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Cel

Wydobycie potencjału kreatywności dzieci i młodych ludzi z darem dysleksji.

działania

AnimaTor to 14-dniowe warsztaty filmu animowanego realizowane w dwóch gru-
pach wiekowych, w efekcie których powstały dwa filmy animowane. Podczas warsz-
tatów uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: budowy scenariu-
sza i scenopisu, pracy z kamerą, kadrowania, tworzenia ujęć, sekwencji i planu, 
sposobów udźwiękowienia i oświetlenia filmu, podstaw montażu oraz techniki ani-
macji filmowej postaci i przedmiotów. W czasie warsztatów twórczych uczestnicy 
wykonywali postaci i elementy scenografii z gliny, które zostały użyte w animacji. 
Powstałe w ramach projektu filmy prezentowane były społeczności lokalnej – za-
równo w przestrzeni miejskiej, jak i w szkole. 
W ramach projektu odbyły się także 7-godzinne warsztaty dla rodziców, nauczycie-
li i terapeutów „Jak nauczyć czytać dziecko z dysleksją”, na których odpowiedziano 
na pytania: czym jest poczucie zamętu u dziecka z dysleksją, jakie są wewnętrzne 
i zewnętrzne przyczyny dezorientacji, jak dobrać odpowiednie materiały do czy-
tania dla dzieci z dysleksją, czym jest multisensoryczna nauka liter oraz jak stoso-
wać trening poszerzania słownictwa. Omówiono również spojrzenie na dysleksję 
w świetle metody R. Davisa.

efekty 

AnimaTor wzbudził kreatywność dzieci i młodzieży z darem dysleksji i pokazał im, 
jak przedstawić marzenie czy troskę poprzez film z wykorzystaniem poznanych 
technik filmowania oraz jak stworzyć animowaną etiudę filmową z własną inter-
pretacją tematu. 
Projekt miał na celu przełamać stereotypowe postrzeganie uczniów dysleksyjnych 
i za R. Davisem ukazać dysleksję jako dar, niecodzienny sposób myślenia obrazami. 
W efekcie realizacji projektu powstały dwa filmy animowane: Prawdziwy przyjaciel 
i Przygoda – oba do obejrzenia na stronie www.wagoninicjatyw.com oraz www.face-
book.com/WagonInicjatyw.
•	 przełamanie	stereotypów	
•	 wzbudzenie	kreatywności	
•	 integracja	środowiska	dzieci	z darem	dysleksji	i ich	rodziców

Metoda | narzędzie | dziedzina

warsztaty filmu animowanego | projekcja filmu | warsztaty dla rodziców, nauczy-
cieli i terapeutów

odbiorCy

Liczba osób: 30
Wiek: 7–11 i 12–15 lat
Dzieci i młodzież z dysleksją lub z grupy zagrożenia dysleksją z terenu powiatu żu-
romińskiego. Rodzice dzieci z dysleksją, które biorą udział w projekcie AnimaTor, 
nauczyciele i terapeuci.
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MiejsCe  

Żuromin 

Partnerzy: stowarzyszenie + firMa szkoleniowa

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw
Organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu żuromińskiego, której ce-
lem jest szeroko rozumiana zmiana społeczna na polu kultury i edukacji, sportu 
i rekreacji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach trzylet-
niej działalności zrealizowano następujące projekty: „Wagonowa Spartakiada” – im-
preza sportowo-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych (maj 2014–2016); „Lato 
w Teatrze” – program teatralnych półkolonii Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie (lipiec 2015 i 2016); „Zielona Mila” – impreza sportowa 
dla biegaczy (wrzesień 2014–2016) oraz „YouthBank” – program Fundacji dla Pol-
ski kształtujący młodzieżowych lokalnych liderów (styczeń–wrzesień 2015 i 2016).
www.wagoninicjatyw.com
+
Centrum Edukacji i Rozwoju „Logos”
Firma szkoleniowa przywiązująca szczególną wagę do efektywnych i nowoczesnych 
metod edukacyjnych, stworzona dla tych, którzy chcą się rozwijać i kształcić bez 
względu na wiek. Szeroka gama propozycji obejmuje: akademię nauki, teatralne abe-
cadło, szkołę językową, szkołę muzyczną, studia podyplomowe, szkołę tańca towa-
rzyskiego, zajęcia zumby, jogi, aikido i wiele innych.
www.logoscentrum.pl
 
realizatorzy 

Joanna Wlizło – animator kultury, oligofrenopedagog. Od 12 lat pracuje z dzieć-
mi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w zespole szkół specjalnych.  
Koordynatorka wielu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych na te-
renie powiatu żuromińskiego. Prowadzi amatorską pracownię artystyczną.

Piotr Wlizło (koordynator projektu) – lider społeczny, animator kultury, pedagog, 
profilaktyk, inicjator wielu działań z młodzieżą i dla młodzieży, tancerz w grupie 
tanecznej TatankaART. Laureat wielu nagród, między innymi: Ambasador Doliny 
Kreatywnej TVP, Lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Joanna Wlizło & Piotr Wlizło

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI 

JW W obszarze realizacji projek-
tów uzupełniamy się z Piotrem tak, jak 
w innych dziedzinach życia. Podział 
zadań między nami był jasny – ja zaj-
mowałam się realizacją warsztatów 
twórczych, a Piotr był koordynatorem 
całości. Pracując wspólnie, zawsze na 
bieżąco przegadujemy sprawy. Do-
brze jest mieć wsparcie w postaci dru-
giej osoby, szczególnie jeśli pracy jest 
dużo – wtedy druga osoba może pew-
ne rzeczy przejąć. 
Mając plakaty i ulotki, Piotr poszedł do 
szkół porozmawiać z dyrekcją; dyrek-
cja przekazała informacje pedagogom, 
a ja umówiłam się w poradni z tera-
peutkami, które później zachęcały ro-
dziców do udziału w warsztatach dla 
dzieci i rodziców. Wszystkie placówki 
rzeczywiście się zaangażowały. 
We współpracy z innymi nauczyłam 
się, że ludzie mają różne oczekiwania 
i we wspólnym działaniu mogą poja-
wić się sytuacje, które się z nimi roz-
mijają. Warto być elastycznym, ale też 
rozmawiać o tym, czego się oczeku-
je od partnera, i ustalić ogólne zasady 
współpracy. Ustalenia te trzeba na bie-
żąco modyfikować. Tak jak projekt się 
rozwija i zmienia, tak zmieniają się też 
oczekiwania wobec niego i wobec re-
alizujących go osób. Projekt to nie jest 
coś, co sobie zapiszemy na kartce – to 
jest proces. W procesie powstają róż-
ne nieoczekiwane sytuacje i jak coś nie 
dzieje się zgodnie z planem, nie trzeba 
wpadać w panikę. One też są cenne, 
budują nasze doświadczenie. Pracuje-
my z ludźmi i dla ludzi, a czynnik ludz-
ki może nas czasami zaskoczyć. 

PW Choć w Żurominie współ-
pracujemy jako małżeństwo, to nieza-
leżnie od siebie każde z nas wypraco-
wało swoją markę. Dzięki temu mamy 
łatwość wchodzenia w różne środo-
wiska. To jest niewielkie miastecz-
ko, w którym wszyscy się znamy. Asia 

pracuje z dzieciakami niepełnospraw-
nymi, ja animuję społeczność lokal-
ną w różnych grupach wiekowych. 
Oboje widzimy trudność w przekona-
niu mieszkańców do pewnych dzia-
łań. Kluczem jest bezpośredni kontakt 
z zainteresowanymi lub potencjalny-
mi rzecznikami sprawy. I to było moim 
głównym zadaniem w projekcie jako 
jego koordynatora.

WSPÓŁPRACA 
Z ODBIORCAMI 
JW Odbiorcami naszego projek-
tu byli mieszkańcy Żuromina i okolicz-
nych wiosek – osoby z naszego po-
wiatu. Na naszym terenie to pierwsze 
takie działanie przeznaczone dla dzie-
ci z dysleksją. Inspiracją do powstania 
tego projektu była Majka, nasza cór-
ka z darem dysleksji. Chcieliśmy wyjść 
poza standard – terapię w poradni 
i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
w szkole. Warsztaty skierowane do do-
rosłych, którzy mają styczność z dzieć-
mi z dysleksją, były zaskoczeniem. Nikt 
wcześniej nie pomyślał o komplekso-
wym działaniu wspierającym te dzie-
ciaki. Informacja zwrotna, jaką otrzy-
maliśmy od nauczycieli, rodziców 
i dzieci, jest taka, że trafiliśmy w dzie-
siątkę, że to jest właśnie to. Jako rodzi-
ce i edukatorzy z pewnością będziemy 
chcieli kontynuować działania w tym 
zakresie. 

PW Zdaliśmy sobie sprawę, ile 
dzieciaków boryka się z problemami 
związanymi z dysleksją, kiedy sami za-
częliśmy się interesować tematem. 
Ściągnęliśmy na warsztaty do Żuromi-
na jedyną ekspertkę w zakresie me-
tody Davisa w Polsce (certyfikowanej 
przez Amerykanów). Widziałem reak-
cję rodziców, którzy byli na tym warsz-
tacie, i nauczycieli zaskoczonych tym 
nowym podejściem. Dzieci z proble-
mami jest dużo, a narzędzi i działań 
wciąż mało.
W pierwszy weekend dzieci zosta-
ły przyprowadzone przez rodziców 
na warsztaty, ale w kolejny chciały już 
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or przyjść same z siebie. Rodzice nie wie-
dzą, jak pracować ze swoimi dziećmi 
– pytają nas, co my im zrobiliśmy, że 
odrabiają tak szybko lekcje, żeby móc 
pójść na te zajęcia, choć zajmowały im 
one prawie wszystkie weekendy przez 
dwa miesiące.
Podniesienie kompetencji rodzica 
wspiera dzieci. Jeśli odbiorcami są ro-
dzice, warto wziąć pod uwagę czas, 
który mogą poświęcić na udział w pro-
jekcie. To grupa, która jest bardzo za-
biegana, i nawet jeśli coś jest ważne, 
czasem nie mogą wziąć w tym udziału. 
Szkoda, że nie mogliśmy zaprosić 
większej liczby osób do udziału. Mło-
dzi ludzie w Żurominie nie są wystar-
czająco wspierani, a poradnie nie są 
w stanie wszystkim pomóc. 

WYZWANIA 
NA PRZYSZŁOŚĆ 
JW Angażowanie nauczycieli do 
takich projektów jest bardzo ważne. 
Powinno się przyzwyczajać szkoły do 
innowacyjnych metod edukacji. Fajnie, 
że kultura ma szansę wejść do szkoły 
inaczej. Warto wchodzić bezpośrednio 
do szkół na spotkania z radą pedago-
giczną, żeby poinformować nauczy-
cieli o nowych działaniach. Warto za-
chęcać animatorów, którzy znają 
środowisko, żeby wybierali się osobi-
ście do szkoły, by opowiedzieć o swo-
ich projektach, pomysłach. 
Praca animatora bywa czasem cięż-
ka, ludzie przywykli myśleć, że jak ktoś 
działa dla społeczności, to jego pra-
ca zawsze jest pro bono. Działalność 
NGO czy grup nieformalnych jak nasze 
partnerstwo z Piotrem są postrzegane 

jako działania społeczne, czyli nieod-
płatne. A to jest ciężka praca. W mniej-
szych miejscowościach wciąż poku-
tuje przekonanie, że jeśli coś robisz za 
pieniądze, to nie jest to już działalność 
społeczna. Trzeba wzmacniać lokalny 
trzeci sektor – szkoleniami, spotkania-
mi, wymianą doświadczeń.

PW Zależy nam na ciągłości dba-
nia o to, żeby rozumieć nowe trendy, 
uczyć się nowych narzędzi, korzystać 
z innych metod pracy i doświadczeń 
innych osób. Praca z człowiekiem to 
kwestia ciągłego podnoszenia kompe-
tencji, jak też nieustannego utrzymy-
wania swojej obecności w pewnych 
środowiskach i budowania relacji. In-
westujmy w młodych ludzi, włączaj-
my ich w różne projekty, pokazujmy im 
możliwości i sposoby wspierania lokal-
nych społeczności. Nigdy nie będzie 
zanadto szkoleń z pracy w grupie pod-
noszących świadomość społeczną, za-
równo dla NGO, jak i dla młodzieży. 
Ważne jest też poznawanie dobrych 
praktyk, odbywanie wizyt studyjnych, 
spotykanie ciekawych osób z branży. 
Możliwości są uzależnione nie tylko od 
wysokości dofinansowania, lecz także 
od dostępu do informacji o grantach, 
kongresach, kontaktach z innymi part-
nerami, programach, z których można 
skorzystać. Te informacje o możliwo-
ściach stwarzanych przez różne in-
stytucje nie docierają do właściwych 
osób – trzeba ich samodzielnie szukać, 
a to wymaga dużo czasu.
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Cel

Oswojenie dzieci i młodzieży z innością związaną z niepełnosprawnością, pokaza-
nie barier i możliwości, jakie napotykają osoby nią dotknięte, oraz przełamanie ste-
reotypów na temat niepełnosprawności.

działania

Działania odbywały się w dwóch blokach. Celem pierwszego, skierowanego do dzie-
ci z niepełnosprawnościami, było poszerzenie ich świata o bibliotekę, czyli jesz-
cze jedną bezpieczną instytucję poza szkołą i domem. W drugim bloku odbywały 
się warsztaty i spotkania, dzięki którym uczestnicy mogli „dotknąć” problemów 
związanych z niepełnosprawnością, ale też spróbować w praktycznym działaniu 
zmniejszyć ich skutki. Uczestnicy projektu między innymi uczyli się zasad savoir-
-vivre’u w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami, odwiedzili zakład pracy 
chronionej KROSS SA oraz tworzyli przasnyską mapę miejsc niedostępnych i przy-
jaznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

efekty 

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mieli okazję oswoić się z tematem 
niepełnosprawności, pogłębili swoją wiedzę i mogli nabyć kompetencje z zakresu 
kontaktu z osobami z niepełnosprawnością ruchową. W efekcie projektu powstała 
mapa barier architektonicznych i miejsc przyjaznych w Przasnyszu.
Uczniowie Naszej Szkoły z niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi po-
znali bibliotekę; stała się ona dla nich kolejnym bezpiecznym i oswojonym miej-
scem na mapie Przasnysza. 

