszka. Wykonawcy mieli możliwość występowania nie tylko w Nysie, podczas uroczystości związanych z działalnością Uczelni, ale również na ogólnopolskich konkursach i festiwalach studenckich
(Kraków, Opole, Leszno, Dzierżoniów). Studenci
brali udział w wielu przedsięwzięciach muzycznych
takich jak: występy solowe, z towarzyszeniem zespołów akompaniujących, w grupach wokalnych,
w chórze, a także w programach autorskich. Prezentowali rodzime i zagraniczne kolędy, standardy jazzowe, poezję śpiewaną, piosenkę aktorską
oraz pop. Zajęcia miały charakter otwarty – mogły
w nich uczestniczyć również osoby, które nie były
studentami, a wykazywały się talentem muzycznym. W roku akademickim 2007/2008 warsztaty
muzyczne odbywały się dwa razy w tygodniu. Regularnie uczestniczyło w nich około 20 osób.
2. Grupa humanistyczna Człowiek w świecie
kultury – której celem jest wprowadzenie do świadomego odbioru i tworzenia kultury z elementami:
filozofii, historii cywilizacji, teatrologii, muzykologii,
estetyki, filmoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa. Ważnym aspektem jest prowokowanie dyskusji na temat kultury współczesnej, poezji
i prozy literackiej, wpływających na kształtowanie
świadomości kulturowej współczesnego odbiorcy
komunikatów medialnych. W ramach grupy humanistycznej odbyły się następujące spotkania: Litość,
jako źródło doświadczenia estetycznego i działania
etycznego. Platon i F. Nietzsche (dr Tomasz Drewniak),
Polityczne oblicza erotyki w tragediach Eurypidesa
(dr Ewa Smolka-Drewniak), Czy człowiek może
stworzyć raj na ziemi? (dr inż. Tomasz Malczyk),
Na zawsze młodzi

Dole i niedole średniowiecznego misjonarza (prof.
Marek Derwich), Jakim językiem mówi Jozin z bazin? (dr hab. Jaroslav Lipowski), Nysa w twórczości
Maxa HerrmannaS-Neisse (prof. dr hab. Wojciech
Kunicki, mgr Beata Giblak).
3. Dyskusyjny Klub Filmowy – którego program skłania do analizowania dorobku filmowego.
Spotkania w ramach DKF-u odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie już
od 2002 roku. Prowadzi je znakomity wrocławski
krytyk Andrzej Horyza. Repertuar dobierany jest
tak, aby prezentowane filmy nie tylko pobudzały
do myślenia i dyskusji, ale wzbogacały również
wiedzę o świecie i życiu. Pokazy odbywają się
w cyklach w taki sposób, aby umożliwić pełniejsze
poznanie twórczości danego reżysera czy też danego gatunku. W celu podnoszenia ogólnego poziomu
kultury filmowej odbywają się również różnego rodzaju warsztaty, otwarte pokazy, spotkania z filmologami, krytykami i twórcami.
4. Wykłady otwarte – prowadzone przez zaproszonych gości, ciekawe postaci ze świata nauk
humanistycznych, w tym: filozoficznych, historycznych, teologicznych, itp. W cyklu wykładów swoje
wystąpienia prezentowali: ks. prałat dr hab. prof.
WSB-NLU Tadeusz Fitych (Humanistyka XXI wieku), prof. Marian Noga (Kreowanie polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej), Julian Golak
(Wstąpienie Polski do strefy Schengen, a współpraca polsko-czeska), dr Paweł Szymkowicz (Znaczenie zakonu jezuitów dla Nysy w pierwszej połowie
XVII wieku), prof. Jan Miodek (Zmiany w języku
polskim od roku 1989).
W ramach projektu zorganizowane zostały również Nyskie Warsztaty Artystyczne dla młodzieży
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ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
studentów. Całodzienne warsztaty odbywały się
w trzech grupach tematycznych:
– muzycznej – pod opieką Romana Hudaszka oraz
zaproszonego gościa – Jarosława Wasika,
– kabaretowej – pod opieką Leszka Kuriaty oraz zaproszonego gościa – Piotra Skuchy,
– tanecznej – pod opieką Kamili Marczuk oraz zaproszonego gościa – Ludwika Hrecińskiego.
Etapem finalnym warsztatów była prezentacja
programów artystycznych wypracowanych podczas
zajęć przez poszczególne grupy. Przygotowane występy spotkały się z dużym uznaniem zaproszonych
gości oraz młodzieży. Udział w warsztatach wzięło
ponad 100 osób z kilkunastu szkół, które otrzymały
certyfikaty uczestnictwa z autografami prowadzących. Po występach odbyła się dyskusja panelowa,
w której udział wzięli prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie – dr inż. Tomasz
Malczyk, burmistrz miasta Nysa – Jolanta Barska,
opiekunowie grup artystycznych oraz opiekunowie
młodzieży z poszczególnych szkół.
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa; Urząd Miasta i Gminy Nysa,
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa; Duszpasterstwo Młodzieżowo‑
-Akademickie Diecezji Opolskiej rejon Nysa
miejsce realizacji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
termin realizacji: listopad 2007–maj 2008
uczestnicy: we wszystkich działaniach wzięło udział około 2000
osób (studenci i uczniowie szkół średnich z regionu nyskiego)
źródła finansowania: Urząd Miasta i Gminy Nysa, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
Na zawsze młodzi
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Ogólnopolska kampania społeczna
„Moje prawa i moje obowiązki.
O konwencji praw dziecka z dziećmi”
Karolina Marczak
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży OKNA

Karolina Marczak
Socjolog, filolog języka angielskiego. Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży OKNA.
Inicjatorka i realizatorka projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: Kolorowe lekcje, Wielokulturowość i tolerancja.
Realizatorka ogólnopolskiej kampanii społecznej „Moje prawa i moje obowiązki” (kampania billboardowa, wydanie książki, warsztaty, wystawy,
promocja medialna projektu). Inicjatorka i realizatorka kampanii społecznej „Dyskryminacja surowo
wzbroniona”(wydanie książki, organizacja wystaw,
warsztaty, promocja medialna projektu).
Lektorka języka angielskiego. Współautorka
programu nauczania języka angielskiego dla dzieci
Leonardo in English.
Celem kampanii jest innowacyjna forma promowania i społecznego informowania o prawach
i obowiązkach dzieci na podstawie Konwencji
o Prawach Dziecka. Nowatorska forma projektu to
przedstawienie praw i obowiązków najmłodszych
głosem ich samych w formie plakatów oraz komiksowej książki. Przenikliwe i niejednokrotnie zaskakujące prace, w formie najprostszego, a zarazem
oryginalnego przekazu, nie tylko informują, ale też
prowokują do myślenia o wzajemnych relacjach
zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Projekt realizowany był w następujących etapach:
I Etap, kwiecień 2007
– spotkania warsztatowe
Spotkania warsztatowe polegały na rozmowach,
interaktywnych ćwiczeniach, zabawach dydaktycznych, które obrazowały, najistotniejsze prawa
i obowiązki zawarte w Konwencji Praw Dziecka:
prawo do godności i szacunku, do życia i rozwoju, do ochrony przed dyskryminacją, do wolności,
do ochrony przed agresją, do prywatności, do nauki, do życia w rodzinie oraz prawo dziecka niepełnosprawnego.
II Etap, czerwiec–wrzesień 2007
– powarsztatowe wystawy prac dzieci
Wystawy zorganizowane były w następujących
miejscach: Centrum Handlowe Manufaktura w Łodzi, 1 czerwca 2007; stacja metro Świętokrzyska
w Warszawie, 20 czerwca 2007; Galeria Krakowska
w Krakowie, 1 września 2007.
III Etap, wrzesień–październik 2007
– komiksowa książka dla dzieci „Moje prawa
i moje obowiązki. O konwencji praw dziecka
z dziećmi”
Książka ta stanowi najistotniejszy element kampanii. Jej autorami są fantastyczne, utalentowane
dzieci, które za pomocą rysunku mówią głośno
o prawie do życia i rozwoju, o konieczności szacunku, o obawie przed dyskryminacją, o strachu przed
przemocą, o przywileju nauki, akceptowaniu niepełnosprawnych, o potrzebie wolności, o pragnieniu
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życia i wychowania w rodzinie. Poruszają niezwykle istotne zagadnienia, stanowiące nie tylko idee
propagowania praw dziecka. Wartości te stanowią
fundament respektowania praw człowieka. Mali
autorzy informują o przysługujących im prawach,
ucząc równolegle odpowiedzialności za te prawa
w stosunku do innych. Przypominają o potrzebie
dialogu, akceptacji i otwartości na drugiego człowieka, przy jednoczesnym szacunku do samego
siebie. Jednak to wyłącznie od nas, dorosłych, zależy, czy nasze dzisiejsze dzieci wejdą w jutrzejszy
świat pełne wiary w siebie i siły wewnętrznej. Czy
świadome swoich praw, gotowe będą przyznać te
prawa innym? Czy nauczone obowiązku wobec siebie, będą miały odwagę egzekwować go od innych?
To na nas, dorosłych, spoczywa cała odpowiedzialność wykonania najpiękniejszego i najodważniejszego zadania w życiu. Zadania wychowania szczęśliwego człowieka. Ta książka stanowi pierwszy
krok, by to osiągnąć.
Książka komiksowa „Moje prawa i moje obowiązki. O konwencji praw dziecka z dziećmi” została
przetłumaczona i wydana w języku angielskim, co
umożliwiło jej ogólnoświatową promocję. Ponadto
w listopadzie 2007 odbyła się ogólnopolska promocja kampanii na wielkoformatowych nośnikach (60
billboardów) w trzech największych miastach Polski: Warszawie, Łodzi i Krakowie.
W dniach 26–29 listopada 2007 w Warszawie
książka oraz wystawa prac z II etapu projektu zostały zaprezentowane na Światowym Szczycie
Rodziny (World Family Summit +3), międzynarodowej konferencji organizowanej przez Fundację
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”
wraz z Krajowym Centrum do spraw AIDS. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kilkudziesięciu krajów świata, w tym ministrowie, wysocy
przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru
NGOs, biznesu, jak również naukowcy, przedstawiciele rodzin, media, prasa oraz sama Organizacja Narodów Zjednoczonych – poprzez działające
w jej ramach organizacje, jak m.in. UNDESA,
UNDP, UNESCO, WHO, ILO, UNICEF. W komitetach
honorowych szczytów zasiadają osoby piastujące
najwyższe funkcje państwowe oraz wybitne osobistości kultury i nauki.
W roku 2008 projekt ma swoją kontynuację
– wdana zostanie kolejna książka komiksowa
z pracami dzieci, a także zorganizowana będzie wystawa na temat Dyskryminacja surowo wzbroniona.
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży OKNA,
ul. Piotrkowska 79 lok.5, 90-423 Łódź,
e-mail info@okienka.org, www.okienka.org
termin realizacji: wrzesień–grudzień 2007
uczestnicy: około 200 uczniów z 20 szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów (klasy I-III) w Łodzi
patronat honorowy: Prezes Fundacji „Porozumienie bez barier”
– Jolanta Kwaśniewska, Rzecznik Praw Dziecka – Ewa Sowińska
partnerzy: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Międzynarodowy
Festiwal Komiksu, Łódzki Dom Kultury, PKN UNICEF, Manufaktura
patronat medialny: Stroer – out of Home media, Gazeta
Wyborcza, TVP3 Łódź, Radio Łódź.
Ogólnopolska kampania społeczna...
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Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego
Dziecka

Agnieszka Kucharska
Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi
Monika Goetzendorf-Grabowska
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę InSEA
Iwona Strzałkowska
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 114 w Łodzi
Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Lucyna Urbańska-Kidoń
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
Agnieszka Kucharska
Pedagog wychowania przedszkolnego, nauczania
początkowego i sztuki, arteterapeutka. Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi, Komendant
Hufca ZHP Łódź-Śródmieście. Członek Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę InSEA. Ekspert pracujący w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
dla nauczycieli, ubiegających się o stopień awansu
zawodowego. Asesor w obszarze edukacja, akredytowany przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Monika Goetzendorf-Grabowska
Artystka plastyk, pedagog. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki
(intermedia, multimedia, działania twórcze, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej). W 1997
roku uzyskała stypendium twórcze prezydenta miasta
Łodzi, a w 2008 roku stypendium Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Animatorka
wielu projektów i działań edukacyjno-artystycznych. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji
artystycznej. Uprawia grafikę użytkową. Wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA,
członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Beata Marcinkowska
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych Wydziału
Edukacji Wizualnej w Łodzi. Prowadzi warsztaty
artystyczne, warsztaty rozwoju osobistego, rozwijania umiejętności twórczych, a także zajęcia
ze studentami, między innymi z metodyki edukacji
artystycznej. Realizuje własne projekty artystyczne. Członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA
oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych.
Iwona Strzałkowska
Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, menadżer oświaty). Dyrektor Przedszkola
Miejskiego Integracyjnego nr 114 w Łodzi. Autorka Innowacji pedagogicznej w zakresie integracji
dzieci zdrowych i chorych w edukacji przedszkolnej. Inicjatorka i koordynatorka działań i projektów
twórczych dla dzieci. Asesor w obszarze edukacja,
akredytowany przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw
awansu zawodowego. Członek Polskiego Komitetu
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Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA.
Lucyna Urbańska-Kidoń
Historyk sztuki, pedagog. Kierownik Działu Artystycznego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. Współorganizatorka Olimpiady
Artystycznej, Konkursu Wiedzy o Sztuce, Konkursu
„Kultury Starożytne”. Założycielka Stowarzyszenia
„Ars longa, vita brevis”, pod którego egidą organizuje spotkania ze sztuką dla nauczycieli.
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka
to interdyscyplinarny projekt edukacyjny skierowany do małych dzieci. W ramach Festiwalu odbywa
się wiele różnorodnych działań (warsztaty, przeglądy twórczości, szkolenia, plenery, sesja naukowa)
z udziałem artystów i profesjonalistów ze wszystkich dziedzin sztuki. Projekt kończy się prezentacją dokonań małych artystów w trakcie wystawy
i koncertu. Nad zwiększeniem kompetencji nauczycieli i instruktorów, pracujących z małymi dziećmi
w zakresie odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, czuwają artystyczne szkoły wyższe i profesjonalne instytucje kultury.
Cele projektu:
– wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej małych dzieci,
– integrowanie środowisk zajmujących się twórczym rozwojem małych dzieci,
– rozbudzanie zainteresowania problematyką twórczości małych dzieci i sposobami jej doskonalenia,
a tym samym przygotowanie dzieci do aktywnego
uczestnictwa w kulturze,
– wymiana doświadczeń placówek, uczelni i stowarzyszeń w zakresie kultury i sztuki,
– propagowanie nowatorskich pomysłów, form
i technik działań twórczych, wśród nauczycieli, instruktorów i animatorów pracy z małym dzieckiem,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności
twórczej dzieci, młodzieży, harcerskich wolontariuszy, nauczycieli i animatorów.
Program Festiwalu obejmuje:
– przegląd twórczości plastycznej dzieci, poprzedzony warsztatami, a zakończony wystawą
w Muzeum Sztuki w Łodzi,
– przegląd twórczości muzycznej i teatralnej dzieci, poprzedzony warsztatami i szkoleniami dla nauczycieli,
– interdyscyplinarne spotkanie różnorodnych form
sztuk na plenerowej imprezie W Ogrodzie Sztuk oraz
w trakcie Letniej Akademii Sztuki Małego Dziecka,
dające dziecku możliwość twórczego rozwoju oraz
odczuwania piękna i harmonii ich współistnienia,
– kształcenie kadr pracujących z małym dzieckiem.
Najważniejsze imprezy:
Warsztaty twórcze
Jest to cykl spotkań ze sztuką w placówkach organizujących Festiwal. Na spotkania te zapraszane
są klasy i grupy pod opieką nauczycieli. W każdej
edycji odbywa się 40 warsztatów, w których udział
bierze około 1000 dzieci. Zajęcia mają otwarty
charakter – mogą w nich uczestniczyć, na zasadzie
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka

obserwatorów, także dzieci i rodzice spoza danej
grupy oraz nauczyciele i instruktorzy.
Dziecięca scena
Przegląd małych form scenicznych i koncert
laureatów. Impreza finałowa, która odbywa się
w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi, gości około 150 laureatów. Podsumowuje trwający
od lutego do kwietnia przegląd form scenicznych, zaprezentowanych przez ponad 250 młodych aktorów
i piosenkarzy. Prawdziwa scena, gra świateł, scenografia, oprawa muzyczna dodają splendoru sztuce małego dziecka. Jest to też odpowiednia chwila,
aby wręczyć dzieciom wyczekiwane nagrody.
Plenerowy Ogród Sztuk
Impreza ma formę jarmarku, na którym ponad
150 dzieci jednocześnie uczestniczy w różnorodnych warsztatach, aktywnie tworząc i znajdując
wspólny wymiar kilku dziedzin sztuki. Zabawa ciekawym tworzywem, dźwięki oryginalnych instrumentów, sztuki cyrkowe – to wszystko pozwala
dzieciom odczuć prawdziwą radość tworzenia.
Konkurs plastyczny i wystawa w Muzeum
Sztuki w Łodzi
Podsumowaniem działań plastycznych jest
kończąca Festiwal wystawa. Otwiera ją uroczysta impreza, na której rozdawane są nagrody w konkursie plastycznym oraz w konkursie na scenariusz działania twórczego dla dzieci
i z dziećmi oraz esej zawierający refleksje nauczyciela na temat twórczości dziecka i pracy z dzieckiem. Na finałowej ekspozycji prezentowanych jest
około150 prac małych artystów.
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Organizatorzy:
– Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. 061 64 65 281, e-mail pkinsea@op.pl, www.inseapoland.org
– Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi, ul. Gen. J.Bema 6,
91-492 Łodź, tel. 042 659 45 11,
e-mail przedszkole97.lodz@wp.pl, www.pm97.edu.lodz.pl
– Przedszkole Miejskie nr 114 w Łodzi, ul. Starosikowska 18,
91-754 Łodź, tel. 042 61600 42
– Komenda Hufca ZHP Łódź-Śródmieście, ul. Stefanowskiego 19,
90-534 Łódź, tel. 042 636 22 86, e-mail lodzsrodmiescie.zhp.pl
współorganizatorzy: Wydział Edukacji Wizualnej Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi,
Pracownia Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Łodzi,
Teatr Lalki i Aktora „Pinokio”, Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi,
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
miejsce realizacji: projekt realizowany jest w placówkach współorganizatorów, a wystawa finałowa w Muzeum Sztuki w Łodzi
termin realizacji: od 2000 roku, każdorazowo w cyklu od listopada do maja
uczestnicy: projekt do tej pory objął swoim zasięgiem ponad 17000 dzieci, biorących udział w różnych formach działań
proponowanych podczas Festiwalu; w konkursie na esej i scenariusz, w przeglądzie form scenicznych i w konkursie plastycznym uczestniczyło dotąd ponad 1000 pedagogów z całej
Polski; projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat
(z przedszkoli, szkół podstawowych, gromad zuchowych, świetlic, ognisk itp.); biorą w nim także udział nauczyciele, wychowawcy, rodzice, artyści i animatorzy sztuki
źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, sponsorzy.
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka
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Festiwal Twórczej Aktywności Młodych Filmowców
Anita Dorczyńska
Aneta Dereń
Współorganizatorzy: Adrian Czopowik,
Piotr Mościcki, Dorota Pociecha, Rafał Mościcki
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole
Anita Dorczyńska
Nauczycielka w Zespole Szkół TAK w Opolu.
Od 2006 roku jest trenerem Odysei Umysłu. Jest
współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu
Filmów Niezależnych „Opolskie Lamy” oraz Forum
Teatrów Młodych „Czas Teatru”. Była koordynatorem, współorganizatorem lub wolontariuszem wielu projektów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takich, jak na przykład: Serfuj z wnukiem, Historia
mojej ulicy, Leo Back Rabin z Opola, 55+, Mądrość
Dojrzałości. Współautorka książki Głosy z ulicy
Barlickiego. Ulica jako punkt wyjścia do działań artystycznych i edukacyjnych.
Aneta Dereń
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – ukończyła polonistykę i kulturoznawstwo. Przewodnicząca Studenckiego Naukowego Koła Slawistów.
Obecnie nauczycielka języka polskiego w Zespole
Szkół TAK w Opolu. Trenerka Odysei Umysłu. Realizowała imprezę kulturalną „Bliżej kultur”, brała
udział w projektach edukacyjnych: Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego „Przywróćmy pamięć”
oraz Fundacji Art – House „Panasonic Kid Witness
News”. Współorganizatorka Festiwalu Filmów Niezależnych „Opolskie Lamy”.
Projekt narodził się podczas pracy grupy osób
nad Festiwalem Filmowym „Opolskie Lamy”.
W czasie wspólnych działań – pod wpływem rosnącego zainteresowania tematyką filmową wśród dzieci
i młodzieży – zaczął dojrzewać pomysł, by zaistniałą sytuację spożytkować. Powstał projekt adresowany do młodych ludzi (pochodzących z różnych
środowisk), zainteresowanych działaniami artystycznymi, szczególnie związanymi z filmem. Miał
on pomóc wszystkim uczestnikom w rozwinięciu
ich pasji oraz wskazać na nieuświadomione przez
nich możliwości rozwoju i działania.
Cele projektu:
– rozwijanie artystycznych (plastycznych, filmowych, literackich, fotograficznych) zainteresowań
młodzieży i dzieci,
– aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu Opola
i okolicznych miejscowości (w tym dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych: świetlicy środowiskowej, domu dziecka, małych miejscowości),
– rozbudzanie zainteresowania filmami dla młodego widza, krytycznego odczytania dzieła filmowego
oraz umiejętności oceny (podczas konkursu na recenzję filmową),
– nabywanie przez uczestników specjalistycznych
umiejętności z dziedziny tworzenia filmów: wymyślania fabuły, tworzenia scenariusza, tworzenia plastelinowych postaci, wykonywania zdjęć, montażu,
– możliwość zaprezentowania siebie i efektów swo72
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jej pracy szerokiemu gremium odbiorców podczas
VI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „Opolskie
Lamy 2008” oraz podczas prezentacji pofestiwalowych,
– szerzenie idei wolontariatu, zwiększenie aktywności młodzieży w środowisku lokalnym,
– propagowanie idei edukacji pozaformalnej,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pedagogicznych i postaw prospołecznych uczestników
wolontariuszy takich, jak: praca w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność,
komunikowanie się z grupą, umiejętność kierowania grupą, umiejętności przekazywania wiedzy, organizacja zajęć, odpowiedzialność, przekazywanie
informacji.
Projekt składał się trzech części: fazy przygotowawczej, realizacji oraz podsumowania i upowszechnienia działań. Główne działania zrealizowane w projekcie to:
Konkurs plastyczny dla dzieci „Lama, jakiej
nie znamy”. Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Zostały zgłoszone do niego prace nie tylko dzieci z Opola i okolic, ale także Kielc, Prudnika,
Rybnika i innych miast.
Konkurs Literacki na Najciekawszą Recenzję
Filmu dla Młodego Widza.
Warsztaty integracyjne dla dzieci. Ich celem
było zapoznanie się dzieci, stworzenie atmosfery
bliskości, przełamanie barier i pobudzenie do działania. Warsztaty prowadziły wolontariuszki – harcerki pod okiem pedagoga Iwony Betcher oraz psychologa Anny Hulok.
Warsztaty plastyczne. W czasie warsztatów dzieci lepiły z plasteliny i innych dostępnych
materiałów swoich superbohaterów oraz tworzyły
scenografię. Zajęcia prowadzili: artysta plastyk,
rzeźbiarz Ignacy Nowodworski oraz Patrycja Kucik,
pracownik Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
Pomagali im studenci Instytutu Sztuki.
Warsztaty twórczego myślenia. Celem tych
warsztatów było pobudzenie kreatywności dzieci,
które podczas zajęć uczyły się koncentracji, wymyślały własne fabuły, udźwiękowiały obrazy i „nieme”
filmy, tworzyły postać superbohatera, przekształcały znane fabuły, wczuwały się w role bohaterów
filmowych. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Odysei Umysłu.
Warsztaty filmowe. Podczas zajęć dzieci wymyślały i przygotowywały swoje postaci i fabułę,
następnie samodzielnie robiły zdjęcia, wreszcie
montowały własne filmiki. Warsztaty były prawdziwym hitem naszego Festiwalu. Prowadził je Piotr
Matwiejczyk – znany reżyser filmowy, scenarzysta
i realizator zdjęć. Piotr był bardzo ciepłym, cierpliwym i pełnym pasji prowadzącym i swoją pasją zaraził dzieci. Mimo wielogodzinnego wysiłku,
dzieci w ewaluacji entuzjastycznie wyrażały swój
zachwyt.
Spotkanie gimnazjalistów i licealistów
z ekspertami. Uczniowie Zespołu Szkół TAK mogli spotkać się z reżyserem filmowym Piotrem
Matwiejczykiem oraz Marcinem Szwedowskim
– laureatem 1. edycji Festiwalu „Opolskie Lamy”.
Podczas spotkania młodzież mogła dowiedzieć się,
Opolskie Lamki 2008

co w zawodzie reżysera jest najtrudniejsze, jak zostać reżyserem, mogła poznać ciekawostki z planów filmowych i pracy z aktorami.
Szkolenia dla wolontariuszy. W Lamkach
wzięło udział 30 wolontariuszy z Zespołu Szkół TAK
i Uniwersytetu Opolskiego. Podczas warsztatów
wykonywali oni nie tylko swoje obowiązki, ale poznawali również zasady komunikacji interpersonalnej, zasady pracy z grupą, zasady BHP.
Przeprowadzenie akcji promocyjnej. Wykonanie projektu plakatu, ulotek, spotu reklamującego Lamki, minigazetki.
Świętowanie projektu – Minigala. 12 kwietnia o godz. 11, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się gala kończąca Festiwal. Uroczystość poprowadził Rafał Mościcki – pomysłodawca i główny
organizator Festiwalu Filmowego „Opolskie Lamy”.
Centralnym punktem programu było premierowe
zaprezentowanie filmu stworzonego przez dzieci.
Sami autorzy, a także zgromadzona publiczność:
rodzice, dziadkowie, znajomi, nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni zaproszeni goście, byli zachwyceni. Podczas uroczystości wręczone zostały upominki dla wszystkich dzieci: zdjęcia, kubki, plakaty,
płyty z filmami, butony i dyplomy.
Głównym osiągnięciem projektu było wywołanie radości w dzieciach. Ich pasja, zaangażowanie,
miłe słowa, zapał, radość, pozytywne opinie po zakończeniu projektu dają ogromną satysfakcję. Za
sukces uważamy również integrację dzieci z różnych środowisk. Prowadzenie zajęć w tak różno-
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rodnej grupie, było niezwykle trudne, ale satysfakcjonujące. Spotkanie dzieci ze szkół publicznych,
prywatnych, katolickich, z domów dziecka, świetlic
środowiskowych, z dużego miasta i malutkich miejscowości, dzieci zamkniętych w sobie, nieśmiałych,
otwartych, smutnych i radosnych było niezwykłym
doświadczeniem. Sukcesem jest to, że dzieci same
powoli się poznawały, opowiadały o sobie, zbliżały się do siebie i zaprzyjaźniały. Naszym zadaniem było im pomóc i pokazać, że każde dziecko
ma w sobie taki sam – ogromny twórczy potencjał,
wrażliwość i talenty. Cieszą nas również zawarte
przyjaźnie: dzieci, wolontariuszy, członków grupy.
„Lamki” były nie tylko wspaniałą nauką, ale przede
wszystkim wspaniałą przygoda i zabawą.
Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia,
ul. Barlickiego 5, 45-082 Opole
współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Piastowska 9,
45-082 Opole
miejsce realizacji: Zespół Szkół Alternatywnego Kształcenia
w Opolu, Miejski Ośrodek Kultury w Opolu, Kinoplex Opole
termin realizacji: 1 lutego–31 kwietnia 2008
uczestnicy: 40 dzieci w wieku 9-13 lat z Opola i okolicznych
miejscowości, w tym dzieci ze środowisk defaworyzowanych,
30 wolontariuszy (uczniów i studentów) oraz członkowie tzw.
grupy inicjatywnej
źródła finansowania: Program Młodzież w Działaniu
sponsorzy: „Szara Willa” Opolskie Centrum Rekreacji, Urząd
Miasta Opole, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego, oddział zamiejscowy w Opolu, Get Consulting, Zespół Szkół TAK oraz znajomi
i rodzice uczniów tej szkoły.
Opolskie Lamki 2008
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Papierowe warsztaty twórczości

Marta Wawrzyniak
Prywatne Przedszkole „Cztery Pory Roku” w Poznaniu
Marta Wawrzyniak
Jestem 25-letnią nauczycielką przedszkola,
absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzieci, które są pod moją opieką zarażam artyzmem we wszelkich znanych mi formach: od tańców ludowych, poprzez obcowanie z różnymi
rodzajami muzyki, aż do zadań plastycznych, realizowanych z pomocą najróżniejszych materiałów
– często bardzo niekonwencjonalnych. Najbliższe
są mi wszelkie zajęcia ruchowe, dzięki którym pozwalam dzieciom dotknąć wielu sfer ich osobowości,
a żeby robić to jeszcze bardziej profesjonalnie,
podjęłam podyplomowe studia z zakresu Form
Gimnastyczno-Tanecznych i Fitnessu oraz doskonalę swe umiejętności w Zespole Pieśni i Tańca
„Łany”.
Jestem spragnioną nowej wiedzy nauczycielką,
poszukiwaczką przygód, romantyczką i optymistką.
Celem projektu było:
Udowodnić, że można wspaniale bawić się
bez zabawek!
Pomysł na Papierowe warsztaty twórczości
zrodził się w mojej głowie, gdy zewsząd bombardowały mnie informacje, że współczesne dzieci
nie potrafią zorganizować sobie zabawy z niczego,
że potrzebują prawdziwych zabawek, żadne inne
ich nie cieszą. Słyszałam porównania typu „...gdy
my byliśmy mali... potrafiliśmy bawić się kapslami, kawałkiem patyka i starym kołem od roweru”.
Rzeczywiście taka jest prawda, ale wynikała ona
z ówczesnego braku dostępu do zabawek. Postanowiłam udowodnić sobie, rodzicom, a przede
wszystkim dzieciom, jak doskonale można bawić
się bez zabawek, jaki potencjał twórczy drzemie
w głowach małych dzieci.
Na czas realizacji projektu schowaliśmy wszystkie przedszkolne zabawki. Nie było do zabawy
niczego poza gazetami i kartonami. Mój pomysł
spotkał się z niezwykłym entuzjazmem dzieci,
a zajęcia, które przeprowadzałam, były tylko zaprezentowaniem im, jak mogą wykorzystać te materiały, resztę zrobiły już same. Nie mogłam się
nadziwić ich pomysłom.
Zabawy, które podałam jako przykład, były
wplecione w normalne zajęcia dydaktyczne, które odbywały się wraz z warsztatami. Tyle tylko, że
do ich realizacji używaliśmy niecodziennych środków dydaktycznych. Dzieci w czasie tych warsztatów przychodziły do przedszkola jeszcze bardziej
zaciekawione niż zwykle, czekały z niecierpliwością
na to, co dla nich przygotowałam i jak się dzisiaj
pobawią, a rodzice odbierając swe pociechy, również zaglądali do naszej sali, aby zaspokoić swoją
ciekawość i dowiedzieć się, jak nam dzisiaj poszło.
Zdumieniu rodziców nie było końca.
Wszelkie sfery rozwoju dziecka zostały w jakiś
sposób zmotywowane do działania podczas tych
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warsztatów: od dużej do małej motoryki, od fizyczności do rozumowania, od przyczyny do skutku,
od muzykowania do tańczenia, itd.
Bardzo często również rezygnowaliśmy z tradycyjnych narzędzi plastycznych typu nożyczki czy
pędzelki, używając jedynie swoich dłoni i palców
do uzyskania zamierzonego efektu. Uśmiech dziecka „umazanego” po łokcie w farbie jest najlepszą
nagrodą, jaką można sobie wymarzyć!
W zabawę wpletliśmy również ideę segregowania śmieci, zbieraliśmy papiery do osobnych worków, aby później oddać je do odpowiedniego punktu (w czasie trwania warsztatów uzbieraliśmy 14
worków papieru o pojemności 250 litrów).
Cały plan, jaki ułożyłam do tych warsztatów,
w trakcie ich realizacji ulegał ciągłej modernizacji
– przyczyną były pomysły dzieci, które motywowały mnie jeszcze bardziej do działania i podążania
w tych kierunkach, które one wyznaczały w swojej
twórczości.
Ostatnim etapem tych warsztatów były ankiety
wręczane rodzicom, podsumowujące cały projekt.
Wyniki były bardzo zadowalające – ankiety zawierały pytania o kolejne warsztaty innego typu, deklaracje pomocy i gratulacje dla mojej kreatywności.
Mój cel został osiągnięty, udowodniłam wszystkim, że zabawki nie są potrzebne, aby wspaniale
i twórczo spędzić czas!
Scenariusz działań:
Dzień 1.
Wprowadzenie do Papierowych warsztatów
twórczości – zapoznanie z nietypowym materiałem
dydaktycznym, czyli gazetami; zabawy i ćwiczenia
gimnastyczne z wykorzystaniem gazet; rozpoczęcie wyklejania, za pomocą wydzieranki, statku pirackiego.
Dzień 2.
Segregowanie i klasyfikowanie gazet według
cech jakościowych; zabawy przy muzyce z gazetami (na przykład lot w kosmos); ćwiczenia gimnastyczne z zakresu profilaktyki płaskostopia z wykorzystaniem gazet.
Dzień 3.
Tworzenie gazetowej orkiestry – wydobywanie
różnych dźwięków z gazet i próby grania na nich,
tworzenie akompaniamentów do znanych piosenek;
rozpoznawanie nastrojów w muzyce; wyszukiwanie w gazetach twarzy ludzkich, wyrażających takie uczucia jak: radość, smutek, złość – stworzenie
z nich pracy plastycznej.
Dzień 4.
Muzyczno-ruchowe zabawy z wykorzystaniem
gazet, tworzenie z ich pomocą choreografii, wymyślenie wspólnego tańca, wyjaśnianie pojęcia stałości (długości) według Gruszczyk-Kolczyńskiej;
ćwiczenia oddechowe z różnej wielkości kawałkami
gazet.
Dzień 5.
Zabawy orientacyjno-przestrzenne, z wykorzystaniem gazet, typu „połóż gazetę za krzesłem...”
(nad, pod, obok, pomiędzy, itp.); zabawy muzyczno-ruchowe z gazetami.
Papierowe warsztaty twórczości

Dzień 6.
Rozpoczęcie projektu Jesienne drzewo: wypełnienie worka (150 l) pogniecionymi gazetami,
oklejenie go gazetami maczanymi w kleju do tapet
(wykonanie pnia), odrysowanie według szablonu
i wycięcie liści, pomalowanie ich farbami w jesiennych kolorach; ćwiczenia i zabawy rzutne z wykorzystaniem gazetowych kulek.
Dzień 7.
Ciąg dalszy projektu Jesienne drzewo: wykonanie, pomalowanie ich oraz pnia drzewa; ćwiczenia
z elementami czworakowania oraz gazetowy tor
przeszkód (rzucanie, przeskakiwanie, przechodzenie, itp.).
Dzień 8.
Zakończenie projektu Jesienne drzewo: dołączenie do pnia gałęzi oraz liści; wykonanie własnych
identyfikatorów za pomocą wyszukiwania w gazetach liter, składających się na imiona dzieci.
Dzień 9.
Zakończenie wydzieranki statku pirackiego; zadanie pod tytułem Dokończ obrazek (dorysowanie
pozostałości do małego, przypadkowego wycinka
z gazety); zabawy muzyczno-taneczne z wykorzystaniem gazet.
Dzień 10.
Bijemy rekordy Guinnessa: praca zbiorowa przy
wykonywaniu jak najdłuższego węża ze sklejonych
pasków gazetowych, jak najdłuższej harmonijki,
zrobienie metodą origami wielkiego statku.
Dzień 11.
Rozpoczęcie drugiej części Papierowych warsztatów twórczości: wymiana gazet na inny nietypowy materiał, a mianowicie na kartony; zapoznanie
z materiałem dydaktycznym, oglądanie i manipulowanie kartonami; utrwalanie z ich pomocą pojęć
„duży”, „mały”, „większy od...”, „mniejszy od...”;
konkurs na zbudowanie jak najwyższej wieży.
Dzień 12.
Robimy coś z niczego, czyli tworzenie formy przestrzennej z kartonów według twórczości
własnej dzieci; zabawy orientacyjno-przestrzenne z wykorzystanie kartonów typu „połóż karton
za krzesłem...” (nad, pod, obok, pomiędzy, itp.).
Dzień 13.
Tor przeszkód zbudowany z kartonów (przeskakiwanie, czołganie się w tunelu, przekładanie
kartonów, płynięcie łódką, budowanie wieży, itp.);
zabawa z chustą animacyjną: podrzucanie na niej
kartoników, próby ich łapania, zatapiania statku, itp.
Dzień 14.
Malowanie obrazów na podkładkach kartonowych (malowanie ramy farbami, tło wyklejane kolorową bibułką, malowanie pędzelkami maczanymi
w detergencie); zabawy z chowaniem kartonów
w karton; zabawy gimnastyczne takie jak: bieg
przez płotki, rzut do celu, itp.
Dzień 15.
Tworzenie kartonowej orkiestry: wydobywanie różnych dźwięków z kartonów i próby grania
na nich, tworzenie akompaniamentów do znanych
piosenek, wystukiwanie rytmów oraz ich odtwarzanie; zabawy przy muzyce typu „podaj karton” (siedząc w kole, dzieci podają sobie kartonik w rytm
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muzyki, gdy muzyka przestaje grać, dziecko, które
ma w ręku kartonik, wykonuje zadanie wymyślone
przez grupę).
Dzień 16.
Ćwiczenia manipulacyjne „Co jest w kartonie?”
(w kartonie są różne przedmioty, dzieci z zasłoniętymi oczami wkładają do niego ręce i za pomocą
zmysłu dotyku rozpoznają przedmiot); gra w kartonowe kręgle.
Dzień 17.
Dzień Pirata: wykonanie z kartonów mieczy,
opasek na oczy, ułożenie wielkiego statku pirackiego, zabawy przy muzyce; wykonanie podwodnej
krainy za pomocą kartonowych rybek oklejonych
materiałem i plasteliną.
Dzień 18.
Zabawa w sklep, wykonanie z przedszkolnych
mebli małego sklepiku i sprzedawanie w nim produktów, po których mieliśmy kartony; nauka odpowiednich zachowań, wykonanie pieniędzy.
Dzień 19.
Zabawa „Czarodziejski kufer” (początek jak
„Podaj karton” tylko zamiast wykonywać zadania,
dziecko wkłada do kufra jedną część garderoby,
gdy kufer się trochę wypełni wtedy dziecko, które
podczas pauzy zostanie z kartonikiem, musi wyciągnąć z kufra jedną rzecz i włożyć ją na siebie:);
wyścigi rzędów (rzuty kulami papierowymi do kartonów różnej wielkości), wyścig samochodów (bieg
w kartonie z obiegnięciem pachołka); „Sadzenie
ziemniaków” (bieg, wkładanie kul papierowych
do kartonów, następna osoba wyjmuje kulę i podaje dalej).
Dzień 20.
Zakończenie Papierowych warsztatów twórczości: wręczenie kartonowo-gazetowych dyplomów
uczestnictwa oraz słodki poczęstunek.
Zastosowane metody dydaktyczne (z klasyfikacji
według W. Okonia): problemowa, giełda pomysłów,
gry dydaktyczne, realizacji zadań wytwórczych.
Zastosowane środki dydaktyczne: bardzo dużo
gazet różnych formatów, bardzo dużo kartonów
różnych rozmiarów, materiały plastyczne (nożyczki, kleje, kolorowy papier, rolki po papierach toaletowych, farby plakatowe, akwarele, klej do tapet,
itp.).
Miejsce realizacji: Prywatne Przedszkole „Cztery Pory Roku”
w Poznaniu
termin realizacji: 8.10.2007–8.11.2007
uczestnicy: grupa 14-osobowa 4-, 5-latków
źródła finansowania: żaden nakład finansowy nie musiał
być włożony w realizację projektu, a materiały w postaci gazet
i kartonów zbierali i udostępnili rodzice oraz wszyscy pracownicy placówki.
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Pod gwiaździstym niebem

Joanna Kempa
Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku
Joanna Kempa
Nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 4
w Giżycku, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę InSEA, animatorka wielu przedsięwzięć artystycznych, mających na celu
pomoc dzieciom i młodzieży w budowaniu poczucia
własnej wartości oraz docenienie ich unikalnych talentów i zdolności.
Projekt zainicjowany przez: Polski Komitet
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę InSEA, Samorząd Miasta Giżycko,
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN. Adresowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z różnych środowisk. Skupił wokół siebie 6 artystów, którzy poruszają się w obszarach: literatury,
plastyki, muzyki, zajmując się równocześnie działalnością edukacyjną. Warsztaty prowadzili: Agata
Felikszewska-Igiel, Rafał Igiel, Wojciech Nowak,
Iwona Nowacka, Piotr Pawlak, Tadeusz Wieczorek.
Cele projektu:
– Wprowadzenie na teren szkoły formy zajęć, mających charakter artystyczno-edukacyjny.
– Rozbudzenie w dzieciach pasji twórczej i pokazanie im, że świat jest nie tylko taki, jaki znały do tej
pory oraz że one same mogą być inne.
– Rozbudzenie chęci odkrywania świata i poznawania samych siebie – w różnych sytuacjach.
– Przekazanie silnej sugestii, że świat jest tajemnicą i że ich rola w tym świecie też jest istotna.
– Pomoc w zrozumieniu przez dzieci ważności ich
istnienia – w rodzinie, szkole, świecie.
– Pomoc w zbudowaniu innego spojrzenia na samych siebie – a może to być spojrzenie ładniejsze
i cieplejsze od tego, do którego niektórzy przywykli.
– Wyrugowanie kompleksów, które dzieci mają wobec dzieł, tworzonych przez dorosłych.
– Wykorzystanie zabawy jako źródła radości, nowych doświadczeń oraz satysfakcji.
– Wykorzystanie współpracy w grupie, która stwarza
możliwość zobaczenia siebie na nowo, nowego
spojrzenia na innych.
– Poszerzenie kompetencji zawodowych artystów
i nauczycieli, biorących udział w projekcie.
– Lepsze poznanie sfery emocjonalnej dzieci, poszerzenie znajomości metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dziećmi, wychowującymi się
często w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi.
– Umożliwienie uczestnikom rozładowania ukrytych
emocji. Zaspokojenie potrzeby kreacji.
– Pomoc dzieciom i młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości.
– Udowodnienie możliwości realizacji projektów artystyczno-edukacyjnych na terenie małych miast.
Zainspirowanie innych do podjęcia podobnych
działań. Udowodnienie, że świat może być bardziej ludzki, niż jest.
CO NOWEGO?

Etapy działania:
I. Przygotowanie:
– opracowanie koncepcji i scenariusza imprezy,
– opracowanie koncepcji i scenariuszy warsztatów,
– przygotowanie harmonogramu,
– zakup potrzebnych materiałów.
II. Działania w szkole i na terenie miasta:
– realizacja warsztatów na terenie szkoły i miasta,
– spotkania z nauczycielami na terenie biblioteki
miejskiej,
– dokumentowanie imprezy.
III. Podsumowanie:
– działania artystyczne w centrum miasta i w Giżyckim
Centrum Kultury,
– prezentacja filmu dokumentującego przebieg
warsztatów.
Projekt zbudowany był z poszczególnych warsztatów, prowadzonych przez zaproszonych artystów,
spotkań z nauczycielami, wystawy prac uczestników i działania finałowego w centrum miasta. Poszczególne edycje projektu trwały kilka dni (od poniedziałku do soboty). Warsztaty prowadzone były
na terenie szkoły, klubu garnizonowego i na terenie
miasta. Dzieci tworzyły sztukę w swoim środowisku lokalnym z uwzględnieniem jego historii, tradycji i specyfiki. Podejmowane działania rozbudzały
wrażliwość uczestników warsztatów na otaczające
środowisko, jego tradycje w odniesieniu do historii
oraz w połączeniu ze współczesnością. Uczestnicy
działań, a także obserwatorzy, mogli się przekonać
o ogromnym potencjale możliwości kreacji drzemiących w każdym dziecku.
Podsumowaniem trzech pierwszych edycji było
działanie artystyczne na skwerze w centrum miasta, a dwóch ostatnich – wystawa prac uczestników
w Giżyckim Centrum Kultury, której towarzyszyły
występy zespołów młodzieżowych. Ważną częścią
projektu były spotkania z nauczycielami, podczas
których zaprezentowano filmy z innych wydarzeń
artystyczno-edukacyjnych, między innymi z: Letniego Pogotowia Sztuki, Miejsc cichych i uśpionych…
Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta. Warsztatom towarzyszyło
zainteresowanie rodziców oraz duża przychylność
mieszkańców i władz samorządowych. Przebieg
projektu był relacjonowany przez lokalną prasę
i radio.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku,
ul. 3 Maja 21, 11-500 Giżycko, tel. 087 428 36 68
miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku, Klub
Garnizonowy, Giżyckie Centrum Kultury
termin realizacji: 2002–2004, 2005–2006
uczestnicy:
– w latach 2002–2004 – około 1500 dzieci (z klas I-VI)
– w latach 2005–2006 – około 1000 dzieci (z klas I-VI)
oraz około 80-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Litwy (z Trok
i Vareny)
źródła finansowania: Samorząd Miasta Giżycka, Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu, granty z Unii Europejskiej.
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Podróże w zapomnianym krajobrazie
Anna Wróbel
Stowarzyszenie Akademia Łucznica
Gary D. Johnson
Gareth Hoskins Architects

Gary Johnson
Jest architektem, pracuje w jednej z najbardziej
utytułowanych brytyjskich pracowni architektonicznych – Gareth Hoskins Architects (Glasgow,
Szkocja). Jest również założycielem i wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia PLAYCE,
z siedzibą w Helsinkach (Finlandia), zajmującego
się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży
(www.playce.org). Od 2006 roku prowadzi cykliczne warsztaty twórcze z dziećmi i młodzieżą
w Osiecku.
Anna Wróbel
Jest architektem krajobrazu, pedagogiem,
współautorką (wraz z Zofią Bisiak i Dariuszem
Śmiechowskim) pierwszego polskiego programu
edukacji architektonicznej dla gimnazjum Dialog
z otoczeniem. Jest również członkiem Stowarzyszenia
Akademia Łucznica (www.lucznica.org.pl), PLAYCE
oraz instruktorem zajęć „Dialog z otoczeniem – podróże młodych Architektów” w Młodzieżowym Domu
Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie.
www.annawrobel.com
Podróże w zapomnianym krajobrazie są
częścią programu edukacji architektonicznej, prowadzonego z dziećmi i młodzieżą ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Osiecku (powiat Garwolin).
Obecny projekt, pod kierownictwem brytyjskiego
architekta, Gary’ego D. Johnsona i polskiej architekt krajobrazu Anny Wróbel, realizowany jest we
współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica,
które od 2002 roku promuje programy edukacji architektonicznej. Obejmuje zagadnienia dotyczące
środowiska kulturowego i zrównoważonego rozwoju.
Pomysł programu Podróże w zapomnianym krajobrazie zrodził się podczas międzynarodowych
warsztatów PLAYCE, które odbyły się w Łucznicy
i w Osiecku, we wrześniu 2006 r. W ciągu dwóch
ostatnich lat osieckie dzieci i młodzież brały udział
w rożnego rodzaju działaniach i projektach. Spotykały się z architektami i artystami z różnych krajów,
odwiedzały biura architektoniczne. Projektowały
i budowały elementy do swojego szkolnego ogrodu, organizowały wystawy. Program ewoluował
i rozwinął się w międzynarodową wymianę młodzieży: w sierpniu 2007 roku Osieck odwiedziły dzieci
ze szkockiej szkoły w Kilwinnings, w lecie 2008
roku polskie dzieci pojechały na warsztaty architektoniczne do Szkocji. Obecnie dzieci przygotowują dwujęzyczną książkę – przewodnik po Osiecku,
miasteczku widzianym ich oczami.
Cele:
– rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia
poprzez odkrywanie wartości architektury, sztuki,
środowiska naturalnego,
– podejmowanie przez młodych ludzi odpowieCO NOWEGO?

dzialności za kształtowanie środowiska w miejscu
zamieszkania,
– rozwijanie dialogu społecznego, międzypokoleniowego, interdyscyplinarnego poprzez pracę grupową, wymianę pomysłów i doświadczeń,
– rozwijanie umiejętności komunikacji poprzez
prezentację swojego punktu widzenia w dyskusji
i pracę w grupie,
– rozwijanie twórczego myślenia,
– rozwijanie spostrzegawczości, zdolności manualnych,
– świadome poznawanie przestrzeni i miejsc, w których żyjemy oraz zrozumienie wpływu człowieka
na środowisko naturalne i zbudowane,
– zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju w znaczeniu poszanowania wartości krajobrazu kulturowego –
tradycyjnego budownictwa, w tym technik budowlanych oraz z użyciem naturalnych materiałów,
– promocja edukacji architektonicznej i przestrzennej.
Historia warsztatów:
– grudzień 2005: Dialog z otoczeniem – pierwszy
program edukacji architektonicznej dopuszczony
do użytku szkolnego przez MEN,
– kwiecień-sierpień 2006: Dialog z otoczeniem
– pierwsze warsztaty architektoniczne z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Osiecku,
– wrzesień 2006: międzynarodowe warsztaty PLAYCE
2006 – dzieci budują amfiteatr na terenie przy szkole
w Osiecku,
– listopad 2006: warsztaty architektoniczne w Łucznicy,
– powstaje wiklinowy przystanek i plan zagospodarowania terenu przy szkole,
– styczeń 2007: przygotowanie przestrzeni wystawowej w budynku Straży Pożarnej w Osiecku,
– luty 2007: prezentacja prac z listopadowych
warsztatów i wystawa w galerii w Osiecku
– sierpień 2007: warsztaty architektoniczne rozpoczynające międzynarodową wymianę młodzieży
z Osiecka i Glasgow – uczestnicy zaprojektowali i zbudowali formy przestrzenne na terenie przy
ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica,
– wrzesień 2007: interdyscyplinarne warsztaty
twórcze (teatr, film, reportaż), w czasie których
zdefiniowano rolę powstałych form, jako elementów, które mogą być w przyszłości wykorzystanymi
przez lokalną społeczność na terenie przy szkole
w Osiecku,
– listopad 2007: dzieci wraz ze studentami z warszawskiej SGGW pracowały nad profesjonalną
koncepcją zagospodarowania rynku i terenu przy
szkole w Osiecku,
– sierpień 2008: międzynarodowa wymiana młodzieży – wyjazd grupy polskiej do Szkocji,
– sierpień 2008 do chwili obecnej: realizacja projektu książki-przewodnika po Osiecku, widzianym
oczami dzieci, pt. Stop: Osieck.
Opis warsztatów:
16 uczniów ze szkoły St. Mathew’s Academy
w Glasgow oraz 16 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Osiecku (dzieci i młodzież
w wieku 13-15 lat) spędziło 6 dni (20-25 sierpnia 2007 r.) w ośrodku Stowarzyszenia Akademia
Łucznica. Uczestnicy zapoznali się z tradycyjnymi technikami budowlanymi wykorzystywanymi
na Mazowszu i używając naturalnych tworzyw
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takich, jak: wiklina i drewno, odkryli podobieństwa
i różnice pomiędzy polskimi, a szkockimi rozwiązaniami budownictwa (opartymi na takich materiałach jak: kamień i łupek).
W oparciu o te doświadczenia uczestnicy podjęli serię ćwiczeń-eksperymentów, które pozwoliły
im poznać zasady warsztatu projektanta. Pracując
w dwóch mieszanych zespołach, stworzyli formy
przestrzenne w krajobrazie (naturalnej wielkości),
które zostały postawione na terenie parku przy
ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica.
Podczas wizyty studyjnej w Warszawie odwiedzili
muzea i galerie (Muzeum Powstania Warszawskiego,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski).
Umożliwiło im to wszechstronniejsze spojrzenie
na kulturę i historię oraz pozwoliło doświadczyć
kulturowej różnorodności.
Rezultaty:
– przygotowanie form przestrzennych, prototypów,
które zostaną wykorzystane podczas zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej i gimnazjum
w Osiecku,
– ukazanie lokalnej społeczności możliwości przyszłego rozwoju środowiska szkoły poprzez własny
wkład w budowanie tego środowiska,