•	 przełamanie	stereotypów	dotyczących	niepełnosprawności
•	 przełamanie	barier	w	kontakcie	z	osobami	z	niepełnosprawnością	ruchową

Metoda | narzędzie | dziedzina

warsztaty biblioterapeutyczne| spotkania z osobą z niepełnosprawnością | festyn in-
tegracyjny | warsztaty savoir-vivre-u wobec osób niepełnosprawnych | warsztat – 
tworzenie mapy miejsc niedostępnych i przyjaznych

MiejsCe 

Przasnysz

odbiorCy 

Liczba osób: 55
Wiek: 8–15 lat
Uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej nr 1, uczniowie Naszej Szkoły Niepu-
blicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji, 
uczniowie Gimnazjum Publicznego w Przasnyszu.
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Partnerzy: biblioteka + szkoła

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 
W ramach MBP działa biblioteka główna i 2 filie mieszczące się na terenie Przasny-
sza. Od 2011 roku pełni ona zadania biblioteki powiatowej. W ramach MBP działa 
punkt informacji multimedialnej, książki mówionej, udostępniania książek w szpi-
talu miejskim. Oferujemy usługę „Książka na telefon”. Biblioteka zlokalizowana jest 
w centrum miasta, jej duże pomieszczania dostosowane są do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. MBP przekształciła się z instytucji tradycyjnej w miejsce spo-
tkań, inspiracji, edukacji i integracji.
www.mbpprzasnysz.pl 
+
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich 
w Przasnyszu 
Szkoła przy ulicy Orlika 48 istnieje od 1972 roku. Publiczne Gimnazjum od 1 wrze-
śnia 2004 roku. Od pierwszych dni funkcjonowania szkoły główną ideą, jaka jej 
przyświeca, jest troska o zapewnienie wszechstronnego rozwoju młodzieży. 
Dniem szczególnym w historii szkoły był 14 października 2006 roku. Odbyła się 
wówczas uroczystość nadania szkole sztandaru i imienia Noblistów Polskich. 
www.gimnazjum-przasnysz.szkolnastrona.pl

realizatorzy

Małgorzata Sobiesiak – lubi pracę z ludźmi i dla ludzi. Ma zdolności organizator-
skie, które wykorzystuje w pracy zawodowej i społecznej – jest instruktorką aktyw-
nej rehabilitacji: prowadzi obozy, na których dzieci z niepełnosprawnościami uczą 
się samodzielności, a ich rodzice – jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. Przez  
26 lat była bibliotekarką i nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,  
od 2012 roku. jest dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

Piotr Grabowski – od grudnia 2015 roku pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej jako informatyk. Absolwent policealnej szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.  
Zamiłowanie do komputerów rozwija w kierunku programowania.

Grzegorz Grabowski – nauczyciel wychowania fizycznego z 25-letnim stażem pra-
cy pedagogicznej. Od 11 lat pełni funkcję dyrektora szkoły. W obecnej kadencji jest 
radnym powiatowym i przewodniczącym komisji oświaty, kultury, zdrowia i spor-
tu. Interesuje się polityką, startował w wyborach do Sejmu RP. 

Małgorzata Sobiesiak 
& Grzegorz Grabowski

WSPÓŁPRACA MIĘDZY PARTNERAMI
MS Myślę, że współpraca w ta-
kim małym mieście jak Przasnysz jest 
łatwiejsza: my się wszyscy po pro-
stu znamy – zarówno z innych projek-
tów, jak i prywatnie. Myśląc o projek-
tach, które realizuje biblioteka, wiem, 
z kim co mogę zrobić i na kogo mogę 
liczyć, kto mi może pomóc, a komu ja 
pomogę. Wiem też, że biblioteka jako 
niewielka instytucja kultury z niewiel-
kim budżetem mało może zdziałać 
sama. Gdybyśmy liczyli tylko na swo-
je zasoby i swoje zdolności, to niewie-
le moglibyśmy zrobić. Jeżeli realizuje-
my większe projekty, to one nam się 
udają jedynie w partnerstwie. Dlatego 
lubię współpracę. Potrzebuję pomo-
cy innych, umiem o tę pomoc prosić 
i umiem za nią dziękować. 
Do tej pory nie miałam okazji współ-
pracować z gimnazjum, ale znam się 
z dyrektorem – i prywatnie, i z innych 
aktywności – więc planując ten pro-
jekt, wiedziałam, że możemy zapropo-
nować gimnazjum tego typu działania, 
a ono będzie chętne do współpracy. 
No i się nie zawiedliśmy. Wiedziałam 
też od początku, że we współpracy 
ze szkołą będzie podział na osoby de-
cyzyjne, z którymi możemy załatwiać 
wszystkie sprawy formalne, i na na-
uczycieli, z którymi będę współpraco-
wać, realizując konkretne zadania. To 
również się udało. 

GG Współpraca układa się bar-
dzo dobrze. Panią Małgosię znam od 
dawna. Jest to osoba kompetentna, fa-
chowa i wiem, że jeżeli coś proponuje, 
to przynosi to zawsze dobry efekt.
Warto zaznaczyć, że szkoła publicz-
na to nie jest szkoła, w której rozwój 
kultury jest jedynym celem. Są moż-
liwe płaszczyzny współpracy także 
w innych obszarach. Może mogliby-
śmy częściej zawiązywać współpracę? 
Może częściej różne instytucje mogły-
by się spotykać? Każda instytucja jest 
odrębna. Ciekawie jest, gdy raz na ja-
kiś czas coś się robi wspólnie – to-
warzyszą temu emocje czy chęć do 
działania. Na co dzień jednak szkoła 
robi swoje, a biblioteka swoje. Jest to 
współpraca bardzo dobra, ale na tyle, 
na ile jest potrzebna. Jeśli będą nowe 
pomysły i większa potrzeba kontak-
tu między nami, to szkoła jest otwarta 
i chętna, żeby takie wyzwania podej-
mować.

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI
MS  Jako pracownicy biblioteki 
mamy większe doświadczenie w pra-
cy z przedszkolakami i szkołami pod-
stawowymi niż ze starszą młodzieżą. 
Chcieliśmy wejść w ten projekt wła-
śnie po to, żeby otworzyć się na kon-
takt z inną grupą wiekową, i to taką, 
której do tej pory trochę się baliśmy. 
Gimnazjum to był dla nas teren naszpi-
kowany minami. Może to działo się je-
dynie w naszej wyobraźni? Mieliśmy 
wyobrażenie, że ta młodzież jest taka 
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.. trudna, że trudno ją zainteresować… 
To działało w obie strony. My baliśmy 
się młodzieży, młodzież dość niechęt-
nie chodziła do biblioteki. W ramach 
tego projektu to my poszliśmy do gim-
nazjum i pokazaliśmy się z zupełnie in-
nej strony: nie od strony książek, które 
są dla młodzieży z reguły niekoniecz-
nie atrakcyjne, ale od strony tematu, 
który zupełnie się z biblioteką nie ko-
jarzy. Bo praca z osobami niepełno-
sprawnymi nie łączy się raczej z biblio-
teką. 
Do tej pory mieliśmy dla gimnazjali-
stów mało propozycji. Próbowaliśmy 
diagnozować tę grupę, żeby wiedzieć, 
czego oni by od biblioteki chcieli, i od-
powiadając na te potrzeby, próbowa-
liśmy organizować jakieś projekty. Ale 
jak zrobić atrakcyjną w formie diagno-
zę, która by do młodzieży trafiała? Je-
żeli to była ankieta, to oni na sam jej 
widok byli zniechęceni; jeżeli próbo-
waliśmy rozmawiać, to zauważaliśmy, 
że mają silny stereotyp biblioteki koja-
rzącej się tylko i wyłącznie z książkami, 
a tym samym, jeśli mieli dla nas jakieś 
pomysły, to wiązały się one z książka-
mi. Projekt „Bez ściemy o…” był pró-
bą przełamania tego stereotypu i wyj-
ścia do młodzieży z małą propozycją 
wspólnego działania poza kontekstem 
czytelniczym. Liczymy na to, że po-
przez takie projekty uda się zaintereso-
wać młodzież naszą podstawową dzia-
łalnością – książkami.
Marzę o tym, żeby w bibliotece po-
jawiła się młodzież. Chciałabym, aby 
wartością dodaną tego projektu było 
grono gimnazjalistów z grupy uczest-
ników, które będzie chciało kontynu-
ować z nami współpracę. Mamy już 
pomysły na kolejne projekty, ale po-
trzebujemy młodych ludzi, którzy po-
mogą nam wejść w ich środowisko.

GG Nasza szkoła jest przekro-
jem całego Przasnysza. W mieście 
jest jedno gimnazjum, więc mamy tu 
wszystkich uczniów – i tych, którzy się 
interesują kulturą, i tych, którzy się in-
teresują sportem, i tych, którzy się in-
teresują zupełnie czymś innym. Nie 

znajdę siedmiuset uczniów meloma-
nów, ale mogę wyłonić grupę gimna-
zjalistów, która jest ukierunkowana na 
konkretne działanie i chce się włączać. 
W zeszłym roku organizowaliśmy noc-
ny maraton filmowy, na który przyszło 
sto osób. Dlaczego nie pięćset? Dlate-
go, że tylko sto osób lubi oglądać filmy 
i o nich później opowiadać. W projek-
cie „Bez ściemy o…” nie brała udziału 
cała szkoła, ale ta grupa uczniów, któ-
ra w nim uczestniczyła, jest bardzo za-
dowolona. Z punktu widzenia tej ma-
łej grupy projekt na pewno przyniesie 
bardzo dobre efekty. 

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ 
MS Na samym początku współ-
pracy trzeba ocenić swoje korzyści. 
Wiadomo, że jeżeli ktoś w coś wcho-
dzi, to chce wiedzieć, co z tego bę-
dzie miał. Każdy z partnerów musi 
wiedzieć, co dobrego przyniesie 
współpraca. W tym projekcie dofinan-
sowanie otrzymała biblioteka, ale zale-
żało nam, aby inni partnerzy też z pro-
jektu skorzystali: żeby dzieciaki miały 
fajne zajęcia, żeby się czegoś nauczy-
ły, czegoś innego, niż mogą się na-
uczyć w szkole, żeby dzieci niepełno-
sprawne miały możliwość poznania 
nowej instytucji – przyjaznej, takiej, 
która jest fajna i do której mogą pójść 
po lekcjach z rodzicami. 
Ważny jest też podział zadań między 
współpracującymi, jasne określenie, 
czego jako partnerzy oczekujemy od 
siebie nawzajem, na co się godzimy, 
a na co nie.
Nie ukrywam, że potrzebne nam są po 
prostu pieniądze na realizację takich 
projektów. Jako dyrektor biblioteki sta-
ram się wykorzystywać różne możli-
wości dofinansowania, bo wiem, że 
wielu działań z budżetu biblioteki nie 
zrealizuję. Na takich małych grantach 
można się nauczyć pisania projektów. 
O właśnie! Przydałyby się warsztaty 
o tym, jak ze sobą lepiej współpraco-
wać. Fajnie, gdyby to były spotkania 
bardzo praktyczne: jak robić diagno-
zę lokalną, jak budować partnerstwa, 
w co inwestować, a czego unikać, jak 

pisać wnioski o dofinansowanie. Do-
brze, gdyby to były warsztaty dla osób, 
które tutaj, konkretnie na tym terenie, 
pracują i które chciałyby zawiązywać 
partnerstwa w przyszłości. Jedne in-

stytucje czy organizacje są troszecz-
kę bardziej do przodu w nawiązywaniu 
współpracy z innymi, inne dopiero za-
czynają, jeszcze inne w ogóle nie wie-
dzą, na czym polega współpraca.
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or Daję słowo
Cel

Ukazanie, że dobre słowa mają moc, a poprzez akcje artystyczne można zmieniać 
środowisko lokalne. 

działania

Najważniejsze działanie to akcja w przestrzeni miejskiej zakończona stworzeniem 
muralu z dobrych słów zebranych od mieszkańców pod kuratorską opieką Dariusza 
Paczkowskiego. 
Głównym założeniem projektu jest partycypacja. Uczestnicy mają wpływ na każ-
dy jego element. Działania zaczęli od wymyślenia nazwy grupy i znaku graficznego. 
W trakcie warsztatów z projektowania sytuacji twórczych prowadzonych przez Ja-
nusza Byszewskiego uczestnicy doprecyzowali pomysł akcji. Zaplanowali event na-
wiązujący do wymiany garażowej, tylko zamiast przedmiotów zachęcali do wymia-
ny dobrych słów. Akcja „Wietrzenie” przybrała formę happeningu artystycznego. 
W przestrzeni restauracji zaaranżowano kilka stanowisk: dobre ciasto za dobre sło-
wo, z dobrym słowem każdemu do twarzy, wietrzenie. Zebrane słowa rozwieszano 
na sznurze przed restauracją. W trakcie akcji dwie grupy zbierały słowa w centrum 
Mińska Mazowieckiego. Słowa wkomponowano w mural przy dworcu PKP uroczy-
ście odsłonięty w poniedziałek 24 października 2015 roku. Na tę okazję zostały za-
projektowane kartki pocztowe do wysyłki dobrych słów. 

efekty 

Powstał mural dobrych słów, który jest efektem pracy młodzieży z mieszkańcami 
Mińska Mazowieckiego. Jest też zauważalną zmianą przestrzeni wspólnej. 
•	 integracja	grupy	
•	 integracja	społeczności	lokalnej	
•	 inspirowanie	młodych	historią	
•	 zaszczepienie	motywacji	do	dalszej	pracy

Metoda | narzędzie | dziedzina

happening artystyczny | street art | spotkanie

MiejsCe

Mińsk Mazowiecki 

odbiorCy

Wiek: 0–103 lat
Młodzież ponadgimnazjalna bezpośrednio zaangażowana w projekt (Liceum Ogól-
nokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim) oraz uczestni-
cy i odbiorcy działań w przestrzeni miejskiej – mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. 
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Partnerzy: MUzeUM + szkoła

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
Celem Muzeum jest wszechstronne ukazanie bogatej biografii człowieka, patrioty, 
żołnierza i męża stanu oraz upowszechnienie w społeczeństwie, szczególnie w mło-
dym pokoleniu, wyznawanych przez Józefa Piłsudskiego wartości: dumy narodowej 
i postawy patriotycznej, poświęcenia w pracy i walce, szacunku dla polskich trady-
cji, tolerancji dla odmienności narodowych i religijnych oraz gotowości do współ-
działania i współżycia z ludźmi innych przekonań w imię wartości nadrzędnych – 
wolności i niepodległości. Przedstawia unikalne doświadczenia narodu polskiego 
w walce o niepodległość, odbudowie własnej państwowości i tworzeniu nowocze-
snego państwa wyprzedzającego na wielu polach społecznych, kulturowych, gospo-
darczych i naukowych stare demokracje europejskie, na przykład w kwestiach praw 
pracowniczych, praw kobiet, powszechnej edukacji, rozwoju nauki i techniki. Za-
pewnia zaplecze naukowe dla badaczy, historyków, studentów i uczniów.
www.muzeumpilsudski.pl
+
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 
W 2016 roku placówka obchodzi setną rocznicę istnienia. Szkoła szczyci się bar-
dzo wysokimi wynikami uzyskanymi z zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych. W rankingu liceów ogólnokształcących w Polsce zajęła 109. miejsce. 
Placówka uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, prowadzi wymiany zagra-
niczne, angażuje się w pracę na rzecz pamięci historycznej. Działalność charyta-
tywna jest jednym z najważniejszych jej priorytetów wychowawczych. Dwukrotnie 
uzyskała tytuł „Szkoły Dialogu”.
www. lo1pms.pol.pl

relizatorki

Katarzyna Łaziuk – nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Ab-
solwentka pedagogiki specjalnej i filologii angielskiej. Obecnie pracuje nad rozpra-
wą doktorską na temat wpływu nieformalnego nauczania o Holokauście na po-
stawy społeczne młodzieży. Zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim; podejmuje 
szereg działań na rzecz pamięci o Żydach mińskich. Jest ambasadorką Muzeum Po-
lin i liderką dialogu w Fundacji Forum Dialogu. Ponadto, angażuje się w pracę Sto-
warzyszenia MiLA zajmującego się współpracą z miastem Lacey w Stanach Zjed-
noczonych. Jest koordynatorką projektów edukacyjnych, odpowiada za programy 
wymiany młodzieży z zagranicy. Wyróżniona Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za 
naprawianie świata”.