– stworzenie przestrzennych form: modeli w skali,
poznanie podstawowych zasad projektowania, czyli:
skali, formy, konstrukcji, materiału,
– doświadczenie procesu projektowego podczas
pracy z naturalnymi materiałami (drewno, wiklina),
– interdyscyplinarna praca z architektami, architektami krajobrazu, artystami,
– dalsza współpraca dzieci z różnych krajów.
Organizatorzy:
– Stowarzyszenie Akademia Łucznica, Łucznica 10,
08-440 Pilawa
– Gareth Hoskins Architects, Charlotte House, 78 Queen Street,
G1 3DN Glasgow
– British Council Polska,
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Osiecku, ul. Warszawska 61,
08-445 Osieck
współpraca: mistrzowie – twórcy form plenerowych w wiklinie:
Aleksandra Herisz, Adam Bieńkowski
miejsce realizacji: Osieck, Łucznica – powiat Garwolin (Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Osiecku, ośrodek Stowarzyszenia Akademia Łucznica)
termin realizacji: grudzień 2005–grudzień 2008
sponsorzy i donatorzy: Arup, Cadbury-Wedel, Kesur-Palety,
Iquzzini.
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Pracownia malarstwa emocjonalnego
Marzena Zając
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Lublińcu

Marzena Zając
Jestem nauczycielem dyplomowanym. W Zespole
Szkół Specjalnych nr 2 w Lublińcu pracuję od września 2001 roku i prowadzę tam zajęcia plastyczne.
W latach 2005–2008 wprowadziłam w naszej szkole innowację pedagogiczną pod nazwą Pracownia
malarstwa emocjonalnego.
Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów.
(stare przysłowie chińskie)
Opisując program, zrealizowanej na terenie
szkoły innowacji pedagogicznej, pragnę przedstawić, jak skutecznie można wpłynąć na wszechstronny rozwój dziecka o obniżonej sprawności
umysłowej, poprzez stosowanie form oddziaływań
niewerbalnych, do których między innymi zaliczyć
można technikę ekspresji twórczej, jako formę terapii w pracy rewalidacyjnej.
Cele, na które podczas pracy zwracałam szczególną uwagę to:
a) na poziomie uczniów:
– stworzenie przyjemnego nastroju i praca w dynamicznych grupach,
– pobudzanie zmysłów i wyobraźni, wyzwalanie
ekspresji ciała,
– rozwijanie kreatywności i ciekawości wiedzy,
– sprzyjanie integracji społecznej,
– poznanie, akceptacja i uczenie szacunku dla różnorodności,
– umacnianie szacunku dla samego siebie, motywacji, rozwój własnej inicjatywy,
– nauczenie odpowiedzialności,
– ułatwianie współpracy w grupie,
– wykształcenie umiejętności wyrażania swoich
emocji i harmonijnego łączenia ich z emocjami
innych,
– umożliwianie kontaktu z dziełami sztuki,
– wzbudzanie i rozwijanie postawy „bycia twórcą”.
b) na poziomie nauczyciela:
– pokazywanie nowych możliwości dzieciom,
– wzbogacanie własnej metodyki pracy,
– interesowanie się sztuką,
– nawiązywanie współpracy z artystami i nauczycielami z innych placówek,
– dążenie do zmienienia potocznego wizerunku
dziecka o obniżonej sprawności umysłowej w społeczeństwie.
Aby osiągnąć spodziewany cel i efekt, w trakcie
pracy należy pamiętać, że proponowane działania
plastyczne mogą w znacznym stopniu przyczynić
się do wszechstronnego rozwoju dziecka o obniżonej sprawności umysłowej, ale przede wszystkim
sprawić mu dużo przyjemności i dostarczyć wielu
radosnych przeżyć. To jedyna droga rozwoju, polegająca na połączeniu ekspresji i percepcji, niezastąpiona z punktu widzenia nie tylko rozwoju dziecka, lecz także zadań, jakie w przyszłości nałoży
na nie społeczeństwo.
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Przywykliśmy myśleć, że twórczość, to przywilej ludzi utalentowanych. Warto jednak zauważyć
różnicę pomiędzy twórczością wynikającą ze specjalnego talentu i taką, która wyrasta z osobowości
człowieka i potrzeby samorealizacji. Tę drugą postawę prezentuje prawie każde dziecko, ponieważ
potrafi postrzegać swobodnie, nie nastawiając się
z góry na to, co ma być widziane, co musi być, co
było zawsze. Prawie każde dziecko potrafi stworzyć
obraz, wiersz czy zatańczyć – kierowane impulsem
chwili, bez uprzedniego planowania czy projektowania. Programowe założenie, że każdy może być
artystą, nie dotyczy wszystkich w jednakowym
stopniu, ale się sprawdza.
W pracowni obowiązuje strój roboczy i przekonanie, że to co robimy ma sens.
Nasze zajęcia to zabawa i terapia dla wszystkich uczestników spotkania, to możliwość malowania emulsją akrylową na dużych powierzchniach
(płyty HDF w rozmiarach 100x130cm). Pracujemy
w strojach roboczych, nakładając farbę za pomocą rąk, pędzli, wałków i szpachli. Malowanie często
zaczyna się od wylania farby, wspólnie zastanawiamy się, co z tym zrobić, dzieci „przemieszczają”
mokrą plamę barwną po całej powierzchni, wałkując, rozcierając, przykładając różne przedmioty
i tworząc ciekawe faktury. Na przykład w przypadku
obrazów: Dzieci dzieciom – tsunami i Odloty, mocno przyciskając, przesuwaliśmy sznurek po świeżo
wylanej farbie. Działaliśmy zupełnie spontanicznie,
każdy miał inną koncepcję tego, co powstanie. Gdy
obserwowaliśmy efekt, nasuwały nam się jedynie
takie skojarzenia: żywioł, woda, ucieczka.
Powstające podczas zajęć wytwory nie służą jedynie komunikacji między nauczycielem
a uczniem. Stanowią przede wszystkim pozytywne
wzmocnienie dla dziecka, źródło natychmiastowej
i bezpośredniej przyjemności. Ponadto zespołowe
wykonywanie niektórych prac, wspólne rozwiązywanie zadań, wymiana myśli, tworzą korzystną atmosferę dla rozwoju twórczości plastycznej.
Dzieci upośledzone umysłowo, które w swoim życiu
doznały wiele społecznej i psychologicznej deprywacji, uczestnicząc w terapii przez sztukę, kreują
swoje potrzeby. Jest to odbierane przez otoczenie
bardziej przychylnie niż próby ich bezpośredniej
ekspresji. Zapraszanie kolegów z innych placówek
sprzyja integracji, nawiązywaniu przyjaźni, wymianie doświadczeń.
Istotnym elementem rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest eksponowanie wytworów plastycznych. Wystawianie prac na widok
publiczny, udział w konkursach plastycznych, przeglądach twórczości artystycznej, zaspokaja ich potrzebę uznania i własnej wartości.
Ze względu na specyfikę pracy realizacja programu Pracowni malarstwa emocjonalnego była
dużym wyzwaniem, ale dziś mogę powiedzieć,
że idea malarstwa emocjonalnego sprawdziła się
w warunkach szkolnych. Bardzo często uczniowie
zaskakiwali mnie swoim zaangażowaniem, proponowali bardzo ciekawe rozwiązania plastyczne.
Efekty pracy uczniów to: zdobyte liczne dyplomy,
Pracownia malarstwa emocjonalnego
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wyróżnienia i nagrody w konkursach plastycznych,
przeglądach twórczości artystycznej, organizowanych przez różne struktury samorządowe, placówki, instytucje. Mierzyliśmy swoje siły w konkursach
przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców.
Organizowaliśmy liczne wystawy promujące sztukę
naszych dzieci, nie tylko na terenie miasta. Mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich prac między innymi na VI Ogólnopolskim Festiwalu Ekspresji
Dziecięcej w Katowicach.
Zdobyte wrażenia, przeżyte emocje znacząco wpływają na rozwój intelektualny i kulturalny,
ułatwiają relacje międzyludzkie, komunikowanie
się, rozwijanie uczuciowości. Podczas trwania zajęć w Pracowni malarstwa emocjonalnego wszyscy
uczestnicy na tyle związali się z nową formułą lekcji, iż mają nadzieję, że idea malarstwa emocjonalnego na stałe wpisze się w szkolną codzienność.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Lublińcu
termin realizacji: wrzesień 2005–czerwiec 2008
uczestnicy: około 10 uczniów w większości z Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych, (stopień upośledzenia – umiarkowany
i znaczny).
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Przedszkole mediów:

Interaktywny Plac Zabaw
Niedzielne Poranki Filmowe
Program Mediacji Sztuki
Warsztaty Animacji
Realizacja i opracowanie Centrum Sztuki WRO
we współpracy z Dominiką Sobolewską i Patrycją
Mastej – autorkami wystawy Interaktywny Plac
Zabaw, Anielą Lubieniecką i Andrzejem Kukułą
– prowadzącymi warsztaty animacji oraz Stowarzyszeniem Świat Nadziei w ramach programu Sztuka
aktywności.
Przedszkole mediów to projekt artystyczno- edukacyjny, realizowany w formie warsztatów, pokazów, wystaw i innych form aktywnego
uczestnictwa w sztuce i kulturze audiowizualnej,
skierowany do dzieci i młodzieży, w tym także do osób niepełnosprawnych, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców. Jest wieloetapowy,
złożony z różnych segmentów i ma na celu zaprzyjaźnienie ze sztuką współczesną, mediami
i technologią, poprzez zabawę i różnego rodzaju
zajęcia warsztatowe.
Interaktywny Plac Zabaw
29 lutego–6 kwietnia 2008
Przygotowywana z myślą o otwarciu Centrum
Sztuki WRO eksperymentalna wystawa interaktywnych instalacji i obiektów została doskonale przyjęta przez publiczność i krytykę, odbijając się szerokim echem także w profesjonalnym obiegu sztuki.
Główną ideą interaktywnych obiektów, zaprojektowanych szczególnie z myślą o dzieciach, jest inter
akcja ze sztuką poprzez ruch, zabawę z fakturą,
światłem i kolorem. Wystawa ma przybliżyć podstawowe pojęcia plastyczne, takie jak: linia, faktura, kolor, perspektywa, światło. Dodatkowo poprzez
wymiar przestrzenny, dźwięk i multimedia zachęca do ruchu i zabawy, tworząc obszar praktycznej
nauki obcowania ze sztuką i odpowiednik galerii
sztuki współczesnej dla dzieci. Projekt ma również
na celu ukazanie, że pierwiastek twórczy jest obecny przede wszystkim w ludziach, rozumianych nie
jako profesjonaliści, lecz powszechni odbiorcy.
Istotnym novum jest więc, oprócz wykorzystanych
w nim zaawansowanych technologii, partnerskie
podejście do dzieci jako odbiorców sztuki współczesnej.
Poszczególne instalacje cechuje innowacyjne,
edukacyjne i zarazem artystyczne zastosowanie.
Są to obiekty łączące właściwości nowoczesnego
i oryginalnego designu z nowymi mediami, wykorzystujące naturalne materiały oraz przedmioty
kultury masowej. Efektem tej interdyscyplinarnej
formy jest niezapomniane doświadczanie przestrzennych obiektów w fuzji z naturalnymi zjawiskami optycznymi, fizycznymi, odwzorowaniem
i optyką mieszania barw, przekładanych na zjawiska rzutowane z wirtualnej przestrzeni komputera
na wielkoformatową projekcję.
Na potrzeby wystawy opracowane zostały innowacyjne rozwiązania programistyczne i sprzętowe
CO NOWEGO?

(interfejsy i systemy interaktywne, zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki odbiorców). Wystawa składa się z czterech stanowisk: sali mieszania kolorów RGB w wielkich sześcianach wyciętych
z pleksi; zabawy graficznej z perspektywą; instalacji Faktury, pozwalającej poprzez ruch i dotykanie
różnych faktur „komponować” projekcję audiowizualną; oraz instalacji Malowanie światłem, w której
można sterować programem graficznym poprzez
poruszanie źródłami światła.
Wystawę obejrzało ponad 2200 widzów – zorganizowanych grup z przedszkoli i szkół województwa
dolnośląskiego oraz widzów indywidualnych w różnym wieku. Kilkunastu przeszkolonych wolontariuszy opiekowało się publicznością, prowadząc przez
wystawę i podpowiadając pomysły na kreatywną
zabawę i interakcję z kolorem, fakturą, perspektywą. Twórczy i kompetentny udział wolontariuszy
stał się nieodzowną częścią koncepcji wystawy i innych projektów z cyklu Przedszkole mediów.
Warsztaty Animacji
29 lipca–3 sierpnia 2008, 5–10 sierpnia 2008
Celem zajęć, prowadzonych przez doświadczonych i nagradzanych wrocławskich animatorów: Anielę Lubieniecką i Andrzeja Kukułę, było
zapoznanie dzieci z elementami warsztatu oraz
techniki animacji klasycznej, a także z teorią i historią filmu animowanego. Podczas zajęć główny nacisk położony został na część praktyczną
warsztatów. Dzieci podejmowały własne próby
plastyczne, tworząc zaprojektowane przez siebie
animacje (od wymyślenia scenariusza, budowy
dekoracji, po przygotowanie animacji głównej).
Za pomocą wycinanek, rysunków, kolaży, figurek
z plasteliny oraz ludowych kukiełek i ozdobnego
piasku mogły przygotować kadry, z których później
realizowały animacje.
Warsztaty odbywały się w dwóch 6-dniowych sesjach (odpowiednio pierwsza grupa: dzieci w wieku
od 8 do 10 lat, druga grupa: dzieci w wieku od
11 do 14 lat). Każda sesja kończyła się wystawą
kadrów zrealizowanych przez małych animatorów
oraz pokazem ich filmów.
Program Mediacji Sztuki
5 marca–31 października 2008
W odniesieniu do bieżącego programu wystawienniczego Centrum Sztuki WRO realizowany był
edukacyjny Program Mediacji Sztuki, skierowany
do rodziców i dzieci. Uczestnicy, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu lub przed niedzielnymi projekcjami filmowymi, mogli zwiedzać aktualne wystawy
w towarzystwie kuratora, wyjaśniającego kontekst
i znaczenie prezentowanych dzieł, podstawowe pojęcia istotne dla sztuki mediów, opowiadającego
o ich autorach oraz wykorzystywanych środkach
ekspresji.
Dodatkowo, oprócz wielu wykładów dla studentów Akademii Sztuk Pięknych, kierunków
humanistycznych czy politechniki, specjalną
formą Programu były tematyczne zajęcia warsztatowe, koncentrujące się wokół sztuki, multimediów i technologii komunikacji. Realizowane były
we współpracy ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei
w ramach, wspieranego przez Wydział Zdrowia
Przedszkole mediów: Interaktywny Plac Zabaw...
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Urzędu Miejskiego Wrocławia, Programu Aktywizacji
Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
„Sztuka Aktywności”.
W programie zajęć, które odbywały się w czytelni
mediów i Galerii WRO, znalazły się między innymi:
nauka nawigacji w Internecie, obsługi prostych narzędzi komputerowych i gier edukacyjnych, zabawa
z kamerą, w tym z efektem sprzężenia zwrotnego. Uczestnicy brali udział w wernisażach i Niedzielnych
Porankach Filmowych oraz w zajęciach edukacyjnych.
Niedzielne Poranki Filmowe
2 marca–29 czerwca 2008,
1 września–26 października 2008
Prezentacje filmów animowanych dla dzieci
w ramach cyklu Przedszkole mediów, odbywające
się cyklicznie w każdą niedzielę, w dwóch edycjach.
Niedzielne Poranki Filmowe miały nie tylko być
alternatywą na ciekawe spędzenie wolnego czasu,
ale też stanowić unikalną możliwość zapoznania
dzieci z bogactwem form i możliwości animacji, zapewniając jednocześnie rozrywkę i edukację.
Pierwsza edycja zawierała pokazy klasyki polskiej animacji i znakomicie wpisała się w obchody
jubileuszu 60-lecia polskiej animacji. Była to doskonała okazja nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców, by zobaczyć bajki już dziś zapomniane, nie
mniej jednak o wyjątkowej wartości artystycznej
i dydaktycznej.
Podczas 17 pokazów zaprezentowane zostały
filmy, stanowiące szeroki i reprezentatywny przekrój, ukazujący bogactwo form i możliwości polskiej animacji dla dzieci. Uczestnicy zapoznawali
się z najciekawszymi, archiwalnymi, realizacjami
najważniejszych polskich twórców, historią poszczególnych ośrodków oraz wiadomościami z za-

kresu warsztatu animatora.
W drugiej edycji prezentowane były głównie
zestawy animacji twórców zagranicznych o różnorodnej stylistyce, tematyce i technice wykonania,
od kolorowych ilustracji węgierskich legend czy
Baśni Andersena, po edukacyjne i zabawne filmy
o owadach, czy najnowsze realizacje twórców
z włoskiej szkoły filmowej. Uczestnicy oglądali
filmy z Danii, Węgier, Czech, Włoch oraz Estonii,
a także zaznajamiali się z historią poszczególnych
wytwórni, twórczością konkretnych artystów i ważnymi informacjami związanymi z pracą animatora.
Organizator: Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7, 50-052 Wrocław,
0-71 343 32 40, e-mail info@wrocenter.pl, www.wrocenter.pl
miejsce realizacji: Centrum Sztuki WRO
termin realizacji: 29 lutego–31 października 2008
uczestnicy:
– Interaktywny Plac Zabaw – około 2500 osób (dzieci, młodzież
i osoby dorosłe)
– Warsztaty Animacji – 30 dzieci ze szkół podstawowych
– Program Mediacji Sztuki – około 700 osób, w tym około 100
niepełnosprawnych
– Niedzielne Poranki Filmowe – około 1000 uczestników (dzieci
i rodzice)
partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Stowarzyszenie Świat Nadziei, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa, Studio Filmów Rysunkowych, Studio Miniatur
Filmowych, Telewizyjne Studio Filmów Animowanych, Telewizja
Polska SA, Centrum Węgierskie w Krakowie, Czeskie Centrum
w Warszawie, Nukufilm (Estonia), Carton Club (Włochy),
Węgierskie Studio Kecskemétfilm, Centrum Sperimentale
di Cinematografia (Włochy).
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Przy starym kinie…

Agnieszka Kowalska
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim
Agnieszka Kowalska
04.2008 – nadal: młodszy instruktor do spraw
programowych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim; prowadzenie działań plastycznych
dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii; tworzenie
i realizacja projektów w zakresie upowszechniania
plastyki; planowanie, przygotowanie i realizacja działań reklamowych oferty MCK, oprawa plastyczno-graficzna imprez;
2005–2008: Letnie Spotkania Młodych Twórców
– prowadzenie warsztatów artystycznych według
autorskich projektów w BWA w Zielonej Górze;
współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim;
2007–2008: Zimowe Spotkania Młodych Twórców
– prowadzenie warsztatów artystycznych według
autorskich projektów w BWA w Zielonej Górze;
05.2007: prowadzenie warsztatu artystycznego dla nauczycieli sztuki, w ramach szkolenia zawodowego w BWA w Zielonej Górze; współpraca
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli;
02.2006–12.2006: zajęcia plastyczne z elementami arteterapii w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży ANASTASIS
w Przytocznej; prowadzenie autorskich warsztatów
artystycznych z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych w hostelu w Bledzewie;
Wykształcenie:
10.2002–06.2007: studia na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, dyplom z malarstwa; Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Sztuki
i Kultury Plastycznej;
09.1997–06.2002: plastyk wystawiennik; dyplom z malarstwa, Liceum Plastyczne w Gorzowie
Wielkopolskim.
Cele projektu:
– pobudzenie wyobraźni, rozwijanie potencjału twórczego, zmotywowanie do działania dzieci ze środowisk zagrożonych patologią,
– stworzenie osobistej wypowiedzi plastycznej,
– próba werbalizacji swoich marzeń, pragnień,
potrzeb,
– znalezienie plastycznego ekwiwalentu dla własnych emocji, uczuć,
– penetracja świata emocji,
– integracja grupy,
– rozwijanie umiejętności słuchania, współpracy,
– zabawa,
– stworzenie pracy plastycznej w technice rysunkowej na kliszy fotograficznej,
– stworzenie małych form przestrzennych (quasikukiełek, pacynek),
– rozwijanie sprawności manualnych,
– rozbudzenie zainteresowania kinem i teatrem.
Scenariusz:
Etap I – warsztat 1 Sytuacja, która się nigdy
nie zdarzyła…
Część 1 – wspólne przygotowania:
Praca z dziećmi nad biletami, plakatami na seanse
filmowe, rozwieszenie plakatów – akcja promocyjna.
CO NOWEGO?

Wspólne przygotowanie sali, która na czas warsztatów stała się „tymczasowym kinem”, przyciemnienie okien, rozwieszenie kotary na scenie, przygotowanie ekranu, rzutnika, projektora.
Część 2 – pokaz filmów nieruchomych (slajdów).
Część 3 – warsztat plastyczny pod tytułem Sytuacja,
która się nigdy nie zdarzyła…:
Dzieci na przygotowanych kliszach fotograficznych
rysują poklatkowo wymyśloną przez siebie sytuację, która nigdy się nie zdarzyła, a która jest ciekawa, frapująca. Taka, w jakiej chcieliby uczestniczyć. W trakcie tworzenia – rozmowa dotycząca ich
marzeń, potrzeb.
Część 4 – ewaluacja:
Wspólne oglądanie powstałych prac na dużym
ekranie, każdy mały twórca opowiada o „swojej
sytuacji”.
Część 5 – dodatek:
Pokaz filmu ruchomego – nowoczesnego.
Etap II – warsztat 2 Emocjachy
Część 1 – trening wyobrażeniowy:
Próba skonfrontowania uczestników z uczuciem,
które jest im w tym momencie najbliższe. Jak to
uczucie – emocja może wyglądać?
Część 2 – praca twórcza:
Konstrukcja marionetek, kukiełek, pacynek. Rozmowa.
Część 3 – podsumowanie:
Każde dziecko opowiada o swojej pracy. Jakie to
uczucie?
Dlaczego tak jest przedstawione?
Część 4 – podsumowanie:
Uczestnicy w grupach przygotowują scenariusz
własnego spektaklu na dowolny temat z wykorzystaniem powstałych kukiełek. Prezentują go na dużej scenie.
Metody dydaktyczne: pogadanka, pokaz połączony z przeżyciem, gra.
Środki dydaktyczne: film, wykorzystanie nowoczesnego projektora, starego rzutnika, kliszy fotograficznej, wykorzystanie technik rysunkowych,
elementy teatru.
Projekt został zrealizowany w ramach wakacyjnych spotkań dzieci ze środowiskowego klubu Capitolek, działającego przy Miejskim Centrum
Kultury w Gorzowie. Klub ten mieści się w budynku, przy którym po wojnie działało, ważne dla gorzowian, kino Capitol (obecnie prywatna firma).
Koncepcja zajęć zakładała nawiązanie do historii
i funkcji miejsca. Była w pewnym sensie nawiązaniem do jego legendy.
Projekt zakładał pracę z dziećmi i młodzieżą
trudną (mieszkającymi w jednej z dzielnic Gorzowa
– Zawarcie). Główne cele, jakie postanowiliśmy
zrealizować, to przede wszystkim: pobudzenie
uczestników do wspólnego działania i zachęcenie
do stworzenia osobistej wypowiedzi plastycznej,
dotyczącej własnych uczuć, emocji, marzeń i potrzeb.
Pierwszy warsztat Sytuacja, która się nigdy nie
zdarzyła… był trzydniowym spotkaniem. W pierwszej części dzieci wykonały plakaty na seanse filmowe i bilety oraz przygotowały akcję promocyjną
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w Centrum Kultury i przed jego wejściem. Za pomocą starego rzutnika obejrzeliśmy nieruchome
filmy, po czym poprosiłam dzieci, aby wyobraziły
sobie ciekawą sytuację: abstrakcyjną, dziwną, frapującą. Sytuacja, która się nigdy nie zdarzyła, ale
byłoby wspaniale wziąć w niej udział. Dzieci narysowały poszczególne kadry sytuacji – historii.
W trakcie pracy wyjaśniłam zasadę konstrukcji
i rysowania filmów animowanych. Następnie
na kliszę fotograficzną przeniosły swoje rysunki.
Mieliśmy czas, żeby porozmawiać o tym, o czym
marzą, co chciałyby mieć, co je interesuje. W pracach pojawiły się między innymi: marzenia o posiadaniu psa, wyjazdu do kuzynki oraz ciekawa
historia o wybuchu trzeciej wojny światowej i zwycięstwie Polaków. W ramach podsumowania odbył
się pokaz powstałych filmów z komentarzami autorów. Ostatni dzień spędziliśmy na przygotowaniu
prezentacji prac i oglądaniu filmów animowanych.
Warsztat drugi Emocjachy wykorzystywał elementy teatru kukiełkowego. Na początek spotkania zaplanowane było przeprowadzenie treningu
wyobrażeniowego, w którym każdy uczestnik miał
skonfrontować się z najsilniejszym w tym momencie uczuciem. Jednak to ćwiczenie okazało się zbyt
trudne dla uczestników. W zamian przeprowadziliśmy zabawę, która polegała na zbudowaniu skojarzeń do wymyślonych przeze mnie słów, odnoszących się do emocji, uczuć (wstydnik, dziwak,
tchórzek, upartek, radosiek etc.). Następnie każdy
uczestnik wybrał jedną nazwę, którą miał przed-

stawić w formie kukiełki, pacynki. Dzieci pracowały w 5–6-osobowych grupach. Scenariusz zakładał również rozmowę, dotyczącą uczuć, które się
w nas rodzą. W jakich sytuacjach czujemy w określony sposób? Kiedy jesteśmy radośni? Kiedy czujemy wstyd albo radość? Jednak rozmowa na ten
temat okazała się zbyt trudna.
W dalszej części warsztatu grupy, w których
pracowały dzieci, opracowały scenariusz własnego
spektaklu. Główną wytyczną, jaką podałam odnośnie tematu było wykorzystanie wykonanych wcześniej kukiełek i pokazanie ich charakteru – emocji
i uczuć. Spektakle, które powstały zostały zaprezentowane na dużej scenie przed publicznością
(dziećmi i pracownikami Miejskiego Centrum Kultury
Zawarcie). Było to dla wykonawców wielkim przeżyciem. Przedstawienia stworzyły ciekawy obraz
(niestety często niepokojący) tego, czym żyją dzieci, w jakich sytuacjach się znajdują, jak się do siebie odnoszą.
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski
miejsce realizacji: Miejskie Centrum Kultury Zawarcie w Gorzowie
Wielkopolskim
termin realizacji: 07.07–11.07.2008
uczestnicy: dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna (około 30 osób)
źródła finansowania: dotacja otrzymywana na działalność
Miejskiego Centrum Kultury z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
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Sceny z życia babci i dziadka

Danuta Kasprowicz
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego
w Poznaniu
Danuta Kasprowicz
1994–2008 – nauczycielka języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu,
2003–2008 – opiekunka szkolnego koła teatralnego Za Szkolną Kurtyną,
zainteresowania: literatura fantastyczna, filmografia S. Barei, teatr.
Cele projektu:
– wychowanie wrażliwego i kompetentnego odbiorcy/współtwórcy teatru,
– rozbudzanie i rozwijanie dramatycznej ekspresji
dziecka,
– poszerzenie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej,
– rozwijanie wyobraźni,
– wychowanie do postaw altruizmu i empatii.
Metody i formy pracy: drama, gra dramatyczna,
twórcze rozwiązywanie problemów, burza mózgów,
mapa skojarzeń.
Środki dydaktyczne: teksty różnych sztuk teatralnych, kasety wideo, plansze, materiały „plastyczne”, zasoby szkoły (sprzęty, tkaniny itp.), zasoby domowe uczniów (tkaniny, włóczka, atrybuty
granych postaci, np. laski, okulary, maszyny do
szycia, kuferki itp.).
Przebieg projektu:
1. Ustalenie wspólnie z uczniami tematu przedsięwzięcia i jego celu.
2. Obcowanie ze sztuką teatru, oglądanie spektakli
lalkowych, spektakli teatrów szkolnych, amatorskich, młodzieżowych, zawodowych, teatru telewizyjnego.
3. Udział w warsztatach teatralnych, w zajęciach
prowadzonych przez zawodowego animatora.
4. Czytanie i analiza tekstów dramatycznych, zawartych w podręcznikach.
5. Włączenie uczniów w pozalekcyjne przedsięwzięcie obejmujące:
– konkurs na tekst przeznaczony do inscenizacji,
związany z tematem bliskim dziecku,
– realizację przedstawienia, opartego na wybranych przez dziecięce jury „sztukach”,
– pracę samodzielną uczniów (na zasadzie projektu).
6. Integracja z lekcjami plastyki, muzyki, informatyki (opracowanie muzyki, programu i zaproszeń,
plakatów).
W projekcie brali udział uczniowie trzech klas:
dwóch piątych i jednej szóstej. Działania dzieci ujęte zostały w ramę tematyczną, związaną z relacjami pomiędzy dziadkami a wnukami. Pomysłodawcą
tego tematu była jedna z klas, która w poprzednim
roku szkolnym przygotowała program dla mamy
i taty, a teraz stwierdziła, że będzie sprawiedliwie
zrobić też coś dla babci i dziadka.
Na lekcjach uczniowie zaznajamiali się z tekstami dramatycznymi, poznawali zasady kompozycji
i zapisu utworów przeznaczonych do wystawienia
na scenie, po czym wzięli udział w międzyklasoCO NOWEGO?

wym konkursie na najlepszą sztukę sceniczną
lub opowiadanie z dialogiem. Mieli na to sześć
tygodni, podczas których mogli konsultować się
ze mną (i ze sobą) w każdej sprawie. Ponieważ
nie wszystkim starczało pomysłów, odbyliśmy specjalne popołudniowe zajęcia mające na celu rozbudzenie wyobraźni. Ostatecznie jury, złożone
z trzech przedstawicieli każdej klasy wyłoniło jedenaście najciekawszych prac. Pierwotnie miały
być one zaprezentowane przed całą szkołą, lecz
w związku z moją delikatną sugestią dzieci zdecydowały się na bardziej kameralne rozwiązanie.
Dalsza praca uczniów przebiegała w formie pracy
zespołowej, metodą projektu z elementami dramy:
każdemu dziecku została przydzielona rola w inscenizacji jednej z wybranych sztuk. Przez dwa tygodnie uczniowie całkowicie samodzielnie opracowywali swoją wizję przedstawienia. Później odbywały
się spotkania z nauczycielem, podczas których zespoły otrzymywały pomoc w postaci porad, ćwiczeń
dykcji, wspólnych prób, ćwiczeń ruchowych. Wielkim przeżyciem było dla uczniów spotkanie z animatorem podczas warsztatów teatralnych. Wizyty
w teatrze, szczególnie szkolnym, dawały inspirację do własnych rozwiązań i materiał do dyskusji.
Oprócz działań inscenizacyjnych uczniowie podjęli
także inne, związane z funkcjonowaniem teatru takie, jak projektowanie i wykonanie programu, afisza, zaproszeń na premierę. Te formy realizowane
były na lekcjach plastyki i informatyki. Na lekcjach
muzyki uczniowie zajmowali się kwestią doboru
melodii do nastroju pokazywanych scen. Efektem
całorocznej pracy były przedstawienia pokazane
babciom i dziadkom, rodzicom, rodzeństwu i nauczycielom.
W naszym projekcie przeżycie udziału (w różnych rolach: od aktora po inspicjenta) w przedstawieniu, to sposób na przyswojenie sobie wiedzy
o zasadach funkcjonowania teatru. Publiczność
(przygotowana wcześniej) nie oczekiwała profesjonalnego spektaklu, lecz kibicowała finalizacji dokonań swoich pociech. Wszystkie pokazy odbywały
się w atmosferze przyjacielskiego spotkania przy
stołach ustawionych w podkowę, nakrytych obrusami i zastawionych poczęstunkiem. Przestrzeń
sceniczna wtopiona została w przestrzeń sali lekcyjnej, która poddana była również zabiegom scenograficznym. Uczestnicy tych pokazów wyrażali
się nader pochlebnie o swoim w nich udziale, a o osiągnięciu celów wychowawczych niech świadczą słowa jednego z dziadków: „źródłem satysfakcji i radości może być fakt, że w dzisiejszym zabieganym
świecie, ktoś pomyślał o ludziach starych”. Ponadto
myśl o przedstawieniu mobilizowała, nie pozwalała
porzucić pracy. Skłaniała do wytrwałości i odpowiedzialności, wzmacniała więzi z grupą.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego
w Poznaniu
termin realizacji: wrzesień 2001–maj 2002 (prezentacje odbyły
się 19 lutego, 23 kwietnia i 23 maja 2002)
uczestnicy: 62 uczniów, w wieku 11 i 12 lat.
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Statek teatralny

Bogdan Żyłkowski
Studio Teatralne PRÓBY, Centrum Kultury ZAMEK
w Poznaniu
Wilfried Mattukat
Wolna Miejska Grupa Teatralna w Poczdamie
(Stadt-Spiel-Truppe)
Bogdan Żyłkowski
Aktor, reżyser, pedagog, animator działań artystycznych. Od 15 lat prowadzi Studio Teatralne
PRÓBY w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Prezes Poznańskiej Fundacji Artystycznej.
Wilfried Mattukat
Reżyser, pomysłodawca zaadaptowania barki
na teatr. Założyciel Wolnej Miejskiej Grupy Teatralnej
w Poczdamie.
Rzeka jest naturalną granicą oraz drogą komunikacyjną. Statek to środek komunikacji wodnej. Te
dwie oczywistości stanęły u podstaw projektu artystycznego, zainicjowanego przez posiadającą status
stowarzyszenia Wolną Miejską Grupę Teatralną z Poczdamu. Do współudziału zaproszono Studio Teatralne
PRÓBY z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Sceną artystów poczdamskich jest przerobiona na teatr
barka rzeczna. Ma ona ponad 60 m długości, miejsce na ponad 100 osób na widowni, bar oraz scenę
z pełnym zapleczem technicznym i garderobą. Statek ten był już dwukrotnie holowany do Gorzowa
(w roku 2000). Pewnego dnia pojawił się pomysł
wysłania go dalej, aż do Poznania, na Festiwal
Teatralny Malta. A po drodze dwa postoje: w Międzychodzie i Gorzowie. Najważniejsza była jednak droga do… czyli trwające kilka dni warsztaty
teatralne, podczas których dopracowana została
formuła widowiska teatralnego, łączącego żywioły wody, ziemi i powietrza oraz ognia. Koncepcja projektu i jego realizacja należała do Wolnej
Miejskiej Grupy Teatralnej przy współudziale Studia
Teatralnego PRÓBY. Współpracę organizacyjną
i komunikacyjną zapewniła polsko-niemiecka agencja projektowa (Deutsch-Polnische-Agentur GbR)
z Poczdamu. Wizytę statku w Gorzowie wspierał
gorzowski Wydział Kultury. Impreza wpisana została na listę obchodów jubileuszu 750-lecia miasta.
Wolna Miejska Grupa Teatralna i Studio Teatralne
PRÓBY z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu brały udział w kilkumiesięcznym projekcie teatralnym,
który rozpoczął się wiosną 2007 roku. Projekt polegał na wzajemnej współpracy i działaniach artystycznych, stanowiących bazę dla wykreowania
widowiska plenerowego, inspirowanego Historią
i Naturą. Wspólną artystyczną wyobraźnią ogarnęły statek, wodę, brzeg rzeki i wpisały w nie historie nieznane, historie rozciągnięte pomiędzy
pruskimi kartoflami a polską wódką, znalezione
w otchłaniach Historii – historie z przeszłości i bliskiego Tu i teraz. Zaprezentowały Ludzi – wielkiego formatu i nieudaczników, poszukiwaczy szczęścia, miłośników i marzycieli, wizjonerów, klaunów
i grajków w stereotypowych sytuacjach oraz niebanalnie. Zatopione historie z wody czerpane bazowały na oryginalnym scenariuszu, niezwykłej muzyce,
CO NOWEGO?

intrygujących rozwiązaniach scenograficznych oraz
na sile ekspresji około 20 aktorów obu zespołów
teatralnych.
9 czerwca 2007, o godzinie 21, odbyła się
w Poczdamie prapremiera spektaklu Versunkene
Geschichten… z wody czerpane. Premiera polska
miała miejsce na Ostrowie Tumskim, dnia 25 czerwca 2007, o godzinie 22, w ramach Festiwalu Malta
2007. Autorem scenariusza był Wilfried Mattukat
we współpracy z Bogdanem Żyłkowskim, scenografią zajęła się Agnieszką Gierach.
Statek teatralny zainspirował również organizatorów projektu do stworzenia plenerowej „czerwonobiało-niebiesko-żółtej” wersji Baśni o rybaku i złotej
rybce. Współczesna, trochę zwariowana rodzina,
wybiera się na wakacje. Zupełnie przypadkowo,
w zupełnie nieoczekiwany sposób, znajduje małą
rybkę, która zaczyna spełniać ich najskrytsze marzenia… Powstał spektakl oparty na muzyce, ożywianej plastyce i ekspresji niemieckich i polskich
aktorów.
Podczas kilku dni pobytu statku w Poznaniu
(22–27 czerwca 2007) w miejscu jego zakotwiczenia, na brzegu Warty, w okolicach mostu Bolesława
Chrobrego, zorganizowano również pokazy spektakli zrealizowanych niezależnie przez obie grupy
teatralne:
– Historie z życia wzięte – Julia Rybicka w towarzystwie piosenek międzywojennych, Studio Teatralne
PRÓBY,
– Lekcja Eugène Ionesco – Studio Teatralne PRÓBY,
– Operetta według Franza Lehara – Studio Teatralne
PRÓBY,
– Łysa Śpiewaczka Eugène Ionesco – Studio Teatralne
PRÓBY,
– Mahagonny Bertolta Brechta/Kurta Weilla – Wolna
Miejska Grupa Teatralna
– Serenada Sławomira Mrożka – Wolna Miejska
Grupa Teatralna
– Ubu Król Alfreda Jarry`ego – Wolna Miejska Grupa
Teatralna
Organizatorzy:
– Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Studio Teatralne PRÓBY,
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
– Wolna Miejska Grupa Teatralna z Poczdamu (Freie Stadt-Spiel
Truppe)
miejsce realizacji: Poczdam, Kersdorf, Frankfurt nad Odrą,
Hohsaaten, Berlin, Poznań, Gorzów, Wronki, Kostrzyn, Międzychód
termin realizacji: 17 czerwca–07 lipca 2007
uczestnicy: 20 osób w wieku 18-30 lat
źródła finansowania:
– miasta: Poznań (Centrum Kultury ZAMEK i Urząd Marszałkowski
w Poznaniu), Gorzów, Wronki, Kostrzyn, Międzychód, Poczdam,
– Fundacja Kas Oszczędnościowych Bandenburgii,
– Kulturland Brandenburg,
– Interreg III A,
– Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk.
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Suwalskie Teatr-Akcje

Krzysztof Dziemian – koordynator
Mirosława Krymska
Krzysztof Rudowicz
Agata Włodarczyk
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej
„Nie Po Drodze”
Krzysztof Dziemian
Animator kultury, kulturoznawca, fotografik, aktor, szczudlarz, instruktor i producent w Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu. Współpracownik Teatru
Form Czarno-Białych „Plama”. Prezes Stowarzyszenia
Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”.
Współtwórca i koordynator dwóch projektów międzynarodowych wymian kulturalnych: Ponad podziałami zrealizowanej na Syberii i Collective Creation na Suwalszczyźnie.
Mirosława Krymska
Dyplomowana instruktorka teatralna, reżyserka.
Od lat prowadząca, wielokrotnie nagradzane, dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne oraz warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Założycielka i szefowa młodzieżowego Teatru Form
Czarno-Białych „Plama”. Pomysłodawczyni, koodrynatorka i realizatorka kilkunastu projektów artystycznych, teatralnych wymian międzynarodowych
i festiwali, między innymi współtwórczyni międzykulturowej wymiany teatralnej Ponad podziałami,
siedmiu edycji festiwalu Suwalskie Eksploracje Teatralne.
Krzysztof Rudowicz
Pedagog, akustyk, przewodnik turystyczny, aktor, kurator sądowy, członek Teatru Form Czarno-Białych „Plama”, koordynator, współtwórca i uczestnik licznych projektów społecznych, młodzieżowych i kulturalnych. W latach 2007-2008 wiceprezes
Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej
„Nie Po Drodze”. Współtwórca dwóch projektów
międzynarodowych wymian kulturalnych: Ponad
podziałami i Collective Creation.
Agata Włodarczyk
Absolwentka Wiedzy o Teatrze, studentka
5 roku polonistyki na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza Poznaniu, aktorka, szczudlarka, instruktorka kuglarstwa. Współpracowała z Teatrem
Form Czarno-Białych „Plama” oraz z Teatrem Biuro
Podróży z Poznania. Brała udział w realizacji kilku projektów kulturalnych i artystycznych, w 2006
roku była współtwórczynią międzykulturowej wymiany teatralnej Ponad podziałami.
Autorami projektu Teatr-Akcje są członkowie
Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, działającego od 2002 roku
na Suwalszczyźnie oraz amatorskiego Teatru Form
Czarno-Białych „Plama”, działającego od 1995 roku
przy Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach.
Założyliśmy stowarzyszenie zainspirowani społeczno-artystycznym projektem awangardy lat 20. XX
wieku. Naszym inicjatywom staramy się nadawać
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charakter pionierski oraz łączyć w nich to, co związane ze sztuką i społeczeństwem, czyli otaczającą
nas rzeczywistością i jej kreowaniem. Pragniemy
działać: społecznie, międzykulturowo, interdyscyplinarnie i multimedialnie na pograniczach: idei,
sztuki i społeczeństwa.
Głównym celem Teatr-Akcji jest wzbudzanie
twórczej aktywności i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Suwalszczyzny, szczególnie
młodego pokolenia, poprzez żywe, bezpośrednie
i ogólnodostępne doświadczanie teatralne na wysokim poziomie artystycznym, które jest alternatywą dla, zapośredniczonej przez media, kultury
masowej.
Suwałki uchodzą za miasto „nieteatralne”, nie
posiadają teatru ani instytucji teatralnych. Przeciętny młody mieszkaniec Suwałk nie ma pojęcia
o tym, czym może być teatr, a dorosły nigdy
w nim nie był i nie ma takiej potrzeby ani zamiaru. Dlatego w Suwałkach najpełniej odnajdują się
działania plenerowe, dostępne szerokiej grupie odbiorców (darmowe), związane z konkretnymi miejskimi przestrzeniami, które wychodzą na spotkanie
mieszkańcom i, w bezpośrednim kontakcie z widzami, kreują nastrój teatralnego święta. Realizowane przez nas od 2005 roku Teatr-Akcje stały się
imprezą na trwałe wpisaną w życie kulturalne regionu i oczekiwaną przez jego mieszkańców.
W ramach programu artystycznego Teatr-Akcji
2008 odbyły się prezentacje spektakli: Czas Matek
Teatru Ósmego Dnia z Poznania (teatralna gwiazda festiwalu), Sen Wahazara Teatru Fuzja z Poznania, Przygody Pana Ch. W. de Prącie Kuby Kaprala,
Mc Gyver Paluchosky&end Teatru Realistycznego
ze Skierniewic, Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci Teatru NiePogodzinach z Suwalszczyzny, Ptam Teatru Form Czarno-Białych „Plama”
z Suwałk. Ponadto koncerty zespołów: Dikanda
ze Szczecina (muzyczna gwiazda Teatr-Akcji) oraz
Nagual z Białorusi w ramach Dnia Białoruskiego,
podczas którego zaprezentowany został także film
dokumentalny Mirka Dembińskiego Muzyczna partyzantka.
W ramach programu artystycznego-edukacyjnego Teatr-Akcji 2008 odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (kuglarskie: szczudlarskie
i tańca z poi; plastyczne; teatralne oraz grupowe
zabawy z chustą) na terenie Kaczego Dołka na osiedlu Północ w Suwałkach oraz podobne warsztaty
na terenie Domu Pracy Twórczej w Wigrach.
Jednak najważniejszą częścią festiwalu i programu artystycznego-edukacyjnego są produkcje Teatr-Akcji, w ramach których grupa młodzieży skupiona wokół Teatru Form Czarno-Białych „Plama”,
bierze udział w warsztatach. Wraz z zaproszonymi młodzieżowymi grupami teatralnymi z różnych
miast Polski „Plama” tworzy i prezentuje podczas
Teatr-Akcji plenerowe spektakle teatralne. W tym
roku były to dwie produkcje, dla których inspiracją
były konkretne przestrzenie Suwalszczyzny oraz
problemy naszego pokolenia, regionu oraz kraju.
Punktem wyjścia pierwszego spektaklu Cafe Strada, zrealizowanego we współpracy z Teatrem Fuzja
z Poznania, był konflikt społeczny wokół budowy
Suwalskie Teatr-Akcje
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obwodnicy Augustowa przez bezcenną przyrodniczo
i chronioną Dolinę Rospudy. Problem ukazany był
w kontekście rozwoju cywilizacji, pogoni za zyskiem,
jako najważniejszą wartością, słabości rodziny
i pojedynczego człowieka wobec władzy i pieniądza. W drugiej produkcji Teatr-Akcji, w wyniku której powstał spektakl Santa Polonia, we współpracy
z Teatrem Realistycznym ze Skierniewic, tematem
był współczesny patriotyzm pokolenia młodych
mieszkańców Polski, rozdartych pomiędzy potrzebą konsumpcji i konstruktywnego działania, które
niekoniecznie się opłaca, możliwościami wyjazdu
za granicę oraz potrzebą działania w swoim środowisku, kompleksami polskości i potrzebą europejskości, czy wreszcie rozczarowanie polską polityką
i „biciem piany”. Widowiska te zostały przygotowane i premierowo zaprezentowane w Suwałkach
oraz w miejscowości Dowspuda na Suwalszczyźnie.
W obydwu spektaklach wzięło udział 20 młodych
osób z Suwałk.

Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach
partnerzy: Dom Pracy Twórczej w Wigrach, Gminny Ośrodek
Kultury w Raczkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu, Pizzeria-Galeria „Rozmarino”
miejsce realizacji: Suwalskie Teatr-Akcje odbywają się
w przestrzeniach otwartych i zamkniętych miasta Suwałki oraz
w kilku okolicznych miejscowościach
termin realizacji: projekt realizowany jest od 2005 roku
(w sierpniu i wrześniu)
uczestnicy: w trzech edycjach wzięło udział łącznie około
10000 widzów i uczestników warsztatów; ponadto w projekt
było zaangażowanych około 300 artystów, w tym 50 członków
i przyjaciół Teatru Form Czarno-Białych „Plama” z Suwałk, głównie studentów i licealistów
patroni medialni: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, Radio 5,
Gazeta Współczesna, Tygodnik Suwalski, portal Suwalki.info, portal
4suwalki.pl, portal Suwalki24.pl, portal Forum.suwalki.pl, portal wp.pl
źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Fundacjia J&S Pro Bono Poloniae oraz Urząd Miasta
Suwałki
wsparcie informatyczne: DBS Systems Łukasz Korol.

Organizator:
Stowarzyszenie
Aktywności
Społeczno‑
‑Artystycznej „Nie Po Drodze”, ul. Utrata 2/16 1, 16-400 Suwałki,
e-mail contact@niepodrodze.org, www.niepodrodze.org
współorganizatorzy: Teatr Form Czarno-Białych „Plama”
z Suwałk, Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach, Regionalny
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Ślę dobre myśli do Tybetu...