Monika Marciniak – historyczka, animatorka kultury, muzealniczka, audio- 
deskryptorka. Specjalistka do spraw edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. Realizuje projekty z zakresu historii lokalnej i wielokulturowości. W swej 
pracy kładzie nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z dysfunk-
cjami wzroku. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku oraz sty-
pendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu animacji kultury. 
Ambasadorka Muzeum Polin. W 2015 roku nagrodzona przez „Gazetę Wyborczą” 
„Świadectwem Otwartego Umysłu” za to, że do nauki historii, lokalnego patrioty-
zmu i otwartości na różnorodność nie waha się użyć nawet hip-hopu i plasteliny.

Monika Marciniak & Katarzyna Łaziuk

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI
MM Nasza współpraca przebie-
gała bardzo dobrze z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, poznałyśmy się już 
wcześniej. Znałam świetne projekty 
Kasi, widziałam, że ma charyzmę, i na 
współpracy z taką osobą mi zależało. 
Kasia zajmowała się koordynacją i or-
ganizacją działań na miejscu, ja ko-
ordynowałam projekt merytorycznie, 
utrzymywałam kontakt z prowadzący-
mi i z MIK. Wiedziałam, że ten projekt 
nam po prostu wyjdzie. Bo nie jest tak, 
że wybieramy sobie szkołę do współ-
pracy, tylko człowieka. 
Szkoła jako instytucja jest zbiurokraty-
zowana, ale ta biurokracja to nie jest 
zwykle nadgorliwość, tylko koniecz-
ność proceduralna. Jeśli ktoś dopiero 
zaczyna taką współpracę, może my-
śleć, że to jest brak zaangażowania. To 
nie jest prawda. Animator musi wie-
dzieć, że jeśli z młodzieżą wychodzi 
się pięć metrów od szkoły, to formal-
nie trzeba mieć zgodę rodziców. W sy-
tuacji nieobecności nauczyciela trze-
ba ustalać zastępstwa. Jeśli to ma być 
formalnie działanie szkolne, to trze-

ba wziąć pod uwagę plan pracy szko-
ły. Nie wystarczy znaleźć fajną, ak-
tywną nauczycielkę, trzeba też mieć 
kontakt z dyrekcją czy radą rodziców. 
W ramach naszego projektu wzięła to 
na siebie Kasia, która jest nauczyciel-
ką – bez niej musiałabym przechodzić 
te wszystkie ścieżki sama, załatwiać 
formalności, przekonywać do siebie 
i swojego projektu. 

KŁ Obie z Moniką jesteśmy 
w programie Ambasadorzy Muzeum 
Polin – to grupa edukatorów z ca-
łej Polski, którzy w lokalnych środo-
wiskach zajmują się kulturą Żydów. 
Podczas wizyty studyjnej w Berlinie 
miałyśmy okazję do podzielenia się 
tym, jakie projekty realizujemy. Kie-
dy Monika zaczęła pracę w Muzeum 
Piłsudskiego, pomyślała o stworzeniu 
Młodzieżowej Rady Muzeum i zwróci-
ła się do mnie, bo ja zawsze wychwala-
łam swoją młodzież. 
Muzeum chce słuchać głosu młodych 
ludzi, odwoływać się do ich doświad-
czeń i potrzeb. Chce też wyposażyć 
młodych ludzi w kluczowe umiejęt-
ności, które pomogą im podejmować 
samodzielne działania na rzecz kul-
tury. To daje młodym ludziom poczu-
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mogą mieć na coś wpływ; stawia ich 
w pozycji partnerów i osób, które są 
dla muzeum ważne. Zanim Monika na-
pisała wniosek w konkursie Kultural-
nych Edukatorów, pomysł skonsulto-
wała wcześniej z młodzieżą. 
W ramach Kulturalnych Edukatorów 
byłam koordynatorką ze strony szkoły, 
a Monika została koordynatorką mery-
toryczną. Do moich obowiązków na-
leżał kontakt z młodzieżą, zorganizo-
wanie grup, zwalnianie ich z lekcji, 
ale też zadania lokalne – pisma o zgo-
dę na wykorzystanie ściany na mu-
ral. Było mi bardzo przykro, kiedy PKP 
odmówiły mi udostępnienia ściany na 
mural w przejściu podziemnym, cho-
ciaż teraz myślę, że to miejsce, w któ-
rym mural powstał, jest jeszcze lepsze 
– to ściana na dworcu PKP, którą udo-
stępnił nam prywatny przedsiębiorca. 
Czułam się jak petent, mimo że mia-
łam przekonanie, że pomysł może się 
wszystkim nam przysłużyć i ma bardzo 
pozytywne przesłanie. Bardzo wspierał 
nas burmistrz, jednak i jemu nie udało 
się przekonać władz PKP. 

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI
MM  Bardzo ważna jest grupa od-
biorców. Nawet najlepszy pomysł nie 
wyjdzie, jeśli ich zabraknie. W Warsza-
wie jest tak bogata oferta kulturalna, 
że można wymyślić najciekawszy pro-
jekt, a nikt na niego nie zwróci uwagi. 
Trzeba mieć naprawdę atrakcyjną pro-
pozycję. Obserwuję, że młodzież się 
zmienia, jest strasznie przemęczona 
i jej największym marzeniem jest sen 
i wolny czas. Mają mnóstwo korepety-
cji i prac domowych. Za moich czasów 
nie dostawało się stu zadań z matema-
tyki na weekend. Nauczyciele generali-
zują, że młodzieży nic się nie chce. To 
nie jest tak. Uczniowie są wykończeni. 
Nie mam jeszcze pomysłu, jak najle-
piej się z nimi komunikować. Czasem 
myślę, że nie przyjdą, bo nie było żad-
nego odzewu na grupie na Facebo-
oku, a okazuje się, że jednak są. Mło-
dzież jest raczej odpowiedzialna, jeśli 
się już zadeklaruje, to przychodzi. 

Ważne kwestie to zatem: komunika-
cja, zapewnienie atrakcyjności projek-
tu i czas. 

KŁ Nasi uczniowie są bardzo 
ambitni. Z jednej strony chcieli być na 
lekcjach, z drugiej, w tym samym cza-
sie, na warsztatach. Nie muszę ich za-
chęcać do działania, zawsze są jacyś 
chętni. Dla mnie ważniejsze jest, żeby 
była to mała grupa uczniów, ale takich, 
którym zależy, a nie duża grupa, która 
została do działania zmuszona.
Wspólnie z młodzieżą potrzebujemy 
warsztatów o komunikacji. Zdarza-
ło się, że nie rozumieliśmy się w peł-
ni. Młodzież jest teraz bardzo zajęta 
– ma dużo prac domowych i dodatko-
wych lekcji. Wiem, że oni bardzo chcą 
działać, ale obowiązki szkolne sprawia-
ją, że czasem do ostatniej chwili nie 
mogą na 100% zadeklarować uczest-
nictwa. Chcemy to zrozumieć, usły-
szeć od nich coś więcej, znaleźć roz-
wiązanie. 

WYZWANIA 
NA PRZYSZŁOŚĆ
MM Powszechne w instytucjach 
kultury są negatywne stereotypy doty-
czące nauczycieli. Przykładowo – na-
uczyciel przychodzi z klasą na lekcję 
muzealną, a najchętniej poszedłby na 
kawę. Ja się temu nie dziwię, bo za-
pewne od rana nie wypił kawy, a czę-
sto nawet nie zjadł śniadania. W szkole 
nie zaczyna się pracy tak jak w biurze – 
od wypicia porannej kawy, tylko wcho-
dzi się z kluczem na lekcję. Ta praca 
jest obarczona dużą odpowiedzialno-
ścią i napięciem, szczególnie jak wy-
chodzi się z młodzieżą poza szkołę. 
Potrzebny jest ten moment puszczenia 
emocji chociaż na chwilę. Instytucjom 
kultury przydałaby się wiedza o tym, 
jak wygląda życie nauczyciela – jak wy-
glądają ramy, w których musi się po-
ruszać. Możemy skutecznie planować 
współpracę, dopiero jeśli znamy swoje 
możliwości i wiemy, w czym możemy 
się wspierać, w czym uzupełniać. 
Z drugiej strony hasło „projekt” nie ko-
jarzy się nauczycielom dobrze – 

najczęściej z tym, co jest realizowane 
w edukacji gimnazjalnej, a co nie ma 
nic wspólnego z tymi projektami, któ-
re my robimy. To jest też kwestia defi-
nicji, które dobrze jest sobie dokład-
nie objaśnić. 
Relacji nie da się zbudować przez te-
lefon, a to relacje właśnie znacząco 
wpływają na jakość współpracy. Po 
prostu musimy się spotykać. Jeśli chcę 
przeprowadzić jakiś projekt, to nie wy-
starczy, że wyślę informację, muszę 
pójść do szkoły osobiście. Instytucja 
to ludzie. 

KŁ Nauczyciel, który ma pasję 
i robi coś z zaangażowaniem, nie bę-
dzie miał problemu ani ze znalezie-

niem odbiorców, ani z motywacją do 
pracy. Jeśli nauczyciel ma ciekawość, 
otwartość i potencjał, ale nigdy nie re-
alizował projektu, to warto rzucić go 
na głęboką wodę – to właśnie poprzez 
działanie i doświadczenie nabieramy 
wiary w siebie i przekonania, że może-
my robić to, co robimy. 
Ogromne znaczenie przy realizacji 
projektów w szkole ma też wsparcie 
dyrektora, jego wiara w nauczyciela. 
Staram się zawsze być na wydarze-
niach organizowanych przez kogoś ze 
szkoły, tak ucznia, jak i nauczyciela. 
Moja obecność to wyraz mojego zaan-
gażowania. To jest bardzo ważne.
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or Historia jakiej nie znacie!  
Poganie i chrześcijanie 
Cel

Zapoznanie radomskiej młodzieży z historią ziem polskich w dobie chrztu Mieszka I  
oraz z historią Radomia z perspektywy archeologicznej.

działania

Uczniowie wzięli udział w cyklu wykładów multimedialnych prowadzonych przez 
archeologów z zakresu najdawniejszej historii Polski. Wykłady uzupełniła wyciecz-
ka w dolinę rzeki Mlecznej do zespołu wczesnośredniowiecznego Radomia, gdzie 
odbyła się rekonstrukcja historyczna domostwa i walki wojów. 
Na podstawie zdobytej wiedzy, a także w oparciu o własne scenariusze uczniowie 
stworzyli krótkometrażowe autorskie filmy animowane podczas warsztatów z ani-
macji poklatkowej. 

efekty 

Uczniowie zapoznali się z najdawniejszą historią Polski, regionu i miasta, a także 
nabyli nowe umiejętności – poznali technikę i metodę animacji poklatkowej. Po-
wstały trzy filmy metodą animacji poklatkowej będące wariacją na temat historii 
ziem polskich w dobie chrztu Mieszka I. 

•	 pogłębienie	wiedzy	historycznej	
•	 rozwijanie	kreatywności	
•	 rozwijanie	zainteresowań	artystycznych	(filmowych)	
•	 rozwijanie	zainteresowań	historycznych	
•	 nabycie	umiejętności	pracy	w	grupie

Metoda | narzędzie | dziedzina

historia | archeologia | animacja poklatkowa | rekonstrukcja historyczna

MiejsCe

Radom

odbiorCy

Liczba osób: 30
Wiek: 13–15 lat
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 12 w Radomiu.

Partnerzy: MUzeUM + szkoła

Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja 
W procesie edukacyjnym ważną rolę odgrywają wdrażane innowacje pedagogiczne 
służące poszerzaniu zainteresowań uczniów oraz bogaty zakres tematyczny realizo-
wanych projektów i różnorodna, szeroka oferta zajęć dodatkowych.
www.gimnazjum12radom.dbv.pl/news.php
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Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Instytucja kultury województwa mazowieckiego. Mieści się w dawnym kolegium 
oo. Pijarów przy Rynku 11. Znajdują się w nim następujące działy: Sztuki Dawnej, 
Historii, Archeologii, Przyrody, Naukowo-Oświatowy, Sztuki Nieprofesjonalnej, 
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, Plastyczno-Techniczny i Biblioteka. Placów-
ka jest w posiadaniu jednej z bardziej znaczących kolekcji dzieł Jacka Malczewskie-
go w kraju. Przechowuje także dużo osobistych pamiątek po malarzu i jego rodzinie. 
Oddziałami Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu są: Muzeum Sztuki 
Współczesnej i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. 
muzeum.edu.pl

realizatorki

Joanna Siemiątkowska – nauczycielka muzyki i informatyki, dyrygentka dwóch 
chórów. Doradca metodyczny dla Radomia oraz były doradca metodyczny woje-
wództwa radomskiego w zakresie muzyki. Wielokrotnie nagradzana kompozytorka 
i poetka. Autorka i konsultantka publikacji oraz programów nauczania. Współau-
torka i realizatorka innowacji pedagogicznej programowo-metodycznej rozszerza-
jącej zainteresowania medialno-artystyczne uczniów „Świat w dźwiękach, słowach 
i obrazach”. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzyma-
ła nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Elżbieta Skubicha – archeolog, pracownik Działu Archeologii w Muzeum im. Jac-
ka Malczewskiego w Radomiu. Współautorka scenariuszy wystaw archeologicz-
nych i historycznych, realizatorka działań edukacyjnych związanych z pradziejami 
regionu radomskiego oraz historią Radomia. Współautorka przewodnika archeolo-
gicznego po ziemi radomskiej Radomskie. Alfabet wykopalisk.

Katarzyna Solarska – archeolog. Zaangażowana w działania animacji kulturowej. 
Współpracuje z muzeami oraz instytucjami nauki i kultury na rzecz aktywizacji 
społeczności oraz ochrony, promocji i popularyzacji dziedzictwa.