Aldona Szykulska
II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
Aldona Szykulska
Urodzona w 1968 roku. Od 1989 nauczycielka plastyki (obecnie podstaw przedsiębiorczości
i wiedzy o kulturze) w II Liceum Ogólnokształcącym
w Lubinie.
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów
podyplomowych: Arteterapii (InSEA, Polski Instytut
Ericksonowski, Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi), przedsiębiorczości oraz wiedzy
o kulturze (Uniwersytet Zielonogórski).
Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA i Polskiego
Stowarzyszenia Masażu i Terapii Dźwiękiem wg Metody Petera Hess'a®.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne i arteterapeutyczne oraz masaże dźwiękiem mis i gongów. Zajmuje
się malarstwem i fotografią.
Latem roku 2007 odbyła podróż do Nepalu i Tybetu.
Fotografie i diaporamy z wyprawy zaprezentowała między innymi w Galerii Impast w Lubinie (marzec–
–kwiecień 2008). Spływa z nich czerwień mnisich
szat i kobiecych sari. Buddyjskie klasztory i hinduistyczne świątynie szepczą tajemnicze historie...
Chmury sponad szczytów przeglądają się w rozległych dolinach. Śpiewa barwny świat podniebnej
przygody... Serce rozwiera się na całą Przestrzeń.
Ślę dobre myśli do Tybetu...
...to propozycja odpowiedzi, gdy pojawiają się
trudne pytania, trudne emocje ...gdy pytamy, jak
to możliwe, że dzieją się takie rzeczy na świecie?
dlaczego? ...jak zareagować na wieść o przemocy, okrucieństwie, strachu i śmierci? ...jakie podjąć działania, by dalej wierzyć w piękno i dobrą
moc człowieka? ...jak przejść od gniewu, poczucia
bezsilności, do wyrażania nadziei na zmianę i miłość...
...projektowi przyświecały dwie wypowiedzi:
„Dążenie do pokoju na świecie drogą wewnętrznej
transformacji jednostki jest drogą trudną, jednak
naprawdę nie istnieje inna droga. Mówię o tym
w każdym miejscu na świecie. Fakt, że moje słowa
znajdują oddźwięk wśród ludzi wszelkich narodowości i środowisk dodaje mi otuchy. Pokój najpierw
musi się wykształcić w jednostce. Wierzę, że miłość, współczucie, bezinteresowność stanowią podwaliny budowli pokoju. Człowiek, który wykształcił
w sobie te cnoty, zaczyna wytwarzać atmosferę
harmonii i pokoju, która promieniując udziela się
rodzinie, poprzez rodzinę – społeczeństwu, a poprzez społeczeństwo – całemu światu”.
Dalajlama XIV
oraz
„Ludzie, którzy nie umieją współczuć, nie widzą
tego, co można ujrzeć oczami współczucia”.
Thich Nhat Hanh
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Cele projektu:
– obserwacja wydarzeń na świecie, umożliwienie
reagowania na nie, odważnego wyrażania swojego
zdania,
– stymulacja procesów poznawczych i emocjonalnych, rozwijanie empatii,
– uwrażliwienie na sytuacje innych ludzi, poszanowanie praw człowieka,
– kształcenie umiejętności wyrażenia, „ubrania”
przekonań i idei w formę plastyczną,
– zaznajomienie z kulturą Nepalu i Tybetu, kształcenie postaw tolerancji i zrozumienia,
– wyzwalanie sił twórczych, wzmacnianie poczucia
własnej wartości, poszerzanie horyzontów,
– uzmysłowienie komunikacyjnej, terapeutycznej,
poznawczej i religijnej funkcji sztuki.
Etapy działania:
– przygotowanie materiałów własnych: wywołanie
fotografii w większym formacie, zgranie diaporam,
zebranie wiadomości i raportów ze stron internetowych na temat sytuacji w Tybecie,
– przygotowanie i przedstawienie informacji wizualnej, dźwiękowej i słownej o kulturze Nepalu i Tybetu
oraz informacji o bieżącej sytuacji w zakresie praw
człowieka na terenie Tybetu,
– przygotowanie planowanych zajęć,
– znalezienie miejsca dla działań, współorganizatorów, koordynacja całości,
– zorganizowanie wystawy, wernisażu i innych spotkań oraz zajęć (w tym również warsztatów arteterapeutycznych),
– stworzenie grupy uczestników zdarzeń,
– wykonanie prac plastycznych i ich prezentacja,
– przesyłanie wiadomości e-mailowych i smsowych: Ślę dobre myśli do Tybetu…
Zastosowane metody: pokaz, pogadanka, praca
praktyczna, metoda warsztatowa.
Środki dydaktyczne: oprawione fotografie
na papierze, diaporamy, slajdy, rzutnik i ekran,
komputer z dostępem do Internetu, sprzęt nagłośnieniowy, misy dźwiękowe (tzw. tybetańskie)
i gongi, pałki do gry, flagi tybetańskie, malowidła
mandali i inne thanki buddyjskie, farby, pędzle, papier, kawałki płótna, nożyczki, karimaty, koce.
Realizację projektu rozpoczęło przygotowanie
wystawy moich fotografii z podróży do Nepalu
i Tybetu, w Galerii Impast, w Lubinie. 1 lutego
odbył się wernisaż, połączony z projekcją diaporam i koncertem na misach i gongach. Wraz
z pracownikami Galerii przygotowaliśmy również materiały informacyjne o problemach Tybetańczyków, przykładach łamania praw człowieka
w Chinach i rozmawialiśmy na ten temat z przybyłymi gośćmi. Zaprosiliśmy ich do kolejnych działań
w ramach projektu.
Kolejne działanie odbyło się 7 lutego w Tybetański Nowy Rok – Losar. Podczas projekcji slajdów
pod tytułem Mój Tybet przedstawiłam wrażenia
i refleksje z pobytu w podniebnej krainie.
9 lutego przeprowadziłam zajęcia dla dorosłych
pod tytułem Arteterapia – dźwięk mis i gongów
na co dzień dedykowane Tybetowi. Uczestnicy zapoznali się z dźwiękiem mis i gongów, poznali ich
Ślę dobre myśli do Tybetu...
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pochodzenie i zastosowanie oraz wykonali prace
plastyczne inspirowane ich grą.
Wystawa, zaplanowana na luty i marzec, została
przedłużona z powodu docierających w marcu 2008
roku informacji o zaostrzeniu sytuacji w Tybecie
i zainteresowaniu tą sprawą osób odwiedzających
Galerię. Podczas jej trwania prowadziłam lekcje
z młodzieżą z pobliskiego II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, omawiając zdjęcia i materiały
informacyjne o przypadkach łamania praw człowieka w Chinach. Podczas kolejnych spotkań młodzież wykonywała prace plastyczne – przesyłając
„dobre myśli do Tybetu”. Nawiązywały one między innymi do wcześniej pokazywanych uczniom
przykładów malowideł – mandali buddyjskich.
W holu szkoły została zorganizowana wystawa wykonanych prac, której towarzyszyła prezentacja
raportów o bieżącej sytuacji w Tybecie.
Rozpoczęte w Galerii działania były kontynuowane dzięki obecności na wernisażu w Lubinie
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce.
W czerwcu wystawa została pokazana właśnie w tej
wsi. Złożyły się na nią moje fotografie oraz prace
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Wyeksponowane były również materiały informacyjne o Tybecie.
W czasie spotkania opowiadałam o swojej podróży
na Dach Świata, ilustrując moje relacje pokazem
slajdów oraz prezentacją gry mis dźwiękowych
i gongów. Wystąpił również zespół Bębnoluby, złożony w części z uczniów II Liceum Ogólnokształcącego.
W zdarzeniu wzięły udział dzieci i dorośli ze społeczności wiejskiej, tworząc przemiły klimat.
Zorganizowałam i prowadziłam również kilka zajęć z dziećmi i młodzieżą. 5 czerwca były to zaję-

cia plastyczne, zatytułowane Mandala, inspirowane
malowidłami tybetańskimi. 12 i 19 czerwca zajęcia plastyczne Barwy dźwięku, inspirowane dźwiękiem mis i gongów tybetańskich. 16 czerwca zajęcia plastyczne Flagi dobrych życzeń, inspirowane
modlitewnymi flagami buddyjskimi. Natomiast 18
czerwca poprowadziłam spotkanie dla osób dorosłych, zatytułowane Wewnętrzna podróż z dźwiękiem mis i gongów tybetańskich, na którym prezentowałam ćwiczenia relaksujące i harmonizujące
organizm ludzki.
Młodzież i dzieci, poprzez kontakt z fotografiami,
dźwiękami i opowieściami podróżnika oraz zebranymi w mediach publicznych informacjami, przedstawiły własną wypowiedź plastyczną, dotyczącą
sytuacji w Tybecie. Dorośli zdobyli wiedzę o kulturze tego rejonu Azji, doświadczyli oddziaływania
dźwięku, chętni wykonywali prace rysunkowe. Poznali zaangażowane przejawy sztuki i doświadczyli
działania artystycznego, które jest formą wyrażania siebie i swoich poglądów oraz formą komunikowania się. Wzrósł poziom znajomości i rozumienia
kultur omawianego obszaru.
Współorganizatorzy: Galeria Sztuki Użytkowej Impast
w Lubinie, Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce
miejsca i terminy realizacji:
– Lubin (luty–kwiecień 2008),
– Raszówka (czerwiec 2008)
uczestnicy: młodzież (16-19 lat), dzieci (szkoła podstawowa,
gimnazjum), dorośli
źródła finansowania: darowizna – materiały i narzędzia własne uczestników oraz fundusze z bieżącej działalności Galerii
i Ośrodka Kultury.
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Świat małego dziecka

Sylwia Nowak
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
Sylwia Nowak
Plastyk pedagog, arteterapeuta, animator:
działań artystyczno-edukacyjnych, warsztatów,
plenerów, wystaw, zajęć plastycznych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych, organizator konkursów,
współorganizator akcji plastycznych i imprez plenerowych. Członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
InSEA. Obecnie prowadzi pracownię plastyczną (objętą patronatem PK InSEA) w Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej.
2004–2006 – prowadzenie Galerii Sztuki Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
2005 – Podyplomowe Studia na Uniwersytecie
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (muzealnictwo).
2004 – Podyplomowe Studium Arteterapii, organizowane przez Katedrę Psychiatrii Akademii
Medycznej w Łodzi oraz Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
InSEA.
2003 – nagroda w dziedzinie kultury przyznana
przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza.
2002 – dyplom z wyróżnieniem na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie, (kierunek
wychowanie plastyczne); dyplom artystyczny w Pracowni Wklęsłodruku profesora Eugeniusz Delekta.
Mama z zielonymi włosami, pies wielki jak dom
i postać z palcami jak sprężyny, no i kolory, które
są jakby nie z tego świata, ostre, kontrastowe, czasem jakby na przekór – ledwo widoczne. To obraz
świata małego dziecka – właściwie pracy dziecka,
które tak opisuje świat, przestrzeń, formę i kolor.
Dorośli stale mnie pytają: – „Dlaczego ono tak
rysuje?” – „Czy to normalne, że używa tylko czarnej kredki?” – „Czy moje dziecko ma talent?”.
I choć ukazało się już tyle pozycji książkowych
na temat twórczości dzieci, a kolorowe magazyny
i portale internetowe udzielają rozmaitych porad
i wskazówek, to dorośli nie przestają pytać i szukać
odpowiedzi.
Świat małego dziecka to program, który
na te i inne pytania poszukuje odpowiedzi u źródła,
czyli w samym dziecku. Dziecko zaproszone jest
do swobodnej wypowiedzi artystycznej, do twórczego działania, wyrażenia „językiem” sztuki swoich uczuć, marzeń, spostrzeżeń. Dorośli – pedagodzy, rodzice – mają pomóc w tym, aby jego
wypowiedzi zostały przedstawione innym, czyli
mają spowodować, aby dziecięce wytwory ukazały się światu jak najpiękniej. Program jest formą
konkursu dla placówek kulturalno-oświatowych,
w którym zostają poddane ocenie starania stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju poprzez
sztukę. To również forma konkursu dla dorosłych
na napisanie scenariusza zajęć plastycznych dzieci
do 6 roku życia i konkursu na pracę literacką, opisującą twórczość dziecięcą. W finale projektu organizowane są: warsztaty z udziałem dzieci, wernisaż
wystawy, spektakl teatralny, konferencja.
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Cele projektu są następujące:
– zwiększenie uczestnictwa w kulturze poprzez
rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych
i predyspozycji twórczych dziecka,
– prezentacja osiągnięć rozwojowych małego dziecka na przykładzie sztuk plastycznych,
– rozpoznanie uzdolnień dziecka w wieku 1-6 lat,
– wymiana doświadczeń w zakresie pracy z małym
dzieckiem,
– wzbogacanie wiedzy teoretycznej i warsztatowej
nauczycieli oraz instruktorów,
– wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych
dziecka i kształtowanie postaw właściwego reagowania na problemy rozwojowe i społeczne,
– zwrócenie uwagi na potrzebę twórczego działania
w każdym środowisku.
Kolejne etapy realizacji programu przebiegają
następująco:
1. Ogłaszamy konkurs. Chcemy, aby program
dotarł do różnych środowisk województwa śląskiego. Do spontanicznej twórczości małych dzieci nie
trzeba namawiać. Nie zawsze taką potrzebę widzą
dorośli (w myśl dziwnie pojmowanej estetyki dziecko często słyszy: „ubrudzisz się, poplamisz ubranie, wytłuścisz meble, kto to będzie sprzątał…”.
Naszym zadaniem jest zainteresować programem
tych, którzy w rysowaniu dziecka nie widzą nic
szczególnego
2. Małe dzieci przystępują do działania. Dzieci
bazgrzą, rysują, malują. W pracach widać pewną
szablonowość myślenia dorosłych. Pomimo, że nie
narzucamy formatu, większość prac ma standardowe wymiary A4, czasem A3, no i często białe
tło kartki. Może w przyszłej edycji doczekamy się
prac wykorzystujących różne możliwości papieru
czy innego podobrazia. Jeszcze tyle trzeba przeformować w myśleniu dorosłych.
3. Dzieci mówią o twórczości. Zostajemy zaproszeni do Radia Katowice. Dzieci z naszej pracowni
plastycznej zabierają do radia pastele olejne, kartki i własnoręcznie wykonane ceramiczne prezenty. Rysują i odpowiadają na pytania, opowiadają
o tym, co robią, ale jednak rysowanie wychodzi
im lepiej – niestety słuchacze nie mogą zobaczyć
domu z zielonym dachem i drugiego domu z dachem w kolorowe, tęczowe paski.
4. Warsztaty przy mikrofonie. Chcemy, żeby
dzieci uczyły się opowiadać o tym, co robią. Wyruszam na spotkanie warsztatowe do jednego
z katowickich przedszkoli. Dzieci pracują na kartonie pastelami olejnymi. Zadaję im różne pytania dotyczące przestrzeni społecznych. Czekam
na pana redaktora z Radia „eM” – powinien rozmawiać o tym z dziećmi, ale niestety coś go zatrzymało.
Gdy przychodzi, dzieci zajęte są już rysowaniem
i nie bardzo mają ochotę na opowiadanie. Rysowanie pochłania je całkowicie, więc konieczne jest
dopowiadanie przez nas, co robią, jak wyglądają
ich prace.
5. Szkolimy dorosłych. Do pracy z dzieckiem wiadomo – trzeba, mieć pewne predyspozycje, wiedzę
i doświadczenie. Nie ma pedagoga, który wie już
o dziecku i o pracy z nim wszystko, a jeśli jest taki,
który tak uważa, to powinien przestać być pedaŚwiat małego dziecka
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gogiem. Wrażliwość na dziecięce potrzeby trzeba
stale kształtować i pielęgnować. Szkolenia przeprowadzane są tak, aby dorośli uczestnicy mieli
okazję znowu poczuć się jak dziecko (warsztaty
plastyczne) i poszerzyć widzę o rozwoju poprzez
sztukę (prezentacja najnowszych technik, terapii,
działań na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka).
Szkolenia organizuje nasz partner – Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
6. Zbieramy i oceniamy prace konkursowe. Do Pałacu Kultury Zagłębia napływają prace konkursowe, dokumentacje warsztatów i wystaw zorganizowanych w placówkach.
7. Finał. Przygotowujemy finałową wystawę
w Pałacu Kultury Zagłębia. Cieszę się, że instytucje
przestały myśleć w kategoriach „wystawiania najlepszych dzieł” i przesłały prace przedstawiające
różne fazy i zagadnienia rozwojowe (prace dzieci
autystycznych, z opóźnieniem motorycznym oraz
prace zaskakujące dojrzałością i ekspresją kreski,
formy, koloru). Przygotowujemy pomieszczenia
do warsztatów (sale, hole, nawet pałacową kuchnię), pomieszczenia na konferencje, salę teatralną
na spektakl. Pałac musi zapewnić wszelkie wygody grupie około 500 osób. Sprawdzamy dokładnie
każdy punkt scenariusza finałowego. Zbieramy dokumentację, żeby opisać najważniejsze rzeczy w publikacji mającej trafić do laureatów, uczestników, partnerów oraz wszystkich zainteresowanych.
Organizator: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej,
plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 032 262 20 61
miejsce realizacji: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

1. Edycja
termin realizacji: kwiecień–czerwiec 2007
uczestnicy: w części „A” konkursu (praca plastyczna): 761 dzieci z 20 placówek województwa śląskiego; w części „B” konkursu (praca literacka): 7 osób; w części „C” konkursu (scenariusz): 7 osób; w szkoleniach i warsztatach: 200 nauczycieli;
w imprezie finałowej: 500 osób; w warsztatach dla dzieci i dorosłych:
400 dzieci oraz 100 osób dorosłych; w konferencji: 60 osób;
partner: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
opieka merytoryczna: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
patronat honorowy: Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza; Kuratorium Oświaty w Katowicach
patronat medialny: Radio „eM” 107,6 FM
sponsor nagród: Wydawnictwo Nowa Era z Warszawy.
2. Edycja
termin realizacji: kwiecień–czerwiec 2008
uczestnicy: w części „A” konkursu (praca plastyczna): 1181
dzieci z 31 placówek województwa śląskiego; w szkoleniach
i warsztatach: 200 nauczycieli; w warsztatach finałowych: 450
dzieci; w imprezie finałowej: 500 osób; w konferencji: 60 osób
partner: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu;
Wydział Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej oraz
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza; Regionalny
Ośrodek Kultury w Katowicach; Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej; Wydawnictwa Edukacyjne Elementarz;
Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego
w Dąbrowie Górniczej; Portal Czasdzieci.pl
patronat honorowy: Barbara Małecka-Libera, poseł na Sejm
RP; Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza;
Kuratorium Oświaty w Katowicach; Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA
patronat medialny: Radio „eM”, Telewizja Kablowa „Telpol”
sponsor: Sieć Szkół „Cosinus”.
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Teatr dla najnajmłodszych
Lucyna Winkel-Sobczak
Katarzyna Pawłowska
Artur Szych
Studio Teatralne BLUM

Lucyna Winkel-Sobczak
1987 – dyplom instruktora teatrów dziecięcych
i młodzieżowych,
1988–1991 – studia na Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu;
dyplom w zakresie aktorstwa,
1993–2005 – aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu,
1994 – Nagroda Artystyczna Miasta Poznania
(Stypendium dla Młodych Twórców),
2001 – współzałożycielka polsko-niemieckiej
grupy artystycznej Projekt Helmut Kowalski, z którą
realizuje projekty artystyczne dla młodzieży,
od 2001 roku współpracuje z Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu,
od 2003 roku – aktorka Teatru Muzycznego
Poznaniu,
2003 – wspólnie z Arturem Szychem zakłada
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne
Via Activa oraz teatr dla młodego widza Studio
Teatralne BLUM.
Katarzyna Pawłowska
1992 – ukończenie studiów w Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej we Wrocławiu,
1992 – założenie i rozpoczęcie działalności w teatrze Porywacze Ciał,
1993–1996 – współpraca z Teatrem Polskim
w Poznaniu; udział w wielu festiwalach teatralnych
w Polsce, a także w Niemczech, Holandii, Czechach,
Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Kanadzie,
1998–2006 – prowadzenie licznych warsztatów
teatralnych w siedzibie Teatru Ósmego Dnia i w Starym Browarze w Poznaniu, a także między innymi:
w Łodzi, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Katowicach,
Bytomiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie; udział
w wielu konkursowych festiwalach jako juror (między innymi: Toruń, Rybnik, Szczecin, Poznań),
od 2006 – współpraca ze Studiem Teatralnym
BLUM.
Artur Szych
1978–82 – adept sztuki aktorskiej w Teatrze Lalki
i Aktora Marcinek w Poznaniu,
1982 – egzamin dyplomowy z zakresu aktor lalkarz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie na Wydziale Teatru Lalek w Białymstoku,
Współtwórca:
– przedstawień teatralnych, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, w których realizuje się
jako aktor, autor muzyki i jej wykonawca, autor
i współautor scenariuszy i adaptacji teatralnych,
reżyser i współreżyser spektakli, scenograf i wykonawca lalek,
– Teatrów Prywatnych, w których prezentuje swoje artystyczne poglądy: Studio Teatralne BLUM
(2001), Polgest (1995), Teatr Wierzbak (1982),
– Dziecięcej Akademii Teatralnej w Ośrodku Kultury
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Wierzbak w Poznaniu (1983),
– Międzynarodowych Targów Inicjatyw Teatralnych
w Pile (1989),
Od początku swej zawodowej pracy prowadzi:
autorskie warsztaty z zakresu teatralnej pracy
nad ciałem i głosem; treningi oddechowe, oddechowo-energetyzujące, medytacyjno-relaksacyjne; autorskie szkolenia z zakresu mowy ciała i artykulacji.
Czy roczne dziecko potrafi odebrać spektakl teatralny?
Jak dotrzeć do tak młodego odbiorcy i nie wystraszyć go?
Jak utrzymać jego uwagę?
I podstawowe pytanie:
Czy dziecku poniżej trzeciego roku życia teatr jest
w ogóle potrzebny?
Oparcie stanowiła dla nas jedynie wnikliwa obserwacja dzieci i korzystanie z własnych rodzicielskich doświadczeń, bez których z pewnością nie
podjęlibyśmy się tego wyzwania. Nie bez znaczenia
była również nasza praca pedagogiczna z dziećmi
w przedszkolach, szkołach i na warsztatach teatralnych. I tak przystąpiliśmy do projektu, którego inicjatorem i pomysłodawcą był Zbigniew Rudziński
z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Dziś po ponad dwóch latach doświadczania teatru z dziećmi najmłodszymi – z całą pewnością
mówimy: tak, maluchy potrzebują teatru. Zaspakaja on ich ciekawość świata i potrzebę bliskości
innych ludzi. W sposób delikatny kształtuje wrażliwość i wyostrza zmysły. Daje możliwość kreacji
– zarówno oglądanej jak i doświadczanej osobiście,
stanowiącej przecież niezastąpiony element rozwoju człowieka. Teatr dla maluszka może i powinien
być również interesujący i piękny dla jego rodzica,
by wspólnie mogli się w nim odnaleźć.
Tworząc spektakl, staramy się spojrzeć na świat
oczami dziecka będącego „niezapisaną kartą”. Zobaczyć i usłyszeć rzeczy pozbawione „obciążeń”
kulturowych i społecznych. Te znaczenia – z pełną świadomością niezwykłej delikatności materii,
w jakiej pracujemy – staramy się nadawać. Stawiając wrażliwość na pierwszym miejscu. Bacznie czuwając, by nie skrzywdzić i gdzie to tylko możliwe
dawać pozytywne wrażenia estetyczne. Traktując
dziecięcą zabawę, jako coś niezwykle poważnego
i doniosłego.
Nasze spektakle składają się zazwyczaj z trzech
części:
„Przed-gra”
W spektaklu Co To? jest nią poszukiwanie swojego miejsca w teatrze – dzieci otrzymują bileciki
z obrazkami, które trzeba odnaleźć na poduszkach do siedzenia. W spektaklu Pudełko aktorzy
przed rozpoczęciem gry w niekompletnych jeszcze
kostiumach przechodzą przez foyer, gdzie czekają widzowie i wprowadzają ich do sali teatralnej.
W Śpiewankach aktorki w oczekiwaniu na rozpoczęcie spektaklu bawią się swoimi kostiumami.
Spektakl właściwy, który trwa zwykle około
30 minut.
Staramy się, by był to rodzaj zwartej i spójnej
Teatr dla najnajmłodszych
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estetycznie opowieści, w której istotne jest dzianie
się – emocja, wrażenie estetyczne, a nie linearna
fabuła. Logika spektaklu nie jest tożsama z logiką rzeczywistości nas otaczającej. W spektaklu Co
To? tworzymy coś w rodzaju obrazu, przylepiając
płaskie miękkie formy do płaszczyzny ekranu przytwierdzonego do horyzontu. W Pudełku z ukrytych
w jednym szarym pudle – mniejszych kolorowych
pudełek, budujemy wieżę w kolorach tęczy „do samego nieba”. W Śpiewankach po prostu śpiewamy
proste piosenki, starając się ukazać piękno prostego dźwięku i ludzkiego głosu.
Zabawa
W tej części dzieci mogą przekroczyć magiczną granicę pomiędzy widownią a sceną. Same
mogą dotknąć, doświadczyć, wejść w „inny” świat.
W spektaklu Co To? scenografia skonstruowana jest
na zasadzie układanki, której elementy dzieci mogą
dowolnie konfigurować, poza tym otrzymują kartki
i kredki. W ten sposób powstaje nasza teatralna
„galeria obrazów”. W Pudełku dzieci mogą dotknąć,
a nawet wejść do poszczególnych pudeł i bawić się
nimi, a aktorzy malują im rączki lub twarze farbami
w kolorach tęczy (takich samych jak kolory pudeł).
W Śpiewankach na zakończenie spektaklu dzieci
otrzymują małe cymbałki (dzwonki chromatyczne)
– będące kopiami dużego instrumentu wykorzystywanego w spektaklu i całość spotkania w teatrze
kończy się „wspólnym koncertem”.

Co To?
Jeden z pierwszych w Polsce spektakli dla dzieci
najnajmłodszych.
Premiera: 08 listopada 2006 – Centrum Kultury
ZAMEK, Poznań.
Spektakl został uhonorowany Atestem ASSITEJ
– Świadectwem Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego na XII Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2007.
Spektakl Co To? wyprodukowany został ze środków Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Pudełko
Premiera: 03 czerwca 2007 – XIV Biennale Sztuki
dla Dziecka, Cytadela – Poznań.
Śpiewanki
Premiera: 14 kwietnia 2008 – Centrum Kultury
ZAMEK, Poznań, Scena Prezentacji.
Organizator: Studio Teatralne BLUM, ul.Śniadeckich 13/11,
60-773 Poznań, tel. 061 864 02 66, e-mail blum@free.art.pl,
www. blum.free.art.pl
miejsce realizacji: główną sceną teatru jest Ośrodek Kultury
Wierzbak w Poznaniu
termin realizacji: od listopada 2006 roku
uczestnicy: w każdym spektaklu uczestniczy nie więcej niż 30
małych widzów (0-4 lat) z opiekunami; do tej pory zagraliśmy prawie 100 przedstawień dla najnajmłodszych, obejrzało je łącznie
około 3000 małych widzów i około 5000 ich dorosłych opiekunów
źródła finansowania: środki finansowe na działalność pozyskujemy poprzez Stowarzyszenie VIA ACTIVA.
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Uzdrawiający sprzymierzeńcy
Joanna Tomaszewska
Wojciech Kołyszko

Joanna Tomaszewska
Urodzona w 1971 roku w Warszawie. Doktor socjologii. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Na tym samym Uniwersytecie prowadziła zajęcia
z psychologii, socjologii i gender studies. Uczyła
etyki w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego
w Warszawie. Zajmowała się także koordynacją
i realizacją badań socjologicznych. Autorka opracowań, raportów i publikacji naukowych oraz artykułów publicystycznych. Od 2005 roku mieszka
w Gdańsku i zajmuje się działalnością artystyczną,
animowaniem twórczości dziecięcej oraz edukacją
pozaszkolną. Współautorka książek dla dzieci i autorka opowiadań dla dorosłych.
Wojciech Kołyszko
Urodzony w 1956 roku w Gdańsku. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Gdańsku. Uprawia malarstwo, rysunek oraz projektowanie graficzne. Od wielu lat zajmuje się ilustracją i grafiką wydawniczą, a od końca lat 90.
także pisaniem. Zaprojektował okładki do ponad 180 książek; kilkanaście książek ilustrował
i projektował w całości. Prezentował swoje prace
na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Współpracował z różnymi gazetami oraz czasopismami
jako rysownik, a także twórca autorskich dodatków dla dzieci. Laureat wielu nagród i wyróżnień
za ilustracje książkowe, w tym nagrody PTWK
w konkursie na najpiękniejszą książkę roku (1995).
Wydał szereg autorskich książek dla dzieci, między
innymi serię terapeutycznych bajek o uczuciach
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).
Razem
Prowadzą autorskie warsztaty twórcze dla dzieci
i dorosłych, realizując, we współpracy z różnymi
instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, projekty artystyczno-edukacyjne. Wydali dwie
książki dla dzieci Leo, Leo i lwy oraz Leo, Leo i morze
(słowo/obraz terytoria 2007) oraz zeszyt ćwiczeń
do plastyki dla klas 4-6 (Operon 2008).
Celem projektu było wprowadzenie i propagowanie arteterapii i bajkoterapii w pracy z chorymi
dziećmi. Podczas warsztatów w szpitalach i sanatoriach razem z dziećmi malowaliśmy obrazy oraz
tworzyliśmy opowieści.
Celem naszych działań było nie tylko zaaranżowanie atrakcyjnego doświadczenia uczestnikom
warsztatów. Chodziło również o wspieranie terapii medycznej od strony psychologicznej. Wychodziliśmy z założenia, że poczucie podmiotowości
i sprawczości, pozytywne wzorce myślenia o sobie,
możliwość swobodnego wyrażania emocji towarzyszących chorowaniu sprzyjają procesowi zdrowienia. Pomagają też lepiej radzić sobie z chorobami
przewlekłymi. Wsparcie psychologiczne potrzebne
jest także ze względu na społeczny kontekst bycia chorym – poczucie odmienności, upośledzenia,
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odrzucenia, który często jest dodatkowym źródłem
cierpień. Ponadto staraliśmy się stworzyć język,
za pomocą którego można by rozmawiać z dziećmi
o chorobie, gdyż język medyczny jest dla większości
z nas niezrozumiały. Język baśni, metafora dobrze
nadają się do rozmów na trudne tematy. W naszych opowieściach dolegliwości przybierały postać
smoka lub potwora, z którym można się spotkać,
walczyć albo próbować porozumieć. Tworzyliśmy
z dziećmi także wizerunki sprzymierzeńców (ludzi,
magicznych postaci, zwierząt itp.), które towarzyszyłyby i pomagały w doświadczeniu choroby. Zajmowaliśmy się nie tylko chorobami, ale także innymi przeżyciami związanymi z pobytem w szpitalu
i chorobą, jak: oderwanie od domu, samotność,
lęk przed bólem, zabiegami medycznymi itp. Poza
indywidualnymi pracami malowaliśmy wspólnie
z dziećmi duże obrazy. Niektóre z nich zdobią teraz
ściany sanatorium.
Podczas pobytów w sanatorium dysponowaliśmy świetlicą przeznaczoną wyłącznie na potrzeby warsztatów. Była ona otwarta każdego dnia
przez kilka godzin o ustalonych porach. Dzieci
o tym wiedziały i przychodziły wtedy, gdy miały czas
i chęć. Świetlica była przeszklona i widać było porozkładane, kolorowe obrazki, co zachęcało innych
do uczestnictwa, a także dawało opiekunom pojęcie
o tym, co robimy podczas warsztatów. Dorosłych
też zachęcaliśmy do włączania się do zabawy.
Dzięki sponsorom dysponowaliśmy materiałami
plastycznymi wysokiej jakości – dużymi arkuszami papieru, pastelami, dobrymi farbami i pędzlami,
którymi można było swobodnie malować po dużych
powierzchniach. Dla wielu dzieci, które do tej pory
malowały tylko na kartkach A4 szkolnymi farbkami była to duża radość. Okazało się, że wiele nadpobudliwych dzieci bardzo potrzebuje takiej formy
ekspresji i ruchu, jaką daje mazanie dużym pędzlem po wielkiej płachcie papieru. Potrafiły malować
obraz kilkadziesiąt minut bez przerwy!
Zajęcia nie miały z góry ustalonego scenariusza.
Punktem wyjścia były nasze obrazki i opowieści
o personifikacjach – o tym, jak można przedstawiać chorobę, gorączkę czy ból i jak tworzyć postacie Uzdrawiających sprzymierzeńców. To,
co działo się dalej, zależało od chęci i gotowości
uczestników. Rozmawialiśmy indywidualnie z każdym dzieckiem i staraliśmy się odnieść do jego zainteresowań, potrzeb i oczekiwań, proponując malowanie samodzielne lub wspólne, układanie bajki
czy rysowanie komiksu. Wieczorami spotykaliśmy
się na czytanie, rozmowy i wymyślanie opowieści.
Na zakończenie każdego dnia analizowaliśmy między sobą wszystko, co się wydarzyło, wyciągaliśmy
wnioski i na ich podstawie planowaliśmy, co będziemy robić nazajutrz.
Podstawową zasadą była dobrowolność – zarówno jeśli chodzi o uczestnictwo w zajęciach, jak
i w odniesieniu do każdej proponowanej przez nas
aktywności. Często okazywało się, że dzieci, gdy
przekonały się, że nikt nie będzie im niczego nakazywał, same wychodziły z inicjatywą działania.
Zebraliśmy także materiał do publikacji adresowanej do dzieci i dorosłych dotyczącej doświadczenia
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choroby i chorowania. Aktualnie szukamy dla niej
wydawcy.
Miejsca i terminy realizacji: projekt realizowany był przez
cały rok 2007; w tym czasie miały miejsce:
– 10 dwugodzinnych warsztatów w dziecięcych szpitalach
w Gdańsku,
– 2 kilkunastodniowe pobyty w sanatorium dziecięcym
w Krasnobrodzie (maj i październik),
– 4-dniowe warsztaty w trakcie obozu integracyjnego
w Sominach
partnerzy:
– Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie,
– Szpital Dziecięcy przy ul. Polanki 119 w Gdańsku (Poradnia
Mukowiscydozy, Oddział II Przewlekłych Chorób Płuc i Alergii
i Oddział VI Dziecięcy),
– Klinika Neurologii Rozwojowej Akademii Medycznej w Gdańsku,
– Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Oddział Terenowy
w Gdańsku
źródła finansowania: stypendium Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
sponsorzy: „Cezex” Sp. z o.o, „Pentel Poland” Sp. z o.o.,
Contrast-Decor Sp. z o.o., Andrzej Stelmasiewicz, prezes firmy
ASTE Sp. z o.o.
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Walizki pełne myśli

Anna Wydrych
Marzena Roztkowska
Magdalena Skrobol
Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydział
Edukacji Artystycznej
Anna Wydrych
Jestem studentką V roku Edukacji Artystycznej
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuję się w fotografii, ale rozwijam się twórczo
w wielu kierunkach, dzięki czemu pomysłów mam
więcej, niż jestem w stanie wprowadzić w życie…
Współpracowałam między innymi z Muzeum
Historii Fotografii, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Stowarzyszeniem Willa Decjusza. Byłam
animatorką „Akademii Pana Kleksa”, „Dni Nauki”
i „Kolorowych Emocji” w Krakowie. Jako wolontariuszka w stowarzyszeniu Przyjaciel Konika uczestniczyłam w zajęciach z dziećmi niepełnosprawnymi,
pracowałam również w świetlicy socjoterapeutycznej.
Jestem osobą komunikatywną, pełną energii, wytrwałą w działaniu, obdarzoną ogromną cierpliwością
i empatią.
Marzena Roztkowska
Jestem studentką V roku Edukacji Artystycznej
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Współpracuję z krakowskim Muzeum Narodowym, piszę
teksty i prowadzę warsztaty dla dzieci przybliżające sztukę XX wieku. Autorskie zajęcia prowadziłam
również w Galerii Zderzak i Krośnieńskim Domu
Kultury oraz współpracowałam z Willą Decjusza.
Praktykę studencką odbyłam w Centrum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha. Piszę bajki i opowiadania, które następnie ilustruję. Brałam udział
w wielu plenerach międzynarodowych, a do dorobku własnego zaliczam dziesięć wystaw indywidualnych.
Magdalena Skrobol
Jestem studentką V roku Edukacji Artystycznej
w Zakresie Sztuk Plastycznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, oraz III roku Architektury
Wnętrz w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
W kręgu moich zainteresowań znajduje się sztuka, a w szczególności fotografia, która towarzyszy
mi podczas realizacji innych pasji, czyli podróżowania, żeglarstwa czy zimowych szaleństw na nartach.
Zajmowałam się również wystrojem wnetrz.
Miałam też okazję tworzyć grafikę do gier komputerowych dla EEG Instytut Polska.
Żyjemy w czasach niewyobrażalnie szybkich
przemian; postępu w technice, nauce, zmian
w obyczajowości. Tylko siła i energia młodości pozwala za tym wszystkim nadążyć. Jednak postęp
nie istnieje tylko w teraźniejszości, ale jest integralnie złączony z przeszłością. Bez znajomości historii
stanęlibyśmy w miejscu, powtarzając minione błędy. Dlatego też, w miarę możliwości, powinniśmy
jak najwięcej czerpać z doświadczeń innych, nie
zapominać o historii... A najlepiej – poznawać ją
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żyjącą w pamięci osób starszych od nas. Poznając
punkt widzenia tych, którzy widzieli, jak ta historia
się zmienia, poszerzamy swoją wiedzę o świecie
nie tylko tym przeszłym, ale także współczesnym.
Żeby to było możliwe, musimy najpierw nauczyć
się słuchać!
Celem warsztatów było stworzenie nośnika myśli, ze wspomnień ludzi starszych, którzy mają coś
ważnego do powiedzenia młodemu pokoleniu.
Przed uczestnikami zostało postawione zadanie
przełamania barier pokoleniowych, otwarcia się
na drugiego człowieka i wysłuchania tego, co ma
nam do powiedzenia. Materialnym, a zarazem
symbolicznym wyrazem całej akcji, stała się walizka, która jako „bagaż doświadczeń” starszego pokolenia była noszona przez młodzież.
Scenariusz:
I, Przygotowania
Rozmowa na temat pytań, jakie uczestnicy projektu chcieliby zadawać ludziom. Wybór kilku z nich.
Nasze propozycje:
Które miejsce w Poznaniu kojarzy się Pani/Panu
z latami młodości i dlaczego?
Co mamy zrobić, żeby w przyszłości być szczęśliwym i zadowolonym z życia?
Jaką jedną myśl lub radę dał/a by Pan/Pani młodemu pokoleniu?
Podział uczestników na dwuosobowe zespoły.
Wyposażenie każdego zespołu w: starą walizkę,
dyktafon, podkładkę do pisania, zestaw samoprzylepnych kolorowych kartek, nożyczki, dwustronną
taśmę klejąca, 2 wodoodporne czarne flamastry.
II, Działania w mieście
1. Zespoły poruszają się w większych lub mniejszych grupach w obrębie Starego Miasta, na najbardziej uczęszczanych trasach komunikacyjnych
i tam, gdzie ludzie zwykle odpoczywają.
2. Jedna osoba z pary zadaje pytanie spotkanym osobom, które wyrażą chęć na wzięcie udziału
w projekcie. Nagrywa (za zgodą rozmówcy) wypowiedź na dyktafon, w tym czasie drugi uczestnik
warsztatów wychwytuje kluczową myśl, przesłanie
dla młodych i zapisuje je na karteczce samoprzylepnej, a następnie przylepia ją na walizkę itd.
III, Podsumowanie. Instalacje-performance
1. Ponowne spotkanie na Starym Rynku oraz
wymiana spostrzeżeń.
2. Wspólne tworzenie zdarzeń lub instalacji
z walizek, np.: ustawienie ich w formie okręgu lub
szpaleru, z umieszczonymi w ich wnętrzach dyktafonami odtwarzającymi nagrane wcześniej wypowiedzi – obserwowanie reakcji przechodniów.
Projekt Walizki pełne myśli realizowany był
trzykrotnie podczas Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta, w maju 2008 roku.
Nasze twórcze poszukiwania rozpoczęliśmy
od spotkania w parku na Cytadeli. Wśród składu starych walizek, pamiętających niejedno wydarzenie,
przedstawiałyśmy młodzieży projekt i cel warsztatu. Zaczęliśmy rozmawiać o czasie, o przeszłości,
o naszych rodzinach, dziadkach, krewnych i o tym,
że nie jednokrotnie zabrakło czasu na zwykłą rozmowę, ważne pytania… Młodzież miała zastanowić się,
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o co chcieliby zapytać osoby starsze, które niejedno
w życiu przeżyły... Powstały pytania na tematy najbardziej ich nurtujące, czyli najczęściej o miłość,
przyjaźń, autorytety i szczęście. Gdy powstał zbiór
pytań, ćwiczyliśmy w grupach jak czytelnie i jasno wyrażać swoje myśli. Pomagała nam w tym
reporterka Radia Afera – Kinga Leszczyńska, opowiadając o pracy reportera i o tym, jak profesjonalnie zachowywać się podczas wywiadu. Podała nam
kilka sposobów na zatrzymanie uwagi rozmówcy
i wydobycie interesujących nas informacji od osób
mniej komunikatywnych.
Uczestnicy warsztatu z walizkami w ręku, wyposażeni w cenne rady, dyktafony i notatniki, wyruszyli z parku na Stary Rynek w Poznaniu, gdzie
o przechodniów nie było trudno. Na miejscu rozdzielili się na grupy i nieśmiało zaczęli rozmowę
z całkiem obcymi sobie ludźmi. Początki bywają
trudne. Niektórzy szybko przełamali bariery, a innym
zajęło to większość czasu przeznaczonego na to
działanie. Młodzież zebrała sporą kolekcje wywiadów, myśli i ważnych zdań zapisanych na walizkach.
Posumowaniem wysiłków i cennych wrażeń
z rozmów była wspólna dyskusja na temat doświadczeń zebranych przy przeprowadzaniu wywiadów. W trakcie narady uczestnicy zastanawiali
się również nad sposobem aranżacji walizek tak,
aby podkreślić ich znaczenie jako nośników myśli.
Ostatnim etapem i punktem kulminacyjnym naszego projektu miało być działanie na Rynku. Każda klasa wykreowała zupełnie inną sytuację. Pierw-

szego dnia młodzież gimnazjalna ustawiła walizki
w formie serca pod ratuszem i zapraszała przechodniów do wybrania z nich jednej myśli dla siebie,
takiej która najbardziej im się podoba. Druga grupa wykorzystała walizki jako instrumenty i bębniąc
w nie, przyciągała uwagę przechodniów. Następnie młodzi ludzie przeszli ulicami miasta, czytając
przez megafon to, co zapisali na walizkach. Trzecia klasa natomiast zaczęła działanie punktualnie
o godzinie 12, gdy turyści podziwiali poznańskie
koziołki. Młodzież z tej klasy ustawiła się na swoich
pozycjach i odliczała razem z tłumem, wypowiadając głośno myśli zapisane na walizkach.
Organizatorzy:
– Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Św. Marcin 80/82,
61-809 Poznań, tel. 061 64 64 470,
e-mail sekretariat@csdpoznan, www.csdpoznan.pl
– Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN,
ul. Augustowska 6, 61-051 Poznań, tel. 061 870 8176
www.stowarzyszeniemagazyn.org
współorganizatorzy: Kulczyk Foundation, Akademia Sztuk
Pięknych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu, Polski Komitet Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA
miejsce realizacji: Poznań – Stare Miasto i park na Cytadeli
termin realizacji: 6–8 maja 2008
uczestnicy: uczniowie z klas gimnazjalnych i licealnych (około
80 osób)
Patronat medialny: Poznański Informator Kulturalny, Sportowy
i Turystyczny IKS, Radio Merkury Poznań, TVP Poznań, portal
internetowy www.tutej.pl
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W niedziele po kościele
– nowe formy w sztuce

Lucilla Kossowska
Świetlica Wiejska w Suchym Borze
Lucilla Kossowska
Uprawia malarstwo, działa w przestrzeni publicznej. Zrealizowała 30 wystaw indywidualnych
i zbiorowych w Polsce i za granicą, między innymi w: Paryżu, Danii, Niemczech; brała udział w IV
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Trójmiasto 2007 oraz XXI Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.
W 2008 zrealizowała film Made in China wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Opola. Uczestniczyła w Festiwalu Sztuki Współczesnej New Life
Berlin 2008 w Berlinie (www.wooloo.org/artemisia).
Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, w Instytucie Sztuki w San Francisco oraz na Politechnice Radomskiej. Członek
ZPAP, InSEA i NGA.
www.lucillakossowska.art.pl
Celem projektu W niedziele po kościele
– nowe formy w sztuce było rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja w grupie,
współpraca, kreatywność. Służył również praktycznemu wprowadzaniu w świat i poznawaniu, przez dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich, współczesnych
środków artystycznego wyrazu, dzięki integracyjnym
i interdyscyplinarnym warsztatom twórczym.
Projekt składał się z sześciu warsztatów:
25.06.2006 – warsztaty malarskie
Przestrzeń Kryjówki, Przestrzeń Nadziei
Inspiracją do tego działania był cytat z książki Myślenie w żywiole piękna, księdza profesora
Józefa Tischnera. Dzieci i młodzież zapoznali się
ze znaczeniem pojęć: Przestrzeń Kryjówki i Przestrzeń Nadziei. Poprzez wspólną zabawę i dyskusję, uświadamiali sobie i odnajdywali w sobie te
przestrzenie. Następnie indywidualnym zadaniem
dla każdego uczestnika było przedstawienie Przestrzeni Kryjówki w trójwymiarowej formie plastycznej. Kulminacją była wspólna praca nad przedstawieniem „otwarcia się, przejścia do i pozostania
w Przestrzeni Nadziei”.
22.03.2007 – mobilna instalacja
Elektrownia Pozytywnych Wibracji
Uczestnicy zbudowali mobilną instalację, składającą się z indywidualnych „pozytywnych elementów-życzeń”, które wprawiane w ruch obrotowy
siłą wiatru – spełnią się. Młodzi ludzie zapoznali się
z formą mobilną, punktem ciężkości, punktem obrotu, koncepcją pętli Mobiusa i instalacji w przestrzeni.
22.04.2007 – rzeźba Ytong
Zapach Wiosny
Uczestnicy zapoznawali się z prostymi technikami pracy w twardym materiale rzeźbiarskim (Ytong)
lub miękkim (glina). Dokonując wizualizacji wrażeń
zapachowych, podejmując refleksję nad zmysłem
węchu i wzroku oraz uczestnicząc w treningu abstrakcyjnego i przestrzennego myślenia, stworzyli
zapachowe reprezentacje wiosny.
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20.05.2007 – sztuka ziemi
Leśne Portrety
Podczas warsztatu wykorzystana została organiczna ściółka leśna, w postaci liści i gałęzi, do zakomponowania i wykonania zbiorowego portretu uczestników. Istotą spotkania były rozważania
na temat „sztuki w procesie”, w której efekt końcowy
swą formą artystyczną wyraźnie ustępuje procesowi
twórczemu, zachodzącemu w sercach i umysłach.
24.06.2007 – leśne sprayowanie
Ingerencja w Przestrzeń Lasu
Młodzi ludzie, dobrani w pary, portretowali się
nawzajem na foliowych ekranach, mając na uwadze dwa założenia: „HARMONIA z jeziorem i lasem”, „KONTRAST kolorystyczny”. Zadaniem dodatkowym było zachowanie dynamicznej relacji
między portretującym a portretowanym.
2.09.2007 – rzeźba ready-made
Dzieciuch-Śmieciuch
Zgodnie z zasadą, że każdy przedmiot może
mieć nową funkcję, przyniesione przez uczestników niepotrzebne, zniszczone, domowe przedmioty, dały życie Dzieciuchowi-Śmieciuchowi, który
wciąż stoi przed budynkiem świetlicy.
Projekt zakładał maksymalne zróżnicowanie tematów spotkań i formy realizacji. Pod uwagę brana
była specyfika wielonarodowej, opolskiej wsi. Tematy warsztatów zaczerpnięte były zarówno z filozofii chrześcijańskiej, jak i z zagadnień matematycznych, a także z obszaru sztuki współczesnej.
Każdy z warsztatów stanowił osobną, integralną,
całość i był przeprowadzony niezależnie od pozostałych. Struktura scenariusza dla wszystkich była
zbieżna i zawierała:
– wstępną, integrującą grupę, zabawę-rozgrzewkę
o charakterze sensorycznej interakcji (TPR-Metodą
Reagowania Całym Ciałem) lub treningu wyobrażeniowego,
– teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie, mające na celu rozbudzenie zainteresowania zarówno
tematem, jak i formą, wzbogacone: prezentacją
fotografii, dyskusją, pracą z tekstem, grą skojarzeń,
– opracowanie wybranego zagadnienia w parach
i werbalna lub graficzna prezentacja pomysłu,
– realizacja.
Miejsce realizacji: Świetlica Wiejska w Suchym Borze, województwo opolskie
termin realizacji: 25.06.2006–2.09.2007
uczestnicy: w każdym spotkaniu brało udział 20 uczestników, w sumie 120 dzieci i młodzieży, w wieku 5-13 lat, z gminy
Chrząstowice – głównie mieszkańców Suchego Boru
źródła finansowania: Urząd Gminy Chrząstowice
sponsorzy: Mieszko SA, Castorama Opole, MB-Materiały
Budowlane Opole, Light Plastics Wrocław, Artim Opole, Energetyk
Opole, Sklep ABC Suchy Bór
woluntariusze: Paweł Kołodziej – operator kamery i autor
zdjęć; Anna Kram – pomoc w realizacji Przestrzeni Kryjówki,
Przestrzeni Nadziei; Lena Wybraniec – pomoc w realizacji Elektrowni Pozytywnych Wibracji; rodzice dzieci biorących udział
w projekcie.
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Michał Bałdyga, Alicja Frąckowiak, Grzegorz Olech,
Karolina Szeska, Magdalena Szmigiel-Taube
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Michał Bałdyga
Absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Alicja Frąckowiak
Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej
i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Grzegorz Olech
Absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej
i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Karolina Szeska
Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu
Magdalena Szmigiel-Taube
Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Przeszłość warunkuje teraźniejszość i przyszłość. Historia danego miejsca wpływa na jego
mieszkańców często w sposób niezauważalny
i nierozpoznawalny nawet przez nich samych. Nie
chodzi tu tylko o historię, z jaką spotykamy się
w szkolnych podręcznikach, ale o historię danego
miejsca, dzielnicy, wielokrotnie częściowo zapomnianą bądź przeobrażoną w legendę. O historię ujawniającą się w opowieściach, nazwach ulic,
w zatartych napisach, rzeźbach na kamienicach,
pozostałościach dawnych zabudowań, specyficznych zwyczajach bądź powiedzeniach.
Każde miejsce ma swoją historię… ale nie każde
posiada jej namacalne ślady w postaci ruin, fragmentów budowli czy konkretnych budynków, które
pobudzają wyobraźnię i pomagają w odbyciu swoistej podróży w czasie i przestrzeni. Naszym celem
było odnalezienie takich miejsc i różnego rodzaju
znaków czasu w wybranych dzielnicach Poznania.
To miasto kryje wiele śladów przeszłości, znanych
nielicznym tylko osobom. Żyjemy wśród nich, egzystujemy, codziennie przechodzimy obok, nie
wiedząc, że w czasach, gdy krajobraz był zupełnie
inny, istniało tutaj życie odmienne od tego współczesnego. Dokładnie nie wiemy, jak ono wyglądało,
ale na pewno inaczej… Dzisiejsze pokryte asfaltem
i betonem osiedla, to dawniejsze puste, ogromne
przestrzenie, na których tętniło życie innej jakości,
a miejsca dziś zastawione wielkimi budynkami, noszą na sobie ślady stóp ludzi robiących zakupy na
targu, czy wracających z fabryki po ciężkim dniu
pracy.
Co zrobić, by pobudzić te wspomnienia? Co zrobić, by odkryć na nowo miejsca, ulice, budynki,
które stanowiły ważne centra w przeszłości?
Przed uczestnikami warsztatów W poszukiwaniu znaków czasu postawione zostało zadanie
CO NOWEGO?