Elżbieta Skubicha & 
Joanna Siemiątkowska & 
Katarzyna Solarska 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY 
REALIZATORAMI

ES Z Katarzyną współpraco-
wałyśmy już wcześniej – wiedziałam, 
że można na nią liczyć, że jest odpo-
wiedzialna i ma świetne pomysły, na-
tomiast Joannę poznałam na spo-
tkaniach inicjujących Kulturalnych 
Edukatorów, potem nawiązałyśmy 
bliższy kontakt podczas warsztatów 
i spotkałyśmy się, żeby porozmawiać 
o wspólnym złożeniu wniosku. Wnio-
sek pisałyśmy we trzy – każda z nas 
wniosła w ten projekt coś od siebie. 
Współpraca sama się układała. Myśmy 
właściwie o tym nie rozmawiały. Któraś 
coś proponowała, konsultowała z po-
zostałymi, pozostałe dopowiadały. Po-
dział obowiązków był naturalny: Kasia, 
najmłodsza, była od spraw interneto-
wych (strona FB, grupa), ja zajęłam się 
sprawami organizacyjnymi i promocyj-
nymi (powiadomienie mediów, przygo-
towanie plakatów, zrobienie zakupów 
na warsztaty), Joanna jako nauczyciel 
wzięła na siebie sprawy związane ze 
szkołą. 

JS Każda z nas miała przydzie-
lone zadania wcześniej, stąd wiedzia-
łyśmy, za co odpowiadamy i co mamy 
robić. Myślę, że dobrze się z tego wy-
wiązywałyśmy, więc wspólna praca 
była miłym doświadczeniem. Jeśli po-
jawiały się jakieś trudności – na bieżą-
co reagowałyśmy i wszystkie proble-
my były rozwiązywane. Tak harmonijna 
współpraca była dla mnie pozytywnym 
zaskoczeniem podczas realizacji tego 
projektu i przyniosła mi olbrzymią sa-
tysfakcję. Dzięki partnerskiej współpra-
cy szkoły i Muzeum Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego stało się dla uczestni-
ków projektu – uczniów Publicznego 
Gimnazjum nr 12 – miejscem bliskim 
i zachęcającym do poznawania i od-
krywania kultury i sztuki, szczególnie 
tej związanej z Radomiem.

ES  Zawsze mi się wydawało, że 
współpraca jest łatwiejsza, jak się ko-
goś zna, a tu się okazało, że równie do-
brze można współpracować z osobą 
wcześniej nieznaną. 

KS Z Muzeum współpracuję już 
od kilku lat. Ze szkołą – po raz pierwszy 
w tak jasno określonej formule projek-
tu. Muszę przyznać, że współpracowa-
ło się całkiem dobrze [śmiech]. Szkoła 
rządzi się swoimi prawami, co zrozumia-
łam, kiedy spoczęła na mnie odpowie-
dzialność ustalenia kalendarium dzia-
łań. Szkole trudno jest się dopasować, 
bo ma inne – w dodatku bardzo ważne, 
bo szkolne – obowiązki; wszystko musi 
planować z wyprzedzeniem, co jest 
oczywiste. Ustalenie szczegółów spo-
tkań było niemałym wyzwaniem, ale na 
szczęście udało się wszystko pogodzić. 

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI
KS Gimnazjaliści początkowo 
byli trochę onieśmieleni. Pierwszą czę-
ścią projektu były wykłady. Nam – re-
alizatorkom – wydawało się, że mul-
timedialne wykłady to forma bardzo 
atrakcyjna, ale patrzyłyśmy na to ze 
swojej, a nie z ich perspektywy. To 
była część ważna i potrzebna do dal-
szej części projektu, ale na sam po-
czątek działań może zbyt wymagają-
ca skupienia uwagi. Być może wykłady 
przypominały uczniom szkolne lekcje, 
choć zaproszeni prelegenci starali się 
atrakcyjnie przekazywać wiedzę, wpro-
wadzali współczesne porównania i za-
chęcali do dyskusji. Dzisiaj już wiem, 
że choć z przekazywania wiedzy nie 
można rezygnować, większy nacisk na-
leży kłaść na aktywne, kreatywne dzia-
łania warsztatowe.

ES Dla gimnazjalistów trudne 
było to, że projekt trwał dwa miesią-
ce, a między działaniami były przerwy. 
Wydaje mi się, że łatwiej by im było się 
zaangażować, gdyby projekt był krót-
szy, a bardziej intensywny. Po drugie, 
nam się wydawało, że logicznie jest 
zacząć od teorii (wykładu), a potem 
przejść do praktyki (warsztatów). Teraz 
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sądzę, że gdyby uczniowie wpierw się 
dowiedzieli, na czym polega anima-
cja poklatkowa, to podczas wykładów 
mogłyby powstawać w ich głowach hi-
storie. Wykłady były bardzo cenne, ale 
nie wiedząc, jakie będzie kolejne dzia-
łanie, do końca nie zdawali sobie spra-
wy, po co im to.

KS To, co mnie najbardziej za-
skoczyło w tym projekcie, to metamor-
foza dzieciaków podczas pracy warsz-
tatowej. Wspólna praca w grupach 
nad stworzeniem scenariusza i wizu-
alnego kształtu animacji oraz szukanie 
rozwiązań w poszczególnych scenach 
w mig ujawniły ich entuzjazm i chęć 
działania, a po zmontowaniu klatek 
w krótkometrażowy film – dały poczu-
cie zadowolenia i wyraźną satysfakcję. 

ES Inaczej sobie wyobrażałam 
gimnazjalistów – to mnie zaskoczy-
ło. To jest przecież specyficzny wiek. 
Nasza grupa była bardzo zdyscypli-
nowana, wszyscy chcieli brać udział 
w działaniach i widzieli w tym wartość. 
Czasem gadali, czasem nie uważali, 
ale to jest przecież normalne. 

JS Uczniowie o zainteresowa-
niach medialnych, artystycznych i hi-
storycznych, a w szczególności zwią-
zanych z historią Radomia, sami 
zgłosili się do tego projektu i wszyscy, 
którzy byli chętni, w nim uczestniczyli, 
czyli byli zaangażowani emocjonalnie. 
Każde dziecko ma swoje pasje i chce 
je realizować. Nie można myśleć, że je-
śli ktoś nie ma osiągnięć edukacyjnych 
w szkole, to nie ma pasji. I na pewno nie 
byłoby dobrze, gdybyśmy im narzuca-
li, co kto ma robić, bo każdy młody czło-
wiek ma swoją ścieżkę rozwoju i swój 
pomysł na życie. I nie każdy też – co 
warto podkreślić – musi być aktywny. 
Uczniowie powinni mieć swobodę wy-
boru. Moim zadaniem jako nauczycielki 
jest motywowanie ich do świadomego 
uczestnictwa w kulturze, umożliwianie 
im odkrycia i rozwijania własnych ta-
lentów oraz stworzenie warunków do 
jak najszerszego poznania świata i lu-

dzi. Żywa reakcja młodzieży – jej aktyw-
ność, łatwość nawiązywania kontaktów, 
twórczość, stanowczość, chęć pozna-
nia, a także umiejętność współpracy, 
planowania i realizacji zamierzeń – po-
twierdzała, że chętnie angażuje się ona 
w tego typu projekty.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

ES Trzeba zadbać o współpra-
cę z władzami miasta – z Wydziałem 
Kultury czy z Wydziałem Oświaty. Moż-
na byłoby pomyśleć o lokalnych spon-
sorach, chociaż były już takie próby 
i różnie to wychodziło. Na tym terenie 
działają też rozmaite stowarzyszenia 
– muzyczne, jak Fundacja Ars Antiqua 
Radomiensis, czy Stowarzyszenie Przy-
jaciół Radomskiej Fary związane z hi-
storią tutejszej parafii – można byłoby 
z nimi realizować wspólne projekty. Są 
wreszcie również inne szkoły i przed-
szkola, z którymi jesteśmy zaprzyjaź-
nieni. Nie trzeba usprawniać współ-
pracy, która jest i owocuje, trzeba 
rozszerzać współpracę na inne pod-
mioty kultury. 
A chętnych uczestników nie brakuje. 
Dwa lata temu uczestniczyłam w orga-
nizowanym co miesiąc przez Muzeum 
programie edukacyjnym „Niedziela 
z archeologią”, w ramach którego dzie-
ciaki przychodziły między innymi na 
warsztaty archeologiczne i historyczne, 
a potem biegały za mną i pytały: „Prose 
pani, a kiedy będą następne?”.

JS Myślę, że w kwestii współ-
pracy oświaty z kulturą dobrze było-
by wprowadzić rozwiązania systemo-
we, co pomogłoby zaangażować się 
i uczniom, i nauczycielom w działa-
nie oraz nadałoby ważność tym przed-
sięwzięciom. Edukacja kulturalna nie 
funkcjonowałaby jednostkowo, tyl-
ko byłaby całościowa. Jest pełno po-
mysłów, które mogą temu służyć, są 
też konkretne zachęty dla nauczycie-
li i uczniów, żeby chcieli się włączyć 
w działanie. Taki program edukacji kul-
turalnej w Radomiu już istnieje – je-
stem jego twórcą. 
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or Przedszkolaki projektują książkę
Cel

Rozwijanie zainteresowania książkami i zaciekawienia dzieci czytelnictwem z za-
stosowaniem nowoczesnych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 
i kreatywności, myślenia analitycznego, wyobraźni i spostrzegawczości u przed-
szkolaków, a także wskazywanie kreatywnych sposobów korzystania z nowocze-
snych technologii. 

działania

W Przedszkolu Miejskim nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie przeprowadzo-
no zajęcia dla starszaków oraz otwarte warsztaty podczas trzech imprez miejskich: 
„Czytanie w plenerze”, inauguracja Centrum Komunikacji i „Noc Kultury”. 
Dzieci pracowały pod okiem legionowskiej poetki Hanny Niewiadomskiej oraz wy-
szkolonych nauczycielek, które kompetencje zdobyły w ramach programu „Mi-
strzowie Kodowania Junior”. 
Równolegle do warsztatów odbywały się zajęcia literackie oraz warsztaty z progra-
mowania na tabletach z wykorzystaniem aplikacji Scratch junior. Dzieci układały 
rymowanki, które następnie ilustrowały na tabletach, korzystając ze wsparcia profe-
sjonalnej ilustratorki Barbary Wierzchowskiej. Tak powstał materiał na książkę, któ-
rej współautorami i współtwórcami są dzieci.

efekty 

Dzięki projektowi „Przedszkolaki projektują książkę” dzieci ćwiczyły umiejętność 
kreatywnego korzystania z nowoczesnych technologii. Pokazano im, że – poza gra-
mi i YouTube’em – można wykorzystać tablet do tworzenia własnych bajek i ani-
macji. Dzieci doszły do poziomu, z którego o wiele łatwiej będzie im w przyszłości 
korzystać z nowoczesnych technologii i internetu w sposób twórczy, odpowiedzial-
ny i bezpieczny. Poprzez zajęcia literackie natomiast przedszkolaki poznały pojęcie 
rymu i wyćwiczyły wyszukiwanie rymów do podawanych słów.
W efekcie powstała książka Bajkowe kodowanie zawierająca wiersz Zaczytany zagajnik 
napisany wspólnie przez Hannę Niewiadomską i przedszkolaki z grup Kotki i Wie-
wiórki.
•	 rozwinięcie	kreatywności	
•	 zaszczepienie	pewności	siebie	
•	 umiejętność	współpracy	i	współdziałania	
•	 zmotywowanie	do	działania	
•	 zachęcenie	do	aktywności	
•	 otwartość	i	śmiałość	

Metoda | narzędzie | dziedzina

warsztaty literackie | warsztaty z kodowania | gry i zabawy ruchowe i matematyczne 
| rysowanie na kartkach i tabletach

MiejsCe

Legionowo
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Grażyna Chojnowska 
& Hanna Niewiadomska

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI

GC Pomysł na współpracę z Ha-
nią zrodził się podczas warsztatów 
w Ciechanowie. Tak sobie wymyśli-
łam: to będzie książka, a jak książka – 
no to Hania. Znałyśmy się z różnych 
wydarzeń w Legionowie. Ujęła mnie 
tym, że nie zachowuje się jak gwiaz-
da (choć ma ku temu powody), lecz 
jest zwyczajną osobą. „Ja jestem tak 
jak wy mamą, żoną”, wielokrotnie po-
wtarza, co zachęciło mnie do zapozna-
nia się z jej twórczością. Choć znały-
śmy się wcześniej, to dopiero podczas 
tego projektu połączyłyśmy nasze siły: 
literackie Hani i moje z zakresu kodo-
wania. Współpraca z Hanią uświado-
miła mi, że łączy nas wiele cech: pra-
cowitość, aktywność, pomysłowość, 
optymizm, czasem „szalone” pomysły 
i poczucie humoru. Z tego też powodu 
działałyśmy dużo, szybko i pożytecz-
nie. Czego się nauczyłam? Nieodkła-
dania spraw na potem. Hania działa 
tu i teraz, ja czasem rozwiązuję kilka 
spraw równocześnie i wbrew oczeki-
waniom nie zyskuję czasu. 

HN Działałyśmy bez przerwy – 
cały czas byłyśmy dla siebie dostępne 
poprzez maile, telefony, SMS-y, żeby 
wszystko móc szybko zgrać i dopraco-

wać. Było wiadomo, kto się czym zaj-
muje, ale też kiedy była taka potrzeba, 
reagowałyśmy na bieżąco. Dzięki tej 
współpracy zyskałam odwagę w sięga-
niu po nowe i uczyłam się gromadzić 
wokół siebie życzliwych i chętnych do 
współpracy ludzi.

GC Pomyślałyśmy, że zapuka-
my jeszcze do innych instytucji kultu-
ry w mieście, by skorzystać zarówno 
z potencjału ludzkiego, doświadczenia 
w promocji, jak i z atrakcyjnych miejsc 
do działania, na przykład z nowocze-
snej Poczytalni w Centrum Komuni-
kacji. Spotkałyśmy się z życzliwością 
i wsparciem. Instytucje kultury w Le-
gionowie znają nas i wiedzą, że jeste-
śmy otwarte na współpracę i chętne 
do aktywnego działania w imprezach 
miejskich. 

HN To, że współpraca układa-
ła się dobrze, nie było dla mnie zasko-
czeniem. W Legionowie działamy ra-
zem. Po prostu. 

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI 
GC Wszystkie dzieciaki, któ-
re były na „Czytaniu w plenerze”, bra-
ły udział w kodowaniu na macie edu-
kacyjnej i tabletach. Przyciągałyśmy je 
jak magnes. Zresztą taka była intencja: 
dorośli czytają sobie w ciszy, w parku, 
podczas gdy dzieci korzystają z naszej 
oferty. Zainteresowanie słuchaniem 
wierszy Hani, rysowaniem ilustracji na 

odbiorCy

Wiek: 0–103 lat
Dzieci bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (42 dzieci w wieku 6 lat), 
uczestnicy imprez miejskich i Pikniku Twórczej Aktywności (w tym dzieci, rodzice 
i goście – mieszkańcy Legionowa).

Partnerzy: Przedszkole + aniMator

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie 
Największe przedszkole w Legionowie: 10 oddziałów dla 260 dzieci w wieku 3–6 lat; 
zatrudnia 20 nauczycieli. 
Placówka realizuje liczne programy i projekty nagradzane certyfikatami: „Partner-
skie Przedszkole”, „Optymistyczne Przedszkole”, „Bezpieczne Przedszkole”, „Zielo-
na Flaga”. Szczególnie doceniane za działalność ekologiczną, czytelniczą, współpra-
cę z rodzicami i środowiskiem, współpracę międzynarodową ze Słowacją i Rumunią 
(eTwinning), stosowanie nowoczesnych technologii, rozwijanie zdolności matema-
tycznych u dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia. 
W tradycje przedszkola wpisują się: Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkol-
nej „Rozśpiewane Przedszkole” (od 1988), Międzyprzedszkolny Turniej Układania 
Puzzli (od 2005), Piknik Rodzinny (od 2001), Piknik Twórczej Aktywności (od 2015), 
w tym Europe Code Week. 
Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, znane jest w kraju i poza 
jego granicami. Wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego, tańca, rytmiki, chęt-
nie uczestniczą w zajęciach baletowych i karate.
www.pm12.legionowo.pl
+
Animatorka: Hanna Niewiadomska

rezalizatorki

Grażyna Chojnowska – nauczyciel dyplomowany Przedszkola im. Króla Maciusia 
w Legionowie; magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; absolwent-
ka studiów podyplomowych z zarządzania w oświacie oraz przedsiębiorczości z pod-
stawami ekonomii. Dwukrotnie nagrodzona tytułem Lidera Twórczego Zarządzania 
(2013, 2015) oraz Medalem KEN (2016). Aktywnie współpracuje ze środowiskiem: od 
2003 roku organizuje w placówce WOŚP oraz liczne akcje charytatywne dla dzieci 
chorych, niepełnosprawnych i z niezamożnych rodzin. Współrealizatorka projektów 
miejskich: „Razem dla rozwoju”, „Koncert dla Michałka”, „Rady na odpady”, autor-
ka programu „Bezpieczne przedszkole” i „Zdrowe zęby”; realizatorka programu „Mi-
strzowie Kodowania Junior”.

Hanna Niewiadomska – poetka, autorka wierszy dla dzieci wydawanych jako „Baj-
czytanki Pani Hanki”. Jej twórczość znalazła się również w wielu podręcznikach 
szkolnych i materiałach dydaktycznych dla przedszkoli. Zaangażowana w promo-
wanie czytelnictwa wśród dzieci, odbyła setki spotkań autorskich, podczas których 
bawiła uczestników swoją twórczością, zachęcała do czytania oraz do podejmowania 
pierwszych prób pisarskich.
www.bajczytanki.pl
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opowiadań z zastosowaniem obraz-
ków było naprawdę duże. Nie działa-
łyśmy wedle ustalonego scenariusza, 
lecz szybko reagowałyśmy na sponta-
niczne zainteresowania dzieci i wycho-
dziłyśmy im naprzeciw.

HN Dziecku nie można nic ka-
zać – jeśli samo nie będzie chciało, to 
nic nie zrobi. Istotą tego projektu było 
to, żeby dzieci same chciały w nim 
brać udział i były współtwórcami tego, 
co się działo na warsztatach – opra-
cowania książki. Trzeba było słuchać 
ich zdania. Dzięki pracy z nimi nauczy-
łam się cierpliwości, otwartości na nie 
i ich pomysły. Było kilkoro takich, które 
chciały rysować swoje pomysły. Dziec-
ka nie można do niczego zmuszać. 
One są szczere. Jak im się nie podo-
ba, to mówią, jak im się coś podoba – 
również. Miały wolną rękę. Były fajnym 
odbiorcą; otwartym, spontanicznym. 
Bardzo lubię z nimi współpracować, 
rozmawiać. Cieszy mnie ich radość 
tworzenia. Dzieci mają ogromną zdol-
ność tworzenia czegoś z niczego, wy-
obrażania sobie, odzwierciedlania. Te-
raz ta umiejętność jest tłumiona, bo 
nowoczesne zabawki zabierają dzie-
ciom możliwość stworzenia czegoś 
własnego. W ramach naszego projek-
tu dzieci były inspirowane do robienia 
czegoś swojego. Projekt miał też za-
chęcić dzieci do powrotu do książki – 
nieważne, na jakim nośniku, ale ważne, 

żeby miały kontakt z literaturą i praco-
wały nad wyobraźnią.

GC Moje największe zaskoczenie 
podczas realizacji tego projektu wiąże 
się z zabawą w kodowanie z dziećmi 
niepełnosprawnymi – ich radość two-
rzenia była naprawdę ogromna, a fa-
scynacja animacją ulubionych zwierza-
ków – niezwykła. 

HN Moim największym zaskocze-
niem we współpracy z przedszkolaka-
mi była ich biegłość w obsłudze pro-
gramów. Dorosły musi mieć instrukcję, 
a dziecko bierze sprzęt i śmiga.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
HN Jeśli chodzi o współpracę, 
to wszystko zależy od ludzi. Do osoby 
niechętnej do współpracy się nie do-
trze. Rekomendacje nic nie dadzą, je-
śli człowiek sam nie będzie chciał. Na 
szczęście ludzi chętnych do wspólne-
go działania jest dużo.

GC Chciałabym ponownie wziąć 
udział w warsztatach z tworzenia pro-
jektów, choć już uczestniczyłam w ta-
kich szkoleniach. Uważam, że rozwija-
nie umiejętności pisania wniosków jest 
potrzebne, gdyż może przynieść wy-
mierne korzyści. Bardzo potrzebne są 
też szkolenia z nowoczesnych techno-
logii, w tym z zastosowania aplikacji 
edukacyjnych na urządzeniach mobil-
nych. 
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Cel

Rozbudzenie zainteresowania dzieci literaturą, a także wsparcie nauczycieli w do-
borze wartościowej literatury dziecięcej i inspirowanie do stosowania nieszablono-
wych metod pracy z książką.

działania

W ramach projektu odbyło się 18 nietuzinkowych warsztatów promujących czy-
telnictwo dla grup przedszkolnych i klas 0–3. Dzieciom towarzyszyli opiekunowie 
i nauczyciele. Warsztaty bazowały na czterech tematycznie różnych scenariuszach: 
pierwszy dotyczył współczesnych i tradycyjnych baśni europejskich, kolejny – pol-
skiej powieści detektywistycznej dla dzieci, trzeci – komiksu, a ostatni – dziecię-
cej literatury fantasy. Każdy z nich przybrał formę 90-minutowej gry podzielonej 
na interdyscyplinarne stacje, na których dzieci po wykonaniu zadania otrzymywa-
ły pieczątkę. Większość zadań była wykonywana zespołowo, a element rywalizacji 
między zespołami zwiększał zaangażowanie dzieci. 
Finałem projektu była Wielka Gala Książki – przemarsz dzieci przez miasto z ulu-
bioną książką w ręku. Program artystyczny przemarszu opracowywano w klasach 
wraz z nauczycielami. Przygotowywano także quiz dla autorów literatury dziecię-
cej, którzy zostali zaproszeni na Galę (Justyna Bednarek, Marcin Brykczyński). 
Grupy, które wzięły udział w projekcie, otrzymały pakiety książkowe wzbogacające 
kąciki literackie w przedszkolach i szkołach. 

efekty 

•	 pobudzenie	zainteresowania	literaturą	u	dzieci	
•	 wywołanie	pozytywnych	i	ekscytujących	skojarzeń	z	książką	i	literaturą	u	dzieci	
•	 inspiracja	dla	nauczycieli	do	omawiania	lektur	w	sposób	angażujący	dzieci

Metoda | narzędzie | dziedzina

literatura dziecięca | warsztaty promujące czytelnictwo | happening | gra

MiejsCe

Konstancin-Jeziorna

odbiorCy

Liczba osób: ok. 380
Wiek: 5–9 lat
Dzieci bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu (klasa 2a, 2c, 3b i 3c z Ze-
społu Szkół nr 2 im. Stefana Żeromskiego; klasa 0, 1a, 2b, 3a i 3c z Zespołu Szkół nr 3 
im. Ks. Jana Twardowskiego; klasa 2a i 3a ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja 
w Opaczy, Szkoła Montessori No Bell oraz przedszkolaki z Tęczowego Przedszkola 
i Przedszkola Kolorowe Kredki), uczestnicy Wielkiej Gali Książki (w tym dzieci, ro-
dzice i goście – mieszkańcy Konstancina-Jeziornej).

43



ku
lt

ur
al

n
i e

du
ka

to
rz

y 
 / 

pr
ak

ty
ki

 1 
/ p

rz
yk

ła
d 

6 
ra

z 
dw

a 
tr

zy
 c

zy
ta

m
y Maria Mindak & Małgorzata Flis

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI
MF Podział obowiązków był od 
początku jasno określony. Po stronie 
Marii była współpraca z nauczycielami 
i dbałość o merytoryczną stronę pro-
jektu; po mojej – współpraca lokalna: 
z gminą, patronami medialnymi, a tak-
że przeprowadzenie rekrutacji szkół 
do projektu. Mimo że nie znałyśmy 
się wcześniej, ta współpraca układa-
ła się dobrze. Od Marii nauczyłam się, 
że warto zaplanować wszystko w naj-
drobniejszych szczegółach już na po-
czątku projektu. Podziwiam jej pomy-
słowość i zaangażowanie. 

MM Bardzo ważne jest, żeby 
możliwie najkonkretniej się umawiać 
– spisać podział obowiązków i pilno-
wać się nawzajem. To nam z Małgo-
sią Flis bardzo fajnie wyszło. W pędzie 
prawdopodobnie zapomniałabym o co 
najmniej dwóch rzeczach, gdyby ona 
mnie nie wsparła i nie powiedziała: 
„Słuchaj, przeglądałam notatki, zosta-
ło jeszcze to”. I na odwrót. Od Małgo-
si nauczyłam się częstszego zagląda-
nia w plan działań; podziwiałam też jej 
umiejętności organizacyjne.
Podział obowiązków z nauczycielami 
w szkołach nastąpił później – na etapie 
rekrutacji do projektu, bo szkoły same 
zgłaszały się do współpracy i musia-
ły wykazać się inicjatywą, aby wziąć 
udział. W dotarciu do szkół z informa-
cją pomógł Konstanciński Dom Kultu-
ry; wykorzystałyśmy dotychczasową 
bazę odbiorców oraz kontakty. 
Na początku chciałam zrobić pro-
jekt w innym podwarszawskim mie-
ście, gdzie jest o wiele więcej placó-
wek oświatowych niż w Konstancinie. 
Jednak na szukanie partnerów i napi-
sanie wniosku miałam mało czasu, a za 
sobą już jedno doświadczenie odbicia 
się o drzwi, więc stwierdziłam, że spró-
buję nawiązać współpracę z domem 
kultury w Konstancinie, gdzie od razu 
spotkałam się z otwartymi na współ-
pracę ramionami i rękoma chętnymi 

do działania.
Kontakty KDK ułatwiły mi dotarcie do 
patrona medialnego, którym był „Ku-
rier Południowy”. Z nim wiąże się moje 
największe zaskoczenie w ramach pro-
jektu – z dobrej woli, ale bez konsul-
tacji ze mną, „Kurier” zamieścił infor-
macje o projekcie. W odpowiedzi na 
opublikowany artykuł rodzice uczniów 
jednej ze szkół namówili panią dyrek-
tor do udziału placówki w projekcie. 
Przeliczyłam budżet i zrobiłam wszyst-
ko, żeby ich przyjąć, bo widziałam, że 
pani dyrektor jest bardzo zdetermino-
wana, a rodzice chętni, aby ich dzieci 
uczestniczyły w warsztatach. W efek-
cie w ramach projektu współpracowa-
łam z nie z pięcioma, a z sześcioma 
podmiotami.

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI 
MF Wcześniej wypracowane 
kontakty ze środowiskiem szkolnym 
były kluczowe dla realizacji projek-
tu. Współpracę ze szkołami prowadzi-
my na co dzień. Mamy to szczęście, 
że jedna z nauczycielek klas 1–3 jest 
u nas instruktorem teatralnym. Współ-
pracujemy z nią bardzo ściśle – orga-
nizujemy wiele imprez dla przedszkoli 
i szkół, akcje zimą i latem, festiwal Ma-
łych Form Teatralnych.
Zaskoczyła mnie Wielka Gala Książ-
ki. Nie sądziłam, że dzieci tak świetnie 
się przygotują, że tak prężnie przema-
szerują w Marszu Książki i będą miały 
w sobie tyle radości. To dzieci domino-
wały na Gali, a nie zaproszeni goście, 
i to było fajne. 

MM Dzieci już podczas warszta-
tów wiedziały, że będą one miały swój 
finał, że tematem będą książki i że to 
one same będą to wydarzenie tworzy-
ły. Choć projekt skierowany był głów-
nie do dzieci, odbiorcami działań byli 
także ich nauczyciele, którzy dzięki 
projektowi mogli poznać nieszablono-
we metody pracy z książką. 
Finał projektu – wydarzenia happe-
ningowe: Marsz Książki i Wielka Gala 
Książki – był wspólnym dziełem wymy-
ślonym w gronie nauczycieli i Latają-

Partnerzy: instytUCja kUltUry + aniMator

Konstanciński Dom Kultury
Instytucja istnieje od 1977 roku, choć dopiero w 2005 roku pod obecną nazwą, a od 
2014 roku w obecnej siedzibie, tak zwanej Hugonówce (willi Hunona Seydla) przy 
ulicy Mostowej 3.
KDK realizuje corocznie kilka imprez, które stały się już trwałym składnikiem kul-
turalnego życia gminy (Dni Konstancina, Festiwal Małych Form Teatralnych czy 
Festiwal Warsaw Gospel Days). Swoją ofertę kieruje do mieszkańców ze wszystkich 
grup wiekowych. Organizuje zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz warszta-
ty twórczego rozwoju.
www.konstancinskidomkultury.pl
+
Animatorka: Maria Mindak 

realizatorki

Maria Mindak – z wykształcenia pedagog, z zawodu księgarka, hobbistycznie pa-
sjonatka literatury dla dzieci i młodzieży. Od dwóch lat zaangażowana w promocję 
czytelnictwa wśród dzieci. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu litera-
tury dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi firmę eduka-
cyjną Granie w Czytanie.

Małgorzata Flis – kierownik Działu Edukacji w Konstancińskim Domu Kultury. 
Sprawuje merytoryczny i organizacyjny nadzór nad akcjami Lato i Zima z KDK. 
Jest koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, moderuje spotkania Dysku-
syjnego Klubu Książki oraz klubu filozoficznego „Sokrates Cafe”. Prowadzi w KDK 
spotkania autorskie.
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y cych Animatorów Kultury. To bardzo 

ważne, by dać uczestnikom przestrzeń 
i swobodę działania – w tym przy-
padku nauczycielki miały decydują-
cy wpływ na to, nad czym pracowa-
ły z dziećmi w szkole i na czym będzie 
polegał udział dzieci w Marszu i Gali. 
Myślę, że to się udało. 

MF Myślę, że warto, aby projekt 
odbywał się poza budynkiem szkoły, 
by książka i czas spędzony z nią nie ko-
jarzył się tylko ze szkolną ławką. Inna 
przestrzeń zachęca i ułatwia nowe 
spojrzenie na książkę. 