ożywienia tych poszczególnych „starych” miejsc.
„Odtworzenia” ich w sposób symboliczny, odnoszący się do historii, ale ujętej twórczo i metaforycznie – tak, aby w nowej przestrzeni powstała ta
dawna, zinterpretowana zgodnie z wyobrażeniami
i fantazją każdego z uczestników działań. Wybraliśmy pięć dzielnic Poznania, w których znajdują
się znaki z przeszłości. Opracowaliśmy pięć scenariuszy, uwzględniając w nich specyfikę i charakter
wybranych przez nas przestrzeni oraz dobierając
do ich przeprowadzenia miejsca „historycznie”
z nimi związane. Do realizacji każdego z warsztatów zaprosiliśmy młodzież i dzieci zamieszkujące
dany rejon miasta, dzięki czemu warsztaty nabierały dla nich osobistego wymiaru. W każdej dzielnicy zostały przeprowadzone trzy spotkania.
Warsztaty Super maszyna – moja wizja
i Mechanizm zrealizowane na Wildzie, inspirowane
były produkowanymi w Zakładach Hipolita Cegielskiego maszynami i mechanizmami. Każda grupa
uczestników tworzyła własną koncepcję, prototyp,
wymyślonej przez siebie maszyny, posiłkując się
wiedzą o tym, co było i jest obecnie produkowane
w tych Zakładach. Rola dzieci sprowadzała się
do roli twórców-konstruktorów. Ważnym elementem było poruszanie się po obszarach własnej wyobraźni i zgłębianie dzięki niej tajników skomplikowanych mechanizmów.
Warsztat Brama – bram związany był z usytuowaną niegdyś na Śródce bramą wjazdową – nazywaną Bramą Warszawską, która prowadziła do otoczonego murami Poznania. Na jej miejscu znajduje
się dziś rondo Śródka i dworzec autobusowy. Jedynym śladem po jej istnieniu są stare fotografie.
Wspomnienie to posłużyło uczestnikom warsztatu,
przeprowadzonego w szkole dla dzieci głuchoniemych na Śródce, do stworzenia własnych bram
wjazdowych do miasta. Chodziło tutaj o zastanowienie się, z jakimi „bramami” komunikacyjnymi
mamy do czynienia dziś, we współczesnym świecie. Interpretacje tego tematu były bardzo różnorodne, zarówno pod względem formy, użytych
materiałów, jak i koncepcji. Końcowym stadium
warsztatu było połączenie wszystkich prac w jeden
obiekt: powstała wspólna, współczesna „twierdza”
– „brama-bram”, ustawiona na dziedzińcu szkoły.
Kolejny warsztat Zeppelinów czas… gdy pól
wiele było wokoło nas… przeprowadzony został na Winogradach i odnosił się do historii pewnego sterowca, który „przebywał” w Poznaniu
do 1914 roku. Do dzisiaj w okolicy Alei Solidarności widać pozostałości fundamentów po hangarze, gdzie cumował. Rzadko który poznaniak wie,
że zaraz obok pętli tramwajowej na Połabskiej,
w pobliskich krzakach, ukryte są żeliwne „znaki minionego czasu” – duże haki, do których mocowane były zeppeliny. Podczas zajęć każdy z uczestników odtwarzał własny, historyczny „sygnalizator”,
bądź tworzył nowy, współczesny zeppelin. Efektem
warsztatu były różnego rodzaju zeppeliny i ciekawy
performence z udziałem jednej „naprawdę” latającej maszyny, uniesionej w przestworza za pomocą
powietrza wydychanego z płuc autorów machiny.
W poszukiwaniu znaków czasu
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Ostatni warsztat Historyczny targ zrealizowany został w salce katechetycznej przy kościele św.
Rocha w Poznaniu. Przez lata bowiem, co dokumentują nieliczne zdjęcia, przy kościele odbywały się popularne targowiska. Zadaniem każdego
z uczestników było stworzenie własnego kramu
z produktami, z początku XX wieku i z produktami z początku XXI wieku. Dzieci wyobrażały sobie, jakie towary mogli sprzedawać ludzie w przeszłości, jak wyglądały ich stragany
i jak zachowywali się kupujący i sprzedający.
Warsztat był swego rodzaju porównaniem dwóch
różnych światów, mieszczących się w tym samym
miejscu, ale odmienionych przez upływający czas.
Historyczny targ przerodził się spontanicznie w zabawę, w swoisty happening. Dzieci, krążąc między
straganami jak na prawdziwym targu, wymieniały
się między sobą stworzonymi produktami. Powstały całe stragany, waluta, istny ruch handlowy – co
dowodzi, że jeśli tylko ludzie mają stworzone ku
temu warunki, będą dążyli do wymiany towarów,
nawet tych fikcyjnych…
Warsztaty Znaki czasu przyniosły ciekawe rezultaty. Okazało się, że martwe „znaki czasu” mogą
„odżyć” w działaniu artystycznym. Miejsca, które
były niezauważalne, bądź bez znaczenia, nabrały
świeżości i zostały docenione przez uczestników.
Efekty pracy były różne, począwszy od obiektu, instalacji aż do performance, jednak najważniejsze
było to, że nieznane fragmenty poznańskiej historii
przestały być obojętne i anonimowe.
Projekt W poszukiwaniu znaków czasu (właściwie jak każdy zrealizowany projekt) był
dla nas autorów i jednocześnie realizatorów bardzo
ciekawym i fascynującym doświadczeniem. Tymi

słowami można podsumować każdy z przeprowadzanych warsztatów, którego realizacja chociaż
w pewnym stopniu przyniesie zamierzone efekty …
a gdy warsztaty zaczynają iść własnym torem i tętnić
własnym życiem, przeobrażając się w spontaniczną
zabawę, czy swego rodzaju performance i happeningi, to można chyba mówić o prawdziwym sukcesie. I pomimo kilku nieoczekiwanych i niesprzyjających okoliczności, z jakimi też przyszło nam się
zmierzyć podczas realizacji tego projektu, całość
zdecydowanie możemy zaliczyć do bardzo udanych przedsięwzięć. Dowodem na to są zachowane
w naszej pamięci uśmiechnięte twarze uczestników
warsztatów. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda
nam się doprowadzić do kolejnych edycji Znaków
czasu i że poszukamy ich w nowych, innych przestrzeniach…
Organizatorzy:
– Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Św. Marcin 80/82,
61-809 Poznań, tel. 061 64 64 470,
e-mail sekretariat@csdpoznan, www.csdpoznan.pl
– Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSEA, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
tel. 061 64 64 477, www.inseapoland.org
termin realizacji: marzec 2007
uczestnicy: – dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
– dzieci i młodzież ze Społecznego Gimnazjum nr 2 oraz
Społecznej Szkoły nr 2 im. hr. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu
– dzieci z duszpasterstwa dziecięcego przy parafii św. Rocha
i pobliskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu
– dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta
w Poznaniu
(w każdym warsztacie brały udział grupy około 25-30 osób).
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Wspólna przestrzeń.
Fotoakcje na Kazimierzu

Magdalena Chotkowska, Tomasz Kaczor, Agata
Krupa, Agnieszka Pajączkowska, Jerzy Parfianowicz,
Kamil Rogulski, Gabriela Sitek, Juliusz Sokołowski,
Kamila Szuba, Hrazhyna Teodorovych (Grażyna Teodorowicz), Joanna Warda, Elżbieta Zaręba
Aleksandra Stańczuk – opiekun grupy
Grupa Okołofotograficzna Stowarzyszenia Katedra
Kultury
Grupa Okołofotograficzna Stowarzyszenia Katedra
Kultury to grupa studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego (filologii polskiej oraz
kulturoznawstwa ze specjalizacją animacja kultury), którzy pragną wpływać na umiejętność
patrzenia ludzi na świat. Osobą czuwającą pod
względem artystycznym i merytorycznym nad
Grupą jest Juliusz Sokołowski, filolog polski oraz
fotograf, który od kilkunastu lat prowadzi warsztaty fotograficzne w Instytucie Kultury Polskiej
UW. Grupa ma już w swoim dorobku duże projekty animacyjne, w których jako medium działania
wykorzystuje głównie fotografię. W czerwcu 2006
roku w Instytucie Kultury Polskiej zorganizowali
wystawę fotograficzną składającą się na cykl dziewięciu zdjęć poruszających tematykę tożsamości miejsca oraz podróży. W kwietniu 2007 roku,
w ramach programu Leonardo da Vinci Komisji
Europejskiej, brali udział w wyjeździe stażowym
do Centrum Kulturalnego im. Andrè Malraux w Nancy, we Francji. Przywiezione fotografie i materiały multimedialne posłużyły im do zorganizowania
wystawy, połączonej z akcją animacyjną Office
du Tourisme, zaprezentowanej po raz pierwszy
w czerwcu 2007, w Instytucie Kultury Polskiej,
a następnie w październiku 2007 w Galerii Fotograficznej F5, Kamienica Camelot w Krakowie.
Jej tematem było świadome przeżywanie podróży. Grupa brała również udział w akcji PoWiśle
i PoPradze, będącej finałową prezentacją międzynarodowego projektu edukacyjnego ANIMATOR
(www.culturalanimation.com), która miała miejsce 26 kwietnia 2008 r. na Bazarze Różyckiego oraz
7 czerwca w Cafe Melon w Warszawie.
Wspólna przestrzeń. Fotoakcje na Kazimierzu to cykl wydarzeń organizowanych przez
młodych animatorów kultury Grupy Okołofotograficznej Stowarzyszenia Katedra Kultury oraz Laboratorium Edukacji Twórczej, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie. Celem
akcji było zaproszenie do kreatywnej wypowiedzi
na temat przestrzeni krakowskiego Kazimierza, refleksji na temat medium fotograficznego i jego użyć,
jak również wyjątkowa możliwość przedstawienia
swoich prac i zapisania swojej obecności w mieście. Dodatkowo publiczność mogła zapoznać się
z materiałami, do których nie ma łatwego dostępu
(aparaty wielkoformatowe, aparaty typu polaroid).
Metodą interaktywnych akcji, warsztatów
z dziećmi, formuły gry miejskiej projekt miał dotrzeć
do jak najszerszej i różnorodnej rzeszy odbiorców,
pokazać na jak wiele sposobów można wykorzyCO NOWEGO?

stać fotografię tak, aby nie była ona jedynie materiałem wystawienniczym czy wyrazem artystycznego spojrzenia na świat, ale przede wszystkim
impulsem do spotkania, rozmowy oraz świadomego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Każde
z wydarzeń trwało zazwyczaj po dwa dni, z czego
jeden dzień miał formę aktywnego uczestnictwa,
a kolejny stanowił ekspozycję w przestrzeni miejskiej efektów dnia poprzedniego (formuła akcji
i reakcji, czyli aktywności i szybkiej możliwości
zobaczenia i wystawienia swoich prac). Podczas
trwania całego wydarzenia prowadzona była profesjonalna dokumentacja fotograficzna, dzięki czemu większość efektów wszystkich akcji oraz same
działania, są dostępne na stronie internetowej projektu. Strona, oprócz wartości dokumentacyjnej,
w przyszłości może służyć jako „wspólna przestrzeń” komunikacji.
Scenariusze poszczególnych akcji:
1. Przenośne atelier fotograficzne
(koordynacja: Tomasz Kaczor; fotografowie: Juliusz
Sokołowski, Jakub Certowicz)
Na placu Nowym rozstawione zostało przenośne
studio fotograficzne, w którym profesjonalny fotograf wykonywał portrety mieszkańcom i turystom,
przebywającym na terenie Kazimierza. Uczestnicy akcji portretowani byli aparatem wielkoformatowym, co stwarzało specyficzny kontakt między
portretowanym a portretującym. Wykorzystany
materiał (polaroid) dawał możliwość podarowania
portretowanej osobie unikatowego zdjęcia zaraz po
jego wykonaniu. Wybrane portrety już po dwóch
dniach zostały zaprezentowane w postaci plakatów
przyklejonych do słupa ogłoszeniowego.
2. Gra miejska – Swoją drogą
(koordynacja: Kamila Szuba)
Uczestnicy gry mieli za zadanie znalezienie
miejsca przedstawionego na starej fotografii, którą
otrzymali w komplecie, razem z mapą, przed rozpoczęciem gry. Na mapie zostały zaznaczone punkty,
w których umieszczono różne ciekawostki oraz informacje mające pomóc graczom odnaleźć miejsce ze zdjęcia. Uczestnicy zabawy dokumentowali
swoimi aparatami drogę i zaznaczali jej przebieg
na mapie. Liczba wykonanych przez nich zdjęć,
które po odnalezieniu poszukiwanej przestrzeni, w postaci cyfrowej przekazali organizatorom
ograniczała się do dziesięciu. Ostatnie zdjęcie cyklu powinno przedstawiać wygląd obecny miejsca
ze starej fotografii. Następnego dnia z dokumentacji pojedynczych tras w jednym z kazimierskich lokali utworzona została wystawa, podczas której doszło do spotkania wszystkich osób biorących udział
w zabawie oraz zaproszonych przez nich gości.
3. Oczami dziecka
(koordynacja prezentacji efektów akcji: Elżbieta
Zaręba, Agata Krupa)
Akcja polegała na warsztatach fotograficznych
dla grupy dzieci z jednej ze szkół podstawowych
na Kazimierzu. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej Swoją drogą oraz odwiedzili przenośne atelier fotograficzne, w którym zapoznali się z budową
i działaniem aparatu wielkoformatowego. Uczestnicy
Wspólna przestrzeń. Fotoakcje na Kazimierzu
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samodzielnie przygotowali w szkole prezentację
prac, którą mogli zobaczyć ich koledzy i koleżanki
oraz rodzice i nauczyciele.
4. Subiektywna mapa miasta
(Grażyna Teodorowicz)
Akcja skierowana do mieszkańców i turystów
przebywających w tych dniach na Kazimierzu. Jej
celem było zwrócenie uwagi na miejsca, te dobrze
i te mniej znane. Grupy uczestników, gromadzące
się co godzinę w wyznaczonym miejscu, dostawały aparat polaroid z wkładami i wyruszały w podróż po Krakowie. Po powrocie uczestnicy akcji,
wykorzystując wykonane zdjęcia, stworzyli mapy
swoich podróży. Mapki stały się czymś w rodzaju
subiektywnego przewodnika po Krakowie – próbą scalenia miejsc ważnych dla każdego z osobna
i dla grupy jako integralnej części społeczeństwa.
Następnego dnia mapy zostały zaprezentowane
na stoiskach targowych na placu Nowym.
5. Podróże Kazimierza
(koordynacja: Agnieszka Pajączkowska)
Pierwszego dnia uczestnicy zostali podzieleni
na zespoły, z których każdy otrzymał: aparat fotograficzny polaroid, zapas wkładów, mapę Kazimierza, mapę świata, mazaki oraz foldery wydarzenia.
Zadanie poległo na udaniu się w podróż-spacer
po Kazimierzu i nawiązywanie spontanicznych rozmów z przechodniami, spotkanymi w różnych miejscach dzielnicy. Rozmowa miała na celu wspólne
zaznaczenie na mapie Kazimierza miejsca, w którym doszło do spotkania oraz wymarzonego miejsca na mapie świata. Po spacerze uczestnicy akcji
spotkali się ponownie, aby porozmawiać o wrażeniach z podróży. Następnego dnia uczestnicy akcji
przygotowali instalację-wystawę, która została zaprezentowana w przestrzeni ulicy.
6. Zdjęcia wycieczek odwiedzających Starą
Synagogę
(koordynacja: Kamil Rogulski; fotograf: Grzegorz
Pędzich)
Na placu przed Starą Synagogą, miejscem ważnym dla dzielnicy Kazimierz, zaaranżowane zostało
miejsce do wykonywania zdjęć aparatem wielkoformatowym z przystawką cyfrową. Akcja polegała na rozmowie z grupami odwiedzającymi Starą
Synagogę oraz zaproszeniu ich do pamiątkowego
zdjęcia na tle zabytku. Po uzyskaniu zgody, oraz
podstawowych informacji o wycieczce, wykonywany zostawał portret. Po dwóch dniach portrety
razem z informacjami dotyczącymi wycieczek zaprezentowane zostały w formie banerów na ogrodzeniu Synagogi.
7. Zdjęcia przechodnie
(koordynacja: fotograf: Kamila Szuba)
W ramach akcji na ulicy przechodniom wykonywane były zdjęcia w formacie legitymacyjnym
(4szt. 3.5cmx4.5cm). Jedno ze zdjęć każdego
uczestnika akcji posłużyło do wykonania Portretu
dnia, czyli mozaiki powstającej na bieżąco z pozostawionych fotografii. Trzy egzemplarze trafiły
do osoby portretowanej tuż po ich zrobieniu i służyły jako zaproszenie za wieczorną imprezę.
8. Fotoplastykon, czyli gadająca przestrzeń
(Maria Parczewska – Laboratorium Edukacji Twórczej,
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Zbigniew Gozdecki)
Podstawą autorskiego przedsięwzięcia Marii
Parczewskiej było włączenie w aktywne działanie
mieszkańców krakowskiego Kazimierza, zwłaszcza
osób starszych, często żyjących wspomnieniami
i, co ważniejsze, pamiętających przeszłość już
dawno zatartą lub zniekształconą przez czas.
W niespiesznych, kameralnych spotkaniach zaaranżowanych w Kazimierskim Domu Kultury rozmawialiśmy o przeszłości, oglądając prywatne albumy,
dzieląc się osobistymi wspomnieniami. Część zarejestrowanych rozmów przybrała formę drukowanego tekstu, który stał się kanwą finałowej, ulicznej
prezentacji artystycznej. Na ulicy Szerokiej powstał
przenośny „fotoplastykon” zawierający zarówno
powiększone, wybrane przez uczestników zdjęcia,
poprzez które w przenośni i dosłownie wnikało się
do wnętrza konkretnego domu, w którym zostało
zrobione, jak i osobisty komentarz właścicieli zdjęć.
Pokazowi towarzyszyła muzyka konkretna, powstała
z dźwięków „zebranych” na Kazimierzu. W tę fazę,
jak również w finałową akcję, włączona została
młodzież, której przypadła niebagatelna rola gospodarzy w relacjach z turystami i przechodniami.
9. „Zapomniałem zabrać aparat”. Działanie
fotograficzne bez aparatów
(Janusz Byszewski – Laboratorium Edukacji Twórczej)
Janusz Byszewski: „Robimy coraz więcej zdjęć.
Można je robić szybko, tanio, wszędzie i o każdej
porze. Każdy może fotografować i natychmiast zobaczyć efekt. Ale czy przy tej łatwości posługiwania
się aparatem nie zaniedbujemy własnej umiejętności kontemplacji i zapamiętywania?” „Zapomniałem
zabrać aparat” – to próba zatrzymania się i utrwalenia istotnych momentów bez użycia aparatu fotograficznego. Podczas akcji zainteresowanym osobom wręczane były sześciany, z których powstała
kolekcja indywidualnych zapisów-pamiętników
na ścianach sześcianów.
Organizator: Grupa Okołofotograficzna Stowarzyszenia Katedra
Kultury , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
tel. 022 55 20 209, e-mail grupaOF@gmail.com,
e-mail katedrakultury@gmail.com,
www.wspolnaprzestrzen.com.pl, www.katedrakultury.pl
współorganizatorzy: Maria Parczewska, Janusz Byszewski,
Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa
miejsce realizacji: Kraków
termin realizacji: 07–12.09.2008
uczestnicy:– akcja Oczami dziecka – około 30 osób w wieku 12 lat
– akcje: Przenośne atelier, Swoją drogą, Subiektywna mapa
miasta, Podróże Kazimierza, Zdjęcia przechodnie, „Zapomniałem zabrać aparat”, Fotoplastykon, czyli gadająca przestrzeń
– około 300 osób
źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego; Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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Wywiedzione z ziemi

Alina i Stefan Wawrzyniakowie
Fundacja „Gębiczyn”
Alina i Stefan Wawrzyniakowie
Założyciele Fundacji „Gębiczyn” i animatorzy
działań edukacyjno-kulturalnych, pedagodzy, absolwenci podyplomowych studiów dziennikarskich
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
działacze społeczni, instruktorzy i moderatorzy zajęć dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.
Wywiedzione z ziemi to cykl sześciu projektów zrealizowanych w prowadzonym przez Fundację
„Gębiczyn” Domu Wiedzy i Sztuki „Gębiczyńskie
Gniazdo”, w latach 2004–2006. Wszystkie projekty
łączy idea „dobrego domu”, w którym wychowanie
przez sztukę „wywiedzioną z ziemi” staje się instrumentem wieloletniego oddziaływania na dzieci
i młodzież z kilkunastu miejscowości oddalonych
od centrów kultury, z rodzin dotkniętych niedostatkiem, często z deficytami intelektualnymi i emocjonalnymi.
Dzięki spójnemu programowi działań, każdy kolejny projekt był naturalną konsekwencją poprzedniego. Stworzone zostało jedyne w regionie miejsce
„pewne i prawdziwe”, w którym piękno szczegółów
złożyło się w harmonijną całość, stając się bazą
do prowadzenia zajęć i zwiedzania.
Cele projektu:
– zdobycie przez dzieci i młodzież nieznanej dotąd
wiedzy na temat materiałów pochodzenia naturalnego (kamień, drewno, glina, wiklina),
– stworzenie miejsca nieskrępowanej myśli i działania artystycznego, gdzie nawet codzienność człowieka to wielkie święto,
– wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwienie kontaktu z kulturą i sztuką oraz przygotowanie
dzieci i młodzieży wiejskiej do jej odbioru,
– dyskretne przeciwdziałanie patologiom społecznym i wychodzenie naprzeciw nieuświadomionym
często potrzebom wyższego rzędu.
W roku 2004 zrealizowano:
– projekt edukacji muzycznej i plastycznej Malowanie i śpiewanie na wianeczku, na sianie (dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego),
– projekt edukacyjno-kulturalny, promujący akcesję Polski do UE, Wieś w Europie, Europa we wsi
(dofinansowany przez Komisję Europejską).
W roku 2005 zrealizowano:
– projekt ceramiczny promujący ideę UE Naczynie
dla Europejczyka.
W latach 2006–2007 kontynuowano cykl Wywiedzione z ziemi, realizując projekty:
– Na glinianych tabliczkach przesłanie na jutro,
– Piękne dzieci – wiejskie anioły.
W 2008 roku trwa realizacja projektu:
– Dla ducha i ciała, czyli chleb z masłem i bułka
z miodem, nawiązującego do symboliki chleba
w życiu codziennym i sztuce.
Na projekty składają się:
– zajęcia edukacyjno-kulturalne i artystyczne
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dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym podstawowym i gimnazjalnym oraz kilkakrotnie dla licealistów,
– plenery rzeźbiarskie i ceramiczne z udziałem
uczniów Liceum Plastycznego im. A. Kenara
w Zakopanem, pod kierunkiem artysty rzeźbiarza
Andrzeja Mrowcy.
W zajęciach dla klas i grup szkolnych wzięło
udział łącznie ponad 5000 dzieci – bezpośrednich
beneficjentów projektu – oraz pośrednio ponad
1000 dorosłych (nauczycieli, rodziców i zwiedzających ekspozycje rzeźb i prac ceramicznych). Interdyscyplinarne zajęcia, prowadzone symultanicznie
w podziale na grupy zadaniowe, aktywizujące
uczestników intelektualnie, artystycznie i emocjonalnie, zyskały miano edukacji udomowionej. Profesjonalni instruktorzy przyjmowali rolę mentorów
i moderatorów zajęć, zostawiając uczniom pole
do swobodnej kreatywności. Stanowiło to wyzwanie dla obydwu stron, ze względu na trudną i bierną
często młodzież (dzieci w wieku wczesnoszkolnym
były o wiele bardziej otwarte na nowe i trudne wyzwania). Unikalna atmosfera zajęć, piękno miejsca
i profesjonalizm instruktorów został doceniony zarówno przez odbiorców, jak i samorządowców oraz
instytucje przyznające środki na realizację kolejnych działań.
Materialnym efektem organizowanych plenerów
stało się poszerzenie bazy do prowadzenia zajęć
(oprócz domu-gniazda z pięknymi tematycznymi
instalacjami, zbudowano wiatę z piecem do wypalania gliny), a także powstały dwie stałe, poplenerowe ekspozycje rzeźb w drewnie: Europejski krąg
(27 rzeźb naturalnej wielkości, symbolizujących
mieszkańców lub postaci baśniowe z poszczególnych krajów UE) oraz Dla ducha i ciała, czyli chleb
z masłem i bułka z miodem – ekspozycja przedstawiająca anioły wiejskie oraz prace nawiązujące
do symboliki zboża, chleba i przymierza między
ludźmi. Pod wiatą z piecem do wypalania gliny znalazła też miejsce stała wystawa dziecięcych prac
glinianych, naczyń i kafli z inskrypcjami na temat
ojczyzny i patriotyzmu oraz ekspozycja naczyń glinianych, nawiązujących stylistycznie do tradycji
i baśni wybranych krajów UE, wykonanych przez
uczniów z Zakopanego.
Dzięki wysokiemu poziomowi zajęć, dużej liczbie uczestników, a także widocznym efektom artystycznym i wychowawczym oraz inicjatywom nie
tylko lokalnym, Fundacja została wyróżniona przez
Kapitułę Konkursu PRO PUBLICO BONO (2002
rok), LIGĘ INICJATYW POWIATOWYCH (2004 rok),
a w roku 2007, między innymi za projekt z cyklu
Wywiedzione z ziemi, Gmina Czarnków otrzymała,
przyznany przez Kancelarię Prezydenta RP, honorowy tytuł Gminy Przyjaznej Dzieciom (gliniane kafle,
naczynia i ozdoby z wikliny, wykonane przez młodzież w czasie zajęć, zostały wystawione w Belwederze w czasie uroczystego zakończenia Konkursu,
organizowanego przez Kancelarię Prezydenta).
Akcentem podsumowującym dotychczasowe
działania edukacyjno-kulturalne, zrealizowane
w latach 2004–2008, stało się zaprojektowanie
Wywiedzione z ziemi

przez artystkę Bognę Mikłę-Chmielewską prezentacji multimedialnej pod tytułem Piękne dzieci
– wiejskie anioły, stanowiącej wybór fotogramów
z zajęć, imprez i plenerów w połączeniu z rzeźbami aniołów wiejskich, spiętych klamrą w postaci
fragmentów wierszy o tematyce wiejskiej ks. Jana
Twardowskiego. Prezentacja rozesłana zostanie
w tym roku do wszystkich szkół stale współpracujących z Fundacją i będzie podstawą konkursu promującego ideę kształcenia przez całe życie.
Każdy z projektów składających się na cykl
Wywiedzione z ziemi stanowił zamkniętą całość
i zakończony był uroczystą imprezą kulturalną
dla dzieci, rodziców i zaproszonych przedstawicieli
samorządów.
Organizator: Fundacja „Gębiczyn”, Gębiczyn 24,
64-700 Czarnków, tel.067 25 51 399,
e-mail fundacja@gebiczyn.org
termin realizacji: od 2004
uczestnicy: ponad 5000 dzieci – bezpośrednich beneficjentów
projektu oraz pośrednio ponad 1000 dorosłych (nauczycieli, rodziców i zwiedzających ekspozycje rzeźb i prac ceramicznych)
źródła finansowania: wszystkie środki finansowe na realizację zadań Fundacja pozyskuje w drodze rozpisanych przez ministerstwa, fundacje i fundusze konkursów grantowych; projekty
finansowane były z funduszy: Komisji Europejskiej, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Wielkopolskiego
Samorządu Gminy Czarnków.
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Życie codzienne i niecodzienne
w dziewiętnastowiecznym domu