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
MM Należy dbać o osobiste re-
lacje i w miarę możliwości opierać na 
nich swoje, szczególnie pierwsze, pro-

jekty – one wiele ułatwiają. Bardzo 
ważne jest, aby pracować z kimś, do 
kogo się ma zaufanie.
Warto rozmawiać z ludźmi ze środowi-
ska lokalnego; rozpytywać o ich zna-
jomość otoczenia, dopytywać – to jest 
bardzo ważne. Istotne, by te rozmo-
wy nie były jedynie mailowe, ale twa-
rzą w twarz.
Ważne, aby efekty pracy były prezen-
towane. Nauczycielki pracowały cały 
październik z dziećmi nad Galą i Mar-
szem, wiedząc, że efekt podniesie ich 
prestiż; że będzie duże spotkanie, że 
placówki prawdopodobnie zostaną 
wymienione w gazecie, na stronie in-
ternetowej. Myślę, że to jest spory mo-
tywator.
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or UPteka – Wirtualny Dom COOLTURY
Cel

Stworzenie w Szydłowcu wirtualnej przestrzeni kultury stanowiącej alternatywę 
dla braku poszukiwań w dziedzinie kultury, a szczególnie sztuki nowoczesnej.

działania

Przeprowadzono szkolną akcję graffiti opartą na działaniach z młodzieżą licealną. 
Wpierw przygotowano plan rozmieszczenia szablonowych graffiti oraz wlepek z lo-
giem projektu w przestrzeni miasta, następnie w porozumieniu z władzami miasta 
wykonano graffiti i zorganizowano akcję wlepkową w przestrzeni publicznej Szy-
dłowca. 
Odbyła się projekcja filmu O!BŁĘDNE kino zrealizowanego w ramach programu 
KULTHURRA! przez młodzież licealną. Przeprowadzono szereg warsztatów: two-
rzenia aplikacji internetowych, graffiti oraz kreatywnego pisania tekstów dla miesz-
kańców Szydłowca; wypracowany wspólnie tekst posłużył do stworzenia muralu 
miejskiego z rozszerzoną rzeczywistością podpisanego logiem UPteki.
Podczas finału nastąpiła uroczysta prezentacja działań projektowych oraz kieszon-
kowego kalendarza będącego jednym z efektów projektu.

efekty 

Efektem pracy jest mural miejski oraz zainicjowanie działań Wirtualnego Domu 
Cooltury UPteka wraz z profilem facebookowym, gdzie będą relacjonowane działa-
nia projektowe UPteki. Wydany został także kieszonkowy kalendarz projektu. 

•	 integracja	społeczności	lokalnej 
•	 poznanie	nowych	narzędzi	–	graffiti,	wlepka,	mural	
•	 pobudzenie	kreatywności

Metoda | narzędzie | dziedzina

film | graffiti | wlepki | mural | kreatywne pisanie 

MiejsCe 

Szydłowiec

odbiorCy 

Wiek: 0–103 lat 
Młodzież licealna bezpośrednio zaangażowana w projekt (Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu) oraz odbiorcy działań w przestrzeni 
miejskiej – mieszkańcy Szydłowca. 

Partnerzy: szkoła + stowarzyszenie

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
To dynamicznie rozwijająca się placówka o 70-letniej tradycji z nowoczesną bazą 
dydaktyczną, posiadająca dogodne warunki dla rozwoju zainteresowań uczniów. 
Szkoła podejmuje działania o charakterze nie tylko lokalnym, ale i międzynarodo-
wym, realizując projekty artystyczne, sportowe, społeczne, obywatelskie i wspiera-
jąc rozwój kulturalny Szydłowca. Wielokrotny partner w realizacjach Towarzystwa 
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y Marta Łabęcka & Barbara Sochacka

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI

MŁ Współpraca przebiegała ide-
alnie. Z Basią znamy się i pracujemy 
od wielu lat, więc wiemy, jak działa-
my – wiemy, w czym jesteśmy dobre, 
a co nam wychodzi troszkę gorzej. Pla-
nując działania, wyznaczyłyśmy sobie 
konkretne zadania, ale podczas reali-
zacji projektu wymieniałyśmy się nimi, 
kiedy zachodziła taka potrzeba. Na-
sza współpraca była bardzo elastycz-
na i zależna od potrzeb. Basia weszła 
w ten projekt z niezwykłym zaangażo-
waniem, do tego stopnia, że podczas 
malowania muralu pomogła nam też 
jej rodzina – mąż i brat. To przestał być 
jakiś tam zwykły projekt, to było coś, 
na czym nam wszystkim ogromnie za-
leżało.
Zwykle, realizując przedsięwzięcia kul-
turalne w szkole, pracuję sama. Od 
Basi nauczyłam się skrupulatności 
i uświadomiłam sobie, jak ważne jest 
obustronne zaangażowanie i poczu-
cie wartości realizowanego przedsię-
wzięcia.

BS Bardzo się cieszę, że Mar-
ta zaproponowała mi współpracę, 
bo okazało się, że to był świetny pro-
jekt nie tylko dla odbiorców, ale rów-
nież i dla nas. Miałyśmy podzielone 
obowiązki, każda z nas wiedziała, za 
co jest odpowiedzialna. W miarę po-
trzeb wymieniałyśmy się zadaniami. 
Gdy Marta potrzebowała pomocy przy 
organizacji warsztatów czy przy ro-
bieniu muralu, pomagałam; gdy z ko-
lei ja nie mogłam robić zdjęć, Marta 
robiła i przesyłała do mnie, a ja je za-
mieszczałam na stronie internetowej. 
Współpraca z Martą nauczyła mnie 
śmiałości, otwartości i mobilizacji do 
działania. A także wytrwałości i tego, 
że nie należy się zniechęcać po pierw-
szej napotkanej przeszkodzie, tylko 
szukać innych rozwiązań.

MŁ W trakcie realizacji projekt 
cały czas się rozwijał – z jednego dzia-
łania rodziła się inspiracja do kolejne-
go, a finał był powstającym na gorą-
co rozwiązaniem. Nie do końca da się 
wszystko przewidzieć, ale otwartość 
na to, co się będzie działo, gotowość 
na niepowodzenie, na rozwiązywanie 
problemów, na pracę, otwartość na in-
spiracje – to jest właśnie idealny mo-
del współpracy.

BS Pozytywnym zaskoczeniem 
była bezpośrednia współpraca z dy-
rektorem liceum, który okazał się bar-
dzo przychylnym, otwartym człowie-
kiem. Często pozostawiał nam wolną 
rękę. Co ważne, uczestniczył w działa-
niach, doglądał, był obecny także na 
zakończeniu projektu.

MŁ W międzyczasie pojawili się 
nowi partnerzy. Najpierw Muzeum 
Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych w Szydłowcu, gdzie spotkały-
śmy się z niezwykłą chęcią pomocy. 
Pani dyrektor jest otwarta na wszel-
kiego rodzaju działania, co sprawia, 
że i Muzeum stało się przyjazne dla 
zwiedzających. Za otwartość będę 
też zawsze i wszędzie chwalić swoje-
go dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Szydłowcu. Kolejnym 
naszym partnerem był Urząd Miejski, 
z którym współpraca układała się fan-
tastycznie; wreszcie, Ochotnicza Straż 
Pożarna, która zabezpieczyła nam 
miejsce wyświetlania filmu w jednym 
z działań projektowych. 

BS Gdy próbowaliśmy pozyskać 
miejsce na mural, okazało się, że ścia-
na budynku w parku Radziwiłłowskim 
należy właśnie do Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych, którego 
pani dyrektor chętnie włączyła się do 
działania i uzyskała zgodę od konser-
watora zabytków.

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI
BS Temat trafił do młodzieży 
– chętnie go podjęli i uczestniczyłą 
w zajęciach. Aplikacje, graffiti – to te-

Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT oraz innych instytucji lokalnych. Hasło 
promujące szkołę to „Tradycja i nowoczesność”.
www.liceum.webd.pl
+
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT
Stowarzyszenie działa od 2008 roku, realizując zadania kulturalne w Szydłowcu 
i aktywizując różne grupy wiekowe i społeczne. Głównym celem jest ukazywanie 
priorytetowego charakteru pracy na rzecz rozwoju kultury. Walczy o mądry proces 
rewitalizacji Szydłowca, wskazując na główny cel tego rodzaju działań, czyli aktywi-
zację społeczną mieszkańców i partycypację. Partner w realizacjach Mazowieckie-
go Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowieckiego Instytutu Kultury): „Cięcie” 
i „Wyszło Szydło”.
facebook.com/Towarzystwo-Aktywnych-Kulturalnie-PROJEKTORIAT

realizatorki

Marta Łabęcka – nauczycielka wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Prowadzi przyszkolny klub aktyw-
ności kulturalnej – COOLTURA. Koordynatorka projektów szkolnych: „Omięcin 
– we wsi snuje się opowieść”, „O!BŁĘNEkino” realizowanych we współpracy z Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w programie KULTHURRA! Członkini Towarzystwa 
Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT. Pracowała przy realizacji działań projek-
towych Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki: „Cięcie”, „Wyszło Szydło”.

Barbara Sochacka – pedagog. Pracuje jako terapeuta z osobami niepełnosprawny-
mi. Jest członkinią Towarzystwa Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT. Uczest-
niczyła w realizacji projektów lokalnych „Wiem, co jem. Zdrowe dzieci w Szydłow-
cu” i „JesteśMY”. Współpracowała z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy 
projekcie „Wyszło Szydło”. 
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y raz jest na czasie. Z racji tego, że Mar-
ta pracuje w liceum i prowadzi Klub 
COOLTURA, miała rozeznanie, jakie są 
potrzeby młodych ludzi.

MŁ Byłam bardzo mile zaskoczo-
na. Okazało się, że zaplanowane przez 
nas działania to był strzał w dziesiątkę. 
Nocna akcja grafficiarska i przejścia 
z policją – to był chrzest bojowy. Wi-
działam, że uczestników to kręci. Re-
lacje nauczyciel–uczeń zostały zamie-
nione na nie do końca partnerski, ale 
na pewno animacyjny rodzaj więzi.
Świetnie sprawdziły się też warszta-
ty Loesje. Teksty, które powstały w ich 
trakcie, są naprawdę fantastyczne. 
Ośmieliłam się zaproponować do lo-
esjowej dyskusji temat związany z tym, 
dlaczego młodzież opuszcza Szydło-
wiec albo raczej: jak zatrzymać mło-
dzież w Szydłowcu. Podejrzewałam, 
że nikt nie będzie chciał zająć się tą 
kwestią, a okazało się, że był inspirują-
cy – powstały dowcipne komentarze, 
a także związane z tym tematem hasło 
namalowane później na muralu. Wi-
działam, że uczestnicy byli dumni, tak 
po prostu, najnormalniej w świecie, 
z tego, że takie fajne rzeczy wymyślili.
To było niezwykłe doświadczenie, 
wrzuty grafficiarskie, malowanie mu-
ralu – wszystko było ekstra, bo widzia-
łam, że młodzieży zależy, widziałam 
jej zaangażowanie. Nigdy w moim do-
świadczeniu zawodowym nie miałam 
okazji zaobserwować czegoś takiego 
aż z takim natężeniem.

BS Żałuję jedynie, że w Uptece 
brała udział tylko młodzież licealna, bo 
projekt był naprawdę ciekawy. Niewie-
lu też było zaangażowanych, a nawet 
zainteresowanych nauczycieli. A za-
praszaliśmy do współpracy wszystkich 
mieszkańców Szydłowca. Informacja 
o wydarzeniach była rozpowszechnio-
na poprzez stronę internetową i plaka-
ty rozwieszone w mieście. Ci, którzy 
przyszli, świetnie się spisali.

Zachęcenie mieszkańców Szydłowca 
do udziału w projekcie to trudne za-
danie. Towarzystwo Aktywnych Kultu-
ralnie PROJEKTORIAT realizowało już 
różne działania skierowane do miesz-
kańców – za każdym razem obawiając 
się, czy uda się znaleźć odbiorców. Lu-
dzie z Szydłowca są nieprzewidywalni 
i nie są otwarci na nowe wyzwania czy 
ciekawe działania. Może nie mają cza-
su? Trudno mi powiedzieć.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
MŁ Kulturalni Edukatorzy jako 
projekt wiążący dwa środowiska jest 
w założeniu doskonały. Niestety, nam 
na razie nie udało się bardziej zaan-
gażować nauczycieli pomimo tego, 
że zwracałam się do nich bezpośred-
nio. Wydawało mi się, że część dzia-
łań – jak warsztaty Loesje – mogłaby 
się sprawdzić na lekcjach. Liczyłam na 
to, że nauczyciele się zjawią i że ich 
to zainspiruje, ale nic takiego nie mia-
ło miejsca. Moim zdaniem problem 
w tym, że nauczyciele są strasznie za-
pracowani. Tym razem jednak bardzo 
na nich liczyłam – również jeśli chodzi 
o akcję finałową. Ten projekt to było 
dla mnie niezwykłe doświadczenie – 
bardzo się napracowałyśmy i chciałam 
to świętować, jednak moje koleżanki 
nauczycielki nie przyszły; oczywiście 
byli dyrektor i dyrektorka. I niezawod-
na młodzież.

BS Pomocne we współpracy 
jest wcześniejsze zbudowanie relacji 
z partnerem projektu. Ponieważ zna-
łyśmy się z Martą, byłyśmy pewne, że 
możemy zawsze liczyć na wzajemną 
pomoc.

MŁ To, co przydałoby się w przy-
szłości, to baza osób, które można za-
prosić do realizacji projektów – prowa-
dzących warsztaty czy też ciekawych 
gości.
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or Wlaz w las – dialog z naturą
Cel

Zintegrowanie lokalnej społeczności wokół motywu drzewa, tak aby mieszkańcy 
dostrzegli i docenili walory Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w którym żyją.

działania

Najważniejszym działaniem było Święto Drzewa z wystawą zdjęć. Święto poprze-
dzone zostało interdyscyplinarnymi warsztatami inspirowanymi motywem drzewa, 
w trakcie których uczniowie zapoznawali się z symboliką drzew i budowali instala-
cje artystyczne; na wypadzie terenowym dowiadywali się o wpływie drzew na obieg 
wody w przyrodzie i klimat oraz brali udział w happeningu plastycznym. Odbył 
się również konkurs fotograficzny dla uczniów – najlepsze fotografie znalazły się 
na wystawie, którą można było podziwiać podczas obchodów Święta Drzewa. Zwy-
cięskie fotografie oraz fotograficzne relacje z przeprowadzonych działań posłużyły  
zilustrowaniu folderu-mapy Chojnowskiego Parku Narodowego.

efekty 

Dzieci zapoznały się z symboliką drzew i ich rolą w przyrodzie. Mieszkańcy Zalesia 
Górnego, którzy zaangażowali się w obchody Święta Drzewa, mieli okazję się zinte-
grować i zacieśnić więzy. W efekcie projektu powstały instalacje artystyczne: Drze-
wo Dobra i Zła, Drzewo Mądrości, wystawa fotografii oraz folder-mapa Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego.

•	 pogłębienie	wiedzy	na	temat	symboliki	drzew	
•	 pobudzenie	kreatywności	
•	 inspirowanie	otaczającą	naturą	|	integracja	społeczności	lokalnej

Metoda | narzędzie | dziedzina

warsztaty interdyscyplinarne | happening | konkurs fotograficzny | przygotowanie 
materiałów informacyjnych 

MiejsCe 

Zalesie Górne

odbiorCy 

Liczba osób: 40
Wiek: 9–12 lat
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym; mieszkań-
cy Zalesia Górnego. 

Partnerzy: fUndaCja + szkoła

Fundacja Bonum et Sapientia 
Zajmuje się edukacją kulturalną i obywatelską, propagowaniem sztuki bliskiej i do-
stępnej. Realizuje projekty interdyscyplinarne, wykorzystując metody aktywne: 
dramy i teatru zaangażowanego, których celem jest integracja społeczności poprzez 
wspólne organizowanie wydarzeń artystycznych i teatralnych. Razem z mieszkań-

61



ku
lt

ur
al

n
i e

du
ka

to
rz

y 
 / 

pr
ak

ty
ki

 1 
/ p

rz
yk

ła
d 

8 
w

la
z 

w
 l

as
 –

 d
ia

lo
g 

z 
na

tu
rą Marta Blauth & 

Małgorzata Fąfrowicz-Szamocka

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI
MB Kiedy państwo Szamoccy 
przyszli do naszej szkoły i powiedzie-
li, że chcieliby wejść we współpracę 
ze szkołą, nie miałam wątpliwości, że 
są oni ludźmi, z którymi chcę współ-
pracować. W naszej zalesiańskiej spo-
łeczności nazwisko Szamockich jest 
gwarancją wiedzy, doświadczenia 
i otwartości. To są artyści wysokiej kla-
sy. Więc kto, jeśli nie tacy ludzie, miał-
by pracować z moimi uczniami?

MFS Współpraca ze szkołą ułoży-
ła się pozytywnie. Osoba, która zosta-
ła wyznaczona przez panią dyrektor do 
bezpośredniego kontaktu, była bardzo 
zaangażowana, inni nauczyciele chęt-
nie pomagali nam sami z siebie. Do tej 
pory nie współpracowaliśmy tak bli-
sko ze szkołą – po raz pierwszy weszli-
śmy w harmonogram działań placówki 
i nawiązaliśmy tak intensywną współ-
pracę z nauczycielami. Ku naszemu za-
skoczeniu nie było żadnego problemu 
z tym, że będziemy wyczyniali jakieś 
rzeczy poza budynkiem szkoły – mu-
sieliśmy tylko wcześniej o tym poin-
formować. We współpracy ze szkołą 
nie zawsze jest to takie łatwe i proste. 
W tej szkole dzieje się dużo więcej, niż 
to wynika z programu ministerialnego. 
Pani dyrektor Marta jest bardzo wrażli-
wa na sztukę i najchętniej wprowadził-
by dodatkowe zajęcia ze sztuki do pro-
gramu [śmiech]. 

MB Mam jasną wizję swojej 
szkoły. Wiem, czego chcę dla moich 
uczniów. Wiem, czego chcą rada pe-
dagogiczna i rodzice. Wszystko to, 
co jest wartością dodaną do podsta-
wy programowej, wznieca we mnie 
potrzebę brania w tym udziału. I nie-
wiele trzeba, żeby mnie przekonać. 
Wystarczy mieć błysk w oku i odpo-
wiedź na pytanie, co dzięki wspólne-
mu działaniu zyskają moi uczniowie. 
Bo dyrektor szkoły to nie tylko zarząd-

ca. W szkole jest miejsce – i mówię tu 
nie tylko o przestrzeni, ale też o czasie 
– na każdy projekt, który służy zarów-
no uczniom, jak i nauczycielom czy 
rodzicom. Dlaczego nie? Tylko trze-
ba wiedzieć, czemu ma to służyć. Każ-
dy projekt, który przychodzi do nas 
z zewnątrz, traktuję jako podanie ręki 
– zawsze jest to możliwość przeżycia 
czegoś na nowo. Dzięki obecnej pod-
stawie programowej wspólnych mia-
nowników do współpracy jest mnó-
stwo. To nie musi być tylko sztuka, to 
może być ekologia, historia, tradycja – 
każdy element w każdym przedmiocie 
szkolnym. To, co szczególnego widzia-
łam w projekcie państwa Szamockich, 
to sens otworzenia się na środowisko 
naturalne, a więc na to, w czym nasza 
szkoła jest bardzo mocno osadzona. 

MFS Z kolei we współpracy z nad-
leśnictwem zawiodła komunikacja i to, 
że nadleśnictwo jest zajęte mnóstwem 
innych czynności. W maju odbyliśmy 
spotkanie z nadleśniczym i określili-
śmy, jak dokładnie widzielibyśmy jego 
pomoc. Zależało nam na warsztatach 
dotyczących edukacji leśnej, pomni-
ków przyrody, klimatu, obiegu wody 
w naturze, a także na pomocy w gro-
madzeniu materiałów do broszury na 
temat Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego. Chcieliśmy, żeby i nadleśnic-
two skorzystało z projektu – mogło 
rozdawać broszury i propagować je 
jako swój wkład. Współpraca nie prze-
biegła tak, jak to zaplanowaliśmy, choć 
nadleśnictwo jest naszym partnerem 
już po raz drugi. 

WSPÓŁPRACA Z ODBIORCAMI
MFS W ramach Kulturalnych Edu-
katorów zrealizowaliśmy drugą edy-
cję projektu opartego na współpracy 
ze szkołą. Pomysł, by punktem wyj-
ścia było drzewo, wyszedł niejako od 
uczestników pierwszej edycji („Wlaz 
w las – dialog z otoczeniem”, 2015). 
Zauważyliśmy, że uczniowie, szukając 
miejsc ładnych oraz brzydkich i foto-
grafując je, wielokrotnie uznają drze-
wa za wyznaczniki miejsc ładnych i że 

cami Zalesia Górnego wyremontowano piwnicę Domu Wisłockich (najstarszego 
w miejscowości) i stworzono Galerię Pi, w której prezentowane były wystawy, odby-
wały się koncerty muzyczne i projekcje filmowe oraz organizowano warsztaty arty-
styczne. Tam też działa Dyskusyjny Klub Książki i salon poezji.
www.mojezalesie.wixsite.com 
+
Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym
ZSP w Zalesiu Górnym powstał decyzją Rady Miejskiej w Piasecznie 1 wrześniu 
2015 roku z połączenia Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy oraz Gimnazjum 
w Zalesiu Górnym. Do mocnych stron placówki należy bardzo zaangażowana ka-
dra dydaktyczna i administracyjna. Obie placówki należą do grupy „Szkół Sukce-
su” EWD. Tradycją szkoły są liczne projekty edukacyjne: Festiwal Nauki, Tydzień 
Zwierząt, Dzień Drzewa, Tydzień Polski, Dzień Wolontariusza, Dzień Wiosny 
w Europie (projekt CEO), Dzień Niezapominajki, Dzień Sportu, Dzień Zdrowia, 
Dni Teatru, Dzień Europejczyka i wiele innych.
www.zspzalesiegorne.edu.pl 

realizatorki

Małgorzata Fąfrowicz-Szamocka – historyk sztuki, ukończyła podyplomowe 
studium socjoterapii i kurs teatru ze społecznością; dziennikarka i scenarzystka; 
edukatorka. Laureatka między innymi Konkursu Komisji Europejskiej „Journalist 
Award” (II miejsce), Konkursu za Różnorodnością przeciw Dyskryminacji (II miej-
sce), Konkursu Dziennikarskiego „Oczy Otwarte” (I miejsce). Od trzech lat w Fun-
dacji Bonum et Sapientia jest zastępczynią prezesa i zajmuje się przygotowywaniem 
i realizacją projektów dotyczących edukacji kulturalnej i obywatelskiej.

Marta Blauth – warszawianka, absolwentka XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, 
magister filologii polskiej UW, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządza-
nia edukacją w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; 
dyrektor szkół niepublicznych w latach 1992–2002, od 2002 roku dyrektor Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym, od 1 września 2015 roku dyrektor Zespołu Szkół Publicz-
nych w Zalesiu Górnym, nauczycielka, tutorka.
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ne. 

MFS Byłam zaskoczona tym, że 
nikt nie przeszkadzał w pracy, że nie 
było ani jednej osoby, która zupełnie 
nie chciałaby nic robić. Oczywiście, 
byli tacy, który z mniejszym zapałem 
się angażowali, ale wszyscy – wcze-
śniej czy później – włączyli się do pra-
cy. Byłam zaskoczona też tym, że nie 
wszyscy uczniowie sprawnie korzysta-
ją z komputera – mimo że podkreślali-
śmy, że zdjęcia muszą być odpowied-
nio zapisane i na zajęciach wydawało 
się to dla wszystkich jasne, niestety, 
niektóre przysłane w konkursie pliki ze 
zdjęciami nie nadawały się do odczy-
tania. Z kolei ku naszemu zaskocze-
niu poziom prac w konkursie fotogra-
ficznym był całkiem niezły, mimo że 
warsztaty fotograficzne odbyły się tyl-
ko raz i były krótkie. 

MB To, co i mnie zaskoczyło, 
to wysoki poziom efektów projektu – 
zdjęć, instalacji, przygotowanej mapy 
– i zaskakujący sposób widzenia świa-
ta. Najbardziej mnie cieszy, że efek-
ty te nie były od uczniów wymuszo-
ne. To, co się działo w projekcie, było 
spontaniczne, a mimo to miało wyso-
ką jakość. We współpracy z państwem 
Szamockimi cenię to właśnie, że nie 
zakładają, jaki efekt chcieliby uzyskać 
i w jaki sposób. Ta otwartość pójścia 
w każdą stronę, swoboda kreatywno-
ści, nastawienie na rozwój i danie nie-
poskromionej możliwości wyrażenia 
siebie są dla uczniów niezwykle ważne 
niezależnie od tego, czy mają 6 czy 15 
lat. Chciałabym, żeby moi uczniowie 
byli wolni w tym, co robią, nieograni-
czeni przez sztucznie ustanowione za-
kazy. 

MFS Projekt zmieniał kierunek 
w trakcie realizacji pod wpływem tego, 
jak dzieci reagowały na nasze propo-
zycje. Okazało się, że chętnie angażują 
się w działania plastyczne. 
MB: Jeśli jako szkoła angażujemy się 
w działanie, to musi to być na zasadzie 

kooperacji. Nie zgadzam się na pro-
jekty zewnętrze, do których uczniowie 
są podbierani jako twórcy. To niczemu 
nie służy. To są młodzi ludzie, oni mu-
szą wiedzieć, czemu biorą w czymś 
udział, jaki jest cel. Młodzież w szkole 
powinna się nie tylko uczyć, ale rów-
nież otwierać na środowisko, w którym 
dana szkoła (a więc i oni sami) funk-
cjonuje. 
Uczeń to ten, który chce. Pytanie, ilu 
jest tych, którzy chcą. Widzę rolę dy-
rektora także w tym, żeby jak najwięk-
szą grupę młodych ludzi przekonać, 
że aktywność jest dla nich korzystna. 
Podobnie trzeba zachęcić rodziców, 
aby myśleli w taki sposób: moje dziec-
ko jest aktywne, a więc będzie miało 
poszerzoną wiedzę, zdobędzie więcej 
umiejętności. Na przykład trzeba po-
szukać wspólnych argumentów, dla-
czego taki młody człowiek miałby iść 
i fotografować drzewa. Widać tenden-
cję, że uczniów, którym się chce, jest 
niewielu. Może trzeba poświęcić wię-
cej godzin wychowawczych na tutor-
skie podejście zachęcające uczniów 
do aktywności? To jest obszar wycho-
wawczy, który bym wzmocniła.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
MFS Marzy mi się, żeby spotka-
nia z dyrektorem i nauczycielami od-
bywały się cykliczne, abyśmy wspólnie 
mogli diagnozować środowisko szkol-
ne. My jako organizacja pozarządowa 
i szkoła jako placówka oświaty potrze-
bujemy rozmowy na temat tego, czego 
ze względu na podstawy programowe 
nie można zrealizować, czego szkole 
brakuje i w jaki sposób my jako orga-
nizacja pozarządowa możemy tę lukę 
wypełnić. Możemy przecież przygoto-
wywać projekty nie tylko z nauczycie-
lami sztuki, lecz również na przykład 
z nauczycielami matematyki. Uważam, 
że wszystkie dziedziny można w jakiś 
sposób ze sobą łączyć i należy myśleć 
głównie o projektach interdyscyplinar-
nych. 

MB Uważam, że edukatorzy kul-
turowi powinni brać czynny udział 

w spotkaniach rady pedagogicz-
nej, szczególnie wtedy, kiedy mamy 
w szkole, a tak jest u nas, wyłonio-
ne w radzie pedagogicznej grupy dy-
daktyczne i problemowe. Chciałabym, 
żeby mieli podpisaną umowę progra-
mową jako stali współpracownicy rady 
pedagogicznej i rady rodziców. W na-
szej szkole mamy co roku nowe motto 
przyświecające naszym działaniom – 
animatorzy jako ludzie z zewnątrz mo-
gliby być takim głosem doradczym, 
jak i twórcami zewnętrznych projek-
tów. Uważam, że w szkole powinny 
być realizowane projekty zewnętrzne. 
W budżecie szkoły powinny być pie-
niądze na wspólne szkolenia rady pe-
dagogicznej i twórców. 
Wymiana doświadczeń jest podstawo-
wym sposobem komunikowania się 
między szkołami, zarówno na pozio-

mie uczniów, jak i nauczycieli czy ro-
dziców. Do wymiany doświadczeń po-
trzebuję informacji. Jeśli jakaś szkoła 
zna sprawdzonego edukatora kultu-
rowego, chciałabym wymieniać się 
doświadczeniem – móc wyeksporto-
wać swojego edukatora do innej szko-
ły i mieć pewność, że w zamian pozy-
skam kogoś równie interesującego. Do 
tego potrzebna jest baza edukatorów 
kulturalnych i dobrych praktyk – miej-
sce, gdzie mogę zadzwonić i zapro-
sić kogoś do współpracy, ale też zo-
stawić informację: „Moja szkoła szuka 
chętnych do pracy nad projektem pod 
tytułem… lub na temat…” wraz z na-
szym mottem na dany rok. Gdyby MIK 
mógł być taką instytucją matką groma-
dzącą wiedzę i tworzącą bazy eduka-
torów kulturalnych, to ułatwiłoby nam 
to życie.
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or 3xM: Młodzi Mają Media!
Cel

Zapoznanie młodzieży z zasadami pracy dziennikarskiej oraz skłonienie do kry-
tycznego myślenia i odpowiedzialności za słowo.

działania

3xM: Młodzi Mają Media to cykl warsztatów dziennikarskich przygotowujących 
młodzież do zorganizowania i powadzenia biura prasowego Międzynarodowego 
Festiwalu Gombrowiczowskiego w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Podczas 
warsztatów młodzież zdobyła umiejętności z zakresu między innymi: zasad rela-
cjonowania wydarzeń kulturalnych w prasie, telewizji i internecie, a także obsługi 
aparatu, kamery i programu do montażu. W trakcie festiwalu uczniowie redagowa-
li codzienną gazetę „Festiwalowa”, stronę internetową oraz przygotowali materiały 
do telewizji. Powstałe reportaże informacyjno-kulturalne o spektaklach, twórcach, 
opiniach widzów, pracy teatru zostały wyemitowane w lokalnej telewizji Dami.

efekty 

Projekt rozwinął dziennikarskie pasje młodzieży i wyposażył ją w konkretne umie-
jętności związane z przygotowywaniem relacji dziennikarskich, zarówno od strony 
redakcyjnej, montażowej, technicznej, jak i dziennikarskiej.
W efekcie powstało osiem wydań gazety „Festiwalowa” oraz film dokumentalny  
dostępne na stronach: www.3xm.radom.pl i www.festiwalowa.radom.pl.
•	 rozwijanie	pasji	
•	 pobudzanie	kreatywności	
•	 zainteresowanie	młodzieży	dziennikarstwem

Metoda | narzędzie | dziedzina

warsztaty dziennikarskie | relacjonowanie wydarzeń | redagowanie gazety | przygo-
towanie materiałów dziennikarskich

MiejsCe 

Radom

odbiorCy 

Liczba osób: 25
Wiek: 15–19 lat
Uczniowie techników, liceów i gimnazjów z Radomia i okolic.

Partnerzy: instytUCja kUltUry + aniMator

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu
Instytucję powołano 22 grudnia 1976 roku. Teatr zasłynął w tamtym okresie inau-
guracją festiwali teatralnych, z których najsłynniejszy jest organizowany od 1993 
roku Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Festiwal ma charakter interdy-
scyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Obecnie 
ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru – kryty-
ków, reżyserów, teatrologów.
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! JAROSŁAW BASAJ & ZBIGNIEW RYBKA

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZY REALIZATORAMI
JB  Cykl warsztatów dziennikar-
skich i tworzenie gazety festiwalowej 
podczas Międzynarodowego Festiwa-
lu Gombrowiczowskiego w Teatrze Po-
wszechnym im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu to projekt organizowa-
ny od lat. Za każdym razem znajduje 
się grupa młodzieży chętnej, by wziąć 
w nim udział, oraz grupa dorosłych pa-
sjonatów, którzy te zajęcia prowadzą.
Głównym partnerem projektu jest Te-
atr Powszechny. Wszystkie działania, 
które proponujemy, zawsze spotykają 
się z dużą otwartością. Teatr umożliwia 
uczestnikom projektu udział w spek-
taklach oraz kontakt z artystami. Mło-
dzież może poznać teatr w taki spo-
sób, jaki nie jest dany większości ludzi. 
Może spotykać się z pracownikami, zo-
baczyć widownię z perspektywy sce-
ny i zajrzeć do garderoby. Dla młodych 
ludzi ekscytujące jest to, że stają za 
kulisami, odwiedzają miejsca, do któ-
rych zwykle wchodzą tylko aktorzy czy 
obsługa techniczna. Co więcej, pod-
czas gal rozpoczęcia i zakończenia fe-
stiwalu młodzi uczestnicy są trakto-
wani równoprawnie z profesjonalnymi 
dziennikarzami. 
Przed realizacją projektu zostałem za-
proszony na rozmowę z dyrektorem 
Teatru, podczas której omówiliśmy 
szczegóły współpracy. Mimo że reali-
zujemy ten projekt już od 14 lat, to na-
sze spotkanie było bardzo potrzeb-
ne. Podzieliliśmy się kompetencjami, 
tak by każdy wiedział, czego oczeku-
je jedna strona od drugiej i co sobie 
nawzajem możemy dać – okazało się, 
że spotkaliśmy się dokładnie w poło-
wie drogi.
Co warto podkreślić, po raz pierwszy 
projekt ten jest dofinansowany. To nie 
tak, że pieniądze nie były nam do tej 
pory potrzebne [śmiech]. Tu chodzi 
o współpracę. Osoby, z którymi współ-
pracuję, to są ludzie z pasją. Również 
młodzież. „My chcielibyśmy jeszcze 
zostać i porozmawiać, ale już musimy 

iść, bo nie mamy następnego autobu-
su”, powiedziały dzieci pewnego wie-
czoru, wychodząc z warsztatów; za-
jęcia trwały wtedy według planu 90 
minut, a one nie chciały nas wypuścić 
jeszcze przez następną godzinę.

ZR Teatr Powszechny im. Jana 
Kochanowskiego z założenia jest 
otwarty na swoje środowisko. Owa 
otwartość polega na tym, że chętnie 
wsłuchujemy się w głosy z zewnątrz, 
aktywnie wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom otoczenia. Otwieramy na-
szym partnerom wszystkie drzwi, które 
pozwalają im zrealizować zadanie. Je-
śli mówią: „Chcielibyśmy porozmawiać 
z…” – to my to spotkanie aranżujemy; 
jeśli słyszymy: „Chcielibyśmy wejść na 
próbę” – to my to umożliwiamy. Jeste-
śmy otwarci na pomysły, niczego nie 
narzucamy. 
Oczywiście nasze współdziałanie 
z osobami lub instytucjami z zewnątrz 
przybiera różne formy. Pielęgnujemy 
te kontakty i staramy się o nie na róż-
ne sposoby dbać. Robimy to tak dłu-
go, jak długo współpraca przebiega 
sprawnie i służy odbiorcom. Z praktyki 
bowiem wiemy, że gdy ktoś podejmu-
je się realizacji jakiegokolwiek projektu 
w sposób wymuszony, narzucony, to 
taka kooperacja szybko obumiera, ro-
dząc frustracje i nie przynosząc korzy-
ści nikomu. 
Wobec partnerów teatru nie stosuje-
my zdefiniowanych po aptekarsku ram 
współdziałania. Nasi współpracowni-
cy mają bardzo duży margines wolno-
ści. Dopóki nie nadużyją naszego za-
ufania i danej im swobody, jesteśmy 
do ich dyspozycji. I mogą liczyć na na-
szą pomoc. Tak jest w przypadku pro-
jektu, z którym jakiś czas temu zwrócił 
się do nas Jarosław Basaj. Jego pomysł 
przyjęliśmy z zainteresowaniem i en-
tuzjazmem. Ta współpraca trwa już od 
wielu sezonów i układa nam się do-
brze. Dlaczego? Bo Jarosław Basaj to 
człowiek, który lubi to, co robi. I robi 
to z pasją.

www.teatr.radom.pl
+
Animator: Jarosław Basaj

realizatorzy

Zbigniew Rybka – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu od 2008 roku, doktor sztuk teatralnych, reżyser, or-
ganizator festiwali teatralnych, autor projektów międzynarodowych, organizator 
aukcji dzieł sztuki i koncertów charytatywnych oraz sesji naukowych. Laureat Od-
znaki Honorowej Ministra Edukacji Narodowej „Za zasługi dla oświaty”, Odzna-
ki Honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznanej przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i Radomskiej Nagrody Kulturalnej.

Jarosław Basaj – pomysłodawca warsztatów dziennikarskich dla uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych, które odbywają się w Radomiu cyklicznie od 2004 roku. Za-
jmuje się edukacją filmową; jako lider Filmoteki Szkolnej w województwie mazow-
ieckim prowadzi warsztaty filmowe dla nauczycieli i młodzieży, z którą realizuje 
filmy dokumentalne. Szkoli nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpieczne-
go korzystania z internetu w ramach programu „Cybernauci”. Jest nauczycielem 
języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.
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JB  Zgłoszeń do udziału w pro-
jekcie było niewiele. Byłem tym zasko-
czony, ale wiem, że w Radomiu jest 
bardzo bogata oferta zajęć kultural-
nych. Wiem, że jest kilka osób, które 
chciały do nas dołączyć, ale ze wzglę-
dów czasowych nie mogły. Z jed-
nej strony chciałbym, żeby było wię-
cej uczestników warsztatów, z drugiej 
wiem, że grupy warsztatowe nie po-
winny być zbyt liczne. 
Myślę, że młodzi ludzie mają za mało 
zajęć kształtujących umiejętności 
miękkie – chociażby kompetencje 
z zakresu komunikacji i współpracy 
z innymi. Z tym jest problem – z komu-
nikacją, punktualnością, poczuciem 
odpowiedzialności za powierzone za-
dania. Uczestnicy często oczekują, że 
będą prowadzeni za rękę. Rola osoby 
prowadzącej warsztaty polega między 
innymi na tym, by dodać uczestnikom 
pewności siebie, zachęcić i przeko-
nać do podejmowania wyzwań. Trud-
ności przełamywane są po drodze 
wraz z nabywanym doświadczeniem. 
Na przykład jeśli tworzący gazetę fe-
stiwalową uczestnicy warsztatów nie 
porozmawiają z widzami, to nie zdo-
będą ich opinii i nie będą mieli co na-
pisać. Może się również okazać, że 
młodzi dziennikarze za długo przeła-
mują onieśmielenie, zastanawiając się, 
kogo oddelegować do aktora – a ak-
tor w międzyczasie ubierze się i pój-
dzie do domu. Jak go nie znajdą i nie 
poproszą, nie będą mieli wywiadu, ko-
niec. Jeśli tego nie doświadczą, nie 
będą tego wiedzieli. Jeśli będę ich wy-
ręczał, wtedy nie będą mieli szansy się 
tego nauczyć. Trzeba znajdować złoty 
środek, żeby się to udawało. 

ZR Współpracując z tak wieloma 
różnymi podmiotami, od każdego cze-
goś się uczymy. To naturalna kolej rze-
czy. Przede wszystkim nauczyliśmy się 
tego, że ludzie mogą mieć różne po-
mysły na siebie i na swoją obecność 
w środowisku (na osiedlu, w szkole 
albo w mieście). Nie musimy im tego 
wymyślać, organizować. Przyjmujemy 

te pomysły ze spokojem i bez komen-
tarza. Nauczyliśmy się dystansu do sie-
bie, w związku z tym staliśmy się dużo 
bardziej otwarci na innych. Ważne jest, 
żeby się wzajemnie szanować i akcep-
tować w tym, co robimy i jacy jeste-
śmy. To pomaga rozmawiać z ludźmi 
i daje szansę na stworzenie czegoś, co 
przyniesie innym autentyczną satys-
fakcję i radość.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
JB Dobrym pomysłem było 
zgromadzenie ludzi zajmujących się 
podobnymi sprawami na spotkaniach 
inicjujących projekt Kulturalni Eduka-
torzy. Stworzyło to możliwość wymia-
ny poglądów i nawiązania kontaktów. 
Warto to kontynuować. 
Myślę, że ważne byłoby stworzenie cy-
klu spotkań dla nauczycieli, podczas 
którego mogliby się ze sobą wymienić 
inspiracjami, ale też poznawać nowe 
metody pracy. Dzięki temu nauczycie-
le mogliby zobaczyć, że nie tylko oni 
pracują kreatywnie i efektywnie, że 
można się dzielić, zmieniać szkołę na 
taką, która jest przewietrzona i otwar-
ta, a przy okazji wykorzystywać swo-
ją pasję do pisania projektów. Ci mniej 
twórczy mogliby skorzystać z inspi-
racji. Mam nadzieję, że znalazłoby się 
wielu chętnych nauczycieli. 

ZR W kontaktach ze współpra-
cownikami kluczowe jest to, by nikogo 
nie ograniczać. Kiedy tylko pojawiają 
się bariery, rodzi się agresja, frustracja 
i podziały między ludźmi. Trzeba zaufać 
sobie nawzajem i dać sobie szansę na 
odrobinkę wolności. To wszystko. 
Jedyne potrzebne narzędzie do współ-
pracy to zaufanie i zgoda na to, żeby 
każdy działał po swojemu. Edukacyjną 
rolę teatru rozumiem jako wspieranie 
aspiracji i dawanie ludziom poczucia 
własnej wartości i godności.
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a Z realizatorkami i realizatorami dziewięciu projektów wybranych w konkursie na 

dofinansowanie wywiady przeprowadziły: Katarzyna Lindner, Katarzyna Kuła-
kowska, Natalia Roicka,  Agata Roman i Magdalena Różycka. Wszystkie rozmo-
wy odbyły się pod koniec realizacji projektów lub po ich zakończeniu. W niniej-
szym tomie opublikowaliśmy zaledwie fragmenty. Prócz rozmowy o charakterze 
i przebiegu współpracy i o wyzwaniach dla współpracy na przyszłość, rozmów-
czynie i rozmówcy proszeni byli także o jednohasłową odpowiedź na pyta-
nie, czego osobiście nauczyła ich współpraca. Z ich odpowiedzi, a także z tre-
ści wywiadów, wynika, że współpracę w projektach realizowanych w 2016 roku 
w ramach Kulturalnych Edukatorów budowały przede wszystkim otwartość na 
innych, podział obowiązków między partnerami, dobra organizacja pracy, ela-
styczność (w tym: nastawienie na proces i gotowość na niepowodzenie), chęć 
współpracy oraz wzajemne wspieranie się partnerów w działaniu (także na po-
ziomie wymiany umiejętności i doświadczeń).

Tolerancja

Opanowanie

Zaangażowanie

Chęć	współpracy	

Otwartość	na	innych	

Empatia

Poczucie	wartości	
realizowanego	
przedsięwzięcia

Zaufanie	do	partnera

Elastyczność	
(w	tym:	nastawienie	na	
proces	i	gotowość	na	
niepowodzenia)

Podział	obowiązków	
między	partnerami

Profesjonalizm

Dobra	komunikacja	

Wzajemne	wspieranie	
się	(w	tym:	poprzez	
wymianę	doświadczeń)

Dobra	organizacja	
pracy
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Kulturalni 
Edukatorzy

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018 

Organizator 
projektu

Partnerzy

Dofinansowano ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego



praktyki* 
1.  «świadome, celowe działanie 

wykonywane regularnie»

Wiem, po co coś robię 
– tylko wtedy moje 
działanie ma sens.
Działam regularnie  
i systemowo.

2.  «doświadczenie, umiejętności zdobyte 
dzięki takiemu działaniu»

Praktyka  
czyni mistrza!
3.  «przyjęty w codziennym życiu 
 sposób robienia czegoś»

Uruchamiam proces 
autorefleksji: czym 
charakteryzuje się 
„moja” praktyka?  
Jak wygląda działanie 
„po mojemu”?
4.  «okres nabywania wprawy w jakimś 

zawodzie; też: okres odbywania stażu 
 w jakiejś instytucji»

Każdy kiedyś zaczyna.
Nie mogę się zrażać 
niepowodzeniami!

*za Słownikiem języka polskiego PWN