Magdalena Michalska-Szałacka
Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi
Magdalena Michalska-Szałacka
Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Łódzki, Wydział
Filozoficzno-Historyczny, kierunek – historia (1985
–1991), tytuł: magister historii (1991).
Zatrudnienie: od 1994 roku – Muzeum Sztuki
w Łodzi, oddział Pałac Herbsta.
Stanowisko: adiunkt w Dziale Edukacji.
Kuratorka wystaw: Kuchnie zmysłów (IX–XII
2007) Pałac Herbsta; Kobieta w podróży (IV–V
2008) Pałac Herbsta.
Organizacja spotkań panelowych w ramach projektu Między rozwagą a romantycznością. Kobieta
w początkach nowoczesności (2008, kontynuacja
projektu oraz wystawa – 2009).
Prowadzenie autorskich zajęć we wnętrzach
muzealnych.
Publikacje: Łódź – Księży Młyn. Historia ludzi,
miejsca, kultury (rozdział: Nie tylko fabryki…),
Łódź 2005 (wydanie II, Muzeum Sztuki); Krajobraz kulturowy Łodzi i województwa łódzkiego
w nauczaniu młodzieży (rozdział: Dom przemysłowca i dom rodzinny – edukacyjna rola muzeum),
Warszawa 2002.
Autorskie zajęcia we wnętrzach XIX-wiecznego
pałacu łódzkiego przemysłowca są formą edukacji
młodzieży przez sztukę:
– przybliżają minioną epokę – życie codzienne
na przełomie XIX/XX w., zmieniająca się pozycja
kobiety, zasady dekorowania wnętrz, rzemiosło artystyczne okresu secesji, fascynacja sztuką dalekiego Wschodu,
– aktywizują uczestników spotkań (poprzez: prace
plastyczne, projekty, dyskusje, pracę w grupach),
wzbudzając zainteresowanie i swobodę w przestrzeni muzealnej.
Każde spotkanie rozpoczynam od wprowadzenia
w epokę (pomocne są fragmenty pamiętników np.
L. Potockiego, H. Błędowskiej, A. B. Brzozowskiego),
ale najważniejsze jest prowokowanie samodzielnego rozumowania, poszukiwanie związków z teraźniejszością, własna ocena. Z dużą satysfakcją
obserwuję reakcję uczestników, zarówno najmłodszych jak i starszych, żywo dyskutujących i… coraz bardziej zainteresowanych życiem codziennym
i niecodziennym w dziewiętnastowiecznym domu.
W jadalni i w kredensie – to opowieść o dawnych obyczajach, zachowaniu przy stole, wspólnym celebrowaniu posiłków. Opisuję kuchnię
w XIX-wiecznych dworach i pałacach – prezentuję naczynia kuchenne, które uczestnicy spotkań
mogą wziąć do ręki, aby przekonać się, że praca
w kuchni wymagała wysiłku fizycznego. Omawiamy zadania kuchmistrza oraz ochmistrzyni. W opowieści przemieszczamy się do pokoju kredensowego, a następnie do pałacowej jadalni, której wygląd
dokładnie opisują uczestnicy (zasady dekorowania
i wyposażenia wnętrz, martwe natury, zastawa
stołowa – odgadujemy do czego służyły niektóre
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sztućce czy półmiski). Omawiamy zasady zachowania przy stole i ćwiczymy, nakrywając wielki stół
w sali balowej, sprawdzamy umiejętność używania
sztućców. Aby poznanie życia codziennego „wokół
jadalni” było pełniejsze, uczestnicy przygotowują
jadłospisy na obiad lub kolację na podstawie przepisów kulinarnych z książki kucharskiej Kucharz
warszawski, 1894 rok.
W co się bawić… – to opowieść o tym, jak
mieszkańcy pałaców spędzali czas wolny, jak przyjmowali gości, organizowali bale, wieczorki taneczne
i literackie. Wykorzystuję fragmenty pamiętników,
aby przybliżyć… także i życie niecodzienne (wytworne przyjęcia, bale, koncerty). Uczestnicy opisują wygląd salonu kobiecego i męskiego (zasady
dekorowania wnętrz: kolorystyka, dekoracje; wyposażenie; malarstwo). Poznajemy dzień codzienny pani i pana domu, opisując sprzęty (polifon,
tamborek, niciak, karciak, stół do gry w karambol,
przybornik do cygar i wiele innych). Prezentując
zabawki, mówię o różnicach w wychowaniu dzieci
dawniej i dziś. A na koniec – zabawa: XIX-wieczne
wróżby z ręki i w formie losów, a także gra Sekretarz
czy Żywe obrazy (pomocne jest mi wydawnictwo Gry
i zabawy pożyteczne, 1898 rok).
Kobiety modne – to opowieść o zmieniającej się pozycji kobiety w społeczeństwie i rodzinie
na przykładzie mody. Wspólnie ustalamy znaczenie słowa „moda” oraz czynniki nań wpływające.
Prezentuję stroje oraz akcesoria mody secesyjnej
– dominuje linia w kształcie litery S. Cytując powieść M. Mitchell Przeminęło z wiatrem, opisujemy
jak osiągnąć taką linię (pomocna jest tu prezentacja
gorsetu), a także wyobrażamy sobie zwykły dzień
kobiety przełomu XIX/XX wieku (pomocne źródło
– Tygodnik Mód i Powieści). W opowieści przechodzę
do zmian społecznych i obyczajowych, wywołanych
I wojną światową i przedstawiam już inną kobietę,
kobietę „chłopczycę” lat 20. Wyjaśniamy wspólnie
termin rewolucja w modzie, przedstawiam: sukienki, kapelusze, buciki z lat 20. Omawiamy zmianę
wizerunku kobiety (figura, fryzura), zmianę jej
pozycji w społeczeństwie, gdy uzyskała prawa,
a na zakończenie praca w grupach – projektowanie
stroju kobiecego z poznawanych okresów.
Art Nouveau – piękny przedmiot we wnętrzu
(poprzedni tytuł: Secesja) – poznajemy cechy stylu z przełomu XIX/XX wieku, głównie na przykładach muzealnych zbiorów rzemiosła artystycznego, od przedmiotów codziennego użytku, takich
jak: lustra, patery, skarbonka czy dzwoneczek
wzywający służbę, po wyroby szklane (E. Gallè
i F. Lalique) oraz meble i obrazy (między innymi
E. Nieczuja-Urbański, W. Kotarbiński). Uczestnicy
spotkań samodzielnie opisują i wskazują cechy secesji w poszczególnych przedmiotach, potrafią już
nie w każdej ornamentyce kwietnej czy wygiętej
linii, usilnie doszukiwać się secesji (co satysfakcjonuje prowadzącą zajęcia). Na zakończenie praca
w grupach – powstają projekty współczesnych
przedmiotów użytkowych, dekorowanych motywami secesyjnymi (niejednokrotnie niezwykle oryginalne: od telefonów komórkowych po szczoteczki
do zębów).
Życie codzienne i niecodzienne...

Orientalne szaleństwo – to opowieść o życiu
niecodziennym, czyli o modzie na kolekcjonowanie sztuki wschodniej w drugiej połowie XIX wieku
(pomocne są mapy Azji, a przede wszystkim fragmenty pamiętników Marco Polo). Opowiadam o Japonii, która „otworzyła się” na świat dopiero w 2.
połowie XIX w., po czym nastąpiło zjawisko zwane
„japońskim szaleństwem”. Prezentuję uczestnikom
malarstwo japońskie w zwojach, drzeworyty ukiyoe, wyroby porcelanowe, opowiadam o kimonach,
precyzyjnie wykonanych inro i netsuke, o broni
(pokazuję tsuby z naszych zbiorów). Fascynacja,
kolekcjonowanie sztuki orientalnej… już nie dziwią
przychodzących na te warsztaty. Wspominam także o wielkich kolekcjonerach F. Manggha Jasieńskim oraz łódzkim przemysłowcu, kolekcjonerze
H. Grohmanie. Na zakończenie czytamy Prawidła
sztuki pisarskiej dla początkujących pisarzy. Pędzelki oraz tusze ma każdy uczestnik i próbujemy
odwzorować japońskie znaki, zgodnie z owymi prawidłami – przede wszystkim „bacznie przyglądając
się duszy pędzla i znaków”.
Zastosowane metody i środki dydaktyczne:

– praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wcielanie się w role – elementy dramy, projekty plastyczne,
– zajęcia prowadzę w poszczególnych pokojach
pałacu (jadalnia, salon środkowy oraz myśliwski,
salon orientalny, pokój panieński, garderoba pani
domu), wykorzystując zbiory muzealne, a także: serwis obiadowy (współczesny), XIX-wieczne
przepisy kulinarne, fragmenty pamiętników, prasę XIX-wieczną, kostiumy teatralne, przybory
do wykonania prac plastycznych w ołówku oraz tusze
i pędzelki do zapisu japońskich znaków.
Organizator: Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi,
ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź
miejsce realizacji: zabytkowe wnętrza Pałacu Herbsta, oddział
Muzeum Sztuki w Łodzi
termin realizacji: cyklicznie w latach 2000–2008
uczestnicy: 19 631 uczestników w wieku od 10 do 24 lat
(uczniowie IV, V, VI klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także studenci Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Warszawskiego
źródła finansowania: środki własne Muzeum oraz darowizny.
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CO NOWEGO? - LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
1. Animus i Anima - Wiesław Karolak; Zakład Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dzieci w Toruniu
2. Autoportret. Warsztaty - Anna Komorowska; Małopolski Instytut Kultury, Kraków
3. Autorski program nauczania wiedzy o kulturze (teatr+film) - Tomasz Adamowski; V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
4. Balans - Wiesław Karolak; Kinderbüro Weimar w kooperacji z Europäischen Jugendbildungs und Jugendbegegnungsstätte Weimar
5. Baśń „Kopciuszek” w różnych konwencjach - Danuta Kasprowicz, Grażyna Olesińska; Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska
Polskiego w Poznaniu
6. Biblioterapia przy kreacji książki - Eugeniusz Józefowski; Górnośląskie Centrum Kultury (w ramach Studium Arteterapii
prowadzonego przez Instytut Ericsonowski)
7. Chleba naszego - Eugeniusz Józefowski; Szkoła Podstawowa w Wąsoszu koło Działoszyna
8. Chodź, opowiem ci bajeczkę/bajkę… - Beata Wiśniewska, Iwona Wójcik; Gimnazjum nr 6 przy Zespole Gimnazjów im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Częstochowie
9. Chwile ważności - Eugeniusz Józefowski; Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
10. Coś ważnego i najważniejszego - Eugeniusz Józefowski; Górnośląskie Centrum Kultury - Ośrodek Edukacji Kulturowej
w Katowicach
11. Co w Wiśle piszczy? - koordynator: Izabella Łysiak, współpraca przy realizacji: Iwona Jachimowicz-Karoń, Hanna Sosnowska,
Marta Gąsior, Jolanta Korowicka; Gimnazjum nr 4, Warszawa
12. Cykl projektów edukacyjnych „DZIECKO ⇒ SZTUKA ⇒ KONTAKT” - Ewa Kokot; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; Galeria
Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach; Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice; parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca
Pana Jezusa, Bytom; Rudzkie Towarzystwo Muzyczne, Bytom
13. Człowiek cząstką natury - Joanna Brzezińska; Instytut Plastyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
14. Czytanie miasta - Eugeniusz Józefowski; Międzynarodowa Letnia Akademii Sztuki InSEA w Jeleniej Górze
15. Dalej w świat - Aldona Kaczmarczyk-Kołucka; Pracownia Plastyczna CREATIO, Młodzieżowy Dom Kultury, Rybnik
16. Dilettante – teatr w ruchu – autor: Dagmara Żabska, koordynator: Marta Hankus; Małopolski Instytut Kultury, Kraków
17. Dotyk wilgoci - Eugeniusz Józefowski; „Dzień Ziemi” na Polach Mokotowskich w Warszawie
18. Drapieżność emocji - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
19. Drzewo życia - Eugeniusz Józefowski; Jeleniogórskie Centrum Kultury, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania Przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig-Holstein
20. Dwa plasterki miejsca - Eugeniusz Józefowski; Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
21. Dzielnicowy Klub Sztuki - Agata Mazur; Kulczyk Foundation, Poznań
22. ECHO II: Drzewo – Pomnik Świata - Olga Seretna; Galeria Manhattan, Łódź
23. Eurozabawy - Aldona Kaczmarczyk-Kołucka; Pracownia Plastyczna CREATIO, Młodzieżowy Dom Kultury, Rybnik
24. Flaga Ziemi - Eugeniusz Józefowski; „Dzień Ziemi” na Polach Mokotowskich w Warszawie
25. Gazetowa przemiana - Iwona Kolasińska; Osiedlowy Dom Kultury „Zenit”, Białystok
26. Granie w kolekcjonowanie - Beata Jurkiewicz, Marta Kołacz, Daniel Muzyczuk, Piotr Lisowski, Dorota Łagodzka, Agnieszka
Pindera, Dagmara Pochyła, Katarzyna Radomska, Joanna Zielińska; Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu
27. Ja na scenie życia - Inocenta Kaczorowska, Anna Zaręba; Przedszkole Specjalne nr 213, Warszawa
28. Jak zbudować Muzeum dla dzieci? - Karolina Szeska, dr Zofia Wóycicka; Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa
29. Japońskie fascynacje - Ewa Rosiek-Buszko; Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach
30. Kapelusze Paryża - Anna Żądło-Sobiepańska; Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi
31. Karol, Stasiu, i inni – terapia przez udział w kulturze - Ewa Szmidt-Sabat; Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej
„Integracja”, Tarnowskie Góry
32. Kartka do ciebie – zobacz tu jestem - Lidia Frydzińska-Świątczak; Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi
33. Kinder – Anglia - Małgorzata Karczmarzyk; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
34. Konkurs literacki pt. „Wierszydło-straszydło” - Magdalena Sadowska-Maciejewska; Edukacja Pro Futuro Spółka z o.o.,
Warszawa
35. Krowie opowieści - Edyta Cieślik-Moczek; Instytut Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Zakład Wychowania
przez Sztukę
36. Książka z papieru marmoryzowanego - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury
Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
37. Księga labiryntu Poznania - Eugeniusz Józefowski; III Międzyuczelniana Akademia Sztuki w Poznaniu
38. Księgi jarocińskie - Eugeniusz Józefowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (warsztaty w Pałacu w Jarocinie)
39. Księgi ważności - Eugeniusz Józefowski; Studio Telewizji Patio w Łodzi
40. Kuchnia - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
41. Latający Kufer - Tadeusz Wieczorek, Wojciech Nowak; Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, Poznań; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
42. Letnie Pogotowie Sztuki - Tadeusz Wieczorek, Marcin Berdyszak, Wojciech Nowak, Piotr Pawlak; Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, Poznań; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
43. Ławka - Wiesław Karolak; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut
Sztuki, Toruń
44. Mam talent - Hanna Gawrońska, Katarzyna Balcerkiewicz, Magdalena Parnasow-Kujawa; Pracownia Psychologiczna „Spotkanie”,
Poznań; Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Młodych FLOS IUVENUM, Poznań; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
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45. Mapa – obszar poznania, kreacji i działań interaktywnych - Michał Bałdyga, Janusz Bałdyga; Galeria OFF, Ośrodek Sztuki
Współczesnej, Piotrków Trybunalski
46. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta - Tadeusz Wieczorek, Marcin Berdyszak; Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu; Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, Poznań
47. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka” (temat Pleneru „Woda”) - Emilia Przybysz-Stemplewska,
Grażyna Szymała–Wołyńska; Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, Murowana Goślina
48. III Międzyszkolne warsztaty artystyczne „MIKRON 2007 – ja, czyli kto?” - Adriana Lisowska, Marek Gajewski; Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące „MIKRON”, Łódź
49. Moje miasto, moja przestrzeń. Miejsca, dźwięki, ludzie - pomysł i realizacja: Aleksandra Drzazga, konsultacja merytoryczna
pomysłu i realizacja: Katarzyna Michalska; Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
50. Moje niebo/skrawek całokształtu - Małgorzata Brzozowska-Nowak; Centrum Kultury ZAMEK, Poznań
51. Multimedia w działaniu osobistym - Eugeniusz Józefowski; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
52. Muzeum Wyobraźni - od Malewicza do Beuysa - Krystyna Potocka-Suwalska; Galeria Manhattan, Łódź
53. Muzyka materii świata - Teresa Nowak, Ireneusz Domagała; Poznań
54. Na zawsze młodzi - główny koordynator: prorektor ds. ogólnych dr inż. Tomasz Malczyk; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
Urząd Miasta i Gminy Nysa; Duszpasterstwo Młodzieżowo-Akademickie Diecezji Opolskiej rejon Nysa
55. Nałęczowskie Biennale Sztuki Najmłodszych - Zbigniew Strzyżyński; Gmina Nałęczów; Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa;
Nałęczowski Ośrodek Kultury; Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
56. Nic chwytane w obraz - Eugeniusz Józefowski; Galeria BWA w Jeleniej Górze
57. Odwrócone drzewo - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
58. Ogólnopolska kampania społeczna: Moje prawa i moje obowiązki. O konwencji praw dziecka z dziećmi - Karolina
Marczak; Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży OKNA, Łódź
59. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka - Monika Goetzendorf-Grabowska, Agnieszka Kucharska, Beata Marcinkowska,
Iwona Strzałkowska, Lucyna Urbańska-Kidoń; Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA;
Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi; Przedszkole Miejskie nr 114 w Łodzi; Komenda Hufca Łódź-Śródmieście
60. Ogrodowe environment - Małgorzata Brzozowska-Nowak; Centrum Kultury ZAMEK, Poznań
61. Opolskie Lamki 2008 - Anita Dorczyńska, Aneta Dereń; Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole
62. Opowieść, której nigdy nie opowiem - Eugeniusz Józefowski; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
63. Opowieść o sobie - Eugeniusz Józefowski; Górnośląskie Centrum Kultury – Ośrodek Edukacji Kulturowej w Katowicach
64. Otulanie miasta - pomysł: Natalia Michalska (uczennica), Aleksandra Drzazga, konsultacja merytoryczna pomysłu: Katarzyna
Michalska, realizacja z uczniami: Aleksandra Drzazga; Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
65. Otwarte OKNO HISTORII - Wiesław Karolak; Kinderbüro Weimar w kooperacji z Europäischen Jugendbildungs und Jugendbegegnungsstätte Weimar
66. Papierowe warsztaty twórczości - Marta Wawrzyniak; Prywatne Przedszkole „Cztery pory roku”, Poznań
67. Performance fotograficzny - Eugeniusz Józefowski; Festiwal „Sztuka ulicy” w Warszawie
68. Pod gwiaździstym niebem - Joanna Kempa; Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku
69. Podróże w zapomnianym krajobrazie - Gary D. Johnson, Anna Wróbel; Akademia Łucznica, Łucznica; Gareth Hoskins
Architects, Glasgow; British Council Polska; Szkoła Podstawowa nr 1 w Osiecku
70. Podróże z Małym Księciem - Hanna Józefowska-Nawrot; Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Św. J. Kalasancjusza w Poznaniu
71. Połóż to na Ziemi – Eugeniusz Józefowski; „Dzień Ziemi” na Polach Mokotowskich w Warszawie
72. Pracownia malarstwa emocjonalnego - Marzena Zając; Zespół Szkół Specjalnych Nr 2, Lubliniec
73. Projekty i warsztaty edukacyjno-artystyczne - Eugeniusz Józefowski; Wydział Artystyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
74. Przedszkole mediów: Interaktywny Plac Zabaw - Paweł Janicki, Dominika Sobolewska, Patrycja Mastej; Niedzielne Poranki
Filmowe - cz.1. Aniela Lubieniecka, Krzysztof Dobrowolski, cz.2. Małgorzata Sobolewska, Krzysztof Dobrowolski; Program Mediacji
Sztuki - Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka; Warsztaty Animacji - Aniela Lubieniecka, Andrzej Kukuła; Centrum Sztuki WRO we współpracy ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei w ramach programu „Sztuka Aktywności”, Wrocław
75. Przeżyjmy to razem – podróż w krainę legend i tradycji Bytomia - Ewa Szmidt-Sabat; Gimnazjum nr 15 w Bytomiu
76. Przy starym kinie… - Agnieszka Kowalska; Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim
77. Pułapka z rzeczy pospolitych na rzeczy duchowe - Eugeniusz Józefowski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
78. Rysowanie w przestrzeni - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej
Uniwersytetu Zielonogórskiego
79. Sceny z życia babci i dziadka - Danuta Kasprowicz; Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu
80. Słowo o ziemi i o wodzie - Eugeniusz Józefowski; „Dzień Ziemi” na Polach Mokotowskich w Warszawie
81. Spotkania z Japonią - Ewa Rosiek-Buszko; Szkoła Fundacji Kyoto-Kraków we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha
82. Spunk, Tabliczka Schorzenia i Najsilniejsza Dziewczynka Świata - Joanna Tomaszewska, Wojciech Kołyszko; Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku; Konsulat Królestwa Szwecji w Gdańsku
83. Statek teatralny - Bogdan Żyłkowski, Agnieszka Gierach, Wilfried Mattukat; Studio Teatralne PRÓBY z Centrum Kultury
ZAMEK w Poznaniu; Wolna Miejska Grupa Teatralna z Poczdamu
84. Strefa ciszy - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze
85. Suwalskie Teatr-Akcje - koordynator: Krzysztof Dziemian; Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, Suwałki
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86. Ślady - Wiesław Karolak; Kinderbüro Weimar w kooperacji z Europäischen Jugendbildungs und Jugendbegegnungsstätte Weimar
87. Ślę dobre myśli do Tybetu... - Aldona Szykulska; II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
88. Świat małego dziecka - Sylwia Nowak; Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
89. Teatr dla najnajmłodszych - Lucyna Winkel-Sobczak, Katarzyna Pawłowska, Artur Szych; Studio Teatralne BLUM, Poznań
90. Teatr w każdej wiosce - Jolanta Tepper, Bogdan Żyłkowski; Gminny Ośrodek Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym
91. Tożsamość z twarzą - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego
92. Ukrzesłowienie - Wiesław Karolak; Pracownia MULTIMEDIA na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi
93. Uzdrawiający sprzymierzeńcy - Joanna Tomaszewska, Wojciech Kołyszko; Gdańsk
94. Wakacje z Leonardem - koordynator: Agata Felikszewska-Igiel; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
95. Walizki pełne myśli - Anna Wydrych, Marzena Roztkowska, Magdalena Skrobol (studentki Edukacji Artystycznej na Akademii
Pedagogicznej w Krakowie); Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN, Poznań
96. Warszawska księga szlaków codziennych - Eugeniusz Józefowski; „Dzień Ziemi” na Polach Mokotowskich w Warszawie
97. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w Mikorzynie „Chodź, pomaluj mój świat” - dr Anna Rospenk–Spychała,
dr Anna Sobczyk, mgr Kajetan Wiśniewski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu, Zakład Teorii i Metodyki Sztuk Plastycznych, Pracownia Metodyki Edukacji Plastycznej, Kalisz
98. Wielokrotne chwytanie nieuchwytnego - Eugeniusz Józefowski; Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki InSEA w Pałacu
w Przytoku koło Zielonej Góry
99. W niedziele po kościele – nowe formy w sztuce - Lucilla Kossowska; Świetlica Wiejska w Suchym Borze
100. W poszukiwaniu znaków czasu - Michał Bałdyga, Alicja Frąckowiak, Grzegorz Olech, Karolina Szeska, Magdalena Szmigiel-Taube; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSEA
101. Wspólna przestrzeń. Fotoakcje na Kazimierzu - Aleksandra Stańczuk (opiekun Grupy); Grupa Okołofotograficzna
Stowarzyszenia Katedra Kultury, Warszawa
102. WYSPA – Nowa Przestrzeń - praca dyplomowa Izabeli Świątek, pod kierunkiem prof. Wiesława Karolaka, kierująca projektem:
Krystyna Potocka-Suwalska; Galeria Manhattan, Łódź; Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Edukacji Wizualnej
103. Wywiedzione z ziemi - Alina i Stefan Wawrzyniakowie; Fundacja Gębiczyn, Gębiczyn
104. Zagadki teatralne - Joanna Majewska; Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu
105. Zatonie - Eugeniusz Józefowski; Park w Zatoniu koło Zielonej Góry
106. Z dłonią i o dłoni - Anna Kozłowska-Agacińska; Centrum Kultury ZAMEK, Poznań
107. Zielona Krowa - Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
108. Zimowe spotkania młodych twórców - Agnieszka Kowalska; Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze
109. Zmysłowość książki - Eugeniusz Józefowski; Górnośląskie Centrum Kultury (w ramach Studium Arteterapii prowadzonego
przez Instytut Eriksonowski)
110. Życie codzienne i niecodzienne w dziewiętnastowiecznym domu - Magdalena Michalska–Szałacka; Muzeum Sztuki
w Łodzi, oddział Pałac Herbata
111. Żywa litera - Eugeniusz Józefowski; Pracownia Edukacji Twórczej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego

Organizatorzy przeglądu dziękują wszystkim autorom za przesłane materiały oraz dokumentację fotograficzną i filmową. W katalogu i na płycie multimedialnej znajduje się 45 wybranych do publikacji projektów, natomiast pozostałe spośród zgłoszonych zostały zamieszczone na stronie internetowej Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.
www.inseapoland.org
W niniejszym katalogu znajdują się opisy 45 wybranych do publikacji projektów. Załączona do wydawnictwa płyta DVD zawiera dokumentację 48 projektów, w tym trzech dodatkowych w aneksie – są to inne
projekty autorów, których działania znajdują sie w głównej części publikacji.
Ogólnopolski przegląd projektów artystyczno-edukacyjnych CO NOWEGO? zrealizowany został ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania przez Sztukę InSEA oraz Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
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Organizatorzy:

Zrealizowano ze środków:

