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Sza�now�ni�Pań�stwo,

Z przy jem no ścią od da je my w rę ce Czy tel ni ków pu -
bli ka cję po świę co ną współ pra cy war szaw skich pla -
có wek oświa to wych z or ga ni za cja mi pozarządo-
wy mi. Mam na dzie ję, że przy da się w co dzien nej
pra cy tym, któ rzy w niej uczest ni czą – na uczy cie lom,
uczniom, ro dzi com, spo łecz ni kom dzia ła ją cym w or -
ga ni za cjach po za rzą do wych. Ale to też pro po zy cja
dla wszyst kich war sza wia ków, po ka zu ją ca, że war to
łą czyć to, co sa mo rzą do we z tym, co po wsta je w wy -
ni ku spo łecz nej ak tyw no ści. 

War szaw skie szko ły osią ga ją naj lep sze wy ni ki w na uce w kra ju, a jed no cze śnie
uczest ni czą w wie lu ini cja ty wach róż no rod nej na tu ry. To wiel ka za słu ga na uczy -
cie li i dy rek to rów. Ale ten suk ces jest moż li wy rów nież dzię ki part ne rom na szej
edu ka cji, w tym or ga ni za cjom po za rzą do wym. Re ali zu je my w War sza wie, w co -
dzien nej prak ty ce, po stu lat szko ły otwar tej. Chce my, by ucznio wie sto łecz nych
szkół by li ak tyw ni spo łecz nie, by mie li kon takt z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
i je współ two rzy li. Trze ci sek tor jest bo wiem jed nym z klu czo wych ele men tów
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i de mo kra tycz ne go pań stwa. Rów no cze śnie ma -
my w sys te mie oświa to wym sze reg pro ble mów do roz wią za nia, a sku tecz ność
dzia łań wzra sta, gdy za an ga żo wa ne w ten pro ces są tzw. NGO-sy. Ostat nio wpro -
wa dzo ne zmia ny w sys te mie oświa to wym tę po trze bę istot nie wzmo gły. Cho dzi
nam rów nież o ta kie pro jek ty, któ re wy cho dząc po za szkol ne pro gra my in spi ru -
ją twór cze dzia ła nia, przy no szą in no wa cyj ne roz wią za nia, uczą współ pra cy,
wzmac nia ją war szaw ską toż sa mość. I, co waż ne, z jed nej stro ny wią żą ze śro do -
wi skiem lo kal nym, z dru giej zaś za pew nia ją trans fer wie dzy ze świa ta.

Od kil ku na stu lat suk ce syw nie zwięk sza my na kła dy na po za rzą do we pro jek ty
edu ka cyj ne. Obec nie sto kil ka dzie siąt or ga ni za cji re ali zu je ich rocz nie ok. dwu -
stu pięć dzie się ciu. Moż na się z ni mi za po znać od wie dza jąc stro ny in ter ne to we:
war sza wa.ngo.pl oraz edu ka cja.war sza wa.pl. Pu bli ka cja uka zu je się w ro ku ju bi -
le uszu 100-le cia pol skiej nie pod le gło ści. Z tej per spek ty wy wy raź nie wi dać, że
na sze mia sto to miej sce na ro dzin wie lu ini cja tyw spo łecz nych. Chce my tę tra dy -
cję pod trzy my wać i wzmac niać, dla te go tak waż na jest umie jęt na pra ca z mło -
dym po ko le niem war sza wia ków. Dzię ku ję za nią spo łecz ni kom z war szaw skich
or ga ni za cji po za rzą do wych oraz war szaw skim na uczy cie lom i uczniom.

Pre�zy�dent�m.st.�War�sza�wy
Han�na�Gron�kie�wicz�-Waltz
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Ewa�Kolankiewicz

Dialog

O war to ści dia lo gu z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi w sto li cy wia -
do mo od daw na. War sza wa to mia sto, dla któ re go dia log ten jest
prio ry te tem już po nad 20 lat.

Sys tem współ pra cy Urzę du m.st. War sza wy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
jest bar dzo roz bu do wa ny. Oprócz lo kal nej ra dy po żyt ku, któ rej ist nie nie wy ni ka
z za pi sów zno we li zo wa nej w 2010 ro ku usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz -
ne go i o wo lon ta ria cie, od 2004 ro ku dzia ła ją pod mio ty dia lo gu spo łecz ne go (ko -
mi sje, Fo rum), któ re są spe cy ficz nym „wy na laz kiem” war szaw skim – mo de lo wym
roz wią za niem przyj mo wa nym tak że w in nych mia stach Pol ski np. we Wro cła wiu
czy w Po zna niu 

To wła śnie po to, aby uła twić dia log – ko mu ni ka cję sa mo rzą du i or ga ni za -
cji – zde cy do wa no się na bez pre ce den so we w ska li kra ju utwo rze nie ciał „bran -
żo wych”, czy li ko mi sji dia lo gu spo łecz ne go. Po cząt ko wo klu czem ich two rze nia
by ły do ta cje – ko mi sje za kła da no przy tych biu rach miej skich, któ re po przez
otwar te kon ku rsy ofer ty do fi nan so wy wa ły dzia ła nia or ga ni za cji po za rzą do wych.
Od 2008 ro ku ko mi sje po wsta ją tak że przy tych biu rach, któ re nie ogła sza ją kon -
kur sów, a od 2011 ro ku dzia ła ją ko mi sje dziel ni co we. Obec nie funk cjo nu ją
33 bran żo we ko mi sje dia lo gu spo łecz ne go i 18 dziel ni co wych ko mi sji dia lo gu
spo łecz ne go. Ich licz ba mo że się zwięk szać, gdyż po wo ła nie no wej ko mi sji ini -
cju je co naj mniej 10 or ga ni za cji po za rzą do wych.

Naj waż niej sze ele men ty sy te mu dia lo gu to: 
• War�szaw�ska�Ra�da�Dzia�łal�no�ści�Po�żyt�ku�Pu�blicz�ne�go (obej mu je za się giem

ca łe mia sto i wszyst kie or ga ni za cje), 
• Bran�żo�we�Ko�mi�sje�Dia�lo�gu�Spo�łecz�ne�go, dzia ła ją ce przy po szcze gól nych

biu rach me ry to rycz nych Urzę du Mia sta (obej mu ją swo im za się giem or ga ni za cje
z ca łe go mia sta, zaj mu ją ce się kon kret ną dzie dzi ną), 

• Dziel�ni�co�we�Ko�mi�sje�Dia�lo�gu�Spo�łecz�ne�go (obej mu ją swo im za się giem
po szcze gól ne dziel ni ce i wszyst kie dzia ła ją ce w nich or ga ni za cje), 
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• Fo�rum�Dia�lo�gu�Spo�łecz�ne�go (dzia ła ją ce obec nie na za sa dzie plat for my wy -
mia ny do świad czeń ko mi sji i in nych przed sta wi cie li or ga ni za cji),

• Peł�nomoc�nik�Pre�zy�den�ta�m.st.�War�sza�wy do spraw współ pra cy z or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi, 

• Cen�trum�Ko�mu�ni�ka�cji�Spo�łecz�nej (biu ro, któ re zaj mu je się m.in. sys te mo -
wy mi roz wią za nia mi do ty czą cy mi współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi), 

• Sto�łecz�ne�Cen�trum�Wspie�ra�niaOr�ga�ni�za�cji�Po�za�rzą�do�wych (SCWO, cen -
trum wspie ra ją ce roz wój or ga ni za cji, ale rów nież współ pra cę or ga ni za cji z urzę -
dem; pro wa dzi je NGO w ra mach re ali za cji za dań pu blicz nych – ope ra to ra SCWO
wy bie ra się w otwar tym kon kur sie ofert),

• biu�ra,�wy�dzia�ły�współ�pra�cy�z or�ga�ni�za�cja�mi�po�za�rzą�do�wy�mi�w dziel�ni�-
cach�lub�po�szcze�gól�ni�urzęd�ni�cy, któ rzy ma ją w swoim za kre sie obo wiąz ków
współ pra cę z or ga ni za cja mi. 

Współ pra ca z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi ma rów nież od zwier cie dle nie
w do ku men tach stra te gicz nych i pro gra mo wych mia sta. Or ga ni za cje są wy mie -
nia ne ja ko part ne rzy lub re ali za to rzy w więk szo ści do ku men tów bran żo wych. Lo -
kal nie naj waż niej szym do ku men tem dla or ga ni za cji po za rzą do wych jest
„Pro gram roz wo ju współ pra cy m.st. War sza wy i or ga ni za cji po za rzą do wych do ro -
ku 2020” oraz uchwa la ny corocznie przez Ra dę Mia sta „Pro gram Współ pra cy”. 

Pierw szy z nich jest swe go ro dza ju stra te gią współ pra cy, wy kra cza ją cą po -
za wą skie ra my usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie. Pro -
gram ma cha rak ter in ter dy scy pli nar ny, po nie waż współ pra ca mia sta z organiza-
cja mi po za rzą do wy mi od by wa się na wie lu płasz czy znach i do ty czy róż nych dzie -
dzin. W spo sób kom ple men tar ny po trak to wa no w nim ko niecz ność wzmac nia -
nia i roz wi ja nia za rów no sa mych or ga ni za cji, jak i urzę du, co sta no wi waż ny krok
w kie run ku wy zna cza nia no wych stan dar dów we wza jem nej współ pra cy. Dru gi
do ku ment opi su je struk tu rę dia lo gu spo łecz ne go, for my współ pra cy i ich za kres
oraz prze bieg kon kur sów do ta cyj nych, a tak że za wie ra in for ma cję o kwo cie prze -
zna czo nej na re ali za cję za dań pu blicz nych. W ro ku 2018 jest to po nad 160 mln
zło tych!

W dzie dzi nie współ pra cy i dia lo gu w War sza wie we wszyst kich bran żach dzie -
je się bar dzo wie le. Na to miast edu ka cja w tym sys te mie zaj mu je miej sce szcze -
gól ne. Współ pra ca wy stę pu je tu bo wiem nie tyl ko na po zio mie Biu ro Edu-
ka cji – or ga ni za cje po za rzą do we, ale obej mu je rów nież po szcze gól ne szko ły
i przed szko la. Stąd też licz ba pod mio tów w nią za an ga żo wa nych jest ol brzy mia;
wie le jest też płasz czyzn, pro jek tów i dzia łań, w któ rych ona się prze ja wia. Dla te -
go tak bar dzo po trzeb na jest pu bli ka cja, któ ra zbie ra i opi su je do bre prak ty ki
w tym za kre sie. Mam na dzie ję, że bę dzie ona źró dłem in spi ra cji i przy czy ni się
do dal sze go roz wo ju.

Ewa�Kolankiewicz�
Peł�no�moc�nicz�ka�Pre�zy�den�ta�m.st.�War�sza�wy�

do�spraw�współ�pra�cy�z or�ga�ni�za�cja�mi�po�za�rzą�do�wy�mi
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Barbara�Kapturkiewicz

BKDS
ds. Edukacji

Bran żo wa Ko mi sja Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Edu ka cji przy Biu rze
Eduka cji Urzę du m.st. War sza wy (BKDS) ist nie je od je sie ni 2004 ro -
ku. Ma my więc za so bą już po nad 10-let nią hi sto rię. Pierw sze la ta
na sze go dzia ła nia to po szu ki wa nie prze strze ni do dia lo gu. Uczy li -
śmy się dość mo zol nie, a do ty czy ło to obu stron, jak ze so bą roz ma -
wiać i współ pra co wać. 

Pa mię tam pierw sze po sie dze nia ja ko od pra wy, na któ rych urzęd ni cy Biu ra
Edu ka cji in for mo wa li nas o swo ich pla nach, a my – przed sta wi cie le or ga ni za cji
(NGO) – ogra ni cza li śmy się do py tań, zmie rza ją cych do upew nie nia się, czy do -
brze zro zu mie li śmy. Od po cząt ku jed nak by ła po obu stro nach chęć dia lo gu i go -
to wość do słu cha nia, dla te go po wo li oby dwie stro ny od roz mów prze szły
do pró by roz wią zy wa nia na po tka nych pro ble mów. 

Prze ło mo wym oka zał się rok 2010 i zor ga ni zo wa na we wrze śniu w ra mach cy -
klicz ne go wy da rze nia miej skie go pn. „War szaw skie Fo rum Oświa to we” kon fe ren -
cja na te mat ro li or ga ni za cji po za rzą do wych w sys te mie oświa ty. Przed sta wi cie le
or ga ni za cji po za rzą do wych wraz z przy by ły mi na nią dy rek to ra mi szkół, na uczy -
cie la mi i urzęd ni ka mi dys ku to wa li o znie sie niu ba rier men tal nych, praw nych i in -
for ma cyj nych w na wią zy wa niu współ pra cy po mię dzy NGO a spo łecz no ścia mi
szkol nymi. W wy ni ku po stu la tów sfor mu ło wa nych pod czas kon fe ren cyj nych
warsz ta tów, na po cząt ku 2011 ro ku roz po czę li śmy pra cę w dwóch kie run -
kach: nad uła twie niem or ga ni za cjom po za rzą do wym do stę pu do szkół, a tak że
nad pro mo cją pro jek tów re ali zo wa nych przez NGO i do tar ciem z in for ma cją
o nich do miesz kań ców War sza wy.

Kalejdoskop, Tydzień i Zarządzenie 
W ten spo sób na ro dził się War szaw ski Ka lej do skop Edu ka cyj ny. To skie ro wa -

na do ro dzi ców, dzie ci, mło dzie ży oraz urzęd ni ków i sto łecz nych rad nych pre zen -
ta cja do ko nań or ga ni za cji po za rzą do wych w sfe rze oświa ty i wy cho wa nia,
sze ro kiej ga my ich moż li wo ści oraz form edu ka cyj nych, któ re sto su ją w swo jej
pra cy. 

BKDS
ds. Edukacji
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W ra mach Ka lej do sko pu od 6 lat od by wa się Pik nik Edu ka cyj ny, czy li fe styn,
w trak cie któ re go moż na sko rzy stać z warsz ta tów i ani ma cji przy go to wa nych
przez sto łecz ne NGO-sy. W pią tej edy cji te go wy da rze nia w 2017 ro ku bra ło
udział 26 or ga ni za cji, a ich sto iska od wie dzi ło ok. 3 tys. uczest ni ków! Oprócz Pik -
ni ku od 2017 ro ku or ga ni zu je my też War szaw ski Po za rzą do wy Ty dzień Edu ka cyj -
ny. W je go pierw szej edy cji 43 or ga ni za cje zor ga ni zo wa ły aż 116 róż no rod nych
wy da rzeń – lek cji, po ka zów, wy kła dów, wy cie czek, wy staw, spek ta kli, kon cer tów
itp. Pla nu je my kon ty nu ację tych spraw dzo nych przed się wzięć, ale rów nież roz -
bu do wę Ka lej do sko pu o ko lej ne ele men ty. 

W wy ni ku roz po czę tej w 2011 ro ku pra cy po wstał waż ny do ku ment miej ski,
do ty czą cy re la cji mię dzy szko łą a or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Naj pierw był to
wzór po ro zu mie nia o współ pra cy po mię dzy pla ców ka mi oświa to wy mi a NGO-
sa mi, a na stępnie za sa dy udo stęp nia nia po miesz czeń szkol nych or ga ni za cjom,
któ re osta tecz nie w 2016 ro ku zo sta ły wpro wa dzo ne Za rzą dze niem Pre zy den ta
m.st. War sza wy w ca łym mie ście. 

Wartość drogi
Jed nak naj więk szym zy skiem tych kil ku let nich dzia łań by ło wspól ne po ko na -

nie dro gi od miej sca, w któ rym każ da ze stron dia lo gu ko mu ni ko wa ła swo je ocze -
ki wa nia lub pre ten sje w sto sun ku do dru giej, aż do miej sca, w któ rym oby dwie
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stro ny okre śla ją, ja kie są wspól ne pro ble my w edu ka cji i w ja ki spo sób mo że my
je ra zem w na szym mie ście roz wią zać. Pod czas wspól ne go mar szu urzęd ni cy Biu -
ra Edu ka cji zo ba czy li w nas spe cja li stów w dzie dzi nie edu ka cji nie for mal nej i roz -
wo ju kom pe ten cji dzie ci i mło dzie ży, któ rzy czu ją się od po wie dzial ni za edu ka cję
mło dych lu dzi, a my zro zu mie li śmy, że urzęd ni cy ma ją ten sam cel co my (rze tel -
ną, wszech stron ną edu ka cję mło dych). I że im też za le ży na sku tecz nym dzia ła -
niu! 

Efek tem te go po zna nia jest au ten tycz ny dia log w za kre sie kształ to wa nia miej -
skiej po li ty ki edu ka cyj nej. Czu je my, że ma my re al ny wpływ choć by na kształt i za -
kres te ma tycz ny ogła sza nych przez Biu ro Edu ka cji kon kur sów ofert. Po dob nie
w każ dej istot nej spra wie mo że my na sie bie li czyć i je ste śmy dla sie bie rów no -
praw ny mi part ne ra mi. 

Nie ozna cza to jed nak, że wszyst ko nam się uda ło. Na przy kład nie do szła
do skut ku pla no wa na kon fe ren cja, pod czas któ rej chcie li śmy za pre zen to wać na -
uczy cie lom przy kła do we lek cje ofe ro wa ne przez NGO. Nie uda ła się nam też sta -
ła współ pra ca z Ko mi sją Edu ka cji i Ro dzi ny Ra dy m.st. War sza wy. W obu tych
przy pad kach nie po wo dze nie za wdzię cza my so bie, gdyż za bra kło chęt nych osób
spo śród człon ków na szych or ga ni za cji do za an ga żo wa nia się w ich re ali za cję. Nie -
sa tys fak cjo nu ją co skoń czy ły się też pró by współ dzia ła nia z in ny mi biu ra mi mia -
sta i BKDS-ami we wspól nych ob sza rach ta kich jak na przy kład edu ka cja
kul tu ral na. Obie cu ją co, choć po wo li, roz wi ja się współ pra ca z Cen trum Ko mu ni -



ka cji Spo łecz nej przy re ali za cji po li ty ki mło dzie żo wej. Chęt nie czę ściej go ści li by -
śmy na swo ich po sie dze niach przed sta wi cie li te go biu ra. 

Przy szłość
W obec nej chwi li BKDS to ze spół lu dzi za in te re so wa nych dzia ła nia mi w na -

stę pu ją cych ob sza rach:
– pro mo cja edu ka cyj nych or ga ni za cji po za rzą do wych i bu do wa nie mar ki edu -

ka cji nie for mal nej, 
– kształ to wa nie sys te mu edu ka cyj ne go w mie ście po przez udział w two rze -

niu do ku men tów stra te gicz nych oraz re ali za cję edu ka cyj nych i wy cho waw czych
za dań pu blicz nych, sta no wią cych uzu peł nie nie lub do peł nie nie edu ka cji re ali zo -
wa nej przez pla ców ki miej skie,

– mo ni to ro wa nie zmian w oto cze niu praw nym edu ka cyj nych NGO, in for mo -
wa nie o nich i uła twia nie od na le zie nia się or ga ni za cji w no wych wa run kach,

– pra ca nad pod nie sie niem po zio mu i sku tecz no ści od dzia ły wa nia re ali zo wa -
nych pro jek tów edu ka cyj nych.

Waż ne, że każ dy z tych te ma tów ma swo ich li de rów za rów no wśród przed sta -
wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych, jak i wśród urzęd ni ków Biu ra Edu ka cji. Da je
to szan sę na kom plek so we i efek tyw ne współ dzia ła nie oraz two rze nie roz wią -
zań, któ re są moż li we do wdro że nia.

Lu dzie
Nie wąt pli wie du że zna cze nie w osią gnię ciu obec ne go po zio mu ak tyw no ści

i kon dy cji BKDS ma fakt, że po dru giej stro nie pro wa dzo ne go dia lo gu spo tka li -
śmy oso by otwar te i go to we do kon tak tów na part ner skich za sa dach, do strze -
ga ją ce zna cze nie or ga ni za cji po za rzą do wych w edu ka cji oraz za in te re so wa ne
wy ko rzy sta niem te go po ten cja łu. 

Sys tem par ty cy pa cji i dia lo gu w mie ście, opi sa ny w stra te gicz nych do ku men -
tach, da je je dy nie moż li wo ści dzia ła nia i wy zna cza prze strzeń do współ pra cy. To
swo iste ra my, któ re kon kret ni lu dzie wy peł nia ją bar wa mi. W przy pad ku na szej
BKDS oby dwu stro nom te go pro ce su tra fi li się wy śmie ni ci part ne rzy, któ rym za -
le ży na stwo rze niu war to ścio we go i ko lo ro we go dzie ła. Do ty czy to pra cow ni ków
Biu ra Edu ka cji – od dy rek cji po sze re go wych urzęd ni ków. Ale tak że po stro nie po -
za rzą do wej co raz więk sze gro no osób wi dzi sens w ak tyw no ści w ra mach BKDS
i ce ni sku tecz ność po dej mo wa nych tutaj dzia łań. Bowiem tym, co naj bar dziej na -
pę dza do dal sze go dzia ła nia, jest po czu cie spraw czo ści i efek tyw no ści na szych
sta rań. I to, że uda je się, choć by w ma łym stop niu, zmie nić świat na lep sze. 

Barbara�Kapturkiewicz
Przewodnicząca�Branżowej�Komisji�Dialogu�Społecznego�do�spraw�Edukacji
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Mirosław�Sielatycki

Po co szkołom 
organizacje

pozarządowe?

War to, aby ta kie py ta nie po sta wi li so bie dy rek to rzy szkół. Za rów -
no ci, któ rzy od daw na współ pra cu ją z or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi, jak i ci, któ rzy te go nie czynią. O wzra sta ją cej ro li edu ka cji poza-
sz kol nej są w więk szo ści prze ko na ni, wie dzą po nad to, że ofer ta or -
ga ni za cji po za rzą do wych to je den z fi la rów cią gle ro sną ce go seg -
men tu no wo cze snej edu ka cji. Ale ma ją też oba wy i wąt pli wo ści.
Dla te go w ni niej szym tek ście po sta ram się od po wie dzieć na ty tu ło -
we py ta nie.

Or ga ni za cje po za rzą do we (ang. non�-go�vern�men�tal� or�ga�ni�za�tion,� NGO) są
part ne rem szko ły od XIX w., jed nak w peł ni waż nym ele men tem pol skiej edu ka -
cji sta ły się po 1989 r., gdyż do pie ro w pań stwie de mo kra tycz nym moż li wa by ła
współ pra ca opar ta na part ner stwie i za ufa niu, przy no szą ca po ży tek obu stro nom.
Obec nie w Pol sce ma my ok. 100 tys. sto wa rzy szeń i 17 tys. fun da cji – 15% z nich
dzia ła w ob sza rze edu ka cji, co jest dru gim wy ni kiem po dzia łal no ści spor to wej.

W usta wie z 24.04.2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria -
cie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) wy mie nio no na stę pu ją ce za sa dy
współ pra cy jed no stek pu blicz nych z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi: po moc ni -
czość, su we renność stron, part ner stwo, efek tyw ność, uczci wa kon ku ren cja oraz
jaw ność. Na to miast usta wa z 7.09.1991 r. o sys te mie oświa ty (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.*) – da lej u.s.o. – od no si się do ram i wa run ków
współ pra cy szkół i or ga ni za cji po zarzą do wych:

Art. 56. 1.�W szko�le�i pla�ców�ce�mo�gą�dzia�łać,�z wy�jąt�kiem�par�tii�i or�ga�ni�za�cji�po�-
li�tycz�nych,�sto�wa�rzy�sze�nia�i in�ne�or�ga�ni�za�cje,�a w szcze�gól�no�ści�or�ga�ni�za�cje�har�cer�-
skie,�któ�rych�ce�lem�sta�tu�to�wym�jest�dzia�łal�ność�wy�cho�waw�cza�al�bo�roz�sze�rza�nie
i wzbo�ga�ca�nie�form�dzia�łal�no�ści�dy�dak�tycz�nej,�wy�cho�waw�czej�i opie�kuń�czej�szko�ły
lub�pla�ców�ki.

2.�Pod�ję�cie�dzia�łal�no�ści�w szko�le�lub�pla�ców�ce�przez�sto�wa�rzy�sze�nie�lub�in�ną�or�-
ga�ni�za�cję,�o któ�rych�mo�wa�w ust. 1,�wy�ma�ga�uzy�ska�nia�zgo�dy�dy�rek�to�ra�szko�ły�lub
pla�ców�ki,�wy�ra�żo�nej�po uprzed�nim�uzgod�nie�niu�wa�run�ków�tej�dzia�łal�no�ści�oraz
po uzy�ska�niu�po�zy�tyw�nej�opi�nii�ra�dy�szko�ły�lub�pla�ców�ki�i ra�dy�ro�dzi�ców.
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Jak wi dać, usta wo daw ca pod kre śla wa gę or ga ni za cji ja ko part ne ra szko ły,
wska zu je for mę dia lo gu i po ro zu mie nia, zwra ca uwa gę na au to no mię dy rek to ra
szko ły w po dej mo wa niu de cy zji, ale też po ka zu je po trze bę uspo łecz nie nia pro -
ce su de cy zyj ne go po przez włą cze nie w nie go ra dy ro dzi ców bądź ra dy szko ły.

Rola samorządu
W re la cjach szkół z trze cim sek to rem swo ją ro lę od gry wa ją też sa mo rzą dy te -

ry to rial ne ja ko or ga ny pro wa dzą ce szkół – ra dy gmi ny czy po wia tu two rzą w dro -
dze po dej mo wa nych uchwał lo kal ne pro gra my współ dzia ła nia z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi okre śla ją ce m.in. for my współ pra cy fi nan so wej i po za fi nan so -
wej.

Dla przy kła du, co rocz nie uchwa la ny jest pro gram współ pra cy m.st. War sza -
wy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Okre śla on m.in. sta łe for my or ga ni za cyj ne,
w któ rych na stę pu je spo tka nie przed sta wi cie li stro ny sa mo rzą do wej i po za rzą -
do wej, w tym ko mi sje dia lo gu spo łecz ne go (w róż nych ob sza rach funk cjo no wa -
nia mia sta – branżowe i dzielnicowe), Fo rum Dia lo gu Spo łecz ne go, War szaw ską
Ra dę Dzia łal no ści Po żyt ku Pu blicz ne go. Po wo ła ny zo stał rów nież Peł no moc nik
Pre zy den ta m.st. War sza wy ds. Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi.

Mó wiąc o ro li sa mo rzą dów te ry to rial nych, war to za uwa żyć, że waż ne są za -
rów no kon kret ne roz wią za nia praw ne, or ga ni za cyj ne i fi nan so we, jak i po zy tyw -
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ne na sta wie nie władz lo kal nych do współ dzia ła nia z trze cim sek to rem, wy pra co -
wa ne lo kal nie do bre prak ty ki oraz za ko rze nio na kul tu ra współ pra cy. Wi dząc do -
bre na sta wie nie i wspar cie, dy rek to rzy pla có wek oświa to wych bę dą bar dziej
chęt ni do kon tak tów z NGO-sa mi, a stwo rzo ne w gmi nie przej rzy ste ra my współ -
pra cy uła twią kon tak ty da nej szko ły z kon kret ną or ga ni za cją.

Zda rzyć się też mo że, że w da nej gmi nie czy po wie cie nie ma wy pra co wa nych
na rzę dzi współ pra cy, a sa mo rzą dow cy są na sta wie ni scep tycz nie do kon tak tów
z trze cim sek to rem bądź ma ją za pę dy do kon ce sjo no wa nia or ga ni za cji, z któ ry -
mi szko ły mo gą współ pra co wać. Dla dy rek to ra pla ców ki to sy tu acja trud niej sza,
ale pa mię taj my, że usta wa o sys te mie oświa ty ce du je de cy zję o współ pra cy bez -
po śred nio na nie go oraz spo łecz ność szkol ną. Ta au to no mia nie po win na być
kwe stio no wa na.

Ka ta log współ pra cy
War to usta lić ka ta log za sad współ pra cy na szej szko ły z or ga ni za cja mi po za -

rzą do wy mi. Do brze, aby był on wy pra co wa ny w spo sób par ty cy pa cyj ny, z udzia -
łem wszyst kich in te re sa riu szy – dy rek cji, na uczy cie li, ro dzi ców, uczniów i przed-
sta wi cie li NGO-sów. Przy po mnij my, że wyj ścio we są przy wo ła ne już za sa dy: po-
moc ni czo ści, su we ren no ści stron, part ner stwa, efek tyw no ści, uczci wej konkuren-
cji oraz jaw no ści.

Pro po nu ję wska zać na stę pu ją ce klu czo we ele men ty kul tu ry (ka ta lo gu) współ -
pra cy szko ła -or ga ni za cja:

g Wza�jem�na�in�for�ma�cja.�Obej mu je ona za rów no pod sta wo wą wie dzę śro -
do wi ska szkol ne go o trze cim sek to rze, jak i wie dzę o szko le i sys te mie oświa ty
w śro do wi sku po za rzą do wym. Cho dzi o po dej ście: Po�znaj�my�się�le�piej,�za�nim�za�-
cznie�my�współ�pra�co�wać.�Ta ką in for ma cję naj le piej po zy skać w cza sie bez po śred -
nich kon tak tów. Gdy trze ba zro bić pierw szy krok, uży tecz na jest rów nież
in for ma cja uzy ska na z in ter ne tu, ulo tek i bro szur, cen ne są re ko men da cje od in -
nych osób. Spraw dza się oglą da nie efek tów pro jek tów zre ali zo wa nych przez da -
ną or ga ni za cję w in nych szko łach, a je śli są one da le ko – lek tu ra pu bli ka cji
po pro jek to wych. Przy go to wu jąc się do współ pra cy, war to też zaj rzeć do por ta lu
www.ngo.pl czy się gnąć po kwar tal nik „Trze ci Sek tor” (www.kwar tal nik.org.pl).

g Bu�do�wa�nie�za�ufa�nia. Za ufa nie jest fun da men tem ka pi ta łu spo łecz ne go,
a szko ła to waż ne miej sce je go bu do wa nia. Przy wo ła na w pierw szej za sa dzie wie -
dza o part ne rze uła twia dzia ła nie w at mos fe rze za ufa nia. Do brze, gdy na uczy cie -
le, dy rek tor, ucznio wie i ro dzi ce ma ją już do świad cze nia w kon tak tach z da ną
or ga ni za cją lub in ny mi dzia ła ją cy mi w in te re su ją cym nas ob sza rze. Jesz cze le piej,
je śli są człon ka mi lub współ pra cow ni ka mi sto wa rzy szeń czy fun da cji. Za ufa nie
mię dzy szko łą a or ga ni za cją mo że prze ja wiać się na kil ku po zio mach, ja ko:

– oso bi ste – ja ja ko czło wiek w re la cji z in ny mi ludź mi,
– po zy cyj ne – ja ja ko dy rek tor, na uczy ciel w kon tak tach z part ne ra mi szko ły,
– pu blicz ne – my ja ko spo łecz ność szkol na funk cjo nu ją ca w sie ci norm i re guł

obo wią zu ją cych w kon kret nym spo łe czeń stwie i kon kret nym kra ju.
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War to się gnąć do pu bli ka cji prof. Pio tra Sztomp ki Za�ufa�nie:�fun�da�ment�spo�łe�-
czeń�stwa (Kra ków 2007), aby le piej po znać de cy du ją cą ro lę za ufa nia rów nież
w kon tak tach szko ły z or ga ni za cją po za rzą do wą.

g Usta�le�nie�form�ko�mu�ni�ka�cji.�To ko lej ny krok w na wią zy wa niu współ pra -
cy. Ma on cha rak ter or ga ni za cyj ny, by nie po wie dzieć tech nicz ny, ale jest waż ny,
gdyż je go za nie cha nie mo że pro wa dzić do spo rych pro ble mów w trak cie re ali -
za cji wspól nych pro jek tów. Waż ne jest w szcze gól no ści usta le nie:

– osób kon tak to wych po obu stro nach,
– wer bal nych i nie wer bal nych form ko mu ni ka cji,
– spo so bów in for mo wa nia dy rek to ra szko ły,
– ka na łów i czę sto tli wo ści prze pły wu in for ma cji,
– try bu roz wią zy wa nia sy tu acji spor nych,
a tak że:
– ujed no li ce nie ję zy ka (aby unik nąć cią głe go de ko do wa nia wza jem nych ko -

mu ni ka tów),
– prze wi dze nie moż li wych ba rier ko mu ni ka cyj nych,
– wpro wa dze nie me cha ni zmów sprzę że nia zwrot ne go w ko mu ni ka cji.
Dla szkół, któ re ma ją du że do świad cze nie we współ pra cy z or ga ni za cja mi, wy -

mie nio ne dzia ła nia są oczy wi ste i „au to ma tycz ne”, jed nak w mniej do świad czo -
nych w tej ma te rii pla ców kach war to sta le pa mię tać o tych pod sta wo wych
re gu łach ko mu ni ko wa nia się lu dzi i or ga ni za cji.

g Po�dej�mo�wa�nie�wspól�nych�dzia�łań. Do ty czy już bez po śred nio re ali za cji
pro jek tu po za rzą do we go w szko le. Mo że ono obej mo wać ta kie for my jak:

– re ali za cja pro jek tu przez or ga ni za cję dzia ła ją cą w szko le (np. or ga ni za cje
har cer skie, uczniow skie klu by spor to we),

– ofer ta skie ro wa na do szko ły przez or ga ni za cję,
– za po trze bo wa nie na kon kret ny pro jekt zło żo ne przez szko łę,
– udział w szer szym pro jek cie za ini cjo wa nym przez sa mo rząd lo kal ny, obej -

mu ją cym wie le szkół,
– udział w pro jek tach sys te mo wych na po zio mie wo je wódz twa i kra ju, re ali -

zo wa nych przez or ga ni za cję,
– re ali za cja pro jek tów mię dzy na ro do wych, np. w ra mach pro gra mu Era -

smus+, Ju gen dwerk.
Z naj wyż szą for mą współ pra cy ma my do czy nie nia wów czas, gdy szko ła i or -

ga ni za cja wspól nie pla nu ją prze pro wa dze nie kon kret ne go pro jek tu na pod sta -
wie wcze śniej zdia gno zo wa nych po trzeb pla ców ki. Czę sto szko ła nie po sia da
wy star cza ją cych za so bów, aby sku tecz nie roz wią zać pro blem, a po móc mo że or -
ga ni za cja wy spe cja li zo wa na w da nej dzie dzi nie. W War sza wie by ły to m.in. ne -
go cja cje ró wie śni cze, in te gra cja uczniów cu dzo ziem skich, prak tycz na edu ka cja
ar chi tek to nicz na, za ję cia z ro bo ty ki, warsz ta ty szkut ni cze czy two rze nie pol sko -
ję zycz nych za so bów Khan Aca de my. Cza sa mi cho dzi o za pew nie nie uczniom do -
stę pu do la bo ra to riów na uko wych, stu diów na grań, obiek tów aka de mic kich.

Szko ły po sia da ją ce du że do świad cze nie we współ pra cy z or ga ni za cja mi po -
tra fią ini cjo wać w śro do wi sku lo kal nym wspól ne przed się wzię cia roz wią zu ją ce
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kon kret ne pro ble my, np. z za kre su kształ to wa nia i ochro ny oto cze nia przy rod ni -
cze go, po mo cy po trze bu ją cym, opie ki nad zwie rzę ta mi.

g In�for�ma�cja�zwrot�na�i ewa�lu�acja. To dzia ła nie do my ka ją ce cykl współ pra -
cy, jed no cze śnie za sto so wa nie Cy�klu� Kol�ba:� teo ria – prak ty ka – do świad cze -
nie – re flek sja. Waż ne, by za pla no wać pro sty mo ni to ring re ali za cji pro jek tu,
umoż li wia ją cy ko rek tę ewen tu al nych błę dów i eli mi na cję pro ble mów. Po ma ga
w tym za pla no wa ny wcze śniej sys tem ko mu ni ka cji mię dzy part ne ra mi.

Re flek sja nad wła snym dzia ła niem jest jed nym z naj bar dziej sku tecz nych spo -
so bów ucze nia się, dla te go ewa lu acja re ali zo wa nych w szko le pro jek tów or ga ni -
za cji po za rzą do wych jest tak waż na. Dzię ki niej uczą się i zdo by wa ją doświad-
cze nie ucznio wie, na uczy cie le, dy rek tor oraz re ali za to rzy z or ga ni za cji. W większo-
ści pro jek tów ewa lu acja jest wpi sa na ja ko wy ma ga ny ele ment, waż na jest jed nak
jej ja kość i prak tycz ność. Szcze gól ne zna cze nie ma ewa lu acja od ro czo na, po zwa -
la ją ca zmie rzyć trwa łość efek tów zre ali zo wa ne go pro jek tu.

For my współ pra cy szko ły i or ga ni za cji po za rzą do wej są bar dzo róż no rod ne.
Mo gą obej mo wać sfe rę pro jek to wą, lo ka lo wą, ka dro wą, pro mo cyj ną. Zwy kle mó -
wi my o pro jek tach, któ rych ad re sa tem są dzie ci i mło dzież, ale spek trum jest szer -
sze, obej mu je ca łą spo łecz ność szkol ną.

Do brym przy kła dem są pro jek ty na uczy ciel skie re ali zo wa ne czę sto przez sto -
wa rzy sze nia na uczy ciel skie. Na uczy cie le, któ rzy sa mi współ two rzą or ga ni za cje
po za rzą do we, naj le piej ro zu mie ją ro lę trze cie go sek to ra w edu ka cji. Wie le sto -



18

wa rzy szeń do pra co wa ło się zna ko mi te go do rob ku, m.in. sto wa rzy sze nia na uczy -
cie li ma te ma ty ki, ję zy ka pol skie go, ję zy ków ob cych, hi sto rii, przed mio tów ści -
słych, a tak że ru chy in struk to rów har cer skich, prze wod ni ków or ga ni za cji
tu ry stycz no -kra jo znaw czych, in struk to rów i tre ne rów spor to wych. W 2015 r. po -
wsta ła Fe de ra cja Sto wa rzy szeń Na uczy ciel skich (www. fsn. edu. pl).

Rów nież dy rek to rzy szkół ma ją swo je sto wa rzy sze nia:
– ogól no kra jo we, np. Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Ka dry Kie row ni czej

Oświa ty,
– bran żo we, np. Sto wa rzy sze nie Dy rek to rów Szkół Rol ni czych,
– te ma tycz ne, np. To wa rzy stwo Szkół Twór czych,
– lo kal ne, np. Sto wa rzy sze nie Dy rek to rów Szkół Śred nich w War sza wie.

Udo stęp nia nie ba zy
Waż ną for mą współ pra cy szko ły z or ga ni za cja mi jest udo stęp nia nie po miesz -

czeń szkol nych na po trze by dzia łal no ści po za rzą do wej. Pa mię taj my, że z uwa gi
na za sa dy go spo da ro wa nia ma jąt kiem pu blicz nym ko niecz ne jest okre śle nie for -
mal nych ram ta kie go udo stęp nia nia. Do brze, je śli zro bi to or gan pro wa dzą cy. Dla
przy kła du, w War sza wie obo wią zu je za rzą dze nie Pre zy den ta m.st. War sza wy
nr 370/2016 z 23.03.2016 r. w spra wie za sad współ pra cy szkół pro wa dzo nych
przez m.st. War sza wa z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi w za kre sie udo stęp nia nia
ba zy lo ka lo wej**. Je go in ten cją jest wspie ra nie obec no ści NGO-sów w szko łach,
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o czym świad czy m.in. za pis: Or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�do�we�są�waż�ny�mi�part�ne�ra�mi
spo�łecz�ny�mi�w re�ali�za�cji�za�dań�wpi�sa�nych�do „Pro�gra�mu�roz�wo�ju�edu�ka�cji�w War�-
sza�wie�w la�tach 2013–2020”.�Dy�rek�tor�szko�ły�po�wi�nien�kie�ro�wać�się�za�sa�dą�„Szko�ły
otwar�tej”,�two�rzą�cej�uczniom�moż�li�wość�do�stę�pu�do ofer�ty�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�-
wych.�Or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�do�we�po�win�ny�być�trak�to�wa�ne�prio�ry�te�to�wo�w udo�stęp�-
nia�niu�po�miesz�czeń� szkol�nych. Za rzą dze nie okre śla w szcze gól no ści sy tu acje,
w któ rych udo stęp nie nie ba zy mo że się od by wać nie od płat nie, po kosz tach eks -
plo ata cyj nych lub na za sa dach od płat no ści uwzględ nia ją cych okre ślo ne wskaź -
ni ki.

W wie lu sa mo rzą dach ta kich re gu la cji jed nak brak, war to wów czas opra co -
wać za sa dy wy naj mu w swo jej szko le, a naj le piej uzgod nić je z dy rek to ra mi in -
nych pla có wek oświa to wych da nej gmi ny czy po wia tu, by by ły po dob ne.

Z po żyt kiem dla wszyst kich
Po żyt ki dla szko ły ze współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi są wie lo ra -

kie. Za głów ne na le ży uznać:
– po moc w roz wią zy wa niu pro ble mów w ob sza rach wy ma ga ją cych wspar cia

szko ły;
– pro jek ty w ob sza rach wy kra cza ją cych po za re ali zo wa ne pro gra my szkol ne;
– wpro wa dza nie in no wa cyj nych roz wią zań;
– trans fer wie dzy z in nych miejsc w kra ju i z za gra ni cy;
– wzmac nia nie kon tak tów ze śro do wi skiem lo kal nym;
– pro mo cja za an ga żo wa nia spo łecz ne go i oby wa tel skie go uczniów.
Szko ły współ pra cu ją ce z NGO-sa mi sta ją się szko ła mi otwar ty mi, po ka zu ją

uczniom wa gę za an ga żo wa nia spo łecz ne go, po ży tek z wła snej ak tyw no ści, pro -
mu ją wo lon ta riat. Jed no cze śnie stwa rza ją uczniom i na uczy cie lom do dat ko we
moż li wo ści na uki w spo sób po za for mal ny, co sta no wi war tość do da ną w kon ku -
ren cji z in ny mi pla ców ka mi. Współ pra ca z or ga ni za cja mi naj le piej uda je się
w szko łach o de mo kra tycz nej kul tu rze or ga ni za cyj nej. Tę za leż ność moż na spa -
ra fra zo wać: po�każ�cie�mi�szko�ły,�a po�wiem�wam,�ja�kie�ma�cie�spo�łe�czeń�stwo�i pań�-
stwo.

Rów nież dla or ga ni za cji po za rzą do wych po żyt ki ze współ pra cy ze szko ła mi
są wy mier ne. Za naj waż niej sze mo że my uznać:

– pro mo cję or ga ni za cji po za rzą do wych w śro do wi sku uczniów i na uczycie li;
– moż li wość re ali za cji pro jek tów w bar dzo du żej gru pie do ce lo wej uczniów

i szkół;
– lep sze po zna nie śro do wi ska oświa to we go, uła twia ją ce przy szłe przed się -

wzię cia;
– moż li wość po zy ski wa nia człon ków i ka dry dla or ga ni za cji;
– wy ko rzy sta nie ba zy szkol nej ja ko miej sca re ali za cji pro jek tów.
Po nad to w pew nym stop niu jest to przy go to wa nie przez or ga ni za cje po za -

rzą do we przy szłych od bior ców swo ich pro jek tów – ab sol wen ci, któ rzy opusz czą
szko łę z ob ra zem or ga ni za cji po za rzą do wej po ma ga ją cej roz wi nąć za in te re so -
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wa nia, re ali zo wać pa sje czy roz wią zać ja kiś pro blem, sa mi bę dą po szu ki wa li kon -
tak tu z NGO-sa mi w do ro słym ży ciu i prze ka żą ta kie po zy tyw ne do świad cze nie
swo im dzie ciom.

Waż nym na wy kiem kształ tu ją cym się przy oka zji do brej współ pra cy jest prze -
ka zy wa nie 1% od pi su z PIT na or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go. Z ta kiej moż li -
wo ści ko rzy sta obec nie po nad po ło wa Po la ków, co da je rocz nie po nad 500 mln
zł. Szko ła mo że być jed nym ze sku tecz nych miejsc pro mo cji te go roz wią za nia,
wy ko rzy stu jąc prze kaz na li nii na uczy ciel – uczeń – ro dzic.

Po ko nać ba rie ry
Ba rie ry we współ pra cy szko ły i or ga ni za cji wy stę pu ją w wie lu ob sza rach,

są też zmien ne w cza sie i prze strze ni. Ba rie ry te ogra ni cza ją moż li wo ści ko ope ra -
cji, a cza sa mi mo gą ją na wet wy klu czyć. Są to głów nie:

– brak do świad cze nia szko ły we współ pra cy z trze cim sek to rem,
– brak in for ma cji o or ga ni za cjach i ich pro jek tach,
– nie pew ność i oba wa szko ły przed or ga ni za cja mi, zwłasz cza mniej zna ny mi,
– oba wa o re ak cję ro dzi ców, zwłasz cza w od nie sie niu do pro jek tów o „wraż -

li wej” te ma ty ce,
– oba wa o re ak cję prze ło żo nych (or ga nu pro wa dzą ce go, ku ra to rium, mi ni -

ster stwa),
– ne ga tyw ne do świad cze nia z do tych cza so wej współ pra cy,
– nie po chleb ne opi nie prze ka zy wa ne w śro do wi sku na uczy cie li,
– brak cza su.
Ba rie ry o cha rak te rze for mal nym (brak in for ma cji, cza su, wy star cza ją cych za -

so bów) moż na szyb ciej prze ła mać, go rzej z ba rie ra mi o cha rak te rze men tal nym
(nie chęć, oba wa, nie pew ność, strach przed współ pra cą). Jed ną z więk szych jest
oba wa przed re ak cją ro dzi ców. Usta wa o sys te mie oświa ty na ka zu je dy rek to ro -
wi szko ły za się gnąć opi nii ro dzi ców przed pod ję ciem przez or ga ni za cję po za rzą -
do wą dzia łal no ści na te re nie da nej pla ców ki. Z jed nej stro ny to roz sąd ny
bez piecz nik, bo wiem ro dzi ce po win ni mieć wpływ na wy cho wa nie swo ich dzie -
ci, z dru giej jed nak mo że się oka zać pa ra li żu ją cą dy rek to ra i na uczy cie li ba rie rą
przed pod ję ciem współ pra cy. Ro dzi ce są róż ni pod wzglę dem świa to po glą do -
wym, po li tycz nym, re li gij nym, kul tu ro wym. Pro blem mo że po ja wiać się przy re -
ali za cji pro jek tów do ty czą cych waż nych dla uczniów, ale sen sy tyw nych dla ich
ro dzi ców, za gad nień jak edu ka cja sek su al na czy pra wa czło wie ka. 

Pa mię taj my też, że wśród or ga ni za cji po za rzą do wych są i ta kie o skraj nych
po glą dach, na wo łu ją ce w za ka mu flo wa ny spo sób do nie na wi ści czy wy klu cze -
nia róż nych grup spo łecz nych – przed ni mi szko ła mu si być chro nio na. Ob ser wu -
jąc pol ską rze czy wi stość oświa to wą ostat nich lat, na le ży stwier dzić, że szko ły
po tra fi ły ra dzić so bie z ta ki mi pro ble ma mi, choć po ja wia ły się też nie po ko ją ce
przy pad ki.

Aby opi nio wa nie przez ro dzi ców obec no ści or ga ni za cji po za rzą do wych
w szko łach nie by ło ba rie rą oraz uciąż li wo ścią for mal no -or ga ni za cyj ną, war to
stwo rzyć roz wią za nie we wnętrz ne – w po ro zu mie niu z dy rek to rem, ra dą ro dzi -



ców, ra dą pe da go gicz ną i sa mo rzą dem uczniow skim, usta no wić kon trakt po par -
ty we wnątrz sz kol nym do ku men tem, któ ry okre śli ra mo we za sa dy ta kiej współ -
pra cy oraz spo sób wy ra ża nia opi nii ro dzi ców.

Istot ne jest też, by szko ła uka zy wa ła ro dzi com po żyt ki dla uczniów ze współ -
pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Dy rek tor mo że się do ta kiej ak cji in for ma -
cyj nej przy go to wać, uczest ni cząc w róż nych for mach do sko na le nia. Dla
przy kła du, Aka de mia Dy rek to rów or ga ni zo wa na przez War szaw skie Cen trum In -
no wa cji Edu ka cyj no -Spo łecz nych i Szko leń za wie ra kom po nen ty szko le nio we
zwią za ne z obec no ścią or ga ni za cji po za rzą do wych w pla ców kach oświa to wych.
Mo duł na te mat za sad współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi włą czo ny zo -
stał tak że do pro gra mu spo tkań w ra mach cy klu Va�de�me�cum�mło�de�go�dy�rek�to�ra.

Za po wiedź zmian
Przed sta wio ne przez mi ni ster edu ka cji An nę Za lew ską za po wie dzi zmian

w oświa cie od no szą się rów nież do współ pra cy szkół z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi. W za pre zen to wa nym we wrze śniu 2016 roku pro jek cie pra wa oświa to we -
go za pi sy z do tych cza so wej usta wy o sys te mie oświa ty za cho wa no w art. 86
(a nie 56 jak obec nie)***. Na to miast do do tych czas wska zy wa nych form dzia łal -
no ści (dy dak tycz na, wy cho waw cza, opie kuń cza) do da no in no wa cyj ną. Ten za pis
mo że uła twić do stęp do szkół or ga ni za cjom roz wi ja ją cym za in te re so wa nia na -
uko we uczniów. Po zy tyw nie na le ży rów nież oce nić za po wiedź uwzględ nie nia
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w oce nie pra cy szko ły współ pra cy z NGO-sa mi, a w oce nie na uczy cie la – wspie -
ra nia wo lon ta ria tu, co mo że po ma gać w przy szłej współ pra cy.

Po ja wi ły się jed nak za po wie dzi bu dzą ce oba wy, m.in. za pro po no wa no, aby
na za ję ciach pro wa dzo nych przez or ga ni za cje ob li ga to ryj nie obec ny był na uczy -
ciel. Sa ma obec ność nie jest ni czym złym – mo że być oka zją do wza jem nej na uki
i wspar cia pro jek tu, cza sem jed nak nie jest wska za na, gdy np. cho dzi o nie skrę -
po wa ne wy po wie dzi uczniów na waż ny dla nich te mat. Oczy wi ście dy rek tor i na -
uczy cie le po win ni po znać wy ni ki ta kie go pro jek tu po je go za koń cze niu, aby
uwzględ nić opi nie i pro po zy cje uczniów w swo jej pra cy. 

Ob li ga to ryj na obec ność to rów nież wy zwa nie or ga ni za cyj ne, cza sa mi nie
do zre ali zo wa nia ze wzglę du na du żą ska lę pro jek tów i li kwi da cję „go dzin kar -
cia nych”. Ro dzi się py ta nie: czy na uczy ciel bę dzie np. mu siał uczest ni czyć we
wszyst kich spo tka niach w har ców ce, na pró bach te atral nych, wy jaz dach spor to -
wych? Szcze gó łów tej pro po zy cji nie zna my. Waż ny jest też szer szy kon tekst – śro -
do wi sko po za rzą do we od bie rać bę dzie ta ką obo wiąz ko wą obec ność ja ko brak
za ufa nia, a zin sty tu cjo na li zo wa ny brak za ufa nia pły ną cy z gó ry sku tecz nie za blo -
ku je wie le kon tak tów szkół z or ga ni za cja mi. Miej my na dzie ję, że wy móg ten nie
znaj dzie się osta tecz nie w pra wie oświa to wym.

Po nad to w za po wie dziach MEN wska za no, że pro mo wa ne bę dą or ga ni za cje
o cha rak te rze for ma cyj nym. Przy wo ły wa ne w obo wią zu ją cej usta wie o sys te mie
oświa ty or ga ni za cje har cer skie nie wy wo łu ją kon tro wer sji, ale cha rak ter for ma -
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cyj ny re pre zen tu ją rów nież m.in. sto wa rzy sze nia ki bi ców czy pa ra mi li tar ne. Kto
bę dzie de cy do wał o for ma cyj nym cha rak te rze da nej or ga ni za cji? Czy po wsta nie
„kon ce sjo no wa na” z po zio mu mi ni ster stwa lub ku ra to rium li sta, czy też de cy zja
po zo sta nie w ge stii spo łecz no ści szkol nej? A co z or ga ni za cja mi pra cu ją cy mi
np. z naj bar dziej uzdol nio ny mi ucznia mi, olim pij czy ka mi lub z ucznia mi z nie peł -
no spraw no ścią? Czę sto jest to pra ca z po je dyn czy mi dzieć mi. Dla cze go te go ty -
pu or ga ni za cje, nie wska zy wa ne w pra wie oświa to wym, ma ją być go rzej trakto-
wa ne? W świe tle pra wa wszyst kie NGO-sy na le ży trak to wać rów no, a o tym, z kim
chce my współ pra co wać, po win na de cy do wać szko ła.

Oba wy śro do wi ska po za rzą do we go wy ni ka ją rów nież z za po wie dzi do ty czą -
cych ca łe go trze cie go sek to ra, m.in. pro jek tu po wo ła nia Na ro do we go Cen trum
Roz wo ju Spo łe czeń stwa Oby wa tel skie go oraz zmian w prak ty ce przy dzie la nia
gran tów dla or ga ni za cji. Szko ły mo gą się wkrót ce zna leźć w in nej sy tu acji w za -
kre sie współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Li czę jed nak, że ich au to no -
mia nie zo sta nie ogra ni czo na. Nie mo że my stra cić wspól ne go do rob ku, któ ry
szko ły i or ga ni za cje zbu do wa ły przez ostat nie ćwierć wie cze. Już daw no te mu
Tho mas Jef fer son prze strze gał: Spo�łe�czeń�stwo,�któ�re�bę�dzie�sprze�da�wać�odro�bi�nę
wol�no�ści�za odro�bi�nę�po�rząd�ku,�utra�ci�obie�te�za�le�ty,�na obie�bo�wiem�nie�za�słu�gu�je.

Mi�ro�sław�Sie�la�tyc�ki�
Za�stęp�ca�Dy�rek�to�ra�Biu�ra�Edu�ka�cji�Urzę�du�m.st.�War�sza�wy�

Tekst�ukazał�się�w�czasopiśmie�„Dyrektor�Szkoły”�11/2016�(wydawca:�Wolters�Kluwer�Polska)

* Ar ty kuł po wstał w 2016 ro ku. Ak tu al ny tekst jed no li ty przy wo ły wa nej Usta wy znaj du je
się w Dz. U. z 2017 r. poz. 2198.

** Przy wo ła ne w tek ście za rzą dze nie zo sta ło uchy lo ne. Pre zy dent m.st. War sza wy wy da ła
no we za rzą dze nie nr 182/2018 z dnia 2 lu te go 2018 r. w spra wie za sad współ pra cy szkół pro -
wa dzo nych przez m.st. War sza wa z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi w za kre sie udo stęp nia nia
ba zy szkol nej.

*** Obec nie tekst do ty czą cy or ga ni za cji po za rzą do wych znaj du je się w art. 86 Usta wy Pra -
wo oświa to we (Dz. U. z dnia 11.01.2017 poz. 59). Na to miast art. 56 znaj do wał się w Usta wie
o sys te mie oświa ty (Dz. U. z 2015 i 2016, po tem zo stał uchy lo ny w tej Usta wie).



Ali�cja�Kra�kie�wicz�
Bar�tło�miej�Włod�kow�ski

Współ pra ca
or ga ni za cji

po za rzą do wych
z war szaw skim

sa mo rzą dem
w dzie dzi nie

edu ka cji

80 mi lio nów zło tych, 3 ty sią ce umów oraz 41 do brych prak tyk.
Te trzy licz by do sko na le po ka zu ją ska lę za an ga żo wa nia m.st. War -
sza wy w la tach 2005-2017 w two rze nie wa run ków dla udzia łu or ga -
ni za cji po za rzą do wych w sto łecz nym sys te mie edu ka cji. Są rów nież
moc nym ar gu men tem na to, że NGO-sy nie są je dy nie „do dat kiem”
od cza su do cza su uatrak cyj nia ją cym szkol ne lek cje, ale waż nym
part ne rem w pro ce sie na ucza nia oraz wy cho wa niu mło dych lu dzi.

Współ pra ca sa mo rzą du i trze cie go sek to ra ist nia ła od 1990 ro ku. Ko lej ne zmia -
ny ustro ju War sza wy mia ły wpływ na for mu łę kon tak tów. To współ dzia ła nie od -
by wa ło się na po zio mie dziel nic, gmin, po wia tu oraz mia sta sto łecz ne go. Waż nym
mo men tem dla okre śle nia ram wza jem nych re la cji by ło wej ście w ży cie usta wy
z dn. 24 kwiet nia 2003 ro ku o po żyt ku pu blicz nym i o wo lon ta ria cie. Nie dłu go
póź niej – je sie nią 2004 ro ku – po wsta ła Ko mi sja Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Edu ka -
cji – plat for ma współ pra cy or ga ni za cji po za rzą do wych, dzia ła ją cych w sfe rze
oświa ty i wy cho wa nia oraz Biu ra Edu ka cji Urzę du m.st. War sza wy. Od 2005 ro ku
mia sto na zna czą cą ska lę roz po czę ło zle ca nie za dań pu blicz nych or ga ni za cjom
po za rzą do wym w for mu le otwar tych kon kur sów ofert. 
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Sil na po zy cja or ga ni za cji spo łecz nych wy ni ka z za pi sów stra te gicz nych do ku -
men tów miej skich. „Pro gram Roz wo ju Edu ka cji w War sza wie w la tach 2013-2020”,
bę dą cy kon ty nu acją „Po li ty ki Edu ka cyj nej m.st. War sza wy w la tach 2008-2012”,
do strze ga istot ną ro lę po za rzą dow ców za rów no w pro ce sie edu ka cji for mal nej,
jak i po za for mal nej, ale tak że zwra ca uwa gę na po ten cjał fun da cji i sto wa rzy szeń
w bu do wa niu wza jem nych re la cji mię dzy szko łą a śro do wi skiem lo kal nym, w tym
róż ne go ro dza ju pla ców ka mi i in sty tu cja mi. 

Zresz tą two rze nie te go do ku men tu pod ko niec 2012 ro ku od by wa ło się
w spo sób bez pre ce den so wy. Nie kon sul to wa no go to wej pro po zy cji, jak to się
zwy kle czy ni w prak ty ce sa mo rzą do wej, ale za pro szo no or ga ni za cje po za rzą do -
we sku pio ne w Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Edu ka cji do współ pra cy już
na eta pie przy go to wy wa nia za ło żeń ide owych tej stra te gicz nej pu bli ka cji. Ak ty -
wi ści sa mi mie li szan sę na kre ślić swo ją wi zję współ pra cy z mia stem w dzie dzi nie
edu ka cji, a ich po stu la ty zo sta ły uwzględ nio ne. To bar dzo waż ny sy gnał, po ka zu -
ją cy, że śro do wi sko po za rzą do we jest istot nym źró dłem wie dzy, za ple czem eks -
perc kim oraz wspar ciem me ry to rycz nym dla sa mo rzą du m.st. War sza wy. 

Zna cze nie współ pra cy m.st. War sza wy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi wy ni -
ka przede wszyst kim z istot nej po zy cji trze cie go sek to ra w two rze niu i ak ty wi za -
cji no wo cze sne go spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Sto wa rzy sze nia, fun da cje
i in ne pod mio ty spo łecz ne sta no wią waż ny łącz nik mię dzy miesz kań ca mi a Mia -
stem. Ze wzglę du na swo ją spe cy fi kę oraz zna czą ce wy ko rzy sta nie po ten cjału
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spo łecz ne go i wo lon ta ria tu, nie jed no krot nie znaj du ją się bli żej pro ble mów spo -
łecz nych ani że li in sty tu cje pu blicz ne i są w sta nie efek tyw niej za po bie gać roz ma -
itym pro ble mom wy cho waw czym. Tym sa mym, ja ko part ne rzy w re ali za cji polity-
ki edu ka cyj nej m.st. War sza wy, mo gą nie tyl ko wspo ma gać za da nia wła sne samo-
rzą du w dzie dzi nie oświa ty i wy cho wa nia, ale zna czą co je roz wi jać, współ de cy -
do wać o ich kie run kach i for mach oraz współ two rzyć no wa tor skie me to dy pra -
cy z dzieć mi i mło dzie żą. 

O ro li i zna cze niu or ga ni za cji po za rzą do wych dla war szaw skiej oświa ty świad -
czą tak że chlub ne tra dy cje. War to wspo mnieć cho ciaż by dzia łal ność Pol skiej Ma -
cie rzy Szkol nej w okre sie za bo rów i dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, ruch
har cer ski ze wspa nia łą kar tą „Sza rych Sze re gów”, ogni ska wy cho waw cze Ka zi mie -
rza Li siec kie go czy dzia łal ność spo łecz ni ków ta kich jak Ma ria Fal ska, Woj ciech
Gór ski, Ja nusz Kor czak, ksiądz Wła dy sław Kor ni ło wicz albo He le na Ra dliń ska. Sto -
łecz ne or ga ni za cje po za rzą do we czer pią z tych wzor ców, a jed no cze śnie sta le
roz wi ja ją no we me to dy oświa to we i wy cho waw cze, do sto so wu jąc je do ak tu al -
nych po trzeb i wy zwań. 

Pie nią dze
Kwo ta ponad 80 mi lio nów zło tych ro bi wra że nie. A ty le wła śnie prze zna czo -

no na współ pra cę fi nan so wą z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi w dzie dzi nie oświa -
ty i wy cho wa nia w la tach 2005-2017. 
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Pie nią dze dys try bu owa ne by ły w for mu le otwar tych kon kur sów ofert lub pro -
ce du ry ma łych gran tów za rów no na edu ka cyj no -wy cho waw cze pro gra my ca ło -
rocz ne, jak i wy jaz dy w cza sie wa ka cji i fe rii oraz przed się wzię cia wzbo ga ca ją ce
ofer tę „La ta i Zi my w Mie ście”. Wszyst kie pro jek ty zre ali zo wa ne dzię ki do fi nan -
so wa niu m.st. War sza wy al bo wspie ra ły szko łę i uczniów w pro ce sie edu ka cji for -
mal nej, al bo sta no wi ły ory gi nal ną, in no wa cyj ną ofer tę po za lek cyj ną, po zwa la ją cą
roz wi jać pa sje, za in te re so wa nia oraz na by wać cen ne kom pe ten cje i umie jęt no -
ści nie obec ne w tzw. pod sta wie pro gra mo wej. Waż nym ele men tem tych przed -
się wzięć by ły dzia ła nia przy go to wu ją ce mło dzież do mo bil no ści na ryn ku pra cy,
zwięk sza ją ce jej kom pe ten cje cy fro we, bu du ją ce po zy tyw ne re la cje mię dzy po -
ko le nio we, prze ciw dzia ła ją ce prze mo cy w pla ców kach oświa to wych oraz uczą -
ce sza cun ku i otwar to ści dla in nych kul tur. 

Trze ba pod kre ślić rów nież co rocz ny wzrost na kła dów fi nan so wych na zle ca -
nie edu ka cyj nych za dań pu blicz nych or ga ni za cjom po za rzą do wym. Na przy kład
w 2007 ro ku by ło to po nad 4,5 mln zło tych, a dzie sięć lat póź niej już bli sko 8 mln!
Z ko lei w bu dże cie m.st. War sza wy na rok 2018 za bez pie czo no na ten cel oko -
ło 8,5 mln zło tych. Co waż ne, na wet w do bie glo bal ne go kry zy su środ ki prze zna -
cza ne na wspar cie pro jek tów NGO-sów oscy lo wa ły wo kół 6 mln zło tych! 

Fi nan so wa ten den cja wzro sto wa nie wy ni ka z czy je goś ka pry su, ale z re al -
nych po trzeb oraz ewa lu acji dzia łań or ga ni za cji po za rzą do wych. Z przy tła cza ją -
cej więk szo ści spra woz dań z re ali za cji za dań pu blicz nych wy ni ka, że od wie lu lat

Wy�so�kość�środ�ków�w�złotych�polskich�prze�zna�cza�nych�przez�m.st.�War�sza�wa
na zle�ca�nie�za�dań�pu�blicz�nych�w dzie�dzi�nie�edu�ka�cji�i wy�cho�wa�nia�w la�tach 2005-2017
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chęt nych do udzia łu w pro jek tach edu ka cyj nych jest kil ka krot nie wię cej ani że li
miejsc. To rów nież wy mow ny znak wy so kiej ja ko ści ofer ty i wy peł nia nia ni szy za -
rów no w od nie sie niu do po trzeb na uczy cie li i uczniów, jak i ofer ty po zasz kol nej.
Po twier dza to rów nież zna mien ny fakt. Choć pie nię dzy z ro ku na rok jest co raz
wię cej, to i tak ska la zgła sza ne go za po trze bo wa nia przez or ga ni za cje po za rzą do -
we prze wyż sza znacz nie moż li wo ści fi nan so we mia sta. 

War to do dać, że naj czę ściej za da nia pu blicz ne re ali zo wa ne przez NGO-sy są
przez mia sto je dy nie do fi nan so wy wa ne. Ozna cza to, iż or ga ni za cja mu si wy asy -
gno wać wła sne pie nią dze na po kry cie czę ści kosz tów przed się wzię cia – zwy kle
ok. 20% war to ści ca łe go bu dże tu pro jek tu (z cze go część mo że sta no wić praca
wo lon ta riu szy lub wkład rze czo wy). To dla sa mo rzą du roz wią za nie bar dzo ko -
rzyst ne. Po nie waż or ga ni za cje do kła da ją do przed się wzięć swo ją ce gieł kę fi nan -
so wą, z ofer ty edu ka cyj nej ko rzy sta znacz nie więk sza licz ba uczest ni ków, ani że li
mia ło by to miej sce w sy tu acji za ku pu ana lo gicz nej ofer ty w sek to rze ko mer cyj -
nym. 

Dzię ki do fi nan so wa niu pro jek ty re ali zo wa ne przez or ga ni za cje po za rzą do we
są al bo bez płat ne, al bo kosz tu ją znacz nie mniej niż na wol nym ryn ku. Owych
80 mi lio nów po zwo li ło zni we lo wać w War sza wie w zna czą cym stop niu róż ni ce
w do stę pie do edu ka cji. Do ty czy to zwłasz cza ro dzin ubo gich, któ rych nie stać
na opła ce nie kosz tow nych warsz ta tów na uko wych, kur sów przy go to wu ją cych
do eg za mi nów czy wy jaz dów wa ka cyj nych. 

Ka lej do skop or ga ni za cji 
Cho ciaż kwo ta 80 mln zło tych wy da je się gi gan tycz na, to trze ba za uwa żyć,

że pie nią dze tra fia ją co rocz nie do kil ku set (!) or ga ni za cji po za rzą do wych, a te z ko -

Liczba�umów�podpisanych�przez�m.st.�Warszawa�z�organizacjami�pozarządowymi
na�realizację�zadań�publicznych�w dzie�dzi�nie�edu�ka�cji�i wy�cho�wa�nia�w la�tach 2005-2017



lei dzię ki do fi nan so wa niu za pew nia ją war to ścio we przed się wzię cia edu ka cyj ne
dla kil ku dzie się ciu ty się cy dzie ci i mło dzie ży. W la tach 2005-2017 Biu ro Edu ka cji
m.st. War sza wy pod pi sa ło po nad 3 tys. (!) umów do ta cyj nych, zle ca ją cych re ali -
za cję za dań pu blicz nych. Prze kła da się to na po nad 200 (w 2015 ro ku – re kor do -
wa licz ba 284) pro jek tów edu ka cyj nych rocz nie pro wa dzo nych przez po nad
150 or ga ni za cji po za rzą do wych. Kwo ty po szcze gól nych do fi nan so wań nie są
więc wy so kie. Śred nio wy no szą ok. 25 tys. zło tych, a wspar cie dla po je dyn czych
pro jek tów oscy luje wo kół kil ku ty się cy zło tych. Do daj my, że spa dek licz by umów
za war tych z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi w 2016 i 2017 ro ku nie wy ni ka ze
zmniej sze nia za kre su współ pra cy. To efekt wpro wa dze nia pro gra mów wie lo let -
nich, któ rych czas re ali za cji obej mu je rok szkol ny, a nie rok ka len da rzo wy.

Licz ba pod pi sy wa nych umów oraz licz ba or ga ni za cji za an ga żo wa nych we
współ pra cę z Biu rem Edu ka cji po ka zu ją, iż sto łecz ny edu ka cyj ny trze ci sek tor cha -
rak te ry zu je du ża róż no rod ność pro gra mo wa. Łą czy się ona ze zna czą cym po ten -
cja łem oso bo wym, me to dycz nym i me ry to rycz nym. Nie ma or ga ni za cji dominu-
ją cych, któ re mo no po li zo wa ły by prze strzeń współ pracy z m.st. War sza wą, wręcz
prze ciw nie – licz ba pod mio tów po za rzą do wych dzia ła ją cych w prze strze ni oświa -
ty i wy cho wa nia wciąż się zwięk sza. Obok du żych or ga ni za cji har cer skich, obej -
mu ją cych swo im od dzia ły wa niem ty sią ce dzie ci i mło dzie ży, z po wo dze niem
za da nia pu blicz ne re ali zu ją or ga ni za cje ma łe, dzia ła ją ce lo kal nie czy w spe cy ficz -
nych dzie dzi nach, jak np. kon ser wa cja za byt ków czy szkut nic two. 
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Jed no cze śnie moż na wska zać na or ga ni za cje wy spe cja li zo wa ne w po szcze -
gól nych ob sza rach te ma tycz nych oraz pod mio ty ze zna czą cym do rob kiem, du -
żym do świad cze niem i sta bil ny mi pod sta wa mi dzia ła nia. To wła śnie przedstawi-
cie le trze cie go sek to ra wy pra co wa li sze reg uzna nych pro gra mów, któ re trwa le
wpi sa ły się w kra jo braz „War sza wy Edu ka cyj nej” i ma ją ogrom ne zna cze nie
na przy kład dla bu do wa nia wię zi mię dzy po ko le nio wych, in te gra cji osób nie peł -
no spraw nych, mniej szo ści na ro do wych, dzie ci imi gran tów i cu dzo ziem ców, przy -
bli ża nia dzie jów sto li cy, roz wi ja nia przed się bior czo ści oraz roz bu dza nia
za in te re so wań na uko wych i twór czych w wie lu dzie dzi nach, ada pta cji do ryn ku
pra cy, a tak że kształ to wa nia wła ści wych po staw spo łecz nych, opar tych na wraż -
li wo ści i so li dar no ści mię dzy ludz kiej. Zróż ni co wa nie me tod dzia ła nia oraz struk -
tur we wnętrz nych i bo gac two za gad nień po dej mo wa nych przez or ga ni za cje,
w po łą cze niu z ich dy na mi zmem i trwa łym po ten cja łem pro gra mo wym, sta no -
wią nie zwy kle istot ną war tość. Moż na ją przy rów nać do barw ne go, róż no rod ne -
go ka lej do sko pu. Dla te go wła śnie or ga ni zo wa ny od 2013 ro ku przez Ko mi sję
Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Edu ka cji oraz Biu ro Edu ka cji pik nik, pre zen tu ją cy miesz -
kań com War sza wy w atrak cyj nej, warsz ta to wej for mu le po za rzą do wą ofer tę
oświa to wą, na zwa no „War szaw skim Ka lej do sko pem Edu ka cyj nym”. 

Po za rzą dów ka w edu ka cji
Przede wszyst kim or ga ni za cje po za rzą do we ak tyw nie uczest ni czą w róż nych

wy mia rach edu ka cji przed szkol nej i szkol nej, wspie ra jąc pla ców ki oświa to we
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w re ali za cji pod sta wy pro gra mo wej kształ ce nia ogól ne go po przez uatrak cyj nia -
nie i wzbo ga ca nie za jęć lek cyj nych i ogól no ro zwo jo wych przy wy ko rzy sta niu no -
wa tor skich me tod edu ka cyj nych. Po nad to wy ko nu ją na te re nie szko ły za da nia
wy kra cza ją ce po za pro gram szkol ny, na przy kład w for mie kół za in te re so wań, za -
jęć po za lek cyj nych, form łą czą cych edu ka cję z re kre acją, któ re ma ją istot ne zna -
cze nie dla in te gra cji i ak ty wi za cji spo łecz nej uczniów. Na to miast ze wzglę du
na wie lo let nie tra dy cje i po ten cjał in fra struk tu ral ny, szko ły są tak że waż nym part -
ne rem NGO w kon tek ście ani ma cji spo łecz no ści lo kal nej. Ma to szcze gól ne zna -
cze nie zwłasz cza w obrzeż nych dziel ni cach War sza wy, gdzie licz ba cen trów
ak tyw no ści, do mów kul tu ry i in nych pla có wek te go ty pu jest mniej sza. Szko ły
i or ga ni za cje mo gą więc wspól nie po dej mo wać ini cja ty wy wy cho dzą ce po za śro -
do wi sko szkol ne i ma ją ce na ce lu za cie śnia nie wię zów mię dzy miesz kań ca mi oko -
licz nych osie dli czy dziel ni cy. Trze ba rów nież pod kre ślić du że zna cze nie dzia-
łań trzeciego sek to ra dla przy go to wa nia dzie ci młod szych do na uki w przed-
szko lu i szko le. Wie le pod mio tów re ali zu je ce nio ne pro gra my ogól no ro zwo jo we,
ada pta cyj ne dla przed szko la ków, roz bu dza ją ce pa sje, za in te re so wa nia na uko we,
wy ko rzy stu jąc przy tym in no wa cyj ne me to dy pra cy z dziec kiem, jak rów nież z je -
go ro dzi ną. Dzię ki nim dzie ci młod sze w przy ja znych wa run kach zdo by wa ją wie -
dzę i umie jęt no ści, sta no wią ce so lid ny fun da ment dal szej na uki.

Na prze strze ni 2005-2017 ro ku or ga ni za cje wie lo krot nie po dej mo wa ły rów -
nież sku tecz ne dzia ła nia in ter wen cyj ne, wspie ra ją ce m.st. War sza wa w roz wią zy -
wa niu pro ble mów. Do ty czy ło to m.in. pro ble mu ada pta cji dzie ci cudzoziem-
skich w szko le i spo łecz no ści lo kal nej, prze ła my wa nia ste reo ty pów i bu do wa nia
po staw otwar tych wo bec in nych kul tur i ich przed sta wi cie li, czy – ostat nio – po -
mo cy na uczy cie lom, uczniom i ro dzi com w od na le zie niu się w no wej sy tu acji,
zwią za nej z re for mą sys te mu oświa ty. 

Pod mio ty po za rzą do we wspie ra ją też szko łę w za kre sie edu ka cji mło dzie ży
dla ryn ku pra cy, któ ra ze wzglę du na spo łecz no -go spo dar cze zmia ny za cho dzą -
ce w na szym kra ju, sta je się nie zmier nie waż ną dzie dzi ną dzia łań oświa to wych.
Dzię ki in no wa cyj nym pro gra mom, nie jed no krot nie wy ko rzy stu ją cym no wo cze -
sne tech no lo gie in for ma tycz ne i ko mu ni ka cyj ne, wie lu mło dych lu dzi ma szan sę
na zdo by cie cen nych umie jęt no ści z dzie dzi ny przed się bior czo ści, za rzą dza nia,
kre atyw ne go my śle nia, któ re po ma ga ją w spre cy zo wa niu i wła ści wym ukie run -
ko wa niu pla nów za wo do wych. 

Nie zmier nie istot ny jest udział or ga ni za cji po za rzą do wych w edu ka cji po zasz -
kol nej, w tym edu ka cji po za for mal nej. Sze ro ka ofer ta naj róż niej szych dzia łań edu -
ka cyj nych, kul tu ral nych, pe da go gicz nych i wy cho waw czych w tej ma te rii w isto-
t ny spo sób uzu peł nia wie dzę zdo by wa ną w do mu i szko le, a tak że po zwa la na -
być cen ne umie jęt no ści ży cio we, kształ tu je cie ka wość świa ta, uczy kre atyw no -
ści, sa mo dziel no ści my śle nia i sza cun ku dla od mien no ści, wy ra bia po sta wy
oby wa tel skie, prze ła mu je ba rie ry mię dzy po ko le nio we, uczy szla chet ne go współ -
za wod nic twa, ni we lu je wie le ste reo ty pów my ślo wych i wresz cie roz wi ja pa sje!
O sku tecz no ści tej dzie dzi ny ak tyw no ści or ga ni za cji po za rzą do wych de cy du ją



nie sza blo no we me to dy, od bie ga ją ce od szkol nych stan dar dów: warsz ta ty, wy -
ciecz ki, dzia ła nia ani ma cyj ne, obo zy, roz ma ite for my ar ty stycz ne, kon kur sy, mię -
dzy na ro do we spo tka nia mło dych i in ne. Ze wzglę du na istot ne zna cze nie
spo łecz ne na wy róż nie nie w tej dzie dzi nie za słu gu ją wszel kie pro gra my ak ty wi -
za cji wo lon ta riac kiej dzie ci i mło dzie ży, uwraż li wia ją ce na po trze by dru gie go czło -
wie ka. 

Oprócz dzia łań skie ro wa nych do dzie ci i mło dzie ży oraz ich ro dzi ców i opie -
ku nów praw nych, or ga ni za cje trze cie go sek to ra po dej mu ją rów nież bar dzo istot -
ne przed się wzię cia dedykowa ne na uczy cie lom i kadrom oświa ty, do sko na lą ce
ich umie jęt no ści w za kre sie form i me tod kształ ce nia i wy cho wa nia.

Zróż ni co wa nie te ma tycz ne pro jek tów re ali zo wa nych przez or ga ni za cje trze -
cie go sek to ra po wo du je, że ko niecz na jest współ pra ca pod mio tów po za rzą do -
wych nie tyl ko ze szko ła mi, ale rów nież z in ny mi part ne ra mi: miej ski mi insty-
tu cja mi oświa to wy mi, wy cho waw czy mi, kul tu ral ny mi, spor to wy mi – bur sa mi,
do ma mi dziec ka, ogni ska mi pra cy po zasz kol nej, do ma mi kul tu ry, ośrod ka mi
spor tu i re kre acji. Waż nym dzia ła niem w tym ob sza rze są pro jek ty or ga ni za cji po -
za rzą do wych w dzie dzi nie edu ka cji kul tu ral nej, łą czą ce po ten cjał szko ły oraz do -
mu kul tu ry. 

Zna czą cym wspar ciem w dzia łal no ści edu ka cyj nej NGO słu żą rów nież wyż sze
uczel nie. Wie le or ga ni za cji w opar ciu o po ten cjał tych pla có wek re ali zu je nie zwy -
kle war to ścio we, cie szą ce się du żym za in te re so wa niem za ję cia dla dzie ci i mło -
dzie ży, roz wi ja ją ce za in te re so wa nia na uko we, wy kra cza ją ce po za pro gram
szkol ny. Ogrom ne zna cze nie ma tu taj do stęp do wy ni ków naj now szych ba dań,
za awan so wa nych me tod ba daw czych, kon takt z ludź mi na uki oraz moż li wość
ko rzy sta nia z la bo ra to riów i bi blio tek aka de mic kich. 

Nie spo sób mó wić o edu ka cji i wy cho wa niu bez udzia łu ro dzi ców. Or ga ni za -
cje po za rzą do we nie tyl ko wspie ra ją ro dzi ców i uczest ni czą w przy go to wa niu ich
do wy ko ny wa nia za dań wy cho waw czych, ale nie jed no krot nie uczest ni czą w bu -
do wa niu wła ści wych re la cji in ter per so nal nych w ro dzi nie. Pra ca wy cho waw cza
z dzieć mi i mło dzie żą w ra mach po szcze gól nych pro gra mów bar dzo czę sto od -
dzia łu je na ca łe ro dzi ny i znaj du je swój dal szy ciąg. 

Trze ba pod kre ślić, że rów nież for my wspie ra nia przez m.st. War sza wa obec -
no ści or ga ni za cji po za rzą do wych w edu ka cji są nie jed no krot nie in no wa cyj ne
i od po wia da ją na zło żo ne wy zwa nia współ cze sno ści. Szcze gól ne zna cze nie w tym
kon tek ście ma pro gram „War szaw ska Ak tyw na Mło dzież”, w ra mach któ re go pie -
nią dze na re ali za cję swo ich po my słów mo gą otrzy mać nie for mal ne gru py mło -
dzie ży (za po śred nic twem po za rzą do wych ope ra to rów, wy bra nych w otwar tym
kon kur sie ofert). Ta ka for ma ma ol brzy mie zna cze nie dla ak ty wi za cji oby wa tel -
skiej i spo łecz nej mło dych lu dzi. 

Z ko lei w 2017 ro ku Biu ro Edu ka cji ja ko pierw sze w sto li cy zre ali zo wa ło z po -
wo dze niem kon kurs re gran tin go wy. Po le ga on na tym, iż w otwar tym kon kur sie
ofert wy ło nio na zo sta je or ga ni za cja, któ ra prze ka zu je po zy ska ne środ ki in nym
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pod mio tom po za rzą do wym. W tej for mu le zor ga ni zo wa no I War szaw ski Po za -
rzą do wy Ty dzień Edu ka cyj ny, czy li sze ro ką pre zen ta cję ofer ty po za rzą do we go
śro do wi ska edu ka cyj ne go sto li cy. Sto wa rzy sze nia i fun da cje w nim uczest ni czą -
ce mo gły po zy skać mi kro gran ty do 1 tys. zło tych na za pro po no wa ne dzia ła nia. 

Ni sko bu dże to we, oka zjo nal ne pro jek ty or ga ni za cji po za rzą do wych, trwa ją ce
nie dłu żej niż 90 dni wspie ra ne są w try bie tzw. ma łych gran tów. Co ro ku w tej
for mu le Biu ro Edu ka cji współ fi nan su je lub fi nan su je w ca ło ści kil ka na ście war to -
ścio wych przed się wzięć, zwłasz cza ad re so wa nych do róż nych grup wie ko wych
oraz tych, któ rych nie moż na by ło za pla no wać z du żym wy prze dze niem. 

Od po nad dwóch lat w wy ni ku wspól nych usta leń Biu ra Edu ka cji oraz Bran -
żo wej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Edu ka cji re ali zo wa ne są rów nież kon kur -
sy wie lo let nie. Dzię ki te mu or ga ni za cje mo gą pro wa dzić swo je dzia ła nia zgod nie
z ryt mem ro ku szkol ne go, a pro ces edu ka cyj no -wy cho waw czy ma cha rak ter cią -
gły i jest bar dziej efek tyw ny. 

War to za uwa żyć, że w ostat nich 5 la tach wie le or ga ni za cji edu ka cyj nych
uczest ni czy ło w pro gra mie „Lo kal ne Sys te my Wspar cia”, uru cho mio nym przez
Biu ro Po mo cy i Pro je ków Spo łecz nych Urzę du m.st. War sza wy w 2013 ro ku i de -
dy ko wa nym zwłasz cza miesz kań com ob sza rów re wi ta li zo wa nych w War sza wie.
To in no wa cyj na me to da kom plek so we go roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz -
nych, przede wszystkim do ty czą cych dzie ci i mło dzie ży z ro dzin dys funk cyj nych



i pa to lo gicz nych. Or ga ni za cje łą czą swo je po ten cja ły oraz po my sły w ra mach kon -
sor cjów i w opar ciu o dłu go fa lo wy i wie lo wy mia ro wy pro gram edu ka cyj no -pro -
fi lak tycz ny pra cu ją róż ny mi me to da mi z okre ślo ną gru pą dzie ci i ich ro dzi na mi.
W ten spo sób sku tecz nie przy czy nia ją się do wy rów ny wa nia szans edu ka cyj no -
-spo łecz nych be ne fi cjen tów, za po bie ga ją wy klu cze niu spo łecz ne mu mło dych lu -
dzi, a tak że wspierają re in te gra cję spo łecz ną. 

Rów nież in ne biu ra Urzę du m.st. War sza wy wspie ra ją pro jek ty trze cie go sek -
to ra ad re so wa ne do dzie ci i mło dzie ży, m.in. do ty czą ce szko le nia spor to we go
(Biu ro Spor tu i Re kre acji), edu ka cji kul tu ral nej (Biu ro Kul tu ry) czy sa mo rząd no ści
oraz przed się bior czo ści mło dych lu dzi (Cen trum Ko mu ni ka cji Spo łecz nej). 

Współ pra ca or ga ni za cji po za rzą do wych z Biu rem Edu ka cji nie ogra ni cza się
wy łącz nie do po zy ski wa nia środ ków. Współ pra ca po za fi nan so wa do ty czy
w szcze gól no ści: wza jem ne go wspar cia me ry to rycz ne go i tech nicz ne go w za kre -
sie re ali za cji za dań oświa to wo -wy cho waw czych oraz ob sza rów współ pra cy; kon -
sul to wa nia z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi ak tów pra wa miej sco we go, stra te gii
i in nych klu czo wych do ku men tów m.st. War sza wy, ma ją cych zna cze nie dla oświa -
ty i wy cho wa nia; udo stęp nia nia or ga ni za cjom po za rzą do wym na ce le oświa to -
wo -wy cho waw cze lo ka li i bu dyn ków, bę dą cych w za so bach samorządu; wspól-
ne go re ali zo wa nia kam pa nii spo łecz nych w dzie dzi nie oświa ty i wy cho wa nia;
dzia łań na rzecz wza jem nej pro mo cji; or ga ni za cji wspól nych szko leń przed sta -
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wi cie li urzędu i or ga ni za cji po za rzą do wych; wza jem ne go in for mo wa nia się o pla -
no wa nych kie run kach dzia łal no ści. 

War to w tym kon tek ście przy wo łać wy mow ny frag ment Za rzą dze nia
Nr 182/2018 Pre zy den ta m.st. War sza wy w spra wie za sad współ pra cy szkół pro -
wa dzo nych przez m.st. War sza wa z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi w za kre sie
udo stęp nia nia ba zy szkol nej: Dy�rek�tor�szko�ły�po�wi�nien:�1)�kie�ro�wać�się�za�sa�dą
„Szko�ły�otwar�tej”,�two�rzą�cej�uczniom�moż�li�wość�do�stę�pu�do ofer�ty�or�ga�ni�za�cji�po�-
za�rzą�do�wych; 2)�trak�to�wać�or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�do�we�prio�ry�te�to�wo�w udo�stęp�nia�-
niu�po�miesz�czeń�szkol�nych,�ma�jąc�na wzglę�dzie,�że�or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�do�we�są
waż�ny�mi�part�ne�ra�mi�spo�łecz�ny�mi�w re�ali�za�cji�za�dań�„Pro�gra�mu�roz�wo�ju�edu�ka�cji
wWar�sza�wie�w la�tach 2013–2020”.��

Do bre prak ty ki
Przy go to wu jąc ni niej szą pu bli ka cję, pod su mo wu ją cą 12 lat ma ło wi docz nej

i ma ło spek ta ku lar nej w sen sie mar ke tin go wym, ale nie zwy kle waż nej me ry to -
rycz nie współ pra cy sto łecz ne go Biu ra Edu ka cji z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi,
zde cy do wa li śmy się od dać naj więk szą prze strzeń w książ ce sa mym or ga ni za cjom
i ich pro jek tom. Je ste śmy bo wiem głę bo ko prze ko na ni, że si łą współ pra cy wca -
le nie są im po nu ją ce licz by ani sta ty sty ki, ale kon kret ne przy kła dy dzia łań. To one
od kry wa ją isto tę! 

A za tem ko lej nych 160 stron to naj waż niej sza część wy daw nic twa. Pre zen tu -
je my na nich 41 do brych prak tyk w za kre sie współ pra cy or ga ni za cji po za rzą do -
wej z m.st. War sza wa w dzie dzi nie edu ka cji i wy cho wa nia. Po ka za nie kil ku ty się cy
zre ali zo wa nych w la tach 2005-2017 przed się wzięć prze kra cza moż li wo ści nie tyl -
ko wy daw ni cze, ale i czy tel ni cze. 

Wy bór 41 pro jek tów jest więc su biek tyw ny. Na tle kil ku ty się cy pro jek tów – to
je dy nie wierz cho łek nie zwy kle wy so kiej gó ry. Wy bie ra jąc pro jek ty do pre zen ta -
cji w książ ce, kie ro wa li śmy się przede wszyst kim chę cią po ka za nia róż no rod no -
ści dzia łań or ga ni za cji oświa to wych oraz za in spi ro wa nia Państwa do ko rzy sta nia
z ich po ten cja łu. Li czy my, że po lek tu rze i dy rek to rzy szkół, i na uczy cie le, i ro dzi -
ce ze chcą pod jąć współ pra cę z or ga ni za cja mi; za in te re su ją się ich ofer tą; się gną
do wy ka zu wszyst kich pod mio tów, współ pra cu ją cych od 2005 ro ku z Biu rem Edu -
ka cji, umiesz czo nego na koń cu pu bli ka cji, aby przyj rzeć się szcze gó ło wo ofer cie;
a mo że sa mi za an ga żu ją się w dzia łal ność tych że or ga ni za cji i bę dą je wspie rać
fi nan so wo, or ga ni za cyj nie, in te lek tu al nie i wo lon ta riac ko? Je śli tak się sta nie,
to zna czy, że osią gnę li śmy cel! 

Ma my na dzie ję, że po mo że w tym spraw ne pió ro au to ra re por ta ży o wy bra -
nych pro jek tach, zre ali zo wa nych przez NGO-sy w mi nio nych la tach we współ -
pra cy z m.st. War sza wa. Tek sty na pi sał Ra fał Grze nia, dzien ni karz, pu bli cy sta,
po dróż nik, a jed no cze śnie edu ka tor, ma ją cy na swo im kon cie wie le au tor skich
pro gra mów. Życz my, aby lek tu ra by ła fa scy nu ją cą przy go dą i spo tka niem z po -
zy tyw nie za krę co ny mi ludź mi. 
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W każ dym roz dzia le za cho wa li śmy układ al fa be tycz ny, od no szą cy się do na -
zwy da nej or ga ni za cji. Po dział te ma tycz ny wy ni ka ze spe cy fi ki po szcze gól nych
ob sza rów współ pra cy or ga ni za cji po za rzą do wych z Biu rem Edu ka cji. 

Li czy my, że za pre zen to wa ne pro gra my bę dą dla Pań stwa do wo dem na pod -
mio to wą ro lę or ga ni za cji trzeciego sek to ra w sto łecz nej edu ka cji, wy ra ża ją cą się
w ści słej współ pra cy w każ dym ob sza rze dzia łań edu ka cyj nych i na każ dym eta -
pie pro ce su wy cho waw cze go. Bo – jak po wie dział Ja nusz Kor czak: Umysł�dziec�-
ka� –� las,� któ�re�go� wierz�choł�ki� lek�ko� się� po�ru�sza�ją,� ga�łę�zie� spla�ta�ją,� li�ście� drżąc
do�ty�ka�ją – pie lę gno wa nie te go la su wy ma ga szcze gól nej uwa gi, sta ran no ści i rze -
tel no ści. W tym wie lo wy mia ro wym i nie zwy kle ab sor bu ją cym pro ce sie i ro dzi na,
i szko ła, i in sty tu cje po zasz kol ne z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi na cze le od gry -
wa ją nie ba ga tel ną ro lę. Brak któ re go kol wiek z tych pod mio tów po wo du je,
że część la su usy cha...

Za pra sza my za tem do udzia łu w pro jek tach or ga ni za cji po za rzą do wych, li czy -
my na za in te re so wa nie oraz bliż sze po zna nie. Do brym spo so bem – oprócz lek -
tu ry ni niej sze go wy daw nic twa – jest udział w do rocz nym War szaw skim Kalejdos-
ko pie Edu ka cyj nym oraz War szaw skim Po za rzą do wym Ty go dniu Edu ka cyj nym.

Alicja�Krakiewicz
Główny�Specjalista�w�Wydziale�Edukacji�Pozaszkolnej�i�Pozaformalnej�

Biura�Edukacji�Urzędu�m.st.�Warszawy�

Bartłomiej�Włodkowski
Członek�Warszawskiej�Rady�Działalności�Pożytku�Publicznego�

Członek�Prezydium�BKDS�ds.�Edukacji

36



M ŁO D Z I  
Z D O L N I

WA R S Z AW I AC Y

>578y!4



38



„Mło�dzi�zdol�ni�war�sza�wia�cy” –�ten�seg�ment�współ�pra�cy�Biu�ra
Edu�ka�cji�Urzędu�m.st.�War�sza�wy�z or�ga�ni�za�cja�mi�po�za�rzą�do�wy�mi
obej�mu�je�re�ali�za�cję�róż�no�rod�nych�pro�gra�mów�edu�ka�cyj�nych�dla
dzie�ci�i mło�dzie�ży,�któ�rych�ce�lem�jest:

>�roz�wi�ja�nie�za�in�te�re�so�wań�i kom�pe�ten�cji�na�uko�wych, zwłasz -
cza w dzie dzi nie na uk ści słych, w tym po pu la ry zo wa nie wie dzy i mo -
ty wo wa nie uczniów do sa mo dziel ne go jej zdo by wa nia;

>�zwięk�sze�nie�kom�pe�ten�cji�me�dial�nych�i cy�fro�wych�mło�dych�lu�-
dzi,�mię dzy in ny mi po przez no wa tor skie wy ko rzy sty wa nie twór czo ści
in for ma tycz no -me dial nej mło dzie ży w bu do wa niu otwar tych i po -
wszech nie do stęp nych za so bów wie dzy o War sza wie; 

>�edu�ka�cja�dla�ryn�ku�pra�cy, w tym in no wa cyj ne for my do radz twa
za wo do we go dla mło dzie ży, na uka przed się bior czo ści i za cho wań kon -
su menc kich, wresz cie zwięk sza nie szans mło dych lu dzi na ryn ku pra -
cy;

>�ni�we�lo�wa�nie�róż�nic�edu�ka�cyj�nych�w sto�li�cy po przez zwięk sza -
nie szans mło dych, za in te re so wa nie ich na uką kon kret nych za wo dów
czy prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu. 

Za pre zen to wa ne na ko lej nych stro nach do bre prak ty ki w tej dzie -
dzi nie to je dy nie skrom ny wy bór spo śród kil ku set pro jek tów re ali zo -
wa nych co rocz nie przez or ga ni za cje po za rzą do we dzię ki dofinansowa-
niu m.st. War sza wy. 
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FUNDACJA AVE

Indeksy 
do kolorowania 

Ka ro li na stu diu je już sie dem lat, zmie nia jąc kie run ki jak rę ka wicz -
ki. Po pro stu lu bi swo ją uczel nię: – To jest szko ła, któ ra nie jest nud -
na, są cie ka we te ma ty. Ostat nio po świę ci ła tro chę cza su na li te ra tu -
rę: – Opo wia da li śmy o swo ich ulu bio nych książ kach, czy ta li śmy je,
a na ko niec by ło gło so wa nie na be st sel ler. Po tem za uro czy ła ją che -
mia: – Naj bar dziej po do ba ło mi się ro bie nie ko smicz nych glu tów, sa -
me mu moż na by ło wy brać ich ko lor. I nie za mie rza na tym po prze stać,
da lej idzie przez no we fa kul te ty jak bu rza. A bio rąc pod uwa gę, że
jest dzie wię cio lat ką – na pew no jesz cze spo ro przed nią! 

Ka ro li na jest jed ną z pierw szych stu den tek je dy nej w swo im ro dza ju uczel ni
i po sia dacz ką in dek su, do któ re go zbie ra pod pi sy wy kła dow ców, aby uzy skać ko -
lej ny ty tuł na uko wy. W tej chwi li jest już pro fe so rem nad zwy czaj nym, ale do zdo -
by cia naj wyż sze go ty tu łu – mę dr ca –�jesz cze dro ga da le ka. 

Ten la ta ją cy uni wer sy tet, cza sem gosz czo ny przez bia ło łęc kie szko ły, cza sem
przez la bo ra to ria Po li tech ni ki War szaw skiej oraz sze reg zu peł nie za ska ku ją cych
miejsc, uczy rocz nie po nad trzy set ki dzie ci w wie ku od pię ciu do dwu na stu lat.
Za sym bo licz ną opła tą ma łym stu den tom ofe ru je pro fe sjo nal ną ka drę, skła da ją -
cą się z pa sjo na tów róż nych dzie dzin, i sze ro ki wa chlarz za jęć. Bia ło łęc ki Uni wer -
sy tet Dzie ci (BUD), któ ry sa me dzie ci na zwa ły Su per Bu dą, daw no zresz tą prze stał
być tyl ko wy da rze niem edu ka cyj nym w jed nej z dziel nic mia sta, przy jeż dża ją
na nie go dzie ci z ca łej War sza wy. Dla cze go?

Idea
–�Sie�dem�lat�te�mu�przy�szły�do Fun�da�cji�ma�my,�któ�re�po�wie�dzia�ły,�że�na Bia�ło�łę�ce

bra�ku�je�ini�cja�tyw�dla�dzie�ci.�Sa�me�by�ły�zde�cy�do�wa�ne�zre�ali�zo�wać�atrak�cyj�ny�pro�jekt
edu�ka�cyj�ny�i po�pro�wa�dzić�za�ję�cia,�po�pro�si�ły�by�je�wes�przeć�i po�móc�zdo�być�do�ta�cję.
Po�zy�ska�li�śmy�po�trzeb�ne�pie�nią�dze. I wte�dy,�w ostat�niej�chwi�li,�te�pa�nie�ze�wszyst�kie�-
go�się�wy�co�fa�ły.�A grant�zo�stał�prze�cież�przy�zna�ny,�za�po�wie�dzie�li�śmy�ca�łą�ini�cja�ty�wę
w me�diach.� Cóż,� po�my�śla�łem,� trze�ba� to� zro�bić� sa�mo�dziel�nie,� si�ła�mi� or�ga�ni�za-
cji�– wspo mi na Bar tło miej Włod kow ski, pre zes Fun da cji Ave. –�A po�tem�oka�za�ło
się,�że�na za�ję�cia�za�pi�su�ją�się�„ma�sy”�dzie�ci,�że�ro�dzi�ce�świet�nie�re�agu�ją�i an�ga�żu�ją
w dzia�ła�nie,�że�ist�nie�je�nie�zwy�kle�sil�na po�trze�ba�pra�cy�z dzieć�mi�na Bia�ło�łę�ce.

Tak ru szył Bia ło łęc ki Uni wer sy tet Dzie ci, by po la tach prze kształ cić się w du że
przed się wzię cie edu ka cyj ne o swo istym po dej ściu do na ucza nia. Dzi siaj ma już
dwa od dzia ły – BUD i BUD BIS, kil ku dzie się cio oso bo wą ka drę wy kła dow ców i wo -
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lon ta riu szy zaj mu ją cych się dzieć mi pod czas za jęć, cie ka wy i cią gle uroz ma ica ny
pro gram. Ale co naj waż niej sze, ma swój styl i kon se kwent nie re ali zo wa ny po mysł
edu ka cyj ny. –�Chce�my�uzu�peł�niać�pro�gram�szkol�ny,�wyjść�po�za nie�go�i dać�uczniom
no�we�ho�ry�zon�ty – tłu ma czy Włod kow ski, nazywany przez dzieci rektorem. –�Do�-
dat�ko�wo�u nas�spo�sób�prze�ka�zy�wa�nia�wie�dzy�ni�gdy�nie�jest�szkol�ny,�sztam�po�wy�i nie
po�le�ga�name�cha�nicz�nym�za�pa�mię�ty�wa�niu.�Za�miast�te�go�sto�su�je�my�me�to�dę�pro�jek�-
to�wą,�w któ�rej�dzie�ci,�pra�cu�ją�ce�naj�czę�ściej�w ma�łych�gru�pach,�sa�me�szu�ka�ją�od�po�-
wie�dzi�na py�ta�nia,�któ�re�je�in�te�re�su�ją.�

W pro jek cie ra dy kal nie ogra ni cza się wy kład ja ko for mę po da wa nia wie dzy,
ogrom na więk szość za jęć to warsz ta ty, pod czas któ rych ćwi czy się prak tycz ne
umie jęt no ści. Ba da w la bo ra to riach, ro bi mo de le, klei, wy ci na, pom pu je, ma lu je
czy pi sze. A te wszyst kie dzia ła nia, co wy jąt ko wo istot ne, są do bro wol ne i wy bie -
ra ne przez sa me dzie ci. –�Bar�dzo�waż�ne�jest�dla�nas�to,�by�dziec�ko,�któ�re�przy�cho�dzi
na Su�per�Bu�dę�sa�mo�zde�cy�do�wa�ło,�czy�chce�w niej�uczest�ni�czyć,�czy�nie.�Je�śli�dziec�-
ko�wie�lo�krot�nie�nam�mó�wi,�że�zo�sta�ło�zmu�szo�ne�przez�ro�dzi�ca�do udzia�łu�w pro�jek�-
cie,�od�by�wa�my�roz�mo�wy�z opie�ku�nem�i pro�po�nu�je�my�po�szu�ka�nie�in�nej�ini�cja�ty�wy
edu�ka�cyj�nej – wy ja śnia rek tor BUD-u. –�Nasz�pro�jekt�nie�jest�dla�każ�de�go,�tyl�ko�dla
tych�dzie�ci�któ�re�ma�ją�te�szcze�gól�ne�pre�dys�po�zy�cje,�że�in�te�re�su�ją�się�wie�dzą.�Dla�któ�-
rych�po�zna�wa�nie�świa�ta�jest�po pro�stu�cie�ka�we.
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Otwar te bu zie
Co do kład nie ro bi się na so bot nich warsz ta tach uczel ni mię dzy go dzi ną dzie -

wią tą a czter na stą? Je de na sto let ni Mi łosz stu diu je na BUD-zie już pią ty rok:
–�Naj�cie�kaw�sza�by�ła�ka�li�gra�fia�i śli�ma�ki.�No�i jak�bu�do�wa�li�śmy�mo�sty�i ta�my�z gą�bek,
tek�tu�ry�i wy�ka�ła�czek,�sta�wia�li�śmy�je�w wo�dzie�i ro�bi�li�śmy�sztucz�ne�fa�le,�że�by�spraw�-
dzić,�czy�są�wy�trzy�ma�łe. A pię cio let nia Mia do rzu ca: –�Naj�faj�niej�sze�by�ło,�że�sto�lik
la�tał�i chust�ka�też.�A Pa�try�ko�wi�wla�li�wo�dę�do gło�wy,�a po�tem�mu�z łok�cia wy�le�cia�ło
mle�ko. I nic�nie�czuł.�In nym dzie cia kom po do ba ła się dla od mia ny ob ser wa cja ży -
wych pa ty cza ków, eks pe ry men ty po ka zu ją ce jak z wul ka nów wy pły wa la wa i ba -
lo ny, któ re sa me się dmu cha ły. Trud no za po mnieć praw dzi wy szy bo wiec zło żo ny
w szkol nej sa li gim na stycz nej, aby po ka zać pra wa ae ro dy na mi ki. Czy za ję cia z li -
te ra tu ry, pod czas któ rych dys ku tu je się na te mat po cho dze nia cie ka wych słów
i cha rak te rów bo ha te rów ba jek, by po tem na ma lo wać ich por tre ty. –�Chce�my,�aby
dzie�ci�mo�gły�roz�po�znać�swo�je�pa�sje�i uzdol�nie�nia – wy ja śnia Włod kow ski. –�Dla�te�-
go�ofe�ru�je�my�jak�naj�szer�szy�wa�chlarz�za�jęć�–�od na�uk�ści�słych�po społeczne.

I w tym wszyst kim nikt już chy ba do koń ca nie jest w sta nie prze wi dzieć,
co dzie ci po tra fi znu dzić.

–�Na chiń�skim�sie�dzą� z otwar�ty�mi�bu�zia�mi�– opo wia da jed na z wy kła dow -
czyń. –�A na ka�li�gra�fii,�po�mi�mo�że�jest�to�bar�dzo�me�czą�ce,�bo�w pi�sa�niu�w sty�lu�chiń�-
skim�trze�ba�mieć�prze�cież�ca�ły�czas�unie�sio�ną�rę�kę,�każ�de�dziec�ko�koń�czy�ło�wszyst�kie
ćwi�cze�nia! I wi�dać�by�ło,�że�im�to�da�je�ta�ką�czy�stą�przy�jem�ność.�Jed nak za ję ciom
BUD–u da le ko do te go, by by ły po pro stu se rią fa jer wer ków i atrak cji. –�Nie�cho�-
dzi�nam�li�tyl�ko�o to,�by�pod�pa�lać�stu�zło�tów�kę�wy�ję�tą�z kie�sze�ni�czy�dło�nie�dzie�ci,�oczy�-
wi�ście� ich� nie� pa�rząc,� ale� o kon�kret�ny� efekt� edu�ka�cyj�ny – wy ja śnia Bar tło miej
Włod kow ski. –�Je�śli�strze�la�my�z ku�szy,�to�po to,�że�by�po�zna�wać�kul�tu�rę�śre�dnio�wie�-
cza,�je�śli�wcho�dzi�my�mię�dzy�pisz�czał�ki�gra�ją�cych�or�ga�nów,�to�tyl�ko�na za�ję�ciach�z in�-
stru�men�to�znaw�stwa,�a je�śli�ro�bi�my�po�kaz�ma�gi�ków,�to�dla�wy�ja�śnie�nia�sztucz�ek
od stro�ny�na�uko�wej�– wy�ko�rzy�stu�je�my�ener�gię�atrak�cji�i cie�ka�wost�ki�do omó�wie�nia
za�gad�nień�z opty�ki�czy�fi�zy�ki,�nie�od�łącz�nie�zwią�za�nych�ze�sztu�ką�ilu�zji.�

Naj lep si z naj lep szych
BUD two rzą dzie ci, ale tak że ci, któ rzy je uczą. A nie jest to zbiór przy pad ko -

wych wy kła dow ców, co czę sto zda rza się na ko mer cyj nych kur sach edu ka cyj -
nych. Prze ciw nie, każ de go pro wa dzą ce go za ję cia wy bie ra się tu taj uważ nie
i bez li to śnie spraw dza w in te rak cji z dzie cię cym au dy to rium. Zo sta ją naj lep si – ci,
któ rych na praw dę to cie szy: –�Faj�nie�się�tu�pra�cu�je,�bo�dzie�ci,�któ�re�do nas�przy�cho�-
dzą,�są�za�in�te�re�so�wa�ne�wie�dzą.�Mi�ło�pro�wa�dzi�się�za�ję�cia�dla�ko�goś,�kto�jest�cie�kawy,
więc�to�ła�twa,�przy�jem�na pra�ca – uśmie cha jąc się opo wia da jed na z pro wa dzą -
cych. To, ja ką ra dość spra wia BUD-owej ka drze na ucza nie, wi dać w każ dej ich
opo wie ści o wła snych za ję ciach: –�Roz�ma�wia�li�śmy�o tym,�dla�cze�go�sa�mo�lo�ty�la�ta�-
ją,�cze�mu�– na�wet�je�śli�nie�ma�ją�sil�ni�ka�– mo�gą�się�uno�sić – mó wi Syl wia Ja ni szew -
ska, dok to rant ka z Wy dzia łu In ży nie rii Ma te ria ło wej. –� Bu�do�wa�li�śmy�mo�de�le
z kar�to�nu,�z pły�tek�po�li�me�ro�wych. I dzie�ci�mu�sia�ły�ciąć�ma�ły�mi�pił�ka�mi,�mia�ły�jak�za�-
wsze�du�żo�ra�do�ści�zma�nu�al�ne�go�dzia�ła�nia. I to�też�jest�waż�ne,�uczą�się�pro�stych�czyn�-
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no�ści,�któ�rych�im�bra�ku�je�w szko�le.�Tu�nie�cho�dzi�o to,�by�za�czę�ły�się�in�te�re�so�wać�jed�-
ną�kon�kret�ną�rze�czą,�ale�o oby�cie�z na�uką,�że�by�ogól�nie�za�czę�ły�się�in�te�re�so�wać,�nie
pod�cho�dzić�z nie�chę�cią,�ale�że�by�zo�ba�czy�ły,�że�to�jest�faj�ne�i spra�wia�przyjemność.
I na ko niec do da je: –�Wi�dzę,�że�dzie�ci�ja�koś�ży�wo�tym�wszyst�kim�się�in�te�re�su�ją�i chcą
się�uczyć.�Sa�ma�ża�łu�ję,�że�nie�cho�dzi�łam�na ta�kie�za�ję�cia,�gdy�by�łam�w ich�wie�ku.�

A eks plo zyw ne po łą cze nie tych wszyst kich dzien ni ka rzy, pa sjo na tów na uki
z kół na uko wych, ad iunk tów i dok to ran tów, a na wet pro fe so rów po zwa la wspól -
nie wy kre ować barw ny pro gram za jęć, w któ rym wza jem nie in spi ru ją się eks per -
ci z róż nych dzie dzin. Co wię cej, or ga ni za to rzy po zo sta ją w sta łym kon tak cie
z ro dzi ca mi, któ rzy zbie ra ją wie czo ra mi od dzie ci in for ma cje zwrot ne i do no szą
ka drze, co się stu den tom po do ba, cze go jesz cze po trze bu ją i ja kie me to dy na -
ucza nia się spraw dza ją.

Po sze rze nie ho ry zon tu
I nie za ska ku je spe cjal nie to, z cze go zwie rza się je de na sto let ni Pa tryk: –�Cza�-

sem�mi�się�nie�chce�wsta�wać,�bo�trze�ba�już�o siód�mej.�Ale�wsta�ję�i przy�cho�dzę,�bo�jest
cie�ka�wie.�Dzie ci po pro stu chcą na BUD przy cho dzić i zwy czaj nie czu ją, że jest
to dla nich waż ne. –�Te�za�ję�cia�po�sze�rza�ją�im�ho�ry�zon�ty,�wi�dzę�to�naprzy�kła�dzie�mo�-
ich�dzie�ci – opo wia da jed na z mam. –�Po wa�ka�cjach�w przed�szko�lu�pa�ni�chwa�li�ła
cór�kę,�że�jej�ogól�na per�cep�cja�się�zwięk�szy�ła.�A na�uczy�ciel�sy�na był�zdzi�wio�ny,�że�roz�-
po�zna�je�wszyst�kie�in�stru�men�ty�mu�zycz�ne,�wie,�co�to�jest�ba�tu�ta�–�ja�ko�je�dy�ny�w kla�-
sie! Du�żo�im�da�je�sam�fakt,�że�są�w ta�kim�miej�scu,�po�zna�ją�róż�ne�ścież�ki�wie�dzy,
to�prze�kła�da�się�na efek�ty�w ich�ogól�nym�roz�wo�ju.�Dla�te�go�zresz�tą�przy�pro�wa�dza�my
tu�dzie�ci�zna�jo�mych,�już�piąt�ka�z kla�sy�sy�na z na�mi�cho�dzi. Rektor do da je: –�Mie�li�-
śmy�sy�tu�acje,�że�przy�cho�dzi�ły�do nas�dzie�cia�ki�z ro�dzi�ca�mi�i mó�wi�ły,�że�wy�gra�ły�ja�kiś
kon�kurs�czy�olim�pia�dę�dzię�ki�na�szym�za�ję�ciom.�Że�wy�ko�rzy�sta�li�in�for�ma�cje,�któ�rych
nie�by�ło�w szko�le,�ale�by�ły�u nas.

Fun da cja ob ser wu je, że co raz czę ściej pe da go dzy szkol ni wy sy ła ją do nich
zdol ne dzie ci, któ rych po ten cjał nie znaj du je uj ścia w szko łach. A nie któ re BUD–
owe za ję cia – jak warsz tat z hi sto rii dziel ni cy na bia ło łęc kim cmen ta rzu, w którym
po ja wia się praw dzi wy duch miej sca – sta ją się sław ne i na proś bę za in te re so wa -
nych trze ba by ło za cząć or ga ni zo wać je w for mu le otwar tej dla wszyst kich za in -
te re so wa nych szkół i przed szko li. Włod kow ski pod su mo wu je: –� Po pro�stu
po�ka�zu�je�my,�amo�że�sa�mi�stu�den�ci�nam�to�po�ka�zu�ją,�że�ucze�nie�się�nie�jest�obo�wiąz�-
kiem,�ale�fa�scy�nu�ją�cą�przy�go�dą.�Brzmi�to�jak�ba�nał,�ale�prze�cież�ma�my�tu�taj�na Su�-
per�Bu�dzie�kil�ka�set�dzie�ci�i one�z ja�kie�goś�po�wo�du�tu�przy�cho�dzą.

Fun da cja Ave po wsta ła w 2005 ro ku. Re ali zu je nie ko mer cyj ne
pro jek ty edu ka cyj ne, kul tu ral ne, in te gra cyj ne, tu ry stycz ne i po mo -
co we, w tym fe sti wa le ar ty stycz ne, mię dzy na ro do we wy mia ny
mło dzie ży oraz mię dzy po ko le nio we spły wy ka ja ko we. Waż ną
prze strze nią dzia łań Fun da cji jest pro mo cja lo kal nej hi sto rii. 

www.fundacjaave.pl
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Iskrzenie 
w laboratorium 

– Bio lo gia, po dob nie jak che mia czy fi zy ka, opie ra się po pro stu
na do świad cze niach. A prze pro wa dze nie naj prost sze go na wet do -
świad cze nia w pro fe sjo nal nej for mie wy ma ga cza su. Teo re tycz ny
wstęp, wy ja śnie nie dzie ciom co i po co ba da ją, co i w ja kiej ko lej no ści
po win ny wy ko ny wać i jak to ro bić, by po tem w koń cu wy ko nać sa mo
do świad cze nie – wszyst ko to trwa ja kieś 45 mi nut. I jak to w szko le zro -
bić? – za sta na wia się ko or dy na torka pro jek tów BioCentrum Edu ka -
cji Na uko wej Alek san dra Kot -Ho ro dyń ska. 

Nic więc dziw ne go, że na róż ne warsz ta ty z bio lo gii pro wa dzo ne przez Fun -
da cję BioEduka cji od ośmiu lat przy jeż dża ją do sto li cy na wet ucznio wie ze szkół
w Szcze ci nie czy Kro śnie, cza sa mi spę dza jąc po kil ka go dzin w po cią gach czy au -
to bu sach. Ich ko le dzy z War sza wy, dzię ki pro jek to wi „Eks pe ry men tu ję w na uko -
wym la bo ra to rium! Bio lo gicz ne warsz ta ty la bo ra to ryj ne dla uczniów warszaw-
skich szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych”, do fi nan so wa -
ne mu przez Biu ro Edu ka cji, mo gą zro bić to sa mo zu peł nie za dar mo, w sa mym
ser cu swo je go mia sta.

Kryminalne DNA
Co rocz nie ucznio wie z oko ło trzy dzie stu szkół pod sta wo wych i po nad pod sta -

wo wych wi zy tu ją la bo ra to rium BioCentrum w bu dyn ku XXI Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja. Na za ję ciach mo gą się do wie dzieć, czy jaj ka ku rze
al bo chlo ro fil wy izo lo wa ny z li ści szpi na ku flu ory zu ją? Dla cze go kart ka pa pie ru
świe ci, a ręcz nik pa pie ro wy te go nie ro bi? Skąd się wzię ły rze py w ubra niach?
Któ ra ro śli na jest naj słod sza? 

Od po wie dzi na swo je py ta nia nie otrzy mu ją jed nak pod czas teo re tycz ne go
wy kła du, ale do cho dzą do nich sa mi, wy ko nu jąc nierzadko skom pli ko wa ne do -
świad cze nia. –�Łą�czy�my�wie�dzę�teo�re�tycz�ną�z prak�tycz�ną.�Moż�na�oczy�wi�ście�mó�wić
uczniom�o ty�mi�nie�i cy�to�zy�nie.�Ale�le�piej�spy�tać�–�jak�to�dzia�ła?�Na ile�je�ste�śmy�ze�so�-
bą�spo�krew�nie�ni?�A ile�wspól�ne�go�DNA�ma�my�z ce�bu�lą,�a ile�z droż�dża�mi?�Zwra�ca�-
my�uwa�gę�na to,�by�ucznio�wie�mo�gli�w ży�ciu�zo�ba�czyć�te�fak�ty,�któ�rych�uczą�się
w szko�le.�Że�by�nie�by�ła�to�na�uka�na za�sa�dzie 3Z�–�za�kuć,�zdać,�za�po�mnieć�– tłu ma -
czy Alek san dra Kot -Ho ro dyń ska. – Nana�szych�warsz�ta�tach�wszy�scy�pra�cu�ją�sa�mo�-
dziel�nie,�nie�są�oce�nia�ni,�po pro�stu�dzia�ła�ją. I wy�cho�dzą�za�do�wo�le�ni,�że�coś�im�wy�szło,
a przy�naj�mniej,�że�mo�gli�to�zro�bić�sa�mi.



Naj bar dziej skom pli ko wa ne pro ble my ubie ra się tu taj w for mę przy stęp nych
eks pe ry men tów, czę sto przy da jąc im jesz cze atrak cyj nej dla mło dych lu dzi for -
my. Świe ce nie w ciem no ści czy wy bu chy pia ny cie szą się oczy wi ście nie słab ną cą
po pu lar no ścią. –�Naj�wię�cej�ra�do�ści�przy�no�szą�do�świad�cze�nia,�w któ�rych�za�wsze
znaj�dzie�się�coś�faj�ne�go�i ko�lo�ro�we�go.�Królują�za�ba�wy�ze�wskaź�ni�ka�mi�pH,�no�i oczy�-
wi�ście�mi�kro�skop – wy li cza pro wa dzą ca warsz ta ty Ka ta rzy na Krzycz mo nik. Fu ro -
rę ro bią tak że te za ję cia, któ re wią żą się na róż ne spo so by z tym, czym mło dzi
lu dzie na co dzień ży ją. Na przy kład przy oka zji za jęć z DNA pro wa dzą cy na wią -
zu ją do mo ty wów zna nych z se ria li de tek ty wi stycz nych, po zwa la ją się wcie lić
uczest ni kom w ro le kry mi no lo gów i przy po mo cy ana li zy pró bek DNA pró bo wać
wy ty po wać spo śród po dej rza nych praw dzi we go prze stęp cę.

O włos niedź wie dzia po lar ne go
–�Sta�ra�my�się�po�ka�zać,�że�na�uka�mo�że�nie�za�wsze�jest�zwią�za�na z ho�no�ra�ria�mi

i zy�ska�mi,�ale�jest�to�coś�po�nad�cza�so�we�go,�cze�go�war�to�ści�nie�da�się�zmie�rzyć�– mó -
wi Kot -Ho ro dyń ska. – Że�po pro�stu�faj�nie�jest�coś�wie�dzieć,�coś�ro�zu�mieć. A o tym,
że ten efekt uda je się uzy skać, de cy du ją i cie ka we po my sły na za ję cia, i do bór
atrak cyj nych współ cze śnie te ma tów, i na kła dy pra cy ze stro ny or ga ni za to rów.
Na przy kład, że by po ka zać, ja ki zwią zek ma bu do wa wło sa mi sia po lar ne go ze
śpi wo ra mi, uda ło się or ga ni za to rom po zy skać wy jąt ko wo rzad kie prób ki, prak -
tycz nie nie do stęp ne ni gdzie in dziej w Pol sce. –�Zdo�by�cie�tych�wło�sów�by�ło�najwięk�-
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Fun da cja BioEdukacji od 2014 ro ku po pu la ry zu je bio lo gię i po -
pra wia wi ze ru nek na uki i na ukow ców w spo łe czeń stwie. Od kil -
ku lat re ali zu je pro jekt BioCentrum Edu ka cji Na uko wej, pierw sze
przed się wzię cie edu ka cyj ne w Pol sce prze pro wa dzo ne na tak du -
żą ska lę. Je go ce lem jest przy bli że nie współ cze snej wie dzy bio -
lo gicz nej uczniom i na uczy cie lom. 

www.bio edu ka cja.org.pl

szym�wy�zwa�niem.�Po�zy�ska�li�śmy�tro�chę�z ogro�du�zoo�lo�gicz�ne�go,�gdzie�aku�rat�mi�sio�-
wi�czysz�czo�no�zę�by�i go�do te�go�usy�pia�no,�a przy oka�zji�tro�chę�pod�go�lo�no.�A na�stęp�-
ne�ma�ją�nam�przy�wieźć� ko�le�dzy� z In�sty�tu�tu�Geo�fi�zy�ki� PAN,� któ�rzy� czę�sto� jeż�dżą
na bie�gun – wy ja śnia koordynatorka. Nic dziw ne go, że jed na z na uczy cie lek tak
mó wi o za ję ciach: –�Ma�rzy�mi�się,�aby�te�go�ty�pu�warsz�ta�ty�by�ły�sze�ro�ko�do�stęp�ne.
Je�stem�wy�cho�waw�czy�nią III kla�sy�i moi�ucznio�wie�by�li�za�chwy�ce�ni�za�ję�cia�mi�w Bio�-
ce�nie.�Uję�ła�mnie�życz�li�wość�i kom�pe�ten�cja�pro�wa�dzą�cych.�

Iskier ka
Czę sto or ga ni za to rzy po zwa la ją za brać uczniom do do mu to, co w la bo ra to -

rium sa mi wy two rzy li – pi łecz kę an ty stre so wą wy peł nio ną pły nem nie new to now -
skim czy garść pia sku ki ne tycz ne go. Jed nak naj waż niej szą wy no szo ną z la bo ra to -
riów rze czą, są sa me wra że nia i wie dza. –�By�ło�faj�nie,�cie�ka�wie�i po�ru�sza�ją�co – oce -
ni ła za ję cia pew na trzy na sto lat ka. Dla wie lu uczniów udział w lek cjach do świad -
czal nych BioCentrum jest wy da rze niem wy jąt ko wym, prze ło mo wym. Wzbo ga cją
one pro ces szkol nej edu ka cji, do peł nia ją pod ręcz ni ko wą wie dzę, a na wet wię -
cej – czy nią ją czy sto za wo do wo prak tycz ną. 

–�Ucznio�wie�mó�wią�nam,�że�te�za�ję�cia�po�ma�ga�ją�im�zro�zu�mieć,�co�bę�dą�ro�bić
w przy�szło�ści,�że�za�sta�na�wia�ją�się�te�raz�nad swo�imi�stu�dia�mi.�Bar�dzo�czę�sto�otwie�-
ra�ją�się�im�oczy,�ukła�da�ją�w gło�wie�pro�ble�my,�o któ�rych�sły�sze�li�w szko�le.�Gdy�zo�ba�-
czą�w prak�ty�ce�to,�co�zna�ją�z lek�cji,�to�jest�to�dla�nich�ta�ka�iskier�ka,�coś�wska�ku�je
na swo�je�miej�sce,�coś�na�bie�ra�sen�su – opo wia da o wra że niach uczest ni ków warsz -
ta tów Ka ta rzy na Krzycz mo nik. Zresz tą nie tyl ko dla dzie ci i mło dzie ży za ję cia by -
wa ją cie ka we i od kryw cze, cza sem sa me na uczy ciel ki ba wią się z ucznia mi tak
sa mo do brze, jak oni. 

–�Wi�dzi�my�też�dłu�go�fa�lo�we�efek�ty�te�go,�co�ro�bi�my – pod su mo wu je Kot -Ho ro -
dyń ska. –�Przy�cho�dzi�no�wa�oso�ba�do pro�wa�dze�nia�warsz�ta�tów�imó�wi,�że�by�ła�u nas
kie�dyś�ja�ko�li�ce�alist�ka�czy�gim�na�zja�list�ka.�Oka�zu�je�się,�że�ktoś�al�bo�się�u nas�za�fa�scy�-
no�wał�bio�lo�gią,�al�bo�się�w tej�fa�scy�na�cji�utwier�dził. I sześć�lat�póź�niej�jest�stu�den�tem
czy�dok�to�ran�tem�bio�lo�gii,�bio�tech�no�lo�gii,�bio�fi�zy�ki�czy�bio�in�for�ma�ty�ki.�Jesz�cze�nie�-
daw�no�był�uczniem,�któ�ry�le�d�wo�trzy�mał�pi�pe�tę,�a te�raz�jest�pro�wa�dzą�cym�na�sze�za�-
ję�cia...
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Tyle Słońca
Nie tyl ko spoj rzeć pro sto w Słoń ce i po li czyć na nim pla my, ale

tak że spo tkać się z praw dzi wy mi na ukow ca mi oraz w swo jej wła snej
szko le wziąć udział w za ję ciach pod ko pu łą, na któ rą pro jek tor
gwiaz do wy rzu ca ob raz ty sią ca gwiazd. Wła śnie te go wszyst kie go
do świad czyć mo gli ucznio wie war szaw skich szkół dzię ki Fun da cji
Edu ka cji Astro no micz nej. 

–�Z jed�nej�stro�ny�to�po pro�stu�faj�ne�za�ję�cia,�da�ją�ce�dzie�cia�kom�spo�ro�fraj�dy,�z dru�-
giej�stro�ny�sta�ra�my�się�pod�czas�nich�po�ka�zać�tro�chę�praw�dzi�wej�astro�no�mii.�Trze�ba
pa�mię�tać,�że�ta�dzie�dzi�na�wie�dzy�w szko�le�pod�sta�wo�wej�po pro�stu�nie�ist�nie�je�ani�ja�-
ko�przed�miot,�ani�wła�ści�wie�ja�ko�tre�ści�po�bocz�ne�na in�nych�przed�mio�tach. I wie�le
dzie�ci�po raz�pierw�szy�kon�tak�tu�je�się�z tą�te�ma�ty�ką�u nas.�Po raz�pierw�szy�spo�ty�ka�ją
się�tu�z czymś�ta�kim�jak�te�le�sko�py,�po raz�pierw�szy�do�wia�du�ją�się�cze�goś�o na�szym
naj�bliż�szym�oto�cze�niu�ko�smicz�nym�czy�na�wet�o sa�mej�Zie�mi – mó wi dr Ry szard Ga -
bry szew ski, pre zes Fun da cji Edu ka cji Astro no micz nej i ko or dy na tor pro jek tu „Ty -
le Słoń ca w ca łym mie ście”. Pro jekt w dwóch edy cjach ob jął po nad dwa ty sią ce
uczniów, głów nie ze szkół pod sta wo wych, cza sem z gim na zjów i przed szko li.

Zza my la ro wej fo lii
Pod czas pro jek tu na ukow cy oraz pra cu ją cy z ni mi pe da go dzy i tech ni cy od -

wie dza li szko ły i w sa lach oraz na bo iskach or ga ni zo wa li kil ka trwa ją cych po pół
go dzi ny róż nych warsz ta tów i cie ka wych mi kro wy kła dów. Na tych dru gich dzie -
ci mo gły do wie dzieć się na przy kład, skąd się bio rą po ry ro ku. Al bo co to jest wiatr
sło necz ny? Ja kie urzą dze nia moż na na pę dzić ener gią z ogniw sło necz nych? Ile
ma my pla net i któ ra jest naj więk sza? Cze mu Słoń ce świe ci i grze je? Ja ki ma wpływ
na ży cie na Zie mi? Co by by ło, gdy by nie ist nia ło? 

Jed nak for my na wet naj cie kaw sze go wy kła du or ga ni za to rzy sta ra li się uni kać
i za stę po wać go (lub prze pla tać z) ak tyw ny mi for ma mi pra cy. –�Naj�waż�niej�sze,�by
dzie�cia�ki�mia�ły�moż�li�wość�eks�pe�ry�men�to�wa�nia – tłu ma czy dr Ga bry szew ski. –�Że�-
by�ist�niał�zwią�zek�mię�dzy�tym,�cze�go�uczą�się�w szko�le�a świa�tem�rze�czy�wi�stym.
Uświa�da�mia�my,�że�na�uka�to�nie�tyl�ko�wzo�ry�i de�fi�ni�cje,�któ�rych�uczy�my�się�na pa�-
mięć�na lek�cjach,�ale�rze�czy,�z któ�rych�re�al�nie�coś�wy�ni�ka!

Dla te go pro wa dzą cy po ka zy wa li na warsz ta tach dzia ła nie so cze wek, ra zem
z dzieć mi za gi na li ni mi pro mie nie la se ra, sku pia li i roz sz cze pia li świa tło. Ucznio -
wie mo gli w ten spo sób zro zu mieć, dla cze go wi dzą przez te le sko py od le głe
obiek ty oraz do świad czyć, jak sil ną po tę gą jest świa tło. Za raz po tem, gdy już do -
wie dzie li się, czym gro zi bez po śred nie pa trze nie w Słoń ce, bu do wa li swój wła -
sny pro sty przy rząd optycz ny. Z kart ki pa pie ru i ka wał ka fo lii my la ro wej stwo rzy ły



oku la ry do bez piecz nej ob ser wa cji Słoń ca. –�A po�tem�z uży�ciem�tych�oku�la�rów�oraz
te�le�sko�pów�ze�spe�cjal�ny�mi�fil�tra�mi�ob�ser�wo�wa�li�śmy�pla�my�sło�necz�ne.�Na�wet�w cią�-
gu�jed�ne�go�dnia,�po�rów�nu�jąc�je�w go�dzi�nach�ran�nych�i po�po�łu�dnio�wych,�mo�gli�śmy
za�ob�ser�wo�wać,�że�Słoń�ce�tak�że�się�ob�ra�ca. I zro�bi�li�śmy�to�–�co�naj�waż�niej�sze�–�sa�-
mo�dziel�nie!�– wspo mi na dr Ga bry szew ski. –�W ten�spo�sób�ucznio�wie�nie�tyl�ko�ob�-
ser�wu�ją,�ale�tak�że�ana�li�zu�ją�zja�wi�ska.�A to�już�jest�za�cząt�kiem�ba�dań�na�uko�wych
i na�uką�in�ter�pre�to�wa�nia�da�nych.�

Tym sa mym ucznio wie za mie nia li się na chwi lę w praw dzi wych na ukow ców.
Zdo by wa li pod sta wo wą wie dzę po trzeb ną do pro wa dze nia sa mo dziel nych ob -
ser wa cji gwiazd, do po szu ki wań me te orów na noc nym nie bie, do przy glą da nia
się Księ ży co wi czy Słoń cu – otwie ra ła się przed ni mi moż li wość sa mo dziel ne go
ba da nia cze goś, co by ło w za się gu ich moż li wo ści, a cze go po pro stu nie za uwa -
żali. 

Je śli jed nak uczniom znu dzi ła się ro la na ukow ców, pe da go dzy Fun da cji za -
pra sza li ich do za ba wy ru cho wej, pod czas któ rej od gry wa li cia ła nie bie skie z na -
sze go ukła du pla ne tar ne go (każ dy mógł być na chwi lę praw dzi wą gwiaz dą),
krę ci li się do oko ła sa mych sie bie i obie ga li Słoń ce. A je śli pe cho wo wszyst kie pla -
ny po krzy żo wa ła desz czo wa po go da, dzie ci bra ły udział w za ba wach pla stycz -
nych, pod czas któ rych mo gły ko smos zmie ścić na kart ce pa pie ru lub uło żyć
puz zle przed sta wia ją ce po wierzch nię Słoń ca. I tak na ko niec cze ka ła je naj więk -
sza na gro da – wi zy ta w pla ne ta rium!



Fun da cję Edu ka cji Astro no micz nej two rzą człon ko wie kół na uko -
wych, ab sol wen ci i stu den ci Uni wer sy te tu War szaw skie go i Po li -
tech ni ki War szaw skiej oraz do świad cze ni edu ka to rzy oraz
na ukow cy i in ży nie ro wie z Cen trum Ba dań Ko smicz nych PAN. Or -
ga ni za cja zaj mu je się po pu la ry za cją na uk ści słych, two rzy pro -
jek ty edu ka cyj ne ad re so wa ne do na uczy cie li i uczniów. 

www.astroedukacja.org

Dmu cha na ko pu ła nie bie ska
Wpraw dzie mo bil ne pla ne ta rium roz mia rem ustę pu je praw dzi we mu, ale ma

swo je za le ty. Moż na w nim, w tej zwy kłej dmu cha nej ko pu le, roz ło żyć się wy god -
nie na po dusz kach, uru cho mić wy obraź nię i wziąć udział w być mo że naj bar dziej
ka me ral nym po ka zie astro no micz nym w War sza wie. Zo ba czyć tam raz jesz cze
noc ne nie bo i je go ru chy, nasz układ sło necz ny, je go pla ne ty i ich sa te li ty, przyj -
rzeć się po wierzch ni Słoń ca, do świad czyć sy mu la cji je go za ćmie nia, przy pa trzyć
się na wet zo rzy po lar nej i w ten spo sób pod su mo wać ca łą wie dzę, przekazywaną
na warsz ta tach. 

–�To�wpraw�dzie�tyl�ko�od�po�wied�nik�re�al�ne�go�pla�ne�ta�rium.�Ale�mo�że�my�wnim�dać
uczniom�tro�chę�wię�cej�niż�wwie�lu�in�nych�pla�ców�kach,�bo�na�sze�po�ka�zy�są�tra�dy�cyj�-
ny�mi�pro�fe�sjo�nal�ny�mi�po�ka�za�mi�gwiazd – wy ja śnia dr Ga bry szew ski. –�Nie�jest�to
tyl�ko�ze�staw�efek�tow�nych�fil�mów�i ani�ma�cji,�ale�ty�po�wy�po�kaz�astro�no�micz�ny,�któ�ry
pro�wa�dzi�wy�spe�cja�li�zo�wa�naw tym�pa�ni�dok�tor�astro�fi�zy�ki�Agniesz�ka�Kraw�czyk,�wy�-
kła�da�ją�ca�na co�dzień�na Uni�wer�sy�te�cie�War�szaw�skim.

I trzeba tu taj wspo mnieć o rze czy w pro jek cie być mo że naj bar dziej istot nej.
Pro wa dzą go znaw cy te ma tu, co za pew nia pro fe sjo na lizm na ucza nia, ale tak że
rzad ką dla dzie ci moż li wość kon tak tu z na ukow ca mi wła śnie. Po ka zu je im lu dzi
na pę dza nych pa sją, od da nych pra cy ba daw czej i po zna wa niu ota cza ją cej nas
rze czy wi sto ści. 

–�Chce�my�roz�bu�dzać�za�in�te�re�so�wa�nia,�po�ka�zać�dzie�cia�kom,�że�jest�ta�ka�bar�dzo
faj�na ga�łąź�na�uki,�że�jest�to�coś�cie�ka�we�go,�sen�sow�ne�go,�czym�moż�na się�kie�dyś�w ży�-
ciu�za�jąć,�a te�raz�moż�na się�tym�po pro�stu�się�świet�nie�ba�wić�– pod su mo wu je ko or -
dy na tor pro jek tu. –�Wiel�kim� atu�tem� uczest�ni�ków� na�sze�go� przed�się�wzię�cia� jest
jesz�cze�świe�żość�do�świad�cze�nia.�Star�si�lu�dzie�nie�ma�ją�już�ta�kiej�otwar�to�ści�edu�ka�-
cyj�nej,�ta�kie�go�po�bu�dze�nia�po�znaw�cze�go.�Za to�ma�ją�w do�mach�te�le�wi�zo�ry�z fil�ma�-
mi�w ja�ko�ści 4K�i na�praw�dę�cięż�ko�ich�czymś�za�chwy�cić...
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Ludzie ze świata ciszy 
Corocznie od 2010 ro ku Fun da cja KSK or ga ni zu je dla uczniów

war szaw skich szkół cy kle nie ty po wych za jęć, któ re prze wrot nie moż -
na byłoby na zwać warsz ta ta mi to le ran cji i ko mu ni ka cji mię dzy kul -
tu ro wej. Z ele men ta mi na uki ob ce go ję zy ka w do dat ku! Prze wrot nie,
po nie waż ich te ma tem nie jest wca le żad na cu dzo ziem ska kul tu ra. 

Isto tą tych uni kal nych za jęć jest wpro wa dza nie dzie ci w świat lu dzi z nie peł -
no spraw no ścią słu chu. Aby go zro zu mieć, aby się go nie oba wiać, aby le piej włą -
czyć lu dzi nie sły szą cych w na sze spo łe czeń stwo. –�I rze�czy�wi�ście�pod�czas�warsz�ta�-
tów�dzie�ciom�otwie�ra�ją�się�oczy. Iwi�dzą,�że�to,�cze�go�się�za�zwy�czaj�bo�imy,�jest�nor�ma�-
lne,�że�głu�si�są�ta�cy�jak�my:�to�faj�ni�lu�dzie,�z któ�ry�mi�moż�nami�ło�spę�dzić�czas. I to�jest
chy�ba�naj�bar�dziej�ener�ge�ty�zu�ją�ce – o swo jej pra cy w pro jek cie „Nie mi gaj się! Za -
cznij mi gać!” opo wia da pre ze ska Fun da cji KSK Mał go rza ta Sil ny. 

Z wi zy tą u John ny'ego
Dzie ci na za ję ciach KSK po zna ją oczy wi ście pod sta wo we zna ki ję zy ka mi go -

we go oraz je go al fa bet. Ćwi czą też swo je zdol no ści w pan to mi mie, pró bu ją ode -
grać róż ne emo cje ge sta mi i ru cha mi cia ła. Oglą da ją w lu ster kach swo je twa rze,
by zo ba czyć jak wiel ką ro lę w roz mo wie od gry wa mi mi ka, cza sem też na gry wa -
ją się ka me ra mi i po tem ana li zu ją swój wy raz twa rzy.

Przede wszyst kim jed nak uczą się cze goś ulot ne go, co mo gli by śmy na zwać
kul tu rą lu dzi z nie peł no spraw no ścią słu chu. –�Nie�ma�my�złu�dzeń,�na�ucze�nie�każ�-
de�go�ję�zy�ka,�czy�to�hisz�pań�skie�go,�czy�wło�skie�go,�czy�mi�go�we�go�–�trwa�la�ta�mi.�Kil�-
ku�go�dzin�ny�warsz�tat�nie�uczy�ni�cu�dów – tłu ma czy Mał go rza ta Sil ny. –�Ale�nie�to�jest
ideą�pro�jek�tu.�Przede�wszyst�kim�chce�my�po�ka�zać�kul�tu�rę�głu�chych,�zbu�do�wać�ja�kąś
ba�zę�pod po�ro�zu�mie�nie�się�z ludź�mi�głu�chy�mi.�Bo�w ko�mu�ni�ka�cji�naj�waż�niej�sza�jest
chęć�i wyj�ścio�we�moż�li�wo�ści. Dla te go wła śnie na za ję ciach świat nie sły szą cych
po pro stu się opi su je. 

Sil ny: –�Z jed�nej�stro�ny�po�ka�zu�je�my�dzie�ciom�fil�my.�Na przy�kład:�dwóch�fa�ce�tów
je�dzie�wno�cy�sa�mo�cho�dem�przez�ma�łe�osie�dle.�„Ty,�ale�gdzie�miesz�ka�John�ny?”;�„Nie
wiem,�my�śla�łem,�że�ty�wiesz?”;�„Cze�kaj,�zro�bi�my�to�spo�so�bem!” I na�ci�ska�ją�klak�son.
We�wszyst�kich�do�mach�od ra�zu�za�pa�la�ją�się�świa�tła,�przez�okna�wy�glą�da�ją�wście�kli
lu�dzie.�Ale�w jed�nym�jest�ciem�no.�Kie�ru�ją�się�do nie�go.�Na�ci�ska�ją�dzwo�nek�i wi�dzą�jak
w środ�ku,�w ciem�no�ści,�za�czy�na mi�gać�czer�wo�ne�świa�tło. Pro ste, za baw ne scen ki
wpro wa dza ją dzie ci w kli mat tech nik, dzię ki któ rym lu dzie nie sły szą cy ra dzą so -
bie w ży ciu. Od te go moż na już przejść do na ucze nia dzie ci naj bar dziej prak tycz -
nych za cho wań w ko mu ni ka cji. 



Jak roz po cząć roz mo wę z nie sły szą cym? Jak zwró cić je go uwa gę, gdy jest
do nas od wró co ny ple ca mi? Ja kim ge stem ży czyć „smacz ne go” pod czas po sił ku?
Pro wa dzą cy przy oka zji roz pra wia ją się z róż ny mi po pu lar ny mi mi ta mi, tłu ma czą
dzie ciom na przy kład, że apa rat słu cho wy nie przy wra ca słu chu, al bo że ję zyk mi -
go wy wca le nie jest od mia ną pol sz czy zny, ale ofi cjal nie uzna je się go za zu peł -
nie in ny ję zyk. Po ka zu ją tak że, ja kie za wo dy mo gą wy ko ny wać lu dzie nie sły szą cy,
w tym te zu peł nie nie ocze ki wa ne, jak ra per. 

–�W ten�spo�sób�chce�my�po pro�stu�prze�ła�mać�ten�den�cję�do dys�kry�mi�na�cji.�Dla�te�-
go�po�ka�zu�je�my�fil�mik,�któ�ry�po�zwa�la�dzie�ciom�czy�sto�emo�cjo�nal�nie�te�wszyst�kie�pro�-
ble�my�od�czuć.�Ko�bie�ta�idzie�uli�cą,�gu�bi�się�i py�ta�o dro�gę – opi su je fa bu łę Mał go rza ta
Sil ny. –�Ale�wszy�scy�wo�kół�są�mi�ga�ją�cy,�a ona�sły�szą�ca.�Nie�zna�ich�ję�zy�ka.�Mi�ga�ją
do niej:�„Jak�to�nie�ro�zu�miesz?�No�prze�cież�tłu�ma�czy�my�ci�kon�kret�nie...”�A ko�bie�ta�jest
kom�plet�nie�za�ła�ma�na i nie�wie,�co�ze�so�bą�zro�bić.

Roz mo wa ludz kim gło sem
Naj waż niej szym ele men tem warsz ta tów jest jed nak chwi la, gdy do sa li peł -

nej uczniów wcho dzi za pro szo na przez Fun da cję oso ba nie sły szą ca. Dla wie lu
dzie ci to pierw szy kon takt z czło wie kiem z te go ro dza ju nie peł no spraw no ścią.
Za wsty dza ją się, szep cą mię dzy so bą, za ga du ją, a po chwi li pró bu ją się z go ściem
po ro zu mieć ge sta mi i za czy na ją coś pi sać na kart kach. 
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Fun da cja KSK zo sta ła za ło żo na w 2008 ro ku. Zaj mu je się wspie -
ra niem ma łych or ga ni za cji oraz cie ka wych przed się wzięć po za -
rzą do wych, a tak że dzia ła nia mi edu ka cyj ny mi, skie ro wa ny mi
do dzie ci i mło dzie ży. Pra cu je też na rzecz wy rów ny wa nia szans
spo łecz nych i za wo do wych osób nie peł no spraw nych. Szko le nia
do ty czą ce ję zy ka mi go we go i kul tu ry lu dzi nie sły szą cych ad re su je
nie tyl ko do dzie ci. Pro wa dzi warsz ta ty z kon tak tu z oso bą nie -
sły szą cą dla ra tow ni ków me dycz nych, pra cow ni ków ban ków
i ZUS-u, stu den tów, a tak że bi blio te ka rzy. 

www.fundacjaksk.pl

–�Gdy�pierw�sza�ba�rie�ra�ko�mu�ni�ka�cyj�na zo�sta�nie�prze�ła�ma�na, gość�się�przed�sta�-
wia,�a po�tem�da�je�każ�de�mu�mi�go�we�prze�zwi�sko.�Bo�w świe�cie�głu�chych�imio�na wy�-
ma�ga�ją�prze�cież�mi�ga�nia�po każ�dej�li�te�rze,�co�zaj�mu�je�du�żo�cza�su.�Le�piej�nada�wać
każ�de�mu�ja�kiś�znak.�Je�den�bę�dzie�Lo�czek,�in�ny�–�Oku�la�ry,�Mar�chew�ko�wi�cza�po�ka�że�-
my�ge�stem�skro�ba�nia�mar�chew�ki – wy ja śnia Sil ny. – No�i oczy�wi�ście�dzie�cia�ki�po�kła�-
da�ją�się�ze�śmie�chu.�Szcze�gól�nie�gdy�na�uczy�ciel�ki�też�do�sta�ją�swo�je�prze�zwi�ska.

Gość pró bu je po ka zać dzie ciom, jak się two rzy prze zwi ska, za chę ca do opi sa -
nia ge sta mi in nych słów i sy tu acji. A po tem uświa da mia, jak to jest, gdy ge stem
trze ba się po ro zu mie wać – za pra sza dzie ci do gry w mi go wy głu chy te le fon.
Pierw szej oso bie pre zen tu je ze staw kil ku ge stów, któ re ta po da je ko lej nej i tak
da lej. Gdy prze ka zy wa na hi sto ryj ka doj dzie do ostat niej oso by, znów wszy scy
zwi ja ją się ze śmie chu. –�A gdy�się�wy�ba�wią�i uwie�rzą,�że�ko�mu�ni�ko�wa�nie�jest�moż�-
li�we,�przy�cho�dzi�czas�na py�ta�nia�i roz�mo�wę.�Dzie�ci�oczy�wi�ście�są�w py�ta�niach�bez�li�-
to�sne.�„Czy�pan�nie�mó�wi?”,�„Czy�pan�mó�wi�ludz�kim�gło�sem?”,�„Czy�pan�dał�ra�dę�skoń-
czyć�szko�łę?”�A gość�otwar�cie�na nie�opo�wia�da,� tłu�ma�czy� trud�no�ści,� z ja�ki�mi�się
w ży�ciu�bo�ry�kał�i cią�gle�bo�ry�ka,�opo�wia�da�o swo�im�dzie�ciń�stwie,�szko�le,�stu�diach�i ka�-
rie�rze.�Udo�wad�nia,�że�ni�czym�od sie�dzą�cych�w tej�sa�li�tak�na�praw�dę�się�nie�róż�ni.

Pra ca do mo wa
Pro wa dzą cy warsz ta ty na za koń cze nie zo sta wia ją ma te ria ły edu ka cyj ne do na -

uki ję zy ka mi go we go oraz bro szu ry, ry sun ki, książ ki, wzo ry pro stych mi go wych
kon wer sa cji. Jed nak przede wszyst kim zo sta wia ją za so bą na dzie ję, że i sa mo spo -
tka nie, i fil my pre zen to wa ne na za ję ciach, i ćwi cze nia z ję zy kiem mi go wym da -
dzą efekt. 

Sil ny: –�Nasz�cel�jest�jed�en:�aby�śmy�ostatecznie�od�kry�li,�że�wszy�scy�je�ste�śmy�ludź�-
mi,�ale�zbu�do�wa�li�śmy�w so�bie�wie�le�ba�rier.�A te�raz�tyl�ko�odmło�dych�lu�dzi�za�le�ży,�czy
uda�się�je�znisz�czyć.�Dla�te�go�na ko�niec�edu�ka�to�rzy�pro�szą�dzie�ci�o jesz�cze�jed�no:�za�-
da�ją�wszyst�kim�uczest�ni�kom�pra�cę�do�mo�wą,�któ�rą�ci�mu�szą�wy�ko�nać�sa�mi,�a któ�rej
nikt�po�za ni�mi�nie�bę�dzie�spraw�dzał.�Niech�na�uczą�jesz�cze�dziś�jed�ną�oso�bę�cho�ciaż
jed�ne�go�zna�ku�ję�zy�ka�mi�go�we�go.
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Moją drogą
Każ de z nas ma rzy ło ja ko dziec ko o ja kimś fan ta stycz nym za wo -

dzie. Jed ni w wy obraź ni le cie li w ko smos, in ni ga si li po ża ry, jesz cze
in ni pro gra mo wa li ro bo ty. Ale nie mie li śmy wte dy oka zji ani wło żyć
la bo ra to ryj ne go far tu cha, ani prze biec przez ścia nę ognia, ani obrać
jabł ka w sta nie nie waż ko ści. A do ro słość przy no si ła nam naj czę ściej
zu peł nie od mien ne za ję cia, ak cen to wa ła in ne ta len ty i for mo wa ła
no we pla ny. A co by by ło, gdy by kie dyś wszyst ko wy glą da ło ina czej? 

–�Je�stem�do�rad�cą�za�wo�do�wym.�Za�da�łam�so�bie�py�ta�nie,�dla�cze�go�dzie�ci�nie�chcą
się�za�in�te�re�so�wać�na�uka�mi�ści�sły�mi�–�che�mią,�ma�te�ma�ty�ką,�fi�zy�ką,�bio�lo�gią?�Czy�dla�-
te�go,�że�są�one�trud�ne?�A mo�że�dla�te�go,�że�nie�wie�dzą�po co,�oprócz�do�brych�ocen,
uczyć�się�tych�przed�mio�tów? – mó wi Alek san dra Pszczó liń ska, pre ze ska Fun da cji
na Rzecz Edu ka cji i Zdro wia „Per spek ty wa”. 

W re ali zo wa nych przez or ga ni za cję od 2013 ro ku warsz ta tach edu ka cyj nych
z ele men ta mi do radz twa za wo do we go „Po co ko mu wie dzieć, czy pin gwi nom
mar z ną sto py?” po sta wio no so bie za cel atrak cyj ne po ka za nie na uk ści słych po -
przez pre zen ta cję za wo dów oraz za dań z ni mi zwią za nych. Co ro ku od by wa się
oko ło dwu stu warsz ta tów two rzą cych cykl, a oko ło trzech ty się cy dzie ci ma moż -
li wość bez po śred nio skon fron to wać się – in te lek tu al nie, emo cjo nal nie, ma nu al -
nie – z oso ba mi wy ko nu ją cy mi za wo dy z czte rech szer szych mo du łów dzie dzin
na uk ści słych, ta ki mi jak na przy kład gle bo znaw ca, we te ry narz, ar chi tekt, urba -
ni sta, die te tyk czy in ży nier kon struk tor.

Za wód w ak cji
Każ dy z za wo dów pre zen tu ją w po dob ny spo sób. Po dzie się cio mi nu to wym

wy kła dzie wstęp nym dzie ci po dej mu ją dzia ła nie. Je śli warsz tat przed sta wia pra -
cę hy dro bio lo ga, ucznio wie sia da ją nad mi kro sko pa mi i prób ka mi. Ob ser wu ją,
za sta na wia ją się co wi dzą, co ba da ją. Po dob nie pod czas spo tka nia z we te ry na -
rzem, dzie ci sa me roz po zna ją klesz cze, pa so ży ty we wnętrz ne, pla ste rek wą tro by
świ ni, ka mień z pę che rza mo czo we go. Wszę dzie, bez wzglę du na dzie dzi nę, ko -
niecz ne jest sa mo dziel ne kre owa nie roz wią zań, wy ko rzy sta nie spe cja li stycz nej
wie dzy. 

–�Waż�ne�są�wy�zwa�nia.�Kła�dzie�my�na�cisk�na wa�lo�ry�edu�ka�cyj�ne.�Wie�le�z pre�zen�-
to�wa�nych� za�dań� świet�nie�wpi�su�je� się�w zagadnienia� z� pod�sta�wy� pro�gra�mo�wej
szkół – wy ja śnia Pszczó liń ska. – Je�śli�uczniowie�oglą�da�ją�praw�dzi�we�zdję�cia�rent�ge�-
now�skie�i sa�mi�je�in�ter�pre�tu�ją,�to�po�zna�ją�na�przykład�układ�kost�ny�psa.�Py�ta�my:
„Co�wi�dać�na zdję�ciu?�Ja�ką�część�cia�ła?�Co�te�mu�zwie�rzę�ciu�mo�że�do�le�gać?�Ja�kie�za�-
sto�so�wać�le�cze�nie?”



Z ko lei pod czas za jęć in ży nie ryj nych uczestnicy po chy la ją się nad kart ką pa -
pie ru, by wy my ślić prak tycz ny pro ro zwo jo wy wy na la zek, okre śla ją je go prze zna -
cze nie, a na ko niec bu du ją mo del z me ta lo wych ele men tów. Za sta na wia ją się
nad ska lą, pra wa mi fi zy ki, ma te ma ty ki itp. Bu du ją ka ret ki, sa mo lo ty, po ideł ka
na kół kach dla zwie rząt, wóz ki i łóż ka dla nie peł no spraw nych. Na wet „ma szy nę
dla sin gli”, któ ra jeż dżąc po uli cy, ska nu je nam ko goś od po wied nie go do pa -
ry. –�Jest�tu�wy�buch�ra�do�ści�kre�owa�nia – opi su je Pszczó liń ska. –�Cie�szą�się,�że�ma�ją
wol�ność�wy�my�śla�nia�cze�goś,�co�jest�po�my�sło�we,�ory�gi�nal�ne,�a nikt�nie�mó�wi,�czy�ład�-
ne�albo�brzyd�kie.�Nie�mniej�waż�nym�ce�lem�na�szych�warsz�ta�tów�jest�bu�do�wa�nie�pew�-
no�ści�sie�bie,�po�czu�cia�wpły�wu�i spraw�czo�ści.�

Dzie ci ćwi czą też pra cę w gru pach, naj efek tyw niej wy cho dzi to pod czas te -
sto wa nia za wo du urba ni sty. Bu du ją ma kie ty, pro jek tu ją ca łe mia sto, każ da gru -
pa coś in ne go: osie dle miesz ka nio we, szko łę, straż po żar ną i po li cję. Po tem łą czą
ma kie ty w ca łość i oce nia ją, co wy szło do brze, a cze go bra ku je. –�Po�wsta�ją�pla�ne�-
ta�ria�i kor�ty�te�ni�so�we�nada�chach�szkół,�staj�nie�przy szko�łach,�cen�trum�szko�le�nia�psów
przy ko�mi�sa�ria�cie�po�li�cji.�Za�chwy�ca�ją�się�swo�imi�pra�ca�mi,�prze�ży�wa�ją�je:�„Je�ju,�to�jest
u was�ru�cho�me,�faj�ny�ma�cie�wjazd�dla�ka�re�tek!” – wspo mi na Pszczó liń ska.



Dro ga ży cia
Jed nak tak na praw dę nie tyl ko o za wo do znaw stwo czy edu ka cję tu cho dzi,

ale o wzbu dze nie w uczest ni kach ob ser wa cji te go, co lu bią ro bić i po szu ki wa nia
kon kret nych umie jęt no ści. 

–�Im�wcze�śniej�ze�tkną�się�z okre�ślo�ny�mi�za�wo�da�mi,�tym�ła�twiej�bę�dzie�im�wy�czuć
wła�sne�za�in�te�re�so�wa�nia,�któ�rych�tro�pem�po�dą�żą.�To�w pew�nym�sen�sie�wy�bie�ra�nie
po�my�słu�na ży�cie – mó wi Pszczó liń ska. –�Gdy�w li�ceum�za�sta�na�wia�ją�się,�kim�chcą
zo�stać,�czę�sto�za�uwa�ża�ją,�że�za�nie�dba�ły�już�roz�wój�czę�ści�swo�ich�ta�len�tów,�uprze�-
dzi�ły�się�do pew�nych�czyn�no�ści,�zre�zy�gno�wa�ły�z określonych�za�jęć�i dzie�dzin.�W re�-
zul�ta�cie� wy�bie�ra�ją� zgod�nie� z mo�dą� lub� zda�niem� in�nych,� nie� wie�dząc,� na co� je
na�praw�dę�stać.�Tak ro zu mia ne warsz ta ty są te stem pre fe ren cji i uzdol nień. Udo -
wad nia ją dzie ciom, że mo gą sys te ma tycz nie pra co wać ba daw czo, że fa scy nu je
je ob ser wa cja, że po tra fią świet nie kon stru ować, wpa dać na ge nial ne roz wią za -
nia. W ten spo sób, mie rząc się z wa chla rzem po da nych w prak ty ce wy zwań,
młodzi ludzie sa mi po dej mu ją de cy zję, co im od po wia da bar dziej lub mniej, ja -
kie są ich moc ne stro ny. Le piej wy bio rą dal szą ścież kę edu ka cji, ak tyw no ści, a po -
tem rów nież za wo du. 

–�Na ko�niec�za�jęć�py�ta�my:�„Co�wła�ści�wie�ro�bi�in�ży�nier?”�Po do�świad�cze�niu�je�go
pra�cy�otwie�ra�ją�się�gło�wy,�ucznio�wie�po�tra�fią�wska�zać�waż�ne�ce�chy�i kom�pe�ten�cje.
Za�da�je�my�też�py�ta�nie:�„Kim�chcie�li�by�ście�być?”�Nie�któ�rzy�in�ży�nie�ra�mi,�bo�lu�bią�pro�-
jek�to��wać�i spodo�ba�ła�im�się�pra�ca�tech�nicz�na.�Ktoś�in�ny�bio�lo�giem,�bo�pa�so�ży�ty�są
fa�scy��nu�ją�ce�–�i to�jest�suk�ces�warsz�ta�tów:�spre�cy�zo�wa�nie�wła�snych�pre�fe�ren�cji.

By być so bą
Dzia ła nia Fun da cji „Per spek ty wa” są wła ści wie zu peł nie uni ka to we. Po za nie -

licz ny mi przy pad ka mi ani pla ców ki szkol ne, ani or ga ni za cje nie za pew nia ją mło -
dym lu dziom moż li wo ści do świad cze nia na wła snej skó rze kon kret ne go za wo du
i prak tycz ne go uję cia wła snych umie jęt no ści. A gra się tu taj o staw kę wy so ką. 

–�Ma�my�na�dzie�ję,�że�dzię�ki�te�mu�pro�jek�to�wi�dzie�ci�bę�dą�wie�dzia�ły�co�roz�wi�jać
w so�bie,�by�wy�brać�za�wód�ma�rzeń.�Po�zna�ją�swo�ją�war�tość�i war�tość�pra�cy – pod su -
mo wu je Pszczó liń ska. –�Chce�my,�aby�uczest�ni�cy�by�li�bar�dziej�świa�do�mi�swo�ich�wy�-
bo�rów� i od�po�wie�dzial�nie� pod�ję�li� de�cy�zję,� że� na�uki� ści�słe� bę�dą� im� po�trzeb�ne
do re�ali�za�cji�ce�lów,�by�nie�znie�chę�ca�li�się�do nich,�na�wet�je�śli�są�po�wszech�nie�uzna�-
wa�ne�za zbyt�trud�ne.

Fun da cja na rzecz Edu ka cji i Zdro wia „Per spek ty wa” po wsta ła
w sierp niu 2005 ro ku. Pro wa dzi dzia łal ność oświa to wo -wy cho -
waw czą, wspie ra ją cą roz wój in te lek tu al ny i emo cjo nal ny dzie ci
i osób do ro słych. Or ga ni zu je szko le nia, kur sy, kon fe ren cje oraz
warsz ta ty ar ty stycz ne i spor to we.

www.fundacjaperspektywa.org.pl



FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK”

Lekcje pomocy
Po praw ka z ma te ma ty ki zda na! – pi szą do or ga ni za to rów „Po go -

to wia Na uko we go” wdzięcz ni ro dzi ce. Od szes na stu już lat każ de go
ro ku set ki dzie ci z nie za moż nych ro dzin ko rzy sta ją za dar mo z ko re -
pe ty cji pro wa dzo nych przez wo lon ta riu szy. Pro fe sjo nal nych i sku -
tecz nych! 

O po wo dach, dla któ rych ucznio wie po trze bu ją ko re pe ty cji, mó wi Ka ta rzy -
na Smo liń ska z Fun da cji „Świat na Tak”: –�Cza�sem�po�wo�dem�są�de�fi�cy�ty�wy�cho�wa�-
nia�ro�dzin�ne�go,�trud�ne�mo�men�ty�w ży�ciu,�cza�sem�in�dy�wi�du�al�ne�róż�ni�ce�w�uzdolnie-
niach,� cza�sem�wresz�cie� zbyt�wy�so�ki�po�ziom�na�ucza�nia�w tak� zwa�nych�do�brych
szko�łach.�Jed no jest pew ne: ko re pe ty cje w War sza wie są po pro stu dro gie, wie lu
ro dzin nie stać na ich opła ce nie. A bez nich ol brzy mia licz ba uczniów nie jest
w sta nie przejść do ko lej nej kla sy, zdać waż nych spraw dzia nów, do stać się do wy -
ma rzo ne go li ceum. Dla te go wła śnie po wsta ło „Po go to wie Na uko we”.

Spo tka nie przy sto le
–�Si�łą�pra�cow�ni�jest�ener�gia�po�wsta�ją�ca�przy spo�tka�niu�na�uczy�cie�la�-wo�lon�ta�riu�-

sza�z uczniem.�Cza�sem�i na�uczy�cie�le�są�w róż�nych�sy�tu�acjach�ży�cio�wych,�w róż�nym
wie�ku,�cza�sem�pra�cu�ją�cy,�cza�sem�eme�ry�ci,�nie�rzad�ko�stu�den�ci,�ale�ma�ją�w so�bie�tę
wo�lę�bez�in�te�re�sow�ne�go�po�da�ro�wa�nia�swo�je�go�cza�su,�że�by�ko�muś�po�móc. I ni�cze�go
w za�mian�nie�ocze�ku�ją.�A z dru�giej�stro�ny�są�dzie�ci�z róż�ny�mi�trud�no�ścia�mi,�w któ�-
rych�po�trze�bu�ją�po�mo�cy,�tak�że�czy�sto�emo�cjo�nal�nej. I po�trze�by�obu�stron�się�tu�taj
spo�tyka�ją,�wy�zwa�la�jąc�po�zy�tyw�ną�ener�gię – opo wia da o pro jek cie je go ko or dy na -
tor ka Ka ta rzy na Smo liń ska. 

Moż na jej z czy stym ser cem wie rzyć. Fun da cja „Świat na Tak” jak ma ło kto ma
pra wo wy po wia dać się o ener gii bez in te re sow nej po mo cy i pły ną cych z niej ko -
rzy ści. Jest jed ną z naj bar dziej do świad czo nych w tym te ma cie or ga ni za cji w Pol -
sce, od mo men tu swo je go po wsta nia w 1998 ro ku zaj mu je się wła śnie wolonta-
ria tem, szcze gól nie mło dych lu dzi. Sły nie ze świet nie opra co wa nych ma te ria łów
i pu bli ka cji do ty czą cych wo lon ta ria tu oraz or ga ni zo wa nej od pra wie dwóch de -
kad ak cji „Ośmiu Wspa nia łych”, w któ rej pro mu je się po wsta wa nie w szko łach
grup mło dzie ży i dzie ci, nio są cych po moc swo jej lo kal nej spo łecz no ści. W związ -
ku z sze rze niem idei wo lon ta ria tu wśród mło dzie ży w 2001 ro ku Fun da cja pod -
pi sa ła de kla ra cję współ pra cy z Mi ni ster stwem Edu ka cji Na ro do wej, a w 2004 ro ku
otrzy ma ła sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go oraz wy gra ła pierw szą na gro -
dę w kon kur sie na naj lep szą ini cja ty wę oby wa tel ską Pro Pu bli co Bo no. 
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Pro jekt „Po go to wie Na uko we” opie ra się więc na wy pra co wa nym przez la ta
do świad cze niu pra cy wo lon ta riac kiej. Pro mu je po moc, któ ra nie tyl ko jest bez -
in te re sow na, ale na praw dę po trzeb na, efek tyw na i da ją ca sa tys fak cję ze wspól -
nej pra cy – za rów no uczą cym, jak i uczo nym.

Przy bra na bab cia
–�Pra�cu�ją�u nas�oso�by,�któ�re�ma�ją�do�świad�cze�nie�w ucze�niu�–�i stu�den�ci,�i przed�-

sta�wi�cie�le róż�nych�za�wo�dów,�po�sia�da�ją�cy�do�świad�cze�nie�na�uczy�ciel�skie,�któ�rzy�po�-
ma�ga�ją�nam�po go�dzi�nach,� i eme�ry�to�wa�ni�na�uczy�cie�le – mó wi ko or dy na tor ka.
Dla cze go to ro bią? Cza sem z po czu cia mi sji, cza sem dla zdo by cia prak ty ki w ucze -
niu, cza sem dla sa me go kon tak tu z mło dzie żą. By wa, że dla in te gra cji z in ny mi
wo lon ta riu sza mi, Fun da cja or ga ni zu je dla nich prze cież spo tka nia, pod czas któ -
rych mo gą się po znać i wy mie nić do świad cze nia. A cza sem – dla za wie ra nia przy -
jaź ni z sa my mi ucznia mi. 

–�Ostat�nio�zgło�si�ła�się�do nas�eme�ry�to�wa�nana�uczy�ciel�ka,�któ�ra�chcia�ła�za�go�spo�-
da�ro�wać�swój�wol�ny�czas.�Uda�ło�nam�się�skon�tak�to�wać�ją�z dziew�czyn�ką,�wy�cho�wy�-
wa�ną�przez�bab�cię.�Ma�ła�od kil�ku�lat�nie�mia�ła�oj�ca,�a ma�ma�do�pie�ro�co�zmar�ła.
Z po�wo�du�trau�my�za�ła�ma�ła�się,�za�mknę�ła�w swo�im�świe�cie�i opu�ści�ła�w na�uce.�By�ła
jej�po�trzeb�na po�moc�me�ry�to�rycz�na,�ale�tak�że�coś�wię�cej.�No�i na�sza�pa�ni�eme�ryt�ka,
oso�ba�bar�dzo�cie�pła�i spo�koj�na,�świet�nie�się�tu�od�na�la�zła – wspo mi na Katarzyna
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Smolińska. –�Pra�co�wa�ły�kil�ka�mie�się�cy,�aż�dziew�czyn�ka�za�czę�ła�przy�no�sić�ze�szko�ły
pierw�sze�do�bre�oce�ny.�Na�gle�na jej�twa�rzy�po�ja�wił�się�szcze�ry�uśmiech! Pierw�szy
od bardzo�dłu�gie�go�cza�su. I skoń�czy�ła�ko�lej�ny�rok�szkol�ny�ze�znakomitymi�wy�ni�ka�-
mi.�Dzię�ki�swo�jej�dru�giej�bab�ci.

Lep szy start
Oczy wi ście ty mi, któ rzy naj wię cej wy no szą z za jęć, są sa mi ucznio wie. 
–�Go�dzi�na ko�re�pe�ty�cji�w War�sza�wie�na po�zio�mie�ma�te�ma�ty�ki�roz�sze�rzo�nej�w li�-

ceum�to�koszt 50 zł.�Po�trzeb�na jest�na�uka�re�gu�lar�na,�a nie�spo�ra�dycz�na,�od cza�su
do cza�su.�Naj�le�piej 2-3�go�dzi�ny�w ty�go�dniu�na bie�żą�ce�wy�tłu�ma�cze�nie�i spraw�dze�nie
nie�zli�czo�nej�licz�by�za�dań�do�mo�wych,�a tak�że�po�moc�w ich�od�ro�bie�niu.�Zwiel�kim�tru�-
dem�fi�nan�so�wo�prze�brnę�li�śmy�przez�pierw�szy�se�mestr,�ma�my�jesz�cze�na utrzy�ma�niu
star�sze�go�sy�na... – pi szą w po dzię ko wa niu za udział w pro jek cie jed ni z ro dzi ców.

Na ile tyl ko to moż li we Fun da cja „Świat na Tak” idzie na rę kę swo im pod opiecz -
nym. Za ję cia od by wa ją się w go dzi nach po po łu dnio wych w za przy jaź nio nych
szko łach w ła two do stęp nym dla wszyst kich Śród mie ściu, w wy jąt ko wych przy -
pad kach w sie dzi bie or ga ni za cji, a cza sem na wet w do mach na uczy cie li i uczniów.
Pra cu je się w ma łych gru pach, cza sa mi są to na wet za ję cia in dy wi du al ne. Naj bar -
dziej ob le ga ne są lek cje ma te ma ty ki i ję zy ka nie miec kie go, ale moż na uczyć się
tak że che mii, fi zy ki, oczy wi ście pol skie go, an giel skie go, a na wet WOS-u. A Fun -
da cja od po wia da na każ de za po trze bo wa nie, gdy trze ba szu ka na uczy cie li
od wszyst kich przed mio tów. Do dat ko wo sta ra się za pew niać swo im pod opiecz -
nym opie kę psy cho lo ga, któ ry w in dy wi du al nych przy pad kach spra wu je opie kę
nad dzieć mi, od wie dza je w do mach, pró bu je po móc w ro dzin nych pro ble mach,
któ re czę sto sto ją za po gor sze niem re zul ta tów w szko le. Wszyst ko to po zwa la
w więk szo ści przy pad ków w koń cu po pra wić oce ny. 

–�A za po�pra�wą�ocen�idzie�wyż�sza�sa�mo�oce�na.�To�mo�że�na�praw�dę�zmie�nić�ży�cie
uczniów – mó wi na ko niec Smo liń ska. –�Za�czy�na�ją�le�piej�o so�bie�my�śleć,�ale�tak�że
wzra�sta�ją�ich�szan�se�na lep�szą�przy�szłość.�A na�uka�jest� jed�nak�po pro�stu�oknem
na świat�i da�je�szan�se�na lep�szy�start�w do�ro�słość,�nie�tyl�ko�tą�za�wo�do�wą.�Wie�rzy�my,
że�na�uka�mo�że�nas�wy�cią�gnąć�z róż�nych�trud�nych�oko�licz�no�ści.

Fun da cja „Świat na Tak” dzia ła od 1998 ro ku, przede wszyst kim
pro mu jąc ideę mło dzie żo we go wo lon ta ria tu oraz ka na li zu jąc
ener gię mło dych wo lon ta riu szy w róż nych pro jek tach spo łecz -
nych. Podejmuje rów nież przedsięwzięcia ad re so wa ne do osób
nie peł no spraw nych oraz śro do wisk po lo nij nych. 

www.swiatnatak.pl



FUNDACJA ZwrotNa
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Bez głuchego telefonu
– Po pro stu łą czy my spo łecz no ści, któ re funk cjo nu ją obok sie bie,

a nie po tra fią się spo tkać – o dwóch pro jek tach, po le ga ją cych na ak -
tyw nym kon fron to wa niu gim na zja li stów i li ce ali stów z pra co daw ca -
mi i już pra cu ją cy mi, opo wia da Mag da le na Ka mie niec ka z Fun da cji
ZwrotNa.

Wszyt ko za czę ło się, gdy Fun da cja ZwrotNa jeszcze nie ist nia ła, a Mag da le -
na Ka mie niec ka, świe żo upie czo na psy cho loż ka, stu dio wa ła z upo rem ko lej ny
tre ner ski fa kul tet. Aby ją jakoś „rozerwać”, pracująca w gimnazjum przyjaciółka,
za pro po no wa ła prze pro wa dze nie za jęć u sie bie w szko le.

Mag da we szła wów czas do sa li lek cyj nej i opo wie dzia ła o swo ich po dró żach.
Ale ucznio wie chcie li cze goś wię cej, wy czu li w niej psy cho lo ga, po trze bo wa li
zwie rzyć się ko muś, kto nie jest ani ich ro dzi cem, ani na uczy cie lem. –�Zo�ba�czy�-
łam,�co�ich�mar�twi,�że�chcą�iść�do in�nych�szkół�niż�wy�bra�li�im�ro�dzi�ce,�że�oba�wia�ją
się�przej�ścia�do li�ceum,�gdzie�oprócz�na�uki�nie�bę�dą�mie�li�na nic�cza�su,�że�lu�bią�tań�-
czyć,�a no�wa�szko�ła�im�to�unie�moż�li�wi – po la tach wspo mi na tam ten mo ment.

I tak w 2013 ro ku wy star to wa ły pi lo ta żo we warsz ta ty „Co lu bię ro bić, czy li
o tym, jak roz po znać swo je kom pe ten cje i wy ko rzy sty wać je w przy szłej edu ka -
cji i pra cy?”, do fi nan so wa ne ze środ ków m.st. War sza wy, pod czas któ rych Ka mie -
niec ka mo gła zo ba czyć nie tyl ko, jak bar dzo gim na zja li ści są prze ra że ni wy bo rem
no wej szko ły i kon se kwen cja mi te go wy bo ru, ale tak że ja kiej po mo cy moż na
im udzie lić.

Brad Pitt nie jest za pro szo ny
Po mysł był pro sty – mło dzież pod czas ośmiu spo tkań warsz ta to wych od kry -

wa ła swo je uzdol nie nia, umie jęt no ści i ta len ty oraz po zna wa ła od po wia da ją ce
im za wo dy i pro fi le w li ce ach, aby na ko niec za pro sić cie ka wych go ści róż nych
pro fe sji i prze pro wa dzić z ni mi roz mo wę o dro dze za wo do wej. Mag da sta wa ła
na gło wie, że by ścią gnąć każ de go, o ile jej pod opiecz ni po tra fi li uza sad nić swój
wy bór. Ko niecz no ści spo tka nia z Bra dem Pit tem al bo pew nym zna nym youtu be -
rem nie umieli  se now nie wy tłu ma czyć, więc ich nie za pro si ła. Ale już do mo de -
ro wa nia roz mo wy z kie row cą raj do wym zna lazł się chęt ny. 

–�No�to�przy�szedł.�A ini�cju�ją�cy�spo�tka�nie�chło�pak,�któ�ry�miał�w szko�le�nie�naj�lep�-
szą�opi�nię,�przy�go�to�wał�się,�za�da�wał�bar�dzo�cie�ka�we�py�ta�nia,�a na prze�rwie�po�roz�-
ma�wiał�pry�wat�nie�i do�wie�dział�się,�co�ma�zro�bić,�żeby�być�kie�row�cą�raj�do�wym�i gdzie
się�zgło�sić,�aby�usta�wiać�opo�ny�na raj�dach...�– wspo mi na Ka mie niec ka. –�W ten�spo�-
sób�zo�stał�zmu�szo�ny�do od�po�wie�dze�nia�so�bie�na py�ta�nia,�po co�chce�być�kie�row�cą
raj�do�wym,�jak�trud�no�jest�zna�leźć�sa�mo�chód�i pi�lo�ta,�czy�aby�na pew�no�jest�w sta�nie



wsta�wać�o pią�tej�ra�no�i przy�go�to�wy�wać�raj�dy,�ile�kosz�tu�je�wej�ście�w śro�do�wi�sko,
czy�wie�co�ozna�cza�od�po�wie�dzial�ność.

Po tem przed gim na zja li sta mi po ja wia li się i ko men ta to rzy spor to wi, i praw -
ni cy, i ak tor, i wy kła dow czy ni ru chu sce nicz ne go, i le karz neu ro log, i lin gwi sta,
któ ry zo stał fo to gra fem, i in for ma tyk. Opo wia da li o tym, ile zna czy pa sja w wy -
bo rze przy szłe go za wo du, jak du żo pra cy kosz tu je zro zu mie nie swo ich ta len tów
i zdol no ści, ale przede wszyst kim prze ko ny wa li uczniów do wia ry w moż li wość
sa mo re ali za cji. –�Wszyst�ko�to,�aby�oswo�ić�ten�lęk,�że�ma�jąc�pięt�na�ście�lat�mu�szę�pod�-
jąć�de�cy�zję,�któ�ra�za�wa�ży�na ca�łym�mo�im�ży�ciu – opo wia da o za koń czo nym pro -
jek cie Mag da le na Ka mie niec ka.

Ku pra cy
Póź niej dla Fun da cji ZwrotNa przy szedł czas na zmie rze nie się z lę ka mi jesz -

cze więk szy mi, ty mi zwią za ny mi bez po śred nio z sa mym pod ję ciem pra cy. 
Pro jekt „Wiem, umiem, ro bię, czy li Ja na ryn ku pra cy” do ty czył ostat nich klas

jed ne go z war szaw skich li ce ów. Naj pierw ucznio wie prze pro wa dza li pro fe sjo nal -
ne ba da nie ja ko ścio we, po dob ne do tych, któ re re ali zu ją fir my ba daw cze dla zle -
ce nio daw ców. Py ta li sie bie na wza jem: ja kie są ich pre fe ren cje za wo do we?
Co ozna cza dla nich przed się bior czość? Czy war to za ło żyć wła sną fir mę? Czy wyż -
sze stu dia są po trzeb ne, że by zna leźć pra cę? Jak wy obra ża ją so bie roz mo wę kwa -
li fi ka cyj ną u pra co daw cy? Po tem ana li zo wa li wy ni ki ba dań, wy bie ra jąc się przy



Fun da cja ZwrotNa zaj mu je się przy go to wy wa niem mło dych lu -
dzi do wej ścia na ry nek pra cy. Dzia ła na po zio mie pla có wek
szkol nych, jak i ro dzi ny, an ga żu jąc w swo je pro jek ty mło dych lu -
dzi, dy rek cje szkół, na uczy cie li, pe da go gów, psy cho lo gów, do -
rad ców za wo do wych oraz ro dzi ców.

www.zwrotna.org.pl

oka zji do war szaw skiej sie dzi by fir my Mil l ward Brown, jed ne go z naj bar dziej ce -
nio nych prak ty ków ba da nia opi nii pu blicz nej oraz ryn ku pra cy. A na ko niec
w oparciu o swoje badania zor ga ni zo wa li dys ku sję, któ rą sa mo dziel nie, pro fe sjo -
nal nie mo de ro wa li, co dla wie lu by ło do świad cze niem wy jąt ko wym. 

–�Zna�la�złam�w so�bie�od�wa�gę�do wy�stą�pień�pu�blicz�nych�oraz�za�uwa�ży�łam�zdol�-
no�ści�przy�wód�cze.�Zwró�ci�łam�uwa�gę�na swo�je�za�cho�wa�nie�w stre�sie�i my�ślę,�że�po�-
mo�że�mi�to�po�ra�dzić�so�bie�w przy�szło�ści�– opi su je swo je do świad cze nia Mar ty na,
jed na z uczest ni czek warsz ta tów.

Tru dy po obu stro nach
Tak przy go to wa ni, pew ni sie bie i sa mo świa do mi ucznio wie mo gli przy stą pić

do spa rin gu z sa my mi przed się bior ca mi i re kru te ra mi. –�Tym�ra�zem�tak�że�nie�cho�-
dzi�ło�nam�o za�ba�wę�w głu�chy�te�le�fon,�bo�to�nie�wy�cho�waw�ca�i�nie�pa�ni�od che�mii
po�win�ni�mło�dzie�ży�opo�wia�dać�o ryn�ku�pra�cy,�ale�ci�któ�rzy�ten�ry�nek�kształ�tu�ją – mó -
wi Mag da le na Ka mie niec ka. 

Kil ko ro go ści za sia dło na szkol nej sa li, by opo wie dzieć o swo im spo so bie my -
śle nia o kan dy da tach na róż ne sta no wi ska i o re al nych wy ma ga niach, któ re wo -
bec nich ma ją. –�Je�den�po�wie�dział�tak:�„Bo�icie�się�być�oce�nia�ni�przez�pra�co�daw�cę?
A prze�cież�to�jest�ich�in�we�sty�cja�w was.�Je�śli�was�oce�niam,�to�zna�czy,�że�je�ste�ście�dla
mnie�waż�ni�i mo�gę�na to�po�świę�cić�czas;�zna�czy,�że�wi�dzę�wasz�po�ten�cjał,�któ�ry�trze�-
ba�wy�do�być�napo�wierzch�nię” – wspo mi na Ka mie niec ka. –�In�ny:�„Prze�glą�da�łem�spo�-
ro CV,� ten� ro�bił� to,� ten� tam�to,�ale�w jed�nym�ktoś�na�pi�sał,� że�pra�co�wał�w skle�pie
mię�snym. I od ra�zu�wi�dzę,�że�ko�muś�się�chce,�wia�do�mo�że�nikt�nie�lu�bi�mię�sa,�ten�czło�-
wiek�po pro�stu�chce�ca�łym�so�bą�pra�co�wać”.

Prze ko ny wa li mło dzież do od wa gi w au to pre zen ta cji, za chę ca li do wal ki o pra -
cę i do nie zra ża nia się po raż ka mi. Ale co naj waż niej sze, pre zen to wa li sie bie sa -
mych ja ko lu dzi bar dzo po dob nych do uczniów, tak że zma ga ją cych się z wyzwa-
nia mi współ cze sno ści, tak że ry zy ku ją cych na trud nym ryn ku pra cy i rów nież...
z mo zo łem się uczą cych. –�Trze�ba�prze�ko�nać�mło�dzież,�że�są�po�ko�le�niem,�któ�re�bę�-
dzie�się�uczy�ło�ca�łe�ży�cie – tłu ma czy au tor ka pro jek tu. –�I waż�ne,�by�po�wie�dzia�ły
im�to�oso�by�nie�w ich�wie�ku,�ale�lu�dzie�do�ro�śli,�wła�ści�cie�le�pręż�nych�biz�ne�sów,�któ�rzy
też�cią�gle�się�uczą.



STOWARZYSZENIE 
MŁODYCH DZIENNIKARZY „POLIS” 

63

Miejsca dla siebie
– Po raz pierw szy w ży ciu skon fron to wa łam się z opi nia mi in -

nych. I za miast tra dy cyj nej szkol nej oce ny od je dyn ki do szóst ki,
mo głam po słu chać, co jest do bre, a co nie w mo im pi sa niu, nad czym
mo gę po pra co wać – opo wia da Ka ta rzy na Ma li now ska.

Jest ona jed ną z kil ku dzie się ciu war szaw skich li ce ali stek i li ce ali stów, któ rzy
ra zem z gim na zja list ka mi i gim na zja li sta mi wzię li udział w ca ło rocz nym pro jek -
cie warsz ta to wym „Mul ti me dia dla li de rów”. Sto wa rzy sze nie Mło dych Dzien ni -
ka rzy „Po lis” za pro si ło do nie go każ de go, kto chciał roz wi jać swo ją pa sję i umie-
jęt no ści dzia łań spo łecz nych oraz na uczyć się, jak wy ko rzy stać w tych dzia ła niach
me dia i no we tech no lo gie. Na ca ło rocz nych warsz ta tach pro wa dzo nych przez
tre ne rów i tre ner ki Sto wa rzy sze nia nikt do ni ko go nie mó wił per „pan”,
„pani” – ani mo wa ni przez pro wa dzą ce i pro wa dzą cych uczest ni czki i uczest nicy
uczy li się w dzia ła niu, od sie bie, a za ję cia by ły oka zją do dys ku sji i wy mia ny po -
glą dów.

Wspól nie przez rze kę
–�Jest�to�kon�ty�nu�acja�na�szych�dzia�łań.�Przez�la�ta�pra�co�wa�li�śmy�w du�żej�mie�rze

me�to�da�mi�ga�zet�szkol�nych,�któ�re�czę�sto�by�ły�mul�ti�me�dial�ne�i funk�cjo�no�wa�ły�w�In�-
ter�ne�cie – opo wia da Zbi gniew Bu jak, tre ner, pro wa dzą cy za ję cia i ko or dy na tor
pro jek tu z ra mie nia „Po lis”. –�Tam�też�prze�cie�ra�li�śmy�szla�ki�w dzia�ła�niach�gru�po�-
wych,�ga�zet�ki�ma�ją�prze�cież�swo�je�re�dak�cje. I tak�na�tu�ral�nie�po�wsta�ła�po�trze�ba�pro�-
jek�tu,�łą�czą�ce�go�mul�ti�me�dia,�edu�ka�cję�dzien�ni�kar�ską�i kształ�ce�nie�li�de�rów.�

Uczest nicz ka mi i uczest ni ka mi „Mul ti me diów dla li de rów” by li mło dzi lu dzie,
któ rzy już dzia ła ją lub chcie li by dzia łać w swo ich spo łecz no ściach – na przy kład
na fo rum szko ły, w sa mo rzą dzie, re dak cji szkol nej ga ze ty czy ra dio węź le, al bo
są wo lon ta riu sza mi or ga ni za cji po za rzą do wych. Cho dzi ło o to, aby stwo rzyć
im wa run ki do wy mia ny do świad czeń, wzmoc nić umie jęt no ści li der skie oraz po -
ka zać, w ja ki spo sób uży wać me diów, w tym me diów spo łecz no ścio wych,
do dzia ła nia na rzecz in nych. 

Jak bu do wać ze spół i wy pra co wy wać wspól ne ce le? Jak roz wią zy wać wspól -
nie pro ble my i kon flik ty? Jak ko mu ni kować się z in ny mi? Ja ki mam styl przy wódz -
twa? Jak za in te re so wać me dia tym, co ro bi ę? Jak przy go to wać się do wypowie-
dzi w te le wi zji? Jak na grać dźwięk czy film na You Tu be o tym, co ro bię i w ja ki
spo sób sku tecz nie wy pro mo wać go w sie ci? To py ta nia, na któ re uczest nicz ki
i uczest ni cy szu ka li od po wie dzi pod czas warsz ta tów. –�Nie�któ�rzy�szli�w stro�nę�ty�-
po�wo�me�dial�ną,�nie�któ�rzy�w spo�łecz�ną�–�chcie�li�śmy�ak�ty�wi�zo�wać�ich�w obu�kie�run�-
kach – wy ja śnia Bu jak. 



Stąd po mysł, że by dzie więć dzie się cio go dzin ny cykl warsz ta tów po dzie lić
na dwie du że czę ści. W pierw szej z nich mło dzi lu dzie ćwi czy li umie jęt no ści in -
ter per so nal ne, in te gro wa li się z in ny mi, uczy li pra co wać w gru pie, tre no wa li me -
to dę pro jek to wą w dzia ła niu i po zna wa li taj ni ki or ga ni za cji róż ne go ro dza ju ini-
cja tyw. Nie by ło wy kła dów – kon kret ne ćwi cze nia za chę ca ły ich do przy glą da nia
się so bie i swo im ide om oraz po my słom i pla nom na dzia ła nia. Gra li na przy kład
w ze spo ło we prze kra cza nie wy ima gi no wa nej rze ki. Każ da oso ba do sta ła kart kę
pa pie ru, imi tu ją cą de skę. Przejść mu sie li wszy scy – nie wol no by ło zejść z de sek
ani pu ścić żad nej z nich – je śli któ raś po zo sta ła choć przez chwi lę bez kon tak tu
z kimś z gru py, od pły wa ła (pro wa dzą cy za bie ra li ją). –�W tym�ćwi�cze�niu�wy�cho�dziły
sty�le�przy�wódz�twa,�ro�le�gru�po�we�i re�la�cje�mię�dzy�uczest�ni�ka�mi,�in�dy�wi�du�al�ne�kon�-
flik�ty�– wy ja śnia ko or dy na tor. –�Ma�ło�któ�rej�eki�pie�uda�wa�ło�się�wy�zna�czyć�nie�au�to�-
ry�tar�nie�li�de�ra,�do�ga�dać�się�spo�koj�nie,�współ�pra�co�wać�bez�wy�klu�cza�nia�ko�go�kol�wiek.
I�o tym�moż�na by�ło�po ca�łym�ćwi�cze�niu�po�roz�ma�wiać.�

Z ko lei, żeby skon fron to wać się z uprze dze nia mi i wła sny mi nie uświa do mio -
ny mi war to ścia mi, uczest ni cy sy mu lo wa li roz pra wę są do wą z wy jąt ko wo skom -
pli ko wa nym etycz nie przy pad kiem. Zaj mo wa li sta no wi ska, for mu ło wa li argu-
men ty po pie ra ją ce swo je te zy, uczy li się w prak ty ce, jak dys ku to wać na te ma ty
abs trak cyj ne i kon tro wer syj ne.
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Sto wa rzy sze nie Mło dych Dzien ni ka rzy „Po lis” ist nie je od 1995 ro -
ku, kon ty nu ując dzia ła nia mło dzie żo wej gru py warsz ta tów dzien -
ni kar skich przy Hel siń skiej Fun da cji Praw Czło wie ka. Edu ku je
mło dych lu dzi w za kre sie spraw ne go, od po wie dzial ne go, twór -
cze go i bez piecz ne go po słu gi wa nia się me dia mi, a tak że po bu -
dza ich do zaj mo wa nia ak tyw nej po sta wy w ży ciu pu blicz nym.
Wspie ra szkol ne re dak cje, pro wa dzi warsz ta ty dla mło dzie ży
oraz dla więź niów.

www.polis.org.pl

Z uży ciem me diów
W dru giej, znacz nie ob szer niej szej czę ści warsz ta to wej w cen trum za in te re -

so wa nia sta ło wła śnie dzien ni kar stwo oraz sze ro ko poj mo wa ne me dia. Pod czas
zajęć ra dio wych uczest ni czki i uczest nicy ćwi czy li zbie ra nie i mon to wa nie dźwię -
ków, ale tak że to, jak za cho wy wać się ja ko gość au dy cji: w jaki sposób zwięź le
i cie ka wie opo wie dzieć o swo im pro jek cie. Ana lo gicz nie wpra wia li się w wy stą -
pie niach przed ka me rą. Po pu lar no ścią cie szył się zwłasz cza mo duł warsz ta tów
fil mo wych, czy li abc two rze nia fil mu: ję zyk fil mo wy w pi guł ce, od ka dru i uję cia
po sce na riusz, wresz cie – pierw sze pró by stwo rze nia frag men tów re por ta żu fil -
mo we go i fa bu ły. 

–�Wy�cho�dzi�li�śmy�na mia�sto�pa�ra�mi�lub�trój�ka�mi�z pro�wa�dzą�cy�mi.�Krę�ci�li�śmy�się
wo�kół� Pa�ła�cu�Kul�tu�ry� i szu�ka�li�śmy�ujęć�do na�sze�go�do�ku�men�tu.� Te�mat�był� pro�-
sty�–�kon�tra�sty�w War�sza�wie – opo wia da Ka ta rzy na. –�Mia�ły�to�być�rze�czy�cie�ka�we,
ta�kie,�któ�re�da�się�po�ka�zać�fil�mo�wo.�A do�dat�ko�wo�po�je�dyn�cze�frag�men�ty�mia�ły�ze
so�bą�za�grać�ja�ko�ca�łość.

Ciąg dal szy
Przez ca ły czas trwa nia pro jek tu wszy scy chęt ni, pod czas in dy wi du al nych spo -

tkań z współ two rzą cy mi warsz ta ty Ma cie jem So py ło i Be re ni ką An ders, mo gli kon -
sul to wać propozycje dzia łań, oma wiać pro ble my swoich ze spo łów i dal sze
po my sły na roz wój. Tre ne rzy nie po da wa li roz wią zań na ta cy, ra czej zada  wa li py -
ta nia i za chę ca li do po szu ki wań. –�To�waż�ne�dla�mło�de�go�czło�wie�ka,�któ�ry�szu�ka
miej�sca�dla�sie�bie,�by�mógł�pró�bo�wać.�Da�je�to�po�prostu�wol�ność�po�szu�ki�wa�nia�– mó -
wi uczest nicz ka za jęć We ro ni ka Żu cho wicz. Te po szu ki wa nia przy no si ły czę sto
bar dzo kon kret ne re zul ta ty. –�Dzwo�ni�li�i da�wa�li�nam�znać,�że�im�się�uda�je.�Ktoś�po�-
szedł�do Szko�ły�Mło�dych�Li�de�rów,�in�ni�dzia�ła�ją�w róż�nych�pro�jek�tach�Sto�wa�rzy�sze�-
nia,�ale�an�ga�żu�ją�się�też�w ze�wnętrz�ne�ini�cja�ty�wy�– pod su mo wu je Bu jak. 

A Ka ta rzy na do da je: –�Chcia�łam,�żeby�warsz�ta�ty�trwa�ły�da�lej,�by�uczest�ni�cy�jesz�-
cze�cze�goś�mnie�na�uczy�li,�jesz�cze�coś�mi�po�ka�za�li.�W wa�ka�cje�stwier�dzi�łam,�że�chcę
po�ma�gać�w pro�jek�tach�spo�łecz�nych�Sto�wa�rzy�sze�nia.�Ra zem z We ro ni ką zo sta ły.
Pi szą re la cje z cie ka wych ini cja tyw spo łecz nych, uzu peł nia ją stro nę, moż na je zo -
ba czyć na wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie. Są te raz człon -
ki nia mi „Po lis”.



Doświadczyć
na własnej skórze

Po ba wić się la se rem, zo ba czyć, jak pa ru je cie kły azot al bo chwy -
cić za ko li ma tor, oscy lo skop lub mul ti metr, za wie sić przed miot
na po dusz ce po wietrz nej – te go wszyst kie go mo gą spró bo wać
ucznio wie war szaw skich szkół w pra cow niach Wy dzia łu Fi zy ki Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. 

–�Chce�my�za�in�te�re�so�wać�mło�dych�lu�dzi�fi�zy�ką,�oswo�ić�z nią�i spra�wić,�by�się�jej�nie
ba�li.�Żeby�zo�ba�czy�li,�że�fi�zy�ka�po pro�stu�mo�że�im�wy�tłu�ma�czyć�świat – mó wi dr hab.
Ane ta Dra biń ska, ko or dy na tor ka pro jek tów „Wy kła dy otwar te dla uczniów” i „Pra -
cow nia fi zycz na dla uczniów”, re ali zo wa nych przez Pol skie To wa rzy stwo Fi zycz -
ne. Oba cy kle po my śla no ja ko uzu peł nie nie lek cji fi zy ki w ostat nich kla sach szko ły
pod sta wo wej i w li ce ach. Pra cow ni cy uni wer sy te tu sta ra ją się za ofe ro wać ucz -
niom to, cze go nie znaj dą ni gdzie in dziej – do stęp do spe cja li stycz nych na rzę -
dzi, moż li wość prze pro wa dza nia eks pe ry men tów i do świad czeń, pra cę
pod okiem naj lep szych fa chow ców z róż nych dzie dzin. Czy li praw do po dob nie
naja trak cyj niej sze lek cje fi zy ki w Pol sce!

Fi zy ka cał ko wi cie prak tycz na
Nikt już nie pa mię ta, kie dy po raz pierw szy wpusz czo no uczniów do peł nych

sprzę tu po mia ro we go sal wy kła do wych i la bo ra to ryj nych na Wy dzia le Fi zy ki
przy uli cy Pa steu ra 5. Nie któ rzy dzi siej si pra cow ni cy Wy dzia łu przy cho dzi li tu sa -
mi na wy kła dy i do pra cow ni, gdy by li jesz cze na sto lat ka mi. Za ję cia otwar te od za -
wsze ma ją tę sa mą for mę: w pro sty i atrak cyj ny spo sób pre zen tu ją uczniom naj -
trud niej sze pro ble my na uko we tak, by mo gli z te go zro bić uży tek. 

–�Na przy�kład�w ka�lo�ry�me�trze�trzy�ma�ją�lód�z wo�dą�i ba�da�ją,�jak�z cza�sem�zmie�-
nia�się�tem�pe�ra�tu�ra�tej�mie�szan�ki. I po�tem�wie�dzą,�co�ro�bić,�gdy�ku�pi�li�w skle�pie�cie�-
płą�co�lę,�ile�ma�ją�do�dać�do niej�lo�du,�aby�by�ła�smacz�na – żar tu je dr hab. Dra biń ska.
Nic tu taj nie ogra ni cza się do pro ste go po ka zu slaj dów czy nud ne go mo no lo gu
na tle ta bli cy ze wzo ra mi. Na wet na wy kła dach, czy tych śro do wych prze zna czo -
nych dla grup gim na zjal nych z na uczy cie la mi, czy tro chę trud niej szych, so bot -
nich, na któ re ucznio wie zgła sza ją się z wła snej ini cja ty wy. 

Uni wer sy tec cy wy kła dow cy wy cią ga ją z sa li ochot ni ków i an ga żu ją ich w prze -
pro wa dza nie do świad czeń. W ten spo sób ucznio wie roz po zna ją te ren i ob cho -
dzą pro blem, wy twa rza ją w pusz ce od co li próż nię, ro bią bań ki my dla ne, a po tem
wy buch cie kłe go azo tu al bo zmu sza ją nad prze wod nik do le wi ta cji. Do pie ro póź -
niej opi su ją to wszyst ko przy po mo cy wzo rów i za mie nia ją w fi zy kę teo re tycz ną.

POLSKIE  TOWARZYSTWO F IZYCZNE

66



Skąd ten opór?
Jesz cze wyż sze go stop nia wta jem ni cze nia do stę pu ją ci, któ rzy pod czas „Pra -

cow ni fi zycz nej dla uczniów” za miast do sal wy kła do wych tra fia ją pro sto do la -
bo ra to riów. Tu taj pra cu je się już nie omal tak, jak stu den ci: dzie li na pa ry, do sta je
kon kret ne za da nia, za sia da za wła snym sprzę tem ba daw czym.

Za miast przy glą dać się swo je mu na uczy cie lo wi, prze pro wa dza ją ce mu do -
świad cze nia, ucznio wie bio rą spra wy we wła sne rę ce. Jak to wy glą da? –�Dowy�lo�-
tu�spe�cjal�ne�go�od�ku�rza�cza�pod�łą�cza�ją�wo�rek� fo�lio�wy� i prze�dmu�chu�ją�po�wie�trze
z ko�ry�ta�rza�do te�go�wor�ka.�Po�tem�po�bie�ra�ją�z nie�go�prób�kę�i w licz�ni�ku�mie�rzą,�jak
to�pro�mie�niu�je. I po�bie�ra�ją�ko�lej�ne�prób�ki,�na przy�kład�z piw�ni�cy.�Po�rów�nu�ją.�A na�-
stęp�nie�za�sta�na�wia�ją�się,�dla�cze�go�wi�dzą�róż�ni�ce�i o co�z tą�pro�mie�nio�twór�czo�ścią
wła�ści�wie�cho�dzi – opo wia da ko or dy na tor ka pro jek tu. –�Al�bo�te�raz�ma�my�ćwi�cze�-
nia�z elek�trycz�no�ści.�Py�ta�my�nawstę�pie�uczniów:�„Czym�jest�opór?”�Nie�wie�dzą,�więc
da�je�my�im�do rąk�mul�ti�metr�i ka�że�my�mie�rzyć�opór.�Za�czy�na�my�od te�go,�że�mie�rzy�-
my�swój�wła�sny.�„Zmie�rzy�li�ście�swój,�to�zmierz�cie�swo�je�go�ko�le�gi.�Al�bo�zmocz�cie�rę�-
ce�i te�raz�zmierz�cie.�A czy�mię�dzy�rę�ka�mi�a no�gą�bę�dzie�ta�ki�sam?”�Czło�wiek�zaczy-
na się� tym� ba�wić� i za�sta�na�wiać,� cze�mu� jest� tak,� a nie� ina�czej.� Do�pie�ro� po�tem
prze�cho�dzi�się�do fi�zycz�nych�praw,�któ�re�to�wszyst�ko�wy�ja�śnia�ją.



Wy dział Fi zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go znaj du je się wśród
naj ak tyw niej szych na uko wo in sty tu cji na świe cie, a w swo ich
dzia ła niach nie omi ja szkół. We współ pra cy z Pol skim To wa rzy -
stwem Fi zycz nym przy wspar ciu m.st. War sza wy ofe ru je im
otwar te wy kła dy, za ję cia w szko łach i za pra sza do swo ich pra -
cow ni gru py szkol ne. 

www.fuw.edu.pl/wo

Pa sjo na ci w far tu chach la bo ra to ryj nych
Dwu go dzin ne za ję cia w pra cow ni na uni wer sy te cie są czymś, co mo że cał ko -

wi cie od cza ro wać i fi zy kę, i sam pro ces jej na ucza nia. Pro wa dzą je za pa leń cy, któ -
rzy nie bo ją się uczyć w zu peł nie in nym sty lu, niż ro bią to na co dzień ze swo imi
stu den ta mi. Szu ka ją me tod, ja ki mi moż na do trzeć do mło dych lu dzi. Kon cen tru -
ją się na tym, co kon tro wer syj ne, pa ra dok sal ne, od bie ga ją ce od po pu lar nej wie -
dzy. Ka żą zmie rzyć uczniom war tość przy spie sze nia ziem skie go w War sza wie, by
do wie dzie li się, że wca le nie wy no si ona 10 m/s², jak uczy się w szko łach, a po -
tem za chę ca ją do za sta no wie nia się – dla cze go? Pró bu ją wspól nie z uczest ni ka -
mi zro bić ba te rię z ziem nia ków, cy tryn czy ogór ka. W za ciem nio nej sa li roz kła da ją
świa tło na po szcze gól ne bar wy.

–�A lu�dzie�nie�ste�ty�bo�ją�się�fi�zy�ki,�co�wy�ni�ka�z te�go,�jak�się�jej�uczy�w szko�le.�U nas
ucznio�wie�mo�gą�zo�ba�czyć,�że�to�wszyst�ko�jest�wpraw�dzie�trud�ne�–�bo�u nas�sa�ma�fi�-
zy�ka�nie�ste�ty�nie�ro�bi�się�oczy�wi�ście� ła�twiej�sza�–�ale� jed�no�cze�śnie�mo�gą�po�czuć,
że�jest�tak�fa�scy�nu�ją�ca,�że�aż�chce�się�ją�zro�zu�mieć – tłu ma czy dr hab. Dra biń ska.

W uni wer sy tec kich mu rach
Na za ję ciach z elek trycz no ści za sta ję uczniów z Pu blicz ne go Gim na zjum

im. Ks. Skar gi. 
–�Przy�pro�wa�dzam�tu�taj�swo�ich�uczniów�już�trzy�na�sty�rok�– opo wia da Sła wo mir

Je mie li ty, na uczy ciel fi zy ki i ma te ma ty ki, pod czas gdy je go pod opiecz ni sie dzą
za spe cja li stycz ną apa ra tu rą po mia ro wą, mie rząc na pię cie elek trycz ne. – Są�w tym
pro�jek�cie�dwa�wy�jąt�ko�we�ele�men�ty:�uczeń�sam�mo�że�po�sma�ko�wać�po�waż�nej�pra�cy
do�świad�czal�nej�na sprzę�cie,�ja�kie�go�bra�ku�je�w szko�łach,�awdo�dat�ku�ma�moż�li�wość
zetknięcia�się�z sa�mym�uni�wer�sy�te�tem,�co�za�wsze�ro�bi�du�że�wra�że�nie�namło�dych�lu�-
dziach.

Za py ta ny o śla dy, ja kie po zo sta wia po so bie wi zy ta na Wy dzia le Fi zy ki w je go
uczniach, na uczy ciel do da je: –�Zda�rza�ją�się�ta�cy,�któ�rych�te�za�ję�cia�wy�jąt�ko�wo�in�-
spi�ru�ją.�Pewnego�razu�je�den�li�ce�ali�sta�bez�na�my�słu�za�ska�ku�ją�co�do�brze�od�po�wie�-
dział� na mo�je� nie�try�wial�ne� py�ta�nie.� Gdy� zdzi�wio�ny� spy�ta�łem,� skąd� to� wie,
od�po�wie�dział:�„No�prze�cież�cho�dzi�my�na pra�cow�nię”!



Gra w matmę
– Nie jest tak, że gra my za miast ma te ma ty ki, bo nie moż na oczy wi -

ście uczyć ma te ma ty ki tyl ko za po mo cą gier. Ale gra nie w do bra ne gry
plan szo we mo że na ukę ma te ma ty ki uzu peł niać – mó wi Mał go rza ta
Za mbrow ska, pre ze ska Sto wa rzy sze nia „Roz wiń Się” Edu ka cja, Kul -
tu ra, Sport. 

Dzię ki dwóm pro jek tom or ga ni za cji: „Po grać każ dy mo że – warsz ta ty roz wi ja -
ją ce my śle nie ma te ma tycz ne” i „Ma te ma ty ka. To każ dy mo że” oko ło czte ry ty sią -
ce dzie ci rocz nie, głów nie ze szkół pod sta wo wych, cza sem z gim na zjów, spo ty ka
się z sze ro ko ro zu mia ną ma te ma ty ką zu peł nie ina czej niż za zwy czaj. Nie uczą się
tu na pa mięć wzo rów, nie wy peł nia ją w ze szy tach aryt me tycz nych słup ków,
nie li czą po wierzch ni pro sto ką ta o bo kach a i b.

Na plan szę!
–�Je�stem�z wy�kształ�ce�nia�ma�te�ma�ty�kiem.�Daw�no�te�mu�pra�co�wa�łam�w ośrod�ku

szkol�no�-wy�cho�waw�czym.�By�li�tam�sa�mi�chłop�cy,�któ�rzy�nie�chcie�li�się�ni�cze�go�uczyć,
a ma�te�ma�ty�ki�w szcze�gól�no�ści – wspo mi na Mał go rza ta Za mbrow ska. –�Szu�ka�jąc
ja�kichś�po�my�słów,�by� ich�wkrę�cić�w ro�bie�nie�cze�goś�ma�te�ma�tycz�ne�go� i za�chę�cić
do kom�bi�no�wa�nia,�wpa�dłam�na po�mysł�uży�wa�nia�na lek�cjach�gier�plan�szo�wych.
A wtedy�gier�jesz�cze�w Pol�sce�nie�by�ło,�trze�ba�by�ło�ścią�gać�je�przez�zna�jo�mych�z za�-
gra�ni�cy.�Ale�oka�za�ło�się,�że�war�to,�bo�to�spraw�dza�ło�się�ja�ko�coś,�co�przy�ku�wa�uwa�gę
dzie�ci,�w co�dzie�ci�chęt�nie�gra�ją,�a co�ćwi�czy�róż�ne�umie�jęt�no�ści�ma�te�ma�tycz�ne�–�je�-
śli�oczy�wi�ście�do�brze�do�bierze�się�grę.

Z tam te go po my słu wy ewo lu owa ła więk szość te go, co dzi siaj ro bi Sto wa rzy -
sze nie „Roz wiń Się”. Świet nie wi dać to pod czas „Po grać każ dy mo że”, czy li warsz -
ta tów or ga ni zo wa nych w szko łach pod sta wo wych w ro ku szkol nym oraz pod czas
ak cji „La to w Mie ście”. In struk to rzy sto wa rzy sze nia przy jeż dża ją wte dy do ucz-
niów, by wła śnie za po mo cą plan szo wych gier lo gicz nych i stra te gicz nych uczyć
ma te ma ty ki. Tłu ma czą za sa dy, gra ją po ka zo wy mecz tre nin go wy, a po tem dzie -
lą uczniów na czte ro - czy pię cio oso bo we gru py i po ma ga ją im sa mym za grać
dwie czy trzy par tie w cza sie pół to rej go dzi ny.

Z sza fy gier
W co się gra i cze go te gry uczą? 
–�Na przy�kład�w „Po�lo�wa�niu�na ro�ba�le”�rzu�ca�się�kil�ko�ma�kost�ka�mi,�po�dej�mu�je

de�cy�zje,�któ�re�kost�ki�so�bie�po�zo�sta�wić�i du�żo�li�czy,�do�da�je�al�bo�mno�ży.�Ro�bi�się�to
przy oka�zji� gra�nia,� ale� to� na�praw�dę� efek�tyw�ne� ćwi�cze�nie – mó wi Zambrows-
ka. –�W cią�gu�jed�nej�roz�gryw�ki�dzie�ci�wy�ko�nu�ją�po kil�ka�set�ćwi�czeń�ra�chun�ko�wych
w pa�mię�ci. I to jest kon kret ny suk ces. 
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Z ko lei w „Su per far me rze” rzu ca my kost ka mi, by wy lo so wać zwie rzę ta, któ re
do da je my do bu do wa ne go przez nas sta da. Mu si my ze brać wszyst kie ga tun ki,
ale mo że my wy mie niać jed no zwie rzę na dru gie. Trze ba też za bez pie czać się
przed wy lo so wa niem wil ka i li sa, bo te mo gą nam po żreć zwie rzę ta. Wy mia ny
zwie rząt (kil ku za jed no), za ku py psów do ochro ny przed dra pież ni ka mi ćwi czą
i sa mo li cze nie, i stra te gię, i prze wi dy wa nie na stępstw. In ne gry roz wi ja ją spo -
strze gaw czość, pa mięć, uczą wy szu ki wa nia po do bieństw i oce ny ry zy ka. 

W „Di gi cie” ukła da my z pię ciu pa tycz ków fi gu rę, a po tem przez zmia nę po ło -
że nia tyl ko jed ne go pa tycz ka, mu si my uło żyć in ną. –�To�ćwi�czy�wy�obraź�nię�geo�-
me�trycz�ną.�Cza�sem�są�sy�tu�acje�oczy�wi�ste,�ale�nie�jed�no�krot�nie�trze�ba�w wy�obraź�ni
dzia�łać�wbar�dzo�nie�kon�wen�cjo�nal�ny�spo�sób,�żeby�uzy�skać�efekt. I wi�dać,�że�i na�uczy�-
cie�lom,�i dzie�ciom,�któ�re�po raz�pierw�szy�gra�ją�w „Di�gi�ta”,�spra�wia�to�wiel�ką�trud�-
ność – opi su je li der ka Sto wa rzy sze nia. –�A po�tem�za�czy�na�ją�po pro�stu�ina�czej�my-
śleć,�ina�czej�so�bie�wy�obra�żać,�coś�się�wmó�zgu�uru�cha�mia.�Awy�obraź�nia�przestrzen-
na,�co�wska�zu�je�wie�le�ba�dań,�jest�nie�zwy�kle�waż�ną�umie�jęt�no�ścią,�przy�dat�ną�wwie�lu
za�wo�dach�i sy�tu�acjach�ży�cio�wych.

Gry da ją uczniom tak że du żo po za sa mą ma te ma ty ką. Są one prze cież ćwicze -
niem umie jęt no ści prze by wa nia i funk cjo no wa nia w gru pie, współ pra cy, kon tro -
lo wa nia emo cji, wy ro zu mia ło ści. –�Sa�dza�my�przy jed�nym�sto�li�ku�dzie�ci,�któ�re�się�nie
lu�bią�czy�kłó�cą,�re�agu�je�my�na ich�za�cho�wa�nia,�tre�nu�je�my�ich�umie�jęt�no�ści�gru�po�we,
za�chę�ca�my�do by�cia�li�de�rami – tłu ma czy Za mbrow ska. –�Mu�szą�ćwi�czyć�i to,�że�wy�-
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Sto wa rzy sze nie „Rozwiń Się” Edu ka cja, Kul tu ra, Sport dzia ła
na rzecz wszech stron ne go roz wo ju dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.
Kon cen tru je się na za sto so wa niu gier plan szo wych w na ucza niu
ma te ma ty ki, lo gi ki i pracy w gru pie, ale re ali zu je tak że warsz ta ty
te atral ne, zwią za ne z edu ka cją var sa via ni stycz ną oraz edu ka cją
eko lo gicz no -przy rod ni czą. Or ga ni zu je War szaw ski Fe sti wal Gier
Plan szo wych „Plan szów ki na Na ro do wym”.

www.rozwinsie.org.pl

gry�wa�ją,�i że�prze�gry�wa�ją,�umieć�za�re�ago�wać�na to,�że�ktoś�oszu�ku�je�przy sto�li�ku,
świa�do�mie�czy�nie�świa�do�mie,�że�ktoś�rzu�cił�o pod�ło�gę�plan�szą,�bo�nie�wy�trzy�mał
emo�cji.

Co wię cej, po skoń czo nych grach za wsze roz ma wia się z ucznia mi o tym,
na czym gra po le ga ła i ja kich umie jęt no ści uży wa li. Od kry wa ją wte dy, czym jest
stra te gia, ale tak że za uwa ża ją, że mu sie li ko rzy stać z li cze nia, pa mię ci czy wy -
obraź ni prze strzen nej.

Mo da
Czę sto po wi zy tach Sto wa rzy sze nia na uczy cie le, na wet ci wcze śniej scep tycz -

nie nastawieni do idei uży wa nia gier w na uce, za kła da ją w szko łach swo je sza fy
gier i za czy na ją je sto so wać w edu ka cji. Nic więc dziw ne go, że w od po wie dzi
na proś by no wych fa nów gier po ja wił się pro jekt „Ma te ma ty ka. To każ dy mo że”.

Tu taj pra cu je się już w cy klu co naj mniej sze ściu, a cza sem na wet dzie się ciu
spotkań. Raz w ty go dniu w kla sach I -III od by wa ją się praw dzi we za ję cia z gier ma -
te ma tycz nych. Pod czas nich tak że się gra, jednak już na bar dziej za awan so wa -
nym po zio mie. Ze sta wia ze so bą róż ne gry i pro gra mo wo roz wi ja na zmia nę in ne
umie jęt no ści. Ale przede wszyst kim in ten syw niej pra cu je się w dzie dzi nie ana li -
zy gry. –�Py�ta�my�dzie�ci:�„Ja�kie�stra�te�gie�mie�li�ście?�Prze�ana�li�zuj�my�je!�Amo�że�zmie�ni�-
my�kształt�plan�szy?�A mo�że�za�gra�my�w in�nych�ze�spo�łach?” – wy li cza Zambrow-
ska. –�Wefek�cie�dzie�ci�za�czy�na�ją�pla�no�wać�kil�ka�kro�ków�na�przód,�wi�dać�jak�za�cho�dzi
w nich�pro�ces�my�śle�nia�i roz�wo�ju.

U uczniów ro śnie zdol ność do sku pie nia, opa no wa nie, utrwa la ją się ma te ma -
tycz ne i lo gicz ne umie jęt no ści. Nie któ rzy po pro jek tach z gra mi za czy na ją się po -
ja wiać na in nych or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie przed się wzię ciach, gdzie
mię dzy in ny mi eks pe ry men tu ją z ma te ma ty ką przy po mo cy do świad czeń i szu -
ka ją jej prak tycz ne go za sto so wa nia. 

–�Co�naj�waż�niej�sze,�to�wszyst�ko�idzie�da�lej.�Gdy�za�czy�na�my�grać�z uczniami�z kon�-
kret�nej�szko�ły,�z cza�sem�po�ja�wia�się�tam�mo�da�na gra�nie.�Dzie�ci�pro�szą�o plan�szów�-
ki�nami�ko�łaj�ki,�ku�pu�ją�je�ko�le�gom�ja�ko�pre�zent�uro�dzi�no�wy�i –�co�waż�ne�–�tłu�ma�czą
in�nym�jak�grać – pod su mo wu je ko or dy na tor ka. –�Uczą�też�grać�ro�dzi�ców�i ro�dzeń�-
stwo.�W ten�spo�sób�gry�za�czy�na�ją�żyć�swo�im�wła�snym,�nie�za�leż�nym�od na�szych�wi�-
zyt,�ży�ciem.
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Zajawka na chemię
– Nie krę cić się po ko ry ta rzu, do sto łów! A ty, gdzie masz swo je go

dok to ran ta do opie ki?! Dziew czy ny, w tej chwi li wi dzę oku la ry ochron -
ne na no sach! No już, nie ga pić się, za czy na my pra cę! – ta kie okrzy ki
roz brzmie wa ją oczy wi ście w la bo ra to rium che mii or ga nicz nej Po li -
tech ni ki War szaw skiej co dzien nie ra no od po nad stu lat, ale rzad ko
kie dy by wa ją kie ro wa ne nie do stu den tów, ale do uczniów war szaw -
skich szkół.  

I rze czy wi ście, tym ra zem za drew nia ny mi sto ła mi la bo ra to ryj ny mi – na prze -
ciw ko sza fek z kol ba mi, wkra pla cza mi i zlew ka mi – ze szczyp ca mi la bo ra to ryj ny -
mi w dło niach nad pal ni kiem po chy la ją się li ce ali ści i gim na zja li ści, któ rzy uczest-
ni czą w warsz ta tach che micz nych dla mło dzie ży „Open Lab”, or ga ni zo wa nych
przez Sto wa rzy sze nie Stu den tów i Ab sol wen tów Wy dzia łu Che micz ne go Po li -
tech ni ki War szaw skiej „Kla trat”. Pod okiem pra cow ni ków pla ców ki sa mi prze pro -
wa dza ją trud ne do świad cze nia i eks pe ry men ty, a w bia łych far tu chach ochron-
nych moż na ich nie omal wziąć za zwy kłych stu den tów.

W prak ty kę
„Open Lab” od po wia da na pro stą po trze bę – ol brzy miej więk szo ści pol skich

szkół nie stać na utrzy ma nie la bo ra to rium che micz ne go. Są przez to ska za ne
na przed sta wia nie che mii głów nie w po sta ci ki lo me tro wych wzo rów pi sa nych
na ta bli cy. –�A che�mia�jest�prze�cież�dzie�dzi�ną�bar�dzo�prak�tycz�ną.�Tyl�ko�ro�bi�się�abs�-
trak�cyj�na,�je�śli�uczy�się�jej�czy�roz�ma�wia�o niej�tyl�ko�w spo�sób�teo�re�tycz�ny,�tak�jak
dzie�je� się� to�w szko�łach – wy ja śnia ko or dy na tor ka pro jek tu Mał go rza ta Ko ło -
da. –�Za to�je�śli�ucznio�wie�prze�ra�bia�ją�ja�kiś�te�mat�teo�re�tycz�nie�w kla�sie,�a u nas�w la�-
bo�ra�to�rium�zre�ali�zu�ją�go�w spo�sób�prak�tycz�ny,�to�po pro�stu�zro�zu�mie�ją�to�bar�dziej
i na�uczą�się�le�piej,�a w do�dat�ku�bę�dzie�to�dla�nich�po pro�stu�przy�jem�niej�sze.

I rze czy wi ście, kil ka na ście ra zy w cią gu ro ku szkol ne go współ pra cow ni cy Sto -
wa rzy sze nia ofe ru ją po szcze gól nym kla som szkol nym za ję cia, któ re w aspek cie
prak tycz nym po ka zu ją uczniom to, co ak tu al nie na lek cjach che mii po zna ją z pod -
ręcz ni ków. Pod czas każ de go z czte ro go dzin nych za jęć mło dzież pra cu je w ma -
lut kich, dwu oso bo wych ze spo łach i sa mo dziel nie wy ko nu je se rię do świad czeń,
a po każ dym po praw nie wy ko na nym ćwi cze niu prze cho dzi do ko lej ne go sta no -
wi ska i zma ga się z następnym wy zwa niem.

Bez żad ne go wy kła du, bez bier ne go ob ser wo wa nia swo je go na uczy cie la, wy -
ko nu ją ce go do świad cze nie czy na uki na pod sta wie wy świe tla ne go fil mu edu ka -
cyj ne go. Wszyst ko wła sny mi rę ko ma, na wet to, co wy ma ga wiel kiej uwa -
gi... –�Na przy�kład�spa�la�nie�fos�fo�ru�i siar�ki�w tle�nie.�Z pa�lą�ce�go�się�fos�fo�ru�po�wsta�je



lam�pa,�któ�ra�da�je�ja�sne�bia�łe�świa�tło�i ro�bi�sil�ne�wra�że�nie.�Ale jak�się�prze�do�brzy�z fos�-
fo�rem,�to�kol�bę�moż�na�ro�ze�rwać – opo wia da pro wa dzą ca za ję cia Alek san dra Świ -
der ska. –�Tak�sa�mo,�gdy�do zlew�ki�z wo�dą�wrzu�ci�my�sód�al�bo�po�tas.�Wów�czas�gwał-
tow�nie�wy�dzie�la�się�wo�dór. I mo�że�się�nam�za�pa�lić.

Po nad pro gram
–�Nasz�pro�gram�jest�zbli�żo�ny�do pro�gra�mu�szkol�ne�go,�ale�jed�nak�nieco�go�roz�sze�-

rzamy.�Sta�ra�my�się�pod�wyż�szać�po�ziom,�by�mło�dzież,�sko�ro�już�uczest�ni�czy�w tych
za�ję�ciach,�po�szła�tro�chę�da�lej – tłu ma czy Mał go rza ta Ko ło da. I dla te go wszyst kie
do świad cze nia, któ re wy ko nu ją ucznio wie pod czas po je dyn czych za jęć, do ty czą
kil ku głów nych te ma tów zna nych ze szko ły. Cza sem bę dzie to se ria ćwi czeń
o skła dzie i wła ści wo ściach po wie trza, cza sem wo dy i jej roz two rów, kie dy in dziej
wo do ro tlen ków, kwa sów i so li, in nym ra zem słyn nych re ak cji re doks czy dy so cja -
cji. Przy ćwi cze niach pro wa dzą cy sta ra ją się jed nak choć tro chę wy bie gać po -
nad szkol ny po ziom wie dzy. Dba ją rów nież o to, że by atrak cyj ność za jęć pozwo-
li ła prze sło nić ich trud ność. 

W tym miej scu na le ży za py tać, co uczniom się naj bar dziej na „Open La bach”
po do ba? –�Naj�cie�kaw�sza�jest�chy�ba�che�mia�nie�orga�nicz�na i warsz�ta�ty�z ka�tio�nów
i anio�nów.�Ma�ją�one�przy�bli�żyć�mło�dzie�ży�re�ak�cje�strą�ca�nia�i wy�mia�ny�jo�nów – opo -
wia da edu ka tor ka Aga ta Ko ło dziej czyk. –�A to�naj�cie�kaw�sze�za�ję�cia,�bo�jest�na nich
po pro�stu� ko�lo�ro�wo,� wy�trą�ca�ją� się� so�le� we�wszyst�kich� bar�wach� tę�czy.�Mło�dzież
to�uwiel�bia,�bo�coś�się�dzie�je.�Na�gle,�na ich�oczach.



Sto wa rzy sze nie Stu den tów i Ab sol wen tów Wy dzia łu Che micz ne -
go Po li tech ni ki War szaw skiej „Kla trat” po wsta ło w 2006 ro ku
z ini cja ty wy stu den tów i ab sol wen tów Wy dzia łu. Ma za za da nie
in te gro wać śro do wi ska stu den tów, ab sol wen tów i pra cow ni ków
Wy dzia łu Che micz ne go Politechniki Warszawskiej, ale tak że pro -
pa go wać wie dzę z za kre su che mii i dzie dzin po krew nych. Sto -
wa rzy sze nie or ga ni zu je se mi na ria, szko le nia, kur sy, kon fe ren cje
na uko we, wy sta wy i od czy ty. 

www.klatrat.org

Z ko lei Alek san dra Świ der ska nie ma wąt pli wo ści: –�Umnie�na pierw�szym�miej�-
scu�stoi�che�mia�or�ga�nicz�na:�kiedy�w pró�bie�Tol�len�sa�strą�ca�się�na pró�bów�ce�lu�stro
srebr�ne.�Moż�na się�w�nim�nawet�przej�rzeć!�To�za�wsze�ro�bi�wiel�kie�wra�że�nie�na uczest�-
ni�kach!

Che mia za jaw ko wa
Warsz ta ty „Open Lab” dla więk szo ści uczniów to tyl ko jed no ra zo wy kon takt

z la bo ra to ria mi Po li tech ni ki i che mią prak tycz ną. Ko lej ka chęt nych na za ję cia jest
tak dłu ga, że rzad ko ko mu uda je się za wi tać tu taj kil ka krot nie. Ale nie zna czy to,
że wi zy ta na uczel ni wyż szej, kon takt z jej pra cow ni ka mi oraz pierw sze w ży ciu
sa mo dziel nie wy ko na ne do świad cze nia nie przy no szą trwa łych re zul ta tów. Prze -
ciw nie, dla wie lu jest to bar dzo waż ne przeżycie, po ma ga ją ce w wy bo rze przy -
szłe go za wo du, kie run ku stu diów, czy – po pro stu – ob sza ru wła snych zainte-
re so wań.

Czę sto uczest ni cy „Open La bu” po ja wia ją się na in nych pro jek tach Sto wa rzy -
sze nia, do łą cza jąc na przy kład do „Szko ły mło de go che mi ka”, prze zna czo nej dla
uzdol nio nych w dzie dzi nie che mii na sto lat ków. Nie któ rzy tra fia ją na let nie obo -
zy Po li tech ni ki War szaw skiej. –�Za�ję�cia�„Open�La�bu”�są�oczy�wi�ście�naj�waż�niej�sze
dla�klas�spro�fi�lo�wa�nych�i szcze�gól�nie�za�in�te�re�so�wa�nych�che�mią,�ale�dla�uczniów
ze�zwy�kłych�klas�też�jest�to�faj�ne,�za�jaw�ko�we – pod su mo wu je Mał go rza ta Ko ło -
da. –�Bo�po pro�stu�za�chę�ca�ją�do na�uki�che�mii.�Żeby�przez�naj�bliż�sze�la�ta�nie�by�ła�ona
tyl�ko�nud�nym�i mę�czą�cym�przed�mio�tem.

Tym, któ rym che mia ni gdy spe cjal nie bli ska nie bę dzie, warsz ta ty da ją jesz -
cze jed ną ko rzyść (je śli nie li czyć moż li wo ści wy wo ła nia wy bu chów pi ro tech nicz -
nych). Po ka zu ją, że sze ro ko ro zu mia ne na uki ści słe nie są tak od le głe od codzien-
no ści, jak my śli my, że za abs trak cyj ną fa sa dą ma ją spo ro czy sto prak tycz nej
ener gii. –�Amło�dzi�lu�dzie,�któ�rzy�pro�wa�dzą�z ni�mi�za�ję�cia,�są�od uczest�ni�ków�nie�wie�-
le�star�si – do da je Ko ło da. –�Wła�snym�przy�kła�dem�pokazują,�że�w ży�ciu�moż�na być
tak�że�na�ukow�cem. I że�moż�na na che�mię�mieć�naj�zwy�klej�szą�za�jaw�kę.�
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W realu to wygląda
naprawdę inaczej

Że by się tu do stać, trze ba by ło sa me mu wy szu kać in for ma cje
o pro jek cie, zło żyć wnio sek o uczest nic two i w do dat ku zdać trud ny
test kwa li fi ka cyj ny. O ko niecz no ści przy zwy cza je nia się do po ran -
nych za jęć na Po li tech ni ce War szaw skiej, od by wa ją cych się w wol ne
so bo ty, nie wspo mi na jąc. Dla cze go po mi mo te go wszyst kie go po -
nad czter dziest ka li ce ali stów i gim na zja li stów tak moc no upie ra się,
by brać udział w „Szko le mło de go che mi ka”?

–�Na�wet�z ko�re�pe�ty�to�rem�to�nie�jest�ta�ka�pra�ca�jak�tu�taj�–�w praw�dzi�wym,�du�żym
la�bo�ra�to�rium.�Tu�moż�na zro�bić�kil�ka�do�świad�czeń,�wy�ko�nać�je�sa�me�mu�i zo�ba�czyć,
jak�to�wszyst�ko�wy�glą�da�na�praw�dę.�Awy�glą�da�zu�peł�nie�ina�czej�niż�na ta�bli�cy – opo -
wia da Pa skal, uczest nik pro jek tu. – Po�do�ba�mi�się�też�to,�że�na�wet�nawy�kła�dzie�opo�-
wia�da�ją,�jak�to�wszyst�ko�dzia�ła�w prak�ty�ce.�To�zu�peł�nie�ina�czej�niż�wie�dza�z�podręcz-
ni�ka...�

Pa skal co so bo ta wcho dzi do jed ne go z la bo ra to riów Po li tech ni ki War szaw -
skiej, żeby wziąć udział w je dy nych w swo im ro dza ju prak tycz nych za ję ciach che -
micz nych, ad re so wa nych do szcze gól nie uzdol nio nych uczniów.

W edukacyjnej lu ce
Pierw sza „Szko ła mło de go che mi ka” by ła re ali zo wa na przez Sto wa rzy sze nie

Stu den tów i Ab sol wen tów Wy dzia łu Che micz ne go Po li tech ni ki War szaw skiej „Kla -
trat” już w 2008 ro ku. Od sa me go po cząt ku jest ad re so wa na wła śnie do uczniów
naj zdol niej szych i naj bar dziej za in te re so wa nych che mią. 

W ra mach pro jek tu ofe ru je się im cykl pię ciu kil ku go dzin nych so bot nich
warsz ta tów, któ re oprócz szko le nia BHP i jed ne go wpro wa dza ją ce go wy kła du
po le ga ją na se rii che micz nych do świad czeń, prze pro wa dza nych przez sa mych
uczniów w spe cja li stycz nych la bo ra to riach Po li tech ni ki. 

Dla cze go ucznio wie po świę ca ją wol ne so bo ty, by zna leźć się na warsz ta -
tach? –�Nie�ma�ją�po pro�stu�moż�li�wo�ści�pra�co�wać�w ten�spo�sób�w swo�ich�szko�łach.
Tam�do�świad�cze�nia�blo�ku�ją�wy�mo�gi�BHP�–�brak�wy�cią�gu,�brak�szaf�na od�czyn�ni�ki.
Poza�tym�do�dat�ko�wo�od�czyn�ni�ki�po pew�nym�cza�sie�trze�ba�zu�ty�li�zo�wać,�a to�jest�bar�-
dzo�kosz�tow�ne – wy ja śnia dr hab. Al do na Za lew ska, pro wa dzą ca za ję cia pra cow -
nica Wy dzia łu Che micz ne go Po li tech ni ki War szaw skiej. –�No�i jesz�cze�wgrę�wcho�dzi
kwe�stia�cza�su.�Te�do�świad�cze�nia�wy�ma�ga�ją�go�wie�le.�Awpew�nych�przypad�kach�nie�-
ste�ty�sprawę�blokują�po pro�stu�ni�skie�umie�jęt�no�ści�sa�mych�na�uczy�cie�li.�



Jed no cze śnie mło dzi uzdol nie ni che mi cy nie ma ją szan sy sko rzy stać z ko mer -
cyj nych szko leń wy spe cja li zo wa nych firm. –�Nikt�nie�za�pro�po�nu�je�te�go�ro�dza�ju�za�-
jęć� za pie�nią�dze,� bo� by�ły�by� one� zwy�czaj�nie� na�praw�dę� dro�gie.� Za dro�gie� jak
na wa�run�ki�i moż�li�wo�ści�ryn�ko�we. Ucznio�wie�są�więc�ska�za�ni�na nas�– do da je Mał -
go rza ta Ko ło da, ko or dy na tor ka pro jek tów edu ka cyj nych w „Kla tra cie”.

Srebr ne lu stro
–�Tu�taj�ma�my�za�da�nia.�Nie�jak�w szko�le,�gdzie�jest�sa�ma�teo�ria.�Podczas�zajęć�do�-

wia�du�je�my�się�wszyst�kie�go�z prak�ty�ki�i mo�że�my�to�przy�swo�ić�ja�ko�wła�sną�wie�dzę,
własne�odkrycie – opo wia da Michał, uczest nik projektu. –�Co�na przy�kład�cie�ka�we�-
go�ro�bi�my?�Mie�li�śmy�roz�pusz�cza�nie�su�che�go�lo�du.�Wrzu�ca�się�go�dowo�dy,�a on�bar�-
dzo�in�ten�syw�nie�pa�ru�je,�od ra�zu�za�mie�nia�się�w pa�rę.

Na warsz ta tach nie cho dzi jed nak wca le o to, by za ofe ro wać uczniom tyl ko
se rię atrak cyj nych do świad czeń. Wręcz prze ciw nie, ich pro gram za po wia da cięż -
ką pra cę. Prze cież w la bo ra to rium w ma łych ośmio oso bo wych gru pach, z któ -
rych każ da ma swo je go wła sne go opie ku na -dok to ran ta, wy ko nu je się po pro stu
se kwen cję dzie się ciu ćwi czeń, któ re mło dzież re ali zu je we dług do kład ne go skryp -
tu. Prze pro wa dza hy dro li zę so li, wy pie ra wo dór z wo dy za po mo cą ma gne zu, pra -
cu je z ogni wa mi gal wa nicz ny mi, two rzy srebr ne lu stro w pró bie Tol len sa, wykry-
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Sto wa rzy sze nie Stu den tów i Ab sol wen tów Wy dzia łu Che micz ne -
go Po li tech ni ki War szaw skiej „Kla trat” re ali zuje pro jek ty edu ka -
cyj ne na rzecz roz wo ju mło dzie ży w dzie dzi nie che mii, na uk
ści słych, tech nicz nych i przy rod ni czych. Wspiera także pokazami
i warsztatami miejską akcję „Lato w Mieście”.  

www.klatrat.org

wa al ko ho le, roz pusz cza tłusz cze i ba da kwa sy, a na wet ho du je krysz ta ły.
A wszyst ko, rzecz jasna, z za cho wa niem metody po dob nej do praw dzi wej ana li -
zy na uko wej. 

–�Ma�ją�prze�pro�wa�dzić�do�świad�cze�nie,�za�ob�ser�wo�wać�efek�ty�i wy�cią�gnąć�wnio�-
ski�– opi su je Ko ło da. –�Te�go�ostat�nie�go�w szko�le�naj�czę�ściej�się�nie�uczą�i przy�cho�dzi
im�to�naj�trud�niej.

Co cie ka we, tak skom pli ko wa ne za ję cia oka zu ją się jed nak do brą za ba -
wą: –�Oni�ma�ją�nie�sa�mo�wi�tą�fraj�dę,�na�wet�osiem�na�sto�lat�ko�wie,�pra�wie�do�ro�śli�lu�-
dzie,�gdy�im�się�coś�ko�lo�ro�we�go�strą�ci�al�bo�coś�się�za�mie�sza,�coś�za�dzie�je�w tej�pro-
bów�ce – uśmie cha się dr hab. Za lew ska. Do dat ko wo na ostat nich za ję ciach z cy klu
uczniom za da je się do świad cze nia bli skie ży ciu, na przy kład z che mii prze my sło -
wej, w cza sie któ rych ro bi się my dła, kre my czy wo dy za pa cho we. –�To�jest�faj�ne,
bo�po�ka�zu�je,�że�che�mia�ma�wy�miar�prak�tycz�ny – mó wi Ko ło da. –�Oprócz� te�go,
że�ucznio�wie�do�wia�du�ją�się�o za�sa�dach�i so�lach,�to�jesz�cze�wi�dzą,�że�z tej�che�mii�coś
wy�ni�ka,�coś,�co�służy�lu�dziom.�

Ko niec
Z warsz ta tów czer pią ko rzyść wszy scy, na wet pro wa dzą cy. 
–�My�mu�si�my�czy�tać,�po�sze�rzać�wie�dzę,�by�po�tem�tym�dzie�cia�kom�sprze�da�wać

rze�czy�naj�now�sze,�te�któ�re�ich�in�te�re�su�ją – przy zna je się dr hab. Za lew ska. Sa mi gim -
na zja li ści i li ce ali ści, oswo je ni z uczel nią i na wy kli do roz wi ja nia swo ich pa sji, po -
ja wia ją się na in nych wy kła dach czy szko le niach, jeż dżą czę sto na obo zy na uko we
Po li tech ni ki War szaw skiej. A po la tach zda rza się ich spo tkać na ko ry ta rzach uczel -
ni z in dek sa mi w kie sze ni. 

–�Naprze�strze�ni�lat�efek�ty�są�wi�docz�ne.�Czę�sto�spo�ty�ka�my�nauczel�ni�te�sa�me�twa�-
rze,�któ�re�pa�mię�ta�my�z na�szych�pro�jek�tów – koń czy Mał go rza ta Ko ło da. – Onie�któ�-
rych�wie�my,� że� tra�fi�li�na Uni�wer�sy�tet�Me�dycz�ny�na far�ma�cję� czy�na Uni�wer�sy�tet
War�szaw�ski�na kie�run�ki�ści�słe.�

A dr hab. Za lew ska pod su mo wu je: –�Nie�ko�niecz�nie�przy�cho�dzą�po�tem�stu�dio�-
wać�che�mię;�stu�diu�ją�me�dy�cy�nę�czy�in�for�ma�ty�kę,�róż�ne�kie�run�ki.�Naj�waż�niej�sze�jest
to,�że�po pro�stu�chcą�się�roz�wi�jać. I dla�te�go,�mu�szę�się�przy�znać,�wy�cho�dzę�z tych�za�-
jęć�zmę�czo�na psy�chicz�nie�i fi�zycz�nie,�ale�pod�bu�do�wa�na i z uśmie�chem�na twa�rzy.



STOWARZYSZENIE 
„W STRONĘ DZIEWCZĄT” 
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Być sobie sterem, 
żeglarzem i okrętem

Je steś ty pem ar ty sty czy mo że ba da cza? Prak ty kiem czy ra czej ob -
ser wa to rem? Spo łecz ni kiem? A mo że przed się bior cą? Na ta kie trud -
ne py ta nia mu sia ło so bie od po wie dzieć oko ło ty sią ca uczniów
gim na zjów i li ce ów, któ rzy wzię li udział w pro jek cie „Gdy do ro snę,
bę dę swo im wła snym sze fem, czy li jak być przed się bior czym na sto -
lat kiem”, animowa nym przez Sto wa rzy sze nie „W stro nę dziew cząt”. 

–�Chcie�li�śmy�po�ka�zać,�że�przed�się�bior�czo�ści�moż�na się�na�uczyć,�a tę�na�ukę�trze�-
ba�za�cząć�nawcze�snych�eta�pach�kształ�ce�nia.�Że�po�sia�da�nie�wła�snej�fir�my�jest�atrak�-
cyj�ną�per�spek�ty�wą�ka�rie�ry.�A klu�czem�dopo�sia�da�nia�tej�fir�my�jest�po�mysł�–�opo wia da
pre ze ska Sto wa rzy sze nia An na Wo ło sik. Ra zem ze współ pra cow ni ka mi uda ło się
jej wo kół za gad nie nia przed się bior czo ści zbu do wać bar dzo po jem ny pro jekt, któ -
ry łą czył w so bie ele men ty warsz ta tów z pre orien ta cji za wo do wej, wie dzy o ryn -
ku pra cy, pro mo wa nia in no wa cyj no ści, sa mo dziel no ści eko no micz nej i kreatyw-
no ści.

Wo rek pe łen ta len tów
–�Przy�go�to�wu�jąc�ten�pro�jekt,�prze�glą�da�łam�ame�ry�kań�skie�ba�da�nia�sta�ty�stycz�ne,

do�ty�czą�ce�pla�nów�mło�dych�lu�dzi.�Wy�ni�ka�ło�z nich,�że�ma�rzą�oni�o po�sia�da�niu�wła�-
snej�fir�my – wspo mi na po cząt ki przed się wzię cia człon ki ni za rzą du Sto wa rzy sze -
nia An na Ja wor -Jo nie wicz. –�By�li�śmy�cie�ka�wi,�jak�to�bę�dzie�wy�glą�da�ło�w pol�skich
szko�łach.�Tam�oka�za�ło�się,�że�spo�ra�część�uczniów�by�ła�tak�że�za�in�te�re�so�wa�na,�by�mieć
wła�sny�biz�nes.�Jed�nak,�kie�dy�przy�cho�dzi�ło�do za�sta�no�wie�nia�się�nad pro�za�icz�ny�mi
rze�cza�mi�–�cze�go�bę�dą�po�trze�bo�wa�li�do je�go�roz�krę�ce�nia,�gdzie�bę�dzie�znaj�do�wa�ła
się�sie�dzi�ba�–�oka�zy�wa�ło�się,�że�ni�gdy�o tym�nie�my�śle�li.�Nie�zda�wa�li�so�bie�spra�wy�nie
tyl�ko�z te�go,�jak�ogrom�ny�na�kład�sił�jest�po�trzeb�ny�do po�sia�da�nia�wła�snej�fir�my,�ale
tak�że�ile�mu�szą�prze�my�śleć,�że�by�ich�in�te�res�nie�był�ska�za�ny�na nie�po�wo�dze�nie.

Warsz ta ty stwo rzo no, aby na te pro ble my przy szłych przed się bior ców od po -
wie dzieć. W tym ce lu na pierw szych za ję ciach z dwu czę ścio we go cy klu ucznio -
wie oczy wi ście po zna wa li fir my, któ re od nio sły ryn ko wy suk ces – od „Ire ny Eris”
po „Fa ce bo oka”. Przy glą da li się ich po my sło wi, po wsta niu i roz wo jo wi, wspól nie
za sta na wia li się, ja kie by ło źró dło po wo dze nia. Że by nie mie li po czu cia, że mó wi
się o spra wach od le głych, pro wa dzą cy po ka za li im tak że fir my, któ re za ło ży li na -
sto lat ko wie lub lu dzie mło dzi. Jed no cze śnie wspól nie rozważano, czym tak na -
praw dę jest przed się bior czość. 



Po ma ga ły w tym po pu lar ne, mniej lub bar dziej żar to bli we de fi ni cje, z któ rych
osta tecz nie naj bar dziej traf ną oka zy wa ła się za zwy czaj ta: –�Przed�się�bior�czość�to
ak�tyw�ność�eko�no�micz�na,�czy�li�zna�le�zie�nie�spo�so�bu�na za�spo�ka�ja�nie�po�trzeb�lu�dzi
i od�po�wia�da�nie�na ich�pro�ble�my�oraz�punk�tu�stycz�ne�go�mię�dzy�wła�sny�mi�pa�sja�mi
a ty�mi�pro�ble�ma�mi�czy�po�trze�ba�mi – wy ja śnia Wo ło sik. Od tej de fi ni cji po dą ża no
na warsz ta tach w dwie stro ny. Po pierw sze kon cen tro wa no się na kwe stii umie -
jęt no ści i pa sji ja ko ba zy oso by przed się bior czej. I tu taj, czę sto po raz pierw szy
w ży ciu, ucznio wie mu sie li okre ślić swo je ta len ty i pre dys po zy cje. 

Wie lu na le ża ło w tym po móc, choć by pro sty mi gra mi au to te sto wy mi – od po -
wia da li na przy kład na py ta nia, co by zro bi li, gdy by wróż ka mia ła speł nić ich trzy
ży cze nia? A co by zro bi li, gdy by zo sta ło im sześć mie się cy ży cia? A gdy by nie mie li
żad nych ogra ni czeń, co zro bi li by dla in nych lu dzkości? W ten spo sób mło dzież
mo gła okre ślić świat swo ich in dy wi du al nych war to ści – od suk ce su ma te rial ne -
go, przez wol ność i nie za leż ność, po po trze bę wy wie ra nia wpły wu na in nych lu -
dzi. A war to ści i ce chy cha rak te ru są po wią za ne z za wo da mi. I, jak po ka zał ucz-
niom ko lej ny test, nie wszyst kie idą w pa rze z by ciem przed się bior cą. –�Po�wszech�-
ny�pro�test�wy�wo�ły�wa�ło�py�ta�nie�w te�ście:�„Czy�je�steś�z�da�nia,�że�oso�ba�przed�się�bior�-
cza�po�win�na spać�jak�naj�mniej?” – żar tu je Wo ło sik.

Wzmac nia cze i pod grze wa ne no że
Te raz przy cho dził czas na dru gi warsz tat i pra cę nad po my sła mi biz ne so wy -

mi, mo ty wo wa ny mi po trze ba mi od bior ców. By le piej je wy czuć, roz ma wia no



Sto wa rzy sze nie „W stro nę dziew cząt” od 2006 ro ku an ga żu je się
w ini cja ty wy na rzecz bu do wy ega li tar ne go i de mo kra tycz ne go
spo łe czeń stwa. Re ali zu je ad re so wa ne do mło dzie ży oraz do ro -
słych pro jek ty, pro mu ją ce ak tyw ność i wraż li wość spo łecz ną, roz -
wi ja ją ce kre atyw ność, in no wa cyj ność i przed się bior czość,
uczą ce jak bu do wać swój ka pi tał oso bi sty i spo łecz ny oraz jak
so bie ra dzić w sy tu acjach trud nych. 

www.wstronedziewczat.org.pl

z mło dzie żą o tym, czy zna ją oso by przed się bior cze? Czy ma ją w ro dzi nie lub
wśród bli skich lu dzi prowadzących fir mę. Jak te fir my dzia ła ją? Ja ka jest ich gru -
pa od bio rców? Ja kie pro duk ty czy usłu gi ofe ru ją? Stąd pro sta dro ga wio dła
do wła snych po my słów. 

Chłop cy in te re su ją cy się mu zy ką, my śle li o fir mie wy naj mu ją cej i in sta lu ją cej
wzmac nia cze do pa so wa ne es te tycz nie do kon cer tów w za leż no ści od ga tun ku
gra nych utworów. Dziew czy na ha ftu ją ca odzież, po my śla ła o za ło że niu skle pu
in ter ne to we go. A jed na gru pa szu ka ła wy na laz ku i wy my śli ła nóż, któ ry by się
roz grze wał i dzię ki te mu ła twiej roz sma ro wy wał ma sło. Le wo ręcz na dziew czy na
pro po no wa ła pro duk cję i sprze daż na rzę dzi de dy ko wa nych wła śnie dla le wo -
ręcz nych – piór, dłu go pi sów, no ży czek. 

Tym po my słom trze ba by ło już tyl ko nadać kon kret ny kształt pro jek to wy, więc
mło dzi lu dzie w kil ku oso bo wych gru pach za bra li się za two rze nie wła snych ge -
ne ra to rów biz ne so wych. –�Ten�ge�ne�ra�tor�jest�po pro�stu�ro�dza�jem�syn�te�tycz�ne�go
opi�su�ini�cja�ty�wy�oraz�szki�co�we�go�biz�ne�spla�nu�– wy ja śnia Wo ło sik. –�Okre�śla�się
wnim�swo�je�umie�jęt�no�ści,�krót�ko�opi�su�je�po�mysł�biz�ne�so�wy,�wy�bie�ra�je�go�pro�fil�–�czy
pla�nu�je�wy�twa�rzać�pro�dukt,�czy�mo�że�ofe�ro�wać�usłu�gę,�opi�su�je�od�bior�cę�po�my�słu,
wy�li�cza�po�trzeb�ne�środ�ki�i na ko�niec�na�da�je�pro�jek�to�wi�atrak�cyj�ną�na�zwę�i wy�my�śla
chwy�tli�we�lo�go.�

Dzię ki ge ne ra to ro wi ucznio wie po rząd ko wa li swój po mysł, do pra co wy wa li go,
ale tak że czy ni li czymś, co moż na za pre zen to wać in nym. A to na ko niec warsz ta -
tów oka zy wa ło się nie odzow ne. Ró wie śni cy for mo wa li wte dy ra dę in we sto rów,
któ rzy mie li bez li to śnie oce nić po my sły po szcze gól nych przed się biorstw i zde -
cy do wać, czy za in we sto wa li by w nie pie nią dze. 

–�Zda�rza�ły�się�oso�by,�któ�re�re�al�nie�my�śla�ły�o za�ło�że�niu�ja�kiejś�fir�my�w bliż�szej�czy
dal�szej�przy�szło�ści – opo wia da Ja wor -Jo nie wicz. –�I dzię�ki�two�rze�niu�ge�ne�ra�to�ra�i re�-
ak�cji�ró�wie�śni�ków,�wy�stę�pu�ją�cych�w ro�li�in�we�sto�rów,�dzię�ki�ich�py�ta�niom,�mo�gli�skon�-
fron�to�wać�swo�je�wy�obra�że�nia�z rze�czy�wi�sto�ścią.�Jak kol wiek ta kon fron ta cja nie
wy pa da ła – prze cież nie każ dy mu si być przed się bior cą – warsz ta ty zmu sza ły mło -
dzież do au to re flek sji i za an ga żo wa nia. 

–�Naj�więk�szą�war�to�ścią�by�ło�pa�trze�nie,�jak�mło�dzież�się�zmie�nia.�Przy�cho�dzi�li�os-
ten�ta�cyj�nie�po�ka�zu�jąc,� że�nie� są�za�in�te�re�so�wa�ni – pod su mo wu je ko or dy na tor-
ka –�a w trak�cie�się�zmie�nia�li,�otwie�ra�li,�na prze�rwach�wy�bu�cha�ły�dys�ku�sje�w gru�-
pach. I na�gle�sta�wa�li�się�za�an�ga�żo�wa�ni.



M ŁO D Z I  
O BY WAT E L E
WA R S Z AW Y
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„Mło�dzi�oby�wa�te�le�War�sza�wy”�to�część�współ�pra�cy�Biu�ra�Edu�-
ka�cji�Urzę�du�m.st.�War�sza�wy�i or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych�do�ty�czą�-
ca�róż�nych�form�edu�ka�cji�oby�wa�tel�skiej,�sa�mo�rzą�do�wej�i�historycz-
nej�dzie�ci�i mło�dzie�ży,�de�dy�ko�wa�nej�za�rów�no�od�bior�com�indywi-
du�al�nym�w for�mu�le�za�jęć�po�za�lek�cyj�nych,�jak�i pla�ców�kom�oświa-
to�wym�w ra�mach�wspar�cia�re�ali�za�cji�pod�sta�wy�pro�gra�mo�wej.�

Ce lem za dań z te go ob sza ru jest:

> roz�wi�ja�nie�po�staw�otwar�to�ści, po sza no wa nia de mo kra cji, ak cep -
ta cji i em pa tii wo bec in nych oraz in te gra cja róż nych grup spo łecz nych;

> pro�mo�cja�de�mo�kra�cji oraz praw ucznia i czło wie ka;

> pro�mo�cja�ak�tyw�no�ści�mło�dzie�ży w ini cja ty wach sa mo rzą du te -
ry to rial ne go oraz zwięk sza nie za an ga żo wa nia mło dych lu dzi w sa mo -
rzą dzie uczniow skim oraz w mło dzie żo wych ra dach dziel nic;

> pro�mo�wa�nie�otwar�te�go�pa�trio�ty�zmu�mło�dzie�ży, w tym no wa -
tor skie, twór czo an ga żu ją ce mło dych lu dzi ob cho dy waż nych rocz nic
hi sto rycz nych; 

> zwięk sza nie udzia łu mło dych lu dzi w ochro nie dzie�dzic�twa�kul�-
tu�ro�we�go�War�sza�wy.�

W tym roz dzia le pre zen tu je my pięć wy bra nych pro jek tów z tej dzie -
dzi ny, któ re oczy wi ście nie wy czer pu ją bo gac twa ofer ty or ga ni za cji po -
za rzą do wych, po wsta łej dzię ki do fi nan so wa niu m.st. War sza wy. 
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O naszych korzeniach
– Naj pierw po wsta je idea, myśl – naj czę ściej mo ja. Po tem szu kam,

szu kam wie dzy i lu dzi, któ rzy da lej po mo gą, po pra wią, czę sto prze bu -
du ją lub na wet znisz czą to, co so bie wy obra zi łam, aby zbu do wać coś
o wie le lep sze go. Tak to po wsta je – opo wia da Ma ria Re if, pre ze ska za -
rzą du Fun da cji ART oraz po my sło daw czy ni i ko or dy na tor ka pro jek -
tów w jed nej oso bie. 

Tak między inny mi po wsta ły dwa ad re so wa ne do mło dzie ży gim na zjal nej i li -
ce al nej pro jek ty Fun da cji ART „Sztu ka w kon tek ście – Sien kie wicz a Ma tej ko”
i „Sym fo nia wol no ści... 1989 – 25 lat po wy da rze niach 1989 ro ku”. Łą czy je prze -
ko na nie, że po przez po my sło we warsz ta ty i ich opra wę moż na edu ka cję po łą -
czyć z tra dy cją i kul tu rą na ro do wą. –�Pra�cu�jąc�przy każ�dym�pro�gra�mie,�przede
wszyst�kim�roz�ma�wia�my:�z dzieć�mi,�mło�dzie�żą,�na�uczy�cie�la�mi,�ro�dzi�ca�mi,�se�nio�ra�mi,
kom�ba�tan�ta�mi.�Dia�log�jest�szan�są,�aby�po�wie�dzieć�i usły�szeć�oraz�zo�ba�czyć,�jak�in�ni
my�ślą�i cze�go�po�trze�bu�ją�– mó wi Ma ria Re if. –�Czer�pie�my�z hi�sto�rii,�li�te�ra�tu�ry,�sztu�ki,
oto�cze�nia�i z na�szej�pu�blicz�no�ści,�do�da�jąc�do te�go�szczyp�tę�wy�obraź�ni,�szklan�kę�pa�-
sji�i�worek�wiedzy.

We wła snej oso bie
Uczest ni ków pro jek tu „Sztu ka w kon tek ście – Sien kie wicz a Ma tej ko” w Mu -

zeum Na ro do wym, oprócz oczy wi ście je go ku stosz Bo że ny Py sie wicz, wi tał odzia -
ny w dzie więt na sto wiecz ny sur dut ak tor. Wcie lał się on w po stać głów ne go
bo ha te ra tych warsz ta tów – Hen ry ka Sien kie wi cza i, wy ko rzy stu jąc mię dzy in ny -
mi frag men ty dzien ni ków pi sa rza, pro wa dził mło dzież przez je go bio gra fię. Opo -
wia dał o pi sa rzu szcze rze, nie szczę dząc na przy kład cie ka wo stek na te mat je go
lat szkol nych, i przed sta wiał go uczniom z za ska ku ją cej stro ny – ja ko czło wie ka
prze cięt ne go, któ ry stał się wiel kim pi sa rzem dzię ki swo jej ogrom nej pra co wi to -
ści. –�Po�ka�za�li�śmy,�że�szli�fu�jąc�warsz�tat�dzien�ni�kar�ski�i li�te�rac�ki�Sien�kie�wicz�w swo�ich
wiel�kich�dzie�łach�do�szedł�do ran�gi�pi�sa�rza�świa�to�wej�kla�sy,�a kształ�to�wa�ła�go�sztu�-
ka:�pla�stycz�na,�te�atral�na i li�te�rac�ka – opi su je za ję cia Ma ria Re if. 

Tu taj na warsz ta tach za czął wy brzmie wać pro blem sze ro ko ro zu mia ne go kon -
tek stu. Pro wa dze ni przez pa nią ku stosz ucznio wie mo gli zo ba czyć kon kret ne
dzie ła ma lar skie, two rzo ne przez ró wie śni ków Sien kie wi cza, a cza sem na wet je -
go przy ja ciół. Te ma tem więk szo ści ob ra zów, po dob nie jak twór czo ści sa me go pi -
sa rza, by ły waż ne wy da rze nia z pol skiej hi sto rii. Zna ko mi cie uka zy wa ły to zwłasz-
cza dwa płót na współ cze sne Sien kie wi czo wi – „Od bi cie ja sy ru” Jó ze fa Brand ta
oraz „Bi twa pod Grun wal dem” Ja na Ma tej ki. Oby dwa dzie ła ucznio wie sa mi in ter -
pre to wa li, za sta na wia jąc się przy oka zji, cze mu w po zy ty wi zmie się ga no po kon -
tek sty hi sto rycz ne i ja ką rolę od gry wa ły one w bu do wa niu du cha patrio tycz ne go
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oraz świa do mo ści na ro do wej. Tłu ma czy ły to tak że frag men ty ar ty ku łów autors-
twa sa me go Sien kie wi cza na te mat sztu ki, pre zen to wa ne w pra sie war szaw skiej.
Tek sty od czy ty wał ak tor, cią gle sub tel nie bu du ją cy efekt łącz no ści li te ra tu ry, hi -
sto rii i ma lar stwa. A raz uru cho mio na kwe stia kon tek stu pro wa dzi ła uczniów da -
lej ku py ta niom: ja kie kon tek sty mo gą ota czać róż ne dzie ła sztu ki? Czy film lub
gra kom pu te ro wa mo gą in spi ro wać się zna ną po wie ścią? I – na ko niec – w ja ki
spo sób dzie ła ze so bą ko re spon du ją? To ostat nie roz brzmie wa ło naj gło śniej wła -
śnie pod „Bi twą pod Grun wal dem”, któ ra – jak wia do mo – sta ła się in spi ra cją dla
sien kie wi czow skie go opi su bi twy w „Krzy ża kach”. A uczniom uda ło się do dać
wła sny ar ty stycz ny kon tekst do obu dzieł, gdy na sam ko niec za jęć w sty lu daw -
nej sa lo no wej gry to wa rzy skiej od twa rza li „ży wy ob raz”, na śla du jąc układ po sta -
ci ob ra zu Ma tej ki oraz od czy ty wa li co żyw sze frag men ty „Krzy ża ków”.

Ba rie ra wi dzia na z róż nych stron
Ma tej ko i Sien kie wicz mie li uczniom po zwo lić na czy sto emo cjo nal nie do -

świad cze nie okresu za bo rów i pol skich na dziei z tam te go cza su. Pro jekt edu ka -
cyj ny „Sym fo nia wol no ści 1989” tak że przy wra cał dia log z waż nym hi sto rycz nie
mo men tem, ale do ty czył bar dzo bli skiej prze szło ści. 

Tym ra zem warsz ta ty dla mło dzie ży od by wa ły się w Mu zeum Nie pod le gło ści,
a ich ce lem by ło uka za nie, ja kie zna cze nie mia ły wy da rze nia, któ re po prze dzi ły
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po wsta nie Trze ciej Rzecz po spo li tej. Za ję cia za czy na ły się od przy wo ła nia cza sów
od zy ska nia nie pod le gło ści w 1918 ro ku. Dzię ki słyn ne mu pla ka to wi Pio tra Mło -
do żeń ca z da tą 1918 i dwie ma ostat ni mi cy fra mi od wró co ny mi w ta ki spo sób, by
przy wo łać rok 1981, uświa da mia no, że wy da rze nia z cza su Kar na wa łu So li dar no -
ści i 11 li sto pa da 1918 ro ku ma ją po dob ną wa gę. Aby to wy raź nie udo wod nić,
wy kła dow czy nie – dr Ka ta rzy na Bu czek z Uni wer sy te tu War szaw skie go i dr Jo -
lan ta Za łęcz ny z Mu zeum Nie pod le gło ści – opo wia da ły uczniom o cza sach bli -
skich, ale za ska ku ją co dla nich od le głych – o hi sto rii i kul tu rze pol skie go PRL-u.
Ter ror cza sów sta li now skich, cen zu rę, wszech moc służ by bez pie czeń stwa, nie -
wy dol ność cen tral nie pla no wa nej go spo dar ki wy kła dow czy nie po ka za ły ja ko po -
wód straj ków od 1952 ro ku po rok 1980. Przy tej oka zji opi sy wa ły róż ne spo so by
opo ru wo bec wła dzy, po wsta nie KOR-u i sam Kar na wał So li dar no ści oraz stan wo -
jen ny. A na ko niec – prze bieg zda rzeń z 1989 ro ku, włącz nie z ob ra da mi Okrą głe -
go Sto łu i pierw szy mi wy bo ra mi. 

Wszyst ko to jed nak by ło da le kie od su che go wy kła du – opie ra ło się na pra cy
z tek sta mi źró dło wy mi, w tym ze wspo mnie nia mi osób tor tu ro wa nych w ubec -
kich ka tow niach czy in ter no wa nych, oraz na ana li zie pio se nek Jac ka Kacz mar -
skie go. Mło dzi lu dzie mo gli tak że prze czy tać li stę słyn nych 21 po stu la tów
So li dar no ści z sierp nia 1980 ro ku. Na ko niec, by sil niej po łą czyć oma wia ny kon -
tekst z wła snym do świad cze niem, ucznio wie mo gli twór czo po pra co wać nad róż -
ny mi spo so ba mi upa mięt nie nia wy da rzeń z ro ku 1989. Naj wię cej ra do ści przy-
nio sło im chy ba wy ko na nie pro jek tu lo go rocz ni cy, oczy wi ście z na pi sa mi z cią gle
atrak cyj ną tzw. so li da ry cą na cze le. 

Szcze rość
Pod czas pro jek tu „Sztu ka w kon tek ście – Sien kie wicz a Ma tej ko” oka za ło się,

że osiem dzie siąt pro cent spo śród oko ło dwóch i pół ty sią ca uczest ni ków od wie -
dzi ło Mu zeum Na ro do we w War sza wie po raz pierw szy w ży ciu, by przy oka zji
do wie dzieć się ze zdzi wie niem, że bi let wstę pu dla mło dzie ży kosz tu je tyl ko sym -
bo licz ną zło tów kę. A w trak cie „Sym fo nii wol no ści 1989” mło dzi lu dzie czę sto
po raz pierw szy usły sze li opo wie ści z cza sów, któ re po win ni znać z re la cji swo ich
ro dzi ców czy dziad ków. 

– Na pew�no�pro�jek�ty�Fun�da�cji�da�ją�mło�dzie�ży�bez�cen�ne:�szczyp�tę�sza�leń�stwa
twór�cze�go,�kon�takt�ze�sztu�ką�i umie�jęt�ność�jej�od�bio�ru�oraz�moż�li�wość�dys�ku�sji�o rze�-
czach�waż�nych,�a nie�„abs�trak�cyj�nych” – pod su mo wu je Ma ria Re if. – Czy�po�ma�ga�-
my?�Tak,�po to�pra�cu�je�my,�aby�po�ma�gać.�Od�kry�wa�my�ta�len�ty,�chwa�li�my�i ga�ni�my,
je�że�li�jest�to�ko�niecz�ne.�A jak�na�sza�pu�blicz�ność�nas�oce�nia?�Cóż,�za�pra�szam�doudzia�-
łu�w na�szych�pro�gra�mach�–�zo�bacz�cie�sa�mi.

Fun da cja ART po wsta ła w 2008 ro ku, zaj mu je się ani ma cją dzia -
łań edu ka cyj no -kul tu ral nych w wie lu mu ze ach. Łą czy edu ka cję
hi sto rycz ną, var sa via ni stycz ną i pa trio tycz ną z ar ty stycz ną.
Or ga ni zu je spa ce ry, warsz ta ty, wy sta wy, kon cer ty i spo tka nia. 

www.fundacjaartfreeart.pl
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Młodzi obywatele
Pla ka ty kan dy da tów zdję to, pa nu je ci sza wy bor cza, ale na ko ry -

ta rzu sły chać ostat nie go rącz ko we dys ku sje. – Ko go wy brać na pre -
zy den ta? Którą par tię do par la men tu? Sa lę lek cyj ną już ude ko ro wa no
fla gą, pod stem plo wa ne kar ty do gło so wa nia cze ka ją na sto łach,
urna go to wa, zbie ra się po wo li ko mi sja. Za chwi lę zo sta ną wpusz -
cze ni pierw si gło su ją cy. Jed ni z dwu stu ty się cy uczniów w ca łej Pol -
sce. 

–�Na�sza�or�ga�ni�za�cja�od po�cząt�ku�ist�nie�nia,�czy�li�od 1994�ro�ku,�po�ma�ga�szko�łom
w ucze�niu�o de�mo�kra�cji.�Do�strze�gli�śmy�rów�nież�po�trze�bę�edu�ko�wa�nia�o wy�bo�rach
po�wszech�nych.�Nie�mo�że�prze�cież�dziać�się�tak,�że�mło�dzi�nie�bio�rą�udzia�łu�w czymś,
o czym�mó�wi�ca�ła�Pol�ska – opo wia da o po cząt kach pro jek tu Ję drzej Wit kow ski
z Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej (CEO). Dzi siaj „Mło dzi gło su ją” nie prze rwa nie
od 1995 ro ku. Za wsze na nie dłu go przed wła ści wy mi wy bo ra mi po wszech ny -
mi – czy to par la men tar ny mi, czy pre zy denc ki mi, a tak że przed re fe ren da -
mi – mło dzież z po nad ty sią ca szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych
or ga ni zu je swo je wła sne „ma łe wy bo ry”. We wszyst kim przy po mi na ją one
te praw dzi we, gło su je się na tych sa mych kan dy da tów, a wy ni ki są ko mi syj nie zli -
cza ne i pu bli ko wa ne.

Zna czą cy głos
Po co wła ści wie to ro bią? Przede wszyst kim, że by za po znać mło dych lu dzi

z pro ce du ra mi wy bor czy mi, za in te re so wać ich po li ty ką i dać po czu cie udzia łu
w waż nym przed się wzię ciu spo łecz nym. W za ska ku ją cy spo sób bar dzo czę sto
wy ni ki wy bo rów po ka zu ją, że po szcze gól ne ge ne ra cje od mien nie za pa tru ją się
na przy szłość kra ju, kształt ży cia spo łecz ne go czy bie żą ce waż ne pro ble my po li -
tycz ne. Nie jed no krot nie za raz po ogło sze niu wy ni ków wy bo rów po wszech nych
w pra sie moż na spo tkać ich ze sta wie nie z gło sa mi mło dych. –�Ale�to�przede�wszyst�-
kim�waż�ne�wy�da�rze�nie�dla�mło�dzie�ży,�da�ją�ce�im�po�czu�cie,�że�są�czę�ścią�pię�ciu�ty�się�-
cy�in�nych�mło�dych�lu�dzi�w kra�ju,�któ�rzy�rów�nież�or�ga�ni�zu�ją�wy�bo�ry.�To�roz�bu�dza
we�wnętrz�ną�ener�gię – wy ja śnia Wit kow ski. –�Cho�dzi�o to,�aby�dać�mło�dym�lu�dziom
po�czu�cie,�że�mo�gą�coś�zmie�nić,�że�ich�głos�coś�zna�czy.

I że głos ma po pro stu moc spraw czą, że re al nie wpły wa na to, co nas ota cza.
Dla te go ucznio wie jed nej ze szkół, bio rą cych udział w ak cji, po kry li swo je ko ry -
ta rze pla ka ta mi „NIE CHOWAJ SIĘ DO NORY – IDŹ NA WYBORY!”, „JEDEN TWÓJ
GŁOS MOŻE ODMIENIĆ POLSKI LOS”. In ni roz da wa li na prze rwach upie czo ne przez
sie bie ba becz ki i sło dy cze z na pi sem „cu kie rek pa trio tycz ny – le piej sma ku je, gdy
za gło su jesz”.



Do bre na wy ki
Naj więk szą si łą pro jek tu jest za an ga żo wa nie uczniów w ak tyw ność po li tycz -

ną i oby wa tel ską. –Na�sz�cel�to�za�in�te�re�so�wa�nie�mło�dych�lu�dzi�kam�pa�nia�mi�wy�bor�-
czy�mi – mó wi Ję drzej Wit kow ski. – Ro�bi�my�to�z na�dzie�ją,�że�po�tem�ła�twiej�wej�dą
w pro�ces�wy�bor�czy�jako�do�rośli�lu�dzie.�Jest�spo�ro�teo�rii�so�cjo�lo�gicz�nych�mó�wią�cych,
że�gło�so�wa�nie�jest�na�wy�kiem,�ta�kim�sa�mym�jak�cho�dze�nie�na ba�sen�czy�sprzą�ta�nie
w do�mu. I ten�na�wyk�chce�my�pie�lę�gno�wać.�

Dla te go szkol ne wy bo ry we wszyst kim przy po mi na ją te praw dzi we. Ko mi sje
spraw dza ją do wo dy toż sa mo ści gło su ją cych, a gło sy nie waż ne są bez li to śnie od -
rzu ca ne. Nie utrwa la się złych przy zwy cza jeń, a pie lę gnu je te do bre. Przed każ -
dy mi wy bo ra mi szko ły do sta ją od CEO do kład ne wy tycz ne, jak zor ga ni zo wać
ak cję, żeby na śla do wa ła za sa dy praw dzi wej or dy na cji wy bor czej. Ale wła ści wy -
mi straż ni ka mi, czuwającymi, aby wszyst ko prze bie ga ło tak jak po win no, są sa mi
ucznio wie. To oni dru ku ją pla ka ty wy bor cze, przed sta wia ją so bie na wza jem kan -
dy da tów, a po tem for mu ją ko mi sję wy bor czą. Dla wła snej przy jem no ści. –My�in�-
spi�ru�je�my,�ale�re�al�ną�pra�cę�wy�ko�nu�ją�oni�sa�mi�z po�mo�cą�na�uczy�cie�li�– do da je koor-
dynator przedsięwzięcia.

Skra ca nie dy stan su
„Mło dzi gło su ją” to jed nak nie tyl ko sa me wy bo ry. Oprócz nich mło dzież or -

ga ni zu je ak cje pro fre kwen cyj ne, pod czas któ rych na róż ne spo so by za chę ca star -
szych do udzia łu w gło so wa niach po wszech nych. W mniej szych miej sco wo ściach



Fun da cja Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej to nie za leż na in sty tu -
cja edu ka cyj na, dzia ła ją ca od 1994 ro ku. Upo wszech nia wie dzę,
umie jęt no ści i po sta wy klu czo we dla spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go. Wpro wa dza do szkół pro gra my, któ re na uczy ciel kom i na -
uczy cie lom po zwa la ją le piej i sku tecz niej uczyć, a mło dym
lu dziom po ma ga ją zro zu mieć świat, roz wi ja ją kry tycz ne my śle -
nie, dają wia rę we wła sne moż li wo ści, za chę ca ją do an ga żo wa -
nia się w ży cie pu blicz ne i dzia ła nia na rzecz in nych. 

www.ceo.org.pl

dzia ła nia te prze ra dza ją się na wet cza sem w fe sty ny, pod czas któ rych roz da ją
ulot ki przy po mi na ją ce o oby wa tel skim obo wiąz ku oraz prze pro wa dza ją an kie ty
na te mat ak tyw no ści w po przed nich wy bo rach.

– Po�szli�śmy�też�o krok�da�lej:�przy�go�to�wa�li�śmy�mi�nian�kie�ty�na te�mat�uczest�nic�-
twa�miesz�kań�ców�na�szej�dzielnicy�w wy�bo�rach�(w chwi�li�obec�nej�trwa�pod�li�cza�nie
wy�ni�ków).�Trud�no�na�mó�wić�do udzia�łu�w an�kie�cie�ulicz�nej�ko�goś,�kto�ma�ty�siąc
spraw�na gło�wie�i pę�dzi�do swo�ich�obo�wiąz�ków.�Da�cie�wia�rę?�Nam�się�to�uda�ło!�Re�-
spon�den�ci�nie�mo�gli�się�oprzeć�na�sze�mu�uro�ko�wi�oso�bi�ste�mu�– re la cjo nu ją ucznio -
wie jed nej ze szkół.

Do dat ko wo przed sa my mi szkol ny mi gło so wa nia mi na ba zie ma te ria łów CEO
czę sto od by wa ją się za ję cia, pod czas któ rych ucznio wie uczą się o wy bo rach
i o tym or ga nie, któ ry bę dą wy bie rać, o je go kom pe ten cjach i isto cie dzia ła nia.

–�Je�że�li�zga�dza�my�się,�że�szko�ła�ma�tłu�ma�czyć�mło�de�mu�czło�wie�ko�wi,�jak�ma
funk�cjo�no�wać�w spo�sób�od�po�wie�dzial�ny�ja�ko�oby�wa�tel,�to�mu�si�mu�wy�tłu�ma�czyć,
w ja�ki�spo�sób�dzia�ła�sfe�ra�po�li�ty�ki,�któ�ra�po�win�na ob�cho�dzić�każ�de�go�z nas – tłu ma -
czy Wit kow ski. 

Te mu sa me mu słu żą de ba ty pu blicz ne ad re so wa ne do mło dych lu dzi, pod -
czas któ rych z za pro szo ny mi eks per ta mi (a nie na uczy cie la mi!) dys ku tu je się na te -
ma ty waż ne w kon tek ście wy bo rów, ta kie jak li kwi da cja se na tu, kwe stie mi-
gracyj ne czy obo wiąz ko wa służ ba woj sko wa. Na każ dy moż li wy spo sób sta ra się
tym sa mym skró cić dy stans mię dzy od le gły mi fak ta mi po li tycz ny mi, a my śle niem
i dzia ła niem mło dych lu dzi.

Pierw szy raz
Ję drzej Wit kow ski: –�Nie�któ�rzy�na�uczy�cie�le�re�la�cjo�no�wa�li,�że�pod�czas�pro�jek�tu

pierw�szy�raz�mie�li�oka�zję�po�roz�ma�wiać�z ucznia�mi�o po�li�ty�ce�–�by�wa�ją�za�sko�cze�ni
tym,�jak�ma�ło�lub�jak�du�żo�wie�dzą,�ile�ro�zu�mie�ją,�jak�kry�tycz�nie�lub�bez�kry�tycz�nie
pod�cho�dzą�do in�for�ma�cji�wy�bor�czych,� znaj�do�wa�nych�na przy�kład�w In�ter�ne�cie.
A prze�cież�po�trze�bu�je�my�szko�ły,�któ�ra�bę�dzie�od�gry�wa�ła�bar�dzo�waż�ną�ro�lę�w wy�-
cho�wy�wa�niu�mło�de�go�czło�wie�ka;� tak�że�do obo�wiąz�ków�oby�wa�tel�skich.�Mu�si�my
ją�two�rzyć�ra�zem.
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Wznoszenie pomników
– Sie je my ziar na, któ re – ma my na dzie ję – spo wo du ją, że ktoś cof -

nie pod nie sio ną rę kę, po wstrzy ma ję zyk al bo na wet po mo że dru gie -
mu – opo wia da o pro jek cie „Szko ła Dia lo gu” Ja kub Pe te le wicz, dyrek-
tor dzia łu edu ka cji w Fun da cji Fo rum Dia lo gu.

Nie każ dy po tra fi od le wać po są gi, za to wie lu jest w sta nie stwo rzyć stro nę in -
ter ne to wą, po świę co ną ja kiejś po sta ci czy pro fil na Fa ce bo oku. I w ten spo sób
nie tyl ko upa mięt nić waż ną oso bę czy zda rze nia z prze szło ści, ale ak tyw nie wpły -
nąć na lo kal ną spo łecz ność. Do te go prze ko nu je od dzie się ciu już lat pro gram
edu ka cyj ny Fun da cji Fo rum Dia lo gu. W je go ra mach co rocz nie w ośmiu war szaw -
skich szko łach ucznio wie pro wa dzą ze so bą i in ny mi dia log na te mat hi sto rii pol -
skich Ży dów, re la cji pol sko -ży dow skich oraz pró bu ją wal czyć o za cho wa nie
pa mię ci wie lo kul tu ro wej prze szło ści Pol ski.

Dia log z prze szło ścią i te raź niej szo ścią
–�Po�mysł�na pro�jekt�to�efekt�przyj�rze�nia�się�edu�ka�cji�i sta�no�wi�wie�dzy�mło�dzie�ży

zWar�sza�wy.�Z�na�szych�ob�ser�wa�cji�wy�ni�ka��nie�zbi�cie,�że�ucznio�wie�o spo�łecz�no�ści,�któ�-
ra�przed woj�ną�sta�no�wi�ła 30�pro�cent�lud�no�ści�mia�sta,�wie�dzą�dzi�siaj�niewiele,�pra�-
wie�nic – tłu ma czy ko or dy na tor ka Ju lia Mach now ska. –�Na�wet�je�śli�mło�dzi�lu�dzie
ma�ją�ogól�ną�wie�dzę,�gdzie�le�ża�ło�get�to�oraz�ilu�Ży�dów�za�miesz�ki�wa�ło�przed�wo�jen�-
ną�War�sza�wę,�nie�łą�czą�te�go�z hi�sto�rią�miej�sca,�w któ�rym�ży�ją,�z hi�sto�rią�ich�wła�snej
dziel�ni�cy. Dla te go wszyst kie wy da rze nia w ra mach pro jek tu od by wa ją się lo kal -
nie, aby mło dzież od kry wa ła prze szłość naj bliż szej oko li cy i dzia ła ła w mi kro spo -
łecz no ści.

Ja kub Pe te le wicz do da je: –�Pro�jekt�na�tu�ral�nie�wy�ewo�lu�ował�z se�rii�or�ga�ni�zo�wa�-
nych�od�2005�roku�przez�Fo�rum�Dia�lo�gu�wy�cie�czek�dla�mło�dzie�ży�po ży�dow�skiej�War�-
sza�wie�oraz�z warsz�ta�tów�na pod�sta�wie�wy�da�nej�przez�na�szą�or�ga�ni�za�cję�książ�ki
pt.�„Trud�ne�py�ta�nia�w dia�lo�gu�pol�sko�-ży�dow�skim”.�Do�ty�czy�ona�draż�li�wych�kwe�stii
w re�la�cjach�pol�sko�-ży�dow�skich.�

Z tych wszyst kich mo ty wa cji zro dził się po mysł, żeby no wo cze sny mi me to da -
mi edu ka cyj ny mi za pre zen to wać mło dym lu dziom hi sto rię i kul tu rę pol skich Ży -
dów, osa dzić ją w ich naj bliż szym oto cze niu i za chę cić do prze ka za nia tej wie dzy
in nym. Naj pro ściej mó wiąc, pró bu je się tu uru cho mić dia log uczniów z prze szło -
ścią i prze nieść go po tem na ich co dzien ność oraz naj bliż sze oto cze nie.

Wie dza i sen ty ment
Jak w każ dym do brym pro jek cie edu ka cyj nym, w„Szko le Dia lo gu” cho dzi nie

tyl ko o osią gnięcie kon kret ne go, efek tow ne go ce lu, ale o sam pro ces zdobywa -



nia wie dzy. –�Po�mi�ja�jąc�wszyst�ko�in�ne,�to�co�ro�bią�z na�mi�ucznio�wie,�czę�sto�jest
po pro�stu�cie�ka�we,�po�zwa�la�po�nieść�się�sen�ty�men�to�wi�i emo�cjo�nal�ne�mu�od�czu�wa�-
niu�prze�strze�ni,�w któ�rej�się�ży�je�oraz�daje�wgląd�w coś,�cze�go�już�nie�ma,�w kli�mat
mię�dzy�kul�tu�ro�wej,�in�nej�War�sza�wy�– opo wia da Ju lia Mach now ska. 

Wie dzę po da je się tu taj jed nak w zu peł nie in ny spo sób niż na lek cjach hi sto -
rii w szko le. Po zna je się ją ak tyw ny mi me to da mi pod czas dwóch warsz ta tów, od -
by wa ją cych się w szko le oraz dwóch wy cie czek w prze strze ni mia sta. I te ma ty się
po pro stu prze pra co wu je i dys ku tu je, od wie dza miej sca zwią za ne ze spo łecz no -
ścią ży dow ską, po szu ku je za po mnia nych śla dów hi sto rii na uli cach mia sta. 

–�Roz�ma�wia�my�o spe�cy�fi�ce�War�sza�wy,�o róż�nych�lo�sach�i dro�gach�ży�cio�wych�Ży�-
dów�przed woj�ną�i w cza�sie�woj�ny,�o sto�sun�kach�z Po�la�ka�mi,�oWar�sza�wie�ja�ko�mie�-
ście�pa�mię�ci,�któ�re� jest�w za�sa�dzie� jed�nym�wiel�kim�po�mni�kiem – do da je Mach-
now ska. –�O get�cie�i Za�gła�dzie,�a przede�wszyst�kim�o sa�mej�idei�pa�mię�ci�i upa�mięt�-
nia�nia�hi�sto�rii.

„Szko ła Dia lo gu” opie ra się na bar dzo prze my śla nym pro ce sie edu ka cyj nym.
Oprócz na ucza nia sa mej hi sto rii, or ga ni za to rom cho dzi o bu do wa nie sze re gu
kom pe ten cji spo łecz nych. Dla te go za chę ca ją uczniów do wła snych po szu ki wań,
do prze pro wa dza nia an kiet i sond ulicz nych, pra cy w gru pie. A nad wszyst kim
czu wa ją świet ni tre ne rzy. –�Do szkół�wy�sy�ła�my�za�wsze�dwóch�edu�ka�to�rów,�któ�rzy
są�spe�cja�li�sta�mi�od edu�ka�cji�nie�for�mal�nej,�do�świad�czo�ny�mi�w pra�cy�z in�ny�mi�fun�da�-
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cja�mi� czy� po�zasz�kol�ny�mi� pla�ców�ka�mi� edu�ka�cyj�ny�mi – tłu ma czy Ja kub Pe te le -
wicz. –�Cza�sem�na�si�tre�ne�rzy�po pierw�szych�warsz�ta�tach�za�ła�my�wa�li�rę�ce,�a po czte�-
rech�do�cho�dzi�ło�do zmia�ny,�dzia�ło�się�coś�fan�ta�stycz�ne�go�i ru�sza�ła�pra�ca.�Dziś�nie-
któ�rzy� z nich� bio�rą� na�wet� urlo�py� z pra�cy,� by� pro�wa�dzić� te� za�ję�cia!� In�te�rak�cja
zmło�dy�mi�ludź�mi�jest�dla�nich�aż�tak�istot�na.�Wi�dzi�my,�jak�ro�śnie�w nich�sa�tys�fak�cja
i po�czu�cie�waż�ne�go�osią�gnię�cia.�To�dzię�ki�ich�wie�dzy,�uwa�dze�i po�świę�ce�niu�to�wszyst�-
ko�się�dzie�je.

Ma ka bia dy, sa dze nie kwia tów i wie sza nie ta blic
Naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją cy mo ment nad cho dzi dla wszyst kich pod ko niec

pro gra mu. –�Pro�pa�gu�je�my�pro�jek�to�wą�me�to�dę�pra�cy,�któ�ra�nie�za�wsze�jest�re�ali�zo�-
wa�na w szko�łach.�Na�sze�do�świad�cze�nie�po�ka�zu�je,�że�trze�ba�po�świę�cić�te�mu�tro�chę
cza�su.�To�tak�że�pi�guł�ka�edu�ka�cji�oby�wa�tel�skiej:�ucznio�wie�ma�ją�po�czu�cie�wła�snej
spraw�czo�ści.�Z jed�nej�stro�ny�wspól�nie�pla�nu�je�my�pra�cę,�z dru�giej�wpro�wa�dza�my
uczniów�w to,�że�mo�gą,�po�win�ni�i ma�ją�moż�li�wość�dzia�ła�nia – mó wi Pe te le wicz.

Mło dzież, gdy tyl ko za po zna się z tym, w ja ki spo sób mo że upa mięt nić śla dy
hi sto rii ży dow skiej w swo jej oko li cy, sa mo dziel nie za bie ra się do pra cy. –�Za�mknię�-
cie�pro�gra�mu�ma�być�dzia�ła�niem�upa�mięt�nia�ją�cym�i zwią�za�nym�z lo�kal�no�ścią.�Ale
jak�ma�ten�pro�jekt�wy�glą�dać,�ja�kich�me�tod�użyć�przy je�go�re�ali�za�cji�–�to�już�za�le�ży
przede�wszyst�kim�od in�wen�cji�uczniów�– pre cy zu je Pe te le wicz. Dla przy kła du: gro -
chow ski przed wo jen ny ki buc upa mięt nio no tak, że ucznio wie jed nej ze szkół,
znaj du ją cych się w je go po bli żu, ku pi li kwia ty w ko lo rze flag Pol ski i Izra ela, po -
sa dzi li je na skwe rze przed bu dyn kiem szko ły, ode gra li tam hap pe ning i zre ali -
zo wa li o tym film. In ni zor ga ni zo wa li szkol ną Ma ka bia dę – tur niej pił kar ski, upa-
mię tnia ją cy przed wo jen ny ży dow ski klub spor to wy Ma ka bi – a w prze rwach
me czów pre zen to wa li syl wet ki zna nych spor tow ców ży dow skie go po cho dze nia.

–�Z ko�lei�ucznio�wie�z li�ceum�Kos�su�tha�naUr�sy�no�wie�nie�by�li�napo�cząt�ku�zbyt�chęt�-
ni,�aby�zaj�mo�wać�się�te�ma�ty�ką�ży�dow�ską.�Ale�w któ�rymś�mo�men�cie�nawarsz�ta�tach
od�kry�li,�że�ich�szko�ła�znaj�du�je�się�przy uli�cy�Lu�dwi�ka�Hirsz�fel�da. I za�czę�li�py�tać�prze�-
chod�niów�o to,�czy�wie�dzą,�kim�był�ten�Hirsz�feld.�Oka�za�ło�się,�że�nikt�nie�wie.�I to�ich
ja�koś�ukłu�ło,�za�szła�w nich�ja�kaś�prze�mia�na.�Zro�bi�li�więc�hap�pe�ning�o po�sta�ci�Hirsz�-
fel�da,�wy�dru�ko�wa�li�na�klej�ki�i przy�pin�ki,�któ�re�roz�da�wa�li�na uli�cy – wspo mi na Ju lia
Mach now ska. –�Ale�to�nie�wszyst�ko.�Na ko�niec�sa�mi�na�pi�sa�li�wnio�sek�o grant�naufun�-
do�wa�nie�ta�bli�cy�de�dy�ko�wa�nej�Hirsz�fel�do�wi,�po�zy�ska�li�pie�nią�dze�i za�wie�si�li�ją�na swo�-
jej�szko�le.�Na uroczystość�od�sło�nię�cia�przy�szły�na�wet�wła�dze�dziel�ni�cy. I w ten�spo�sób
uczniowie�zu�peł�nie�sa�mi�zro�bi�li�na�praw�dę�nie�sa�mo�wi�tą�rzecz!

Ucznio wie nie tyl ko sa mi two rzą pro jekt, ale dba ją też o je go obec ność w me -
diach, szu ka ją współ pra cow ni ków, gran tów i po dob nych ini cja tyw. –�Ani�my,�ani
szko�ła�nie�za�ła�twia�my�nic�za nich.�Ta�ką�ma�my�za�sa�dę.�Wspie�ra�my�ich,�ale�o pro�jekt
mu�szą�wal�czyć�sa�mi. I wal�czą.�Kie�dyś�ucznio�wie�z jed�nej�ze�szkół�za�dzwo�ni�li�do nas
z opi�sem�pro�jek�tu�ar�ty�stycz�ne�go,�któ�ry�mie�li�za�miar�pre�zen�to�wać�w me�trze.�Praw�dę
mó�wiąc�nie�wie�rzy�li�śmy,�że�im�się�to�uda.�Ale�po dwóch�ty�go�dniach,�zu�peł�nie�za�sko�-



Fun da cja Fo rum Dia lo gu po wsta ła w 1998 ro ku, dzia ła na rzecz
prze ła my wa nia uprze dzeń w re la cjach pol sko -ży dow skich, przy -
bli ża Po la kom i Ży dom pa mięć o wspól nej prze szło ści. Re ali zu je
pro gra my edu ka cyj ne skie ro wa ne do pol skiej mło dzie ży, wi zy ty
stu dyj ne oraz pro gra my wy mia ny dla li de rów opi nii pu blicz nej.
Wspie ra też lo kal nych ak ty wi stów w upa mięt nia niu dzie dzic twa
ży dow skie go.

www.dialog.org.pl

cze�ni,�zo�ba�czy�li�śmy,�że�w me�trze�rze�czy�wi�ście�pre�zen�to�wa�ne�są�ich�pra�ce – do daje
Ja kub Pe te le wicz.

To, co in ne
Pro jekt do ty czy wpraw dzie hi sto rii i kul tu ry Ży dów pol skich, ale je go dzia ła -

nie wy kra cza da le ko po za ra my te go te ma tu. Przede wszyst kim bu du je się pod -
czas je go re ali za cji ogól ną otwar tość na dia log i in te rak cje, na warsz ta tach
roz ma wia się tak że o pol skich Ro mach czy uchodź cach, o wie lo kul tu ro wo ści, któ -
rą cha rak te ry zo wa ło się spo łe czeń stwo przed wo jen nej Pol ski, oraz o to le ran cji. 

–�Uwa�żam,�że�ta�kie�pro�jek�ty�są�bar�dzo�po�trzeb�ne,�po�nie�waż�oprócz�po�sze�rza�nia
na�szej�wie�dzy�wzbo�ga�ca�ją�tak�że�na�szą�du�szę.�Za spra�wą�głęb�sze�go�po�zna�wa�nia�sta�-
je�my�się�bar�dziej�otwar�ci�na in�ne�kul�tu�ry�i nie�za�my�ka�my�się�w krę�gu�te�go,�co�jest�nam
zna�ne – pod su mo wu je „Szko łę Dia lo gu” je den z uczniów z Ze spo łu Szkół nr 53
im. S. Sem po łow skiej w War sza wie. A uczen ni ca z XXI Li ceum im. Hu go na Koł łą -
ta ja do da je: –�Zda�łam�so�bie�spra�wę,�że�każ�dy�jest�rów�ny,�ni�gdy�nie�gor�szy�i nie�lep�-
szy.�Róż�ni�my�się�tyl�ko�wy�glą�dem,�ale�czy�to�źle?�Czy�nie�o to�cho�dzi,�by�świat�miał
w so�bie�róż�norodność,�ory�gi�nal�ność?

Zresz tą o tym, jak wiel ką wa gę ma dzia ła nie uczniów, mo gą oni sa mi usły szeć
na wiel kiej ga li w Te atrze Wiel kim, co rocz nie za my ka ją cej pro jekt. Gro ma dzą się
tu wszy scy, któ rzy bra li udział w „Szko le Dia lo gu”, tak że za an ga żo wa ni w nią na -
uczy cie le i ro dzi ce oraz przed sta wi cie le lo kal nych władz, współ pra cu ją cy z mło -
dzie żą przy upa mięt nia niu. Ucznio wie ma ją oka zję spo tkać się z po nad ty sią cem
in nych uczniów, w tym sa mym cza sie bio rą cych udział w pro gra mie, do wie dzieć
się jak wy glą da ły in ne pro jek ty, wy mie nić do świad cze nia mi. I ze brać po chwa ły.
Na sa li po ja wia ją się bo wiem mię dzy in ny mi Za stęp ca Pre zy den ta m.st. War sza -
wy, Na czel ny Ra bin Pol ski, Mar sza łek Se na tu, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, am -
ba sa do ro wie Izra ela czy Sta nów Zjed no czo nych. –�Od nich�wszyst�kich�ucznio�wie
mo�gą� usły�szeć,� że� to� co� ro�bią,� ma� wiel�ką� wa�gę. I że� jest prze�ja�wem� pa�trio�ty�-
zmu – pod su mo wu je Ja kub Pe te le wicz.
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Co byśmy poradzili
Z uchwa ły nr 125/3344/2012 Ra dy mia sta sto łecz ne go War sza wy:

„W spra wie po rząd ku na te re nie m.st. War sza wy Ra da Mia sta Sto -
łecz ne go War sza wy uchwa la, co na stę pu je: 1. Zwięk sze nie licz by ko -
szy oraz to re bek pa pie ro wych na psie od cho dy. 2. Więk sze ka ry
pie nięż ne za nie prze strze ga nie za sad (z 500 pln do 700 pln)”.

Do dat ko wo – brzmi li te ra pra wa – każ dy wła ści ciel psa za pła ci spe cjal ny, do -
dat ko wy po da tek. Wpły wy z ta kie go po dat ku po zwo lą na zbu do wa nie w mie ście
„spa ce row ni ków” dla psów (słu żą cych za psią ubi ka cję i miej sce do wy bie ga nia
się pu pi lów) oraz na za kup sprzę tu do usu wa nia psich od cho dów, w tym sku te -
rów i qu adów...

I cóż, uchwa le do da je pi kan te rii nie sam fakt pod nie sie nia wy so ko ści man da -
tów ani po my sło wość i ra dy ka lizm roz wią zań, ale to że jest ona efek tem gry sy -
mu la cyj nej i zo sta ła w ca ło ści stwo rzo na przez war szaw ską mło dzież li ce al ną,
ob ra du ją cą na wzór ra dy mia sta w jed nej ze szkol nych sal! 

Sy mu la tor w ak cji
–�Chcesz,�że�by�mło�dzież�za�in�te�re�so�wa�ła�się�two�im�pro�jek�tem?�Mu�sisz�po�dejść

do spra�wy�w spo�sób�nie�sza�blo�no�wy – mó wi o pro jek cie „Co ra dzi ra da? – gry sy -
mu la cyj ne na przy kła dzie Ra dy Mia sta Sto łecz ne go War sza wy” pre zeska Fun da -
cji KSK Mał go rza ta Sil ny. –�Jed�nym�z na�szych�po�my�słów�są�wła�śnie�gry�sy�mu�la�cyj�ne,
czy�li�mó�wiąc�naj�pro�ściej�za�ba�wa�w ko�goś�lub�coś,�ro�dzaj�jak�naj�do�kład�niej�szej�sy�-
mu�la�cji�ja�kiejś�sy�tu�acji.

Już od 2008 ro ku ucznio wie ze śred nio dzie się ciu gim na zjów i li ce ów rocz nie
za sia da ją na po nad dwa dzie ścia go dzin za ste ra mi te go dziw ne go sy mu la to ra.
A wcie la ją się wła śnie w sto łecz ną Ra dę Mia sta, by mak sy mal nie wier nie (ale tak -
że no wa tor sko) na śla do wać jej dzia ła nie. Po co to jed nak ro bią? – Cho�dzi�o to,�by
oswo�ić�dzie�ci�z funk�cją�rad�ne�go�– pre cy zu je Sil ny. –�Prze�cież�ta�mło�dzież�za chwi�lę
pój�dzie�dowy�bo�rów�i bę�dzie�gło�so�wać.�Dla�te�go�trze�ba�im�po�ka�zać,�na czym�po�le�ga
pra�ca�rad�ne�go.�Z te�go�prze�cież�wy�pły�wa�wie�dza�–�kto�od�po�wia�da�za stan�dro�gi�po�-
wia�to�wej�i do ko�go�ma�my�się�zgło�sić,�gdy�nie�ma�my�li�nii�tram�wa�jo�wej�pod do�mem.
A nie ma lep sze go spo so bu, że by po ka zać i wy ja śnić funk cjo no wa nie Ra dy Mia -
sta czy jej kom pe ten cji, niż umoż li wie nie uczniom, by na chwi lę sta li się jej czę -
ścią.

Pan Prze wod ni czą cy
Każ da do bra gra wy ma ga ma łej por cji re guł i za sad. W tym przy pad ku na po -

cząt ku ko niecz ny jest wy kład o tym, na czym po le ga trój po dział wła dzy i jak wła -



dza w mie ście wła ści wie funk cjo nu je. Czę sto oka zu je się przy tym, że mi mo lek -
cji WOS-u war to po wie dzieć so bie wprost: od cze go jest pre zy dent, do cze go słu -
żą sa mo rzą dy i co wol no wo je wo dzie? –�A ponieważ�ktoś�cią�gle�się�w tym�gu�bił,
zro�bi�li�śmy�ma�łe�ścią�gaw�ki�z kom�pe�ten�cja�mi�wła�dzy�mia�sta. I to�za�dzia�ła�ło!�Ucznio�-
wie�lu�bią�ścią�gaw�ki,�ni�gdy�ich�nie�od�ma�wia�ją – żar tu je Sil ny. 

Po tem przy cho dzi czas na ma ły kurs pod sta wo wych umie jęt no ści po li tycz -
nych. I tak, na ko lej nym warsz ta cie ćwi czy się za cho wa nia po trzeb ne w ko mu ni -
ka cji in ter per so nal nej, a szcze gól nie w pro wa dze niu dys pu ty pu blicz nej. Ucznio-
wie tre nu ją coś, co przy da się im w nie jed nej sy tu acji ży cio wej – zdol no ści ora -
tor skie, bie głość w ar gu men to wa niu, zwal cza nie tre my, mo wę cia ła. 

Da lej wszyst ko na bie ra tem pa, w oczach ro śnie mi nia tu ra de mo kra tycz ne go
spo łe czeń stwa. I już za czy na ją po wsta wać fik cyj ne par tie z za ląż ka mi pro gra mów
i pro jek tów, już roz brzmie wa ją roz mo wy i spo ry. Za tem naj wyż szy czas, sko ro
w naj lep sze to czy się po li tycz ne ży cie, żeby w koń cu osta tecz nie ufor mo wać Ra -
dę Mia sta oraz wy brać pre zy den ta, wi ce pre zy den tów, prze wod ni czą ce go ra dy,
se kre ta rza... 

– A na Prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�dy�Mia�sta�wca�le�nie�wy�bie�ra�my�na�tu�ral�ne�go�li�de�ra,
wręcz�prze�ciw�nie – wy ja śnia Sil ny. –�Kon�sul�tu�je�my�się�wcze�śniej�z na�uczy�cie�la�mi
i sta�ra�my�się�zna�leźć�tych�uczniów,�któ�rzy�ma�ją�za�so�by�wie�dzy,�ale�są�z ta�kich�czy�in�-
nych�po�wo�dów�tym�za�wsty�dze�ni. I na�gle�sta�ją�przed wszyst�ki�mi�i to�oni�kie�ru�ją�gru�-
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Fun da cja KSK zo sta ła za ło żo na w 2008 ro ku. Zaj mu je się wspie -
ra niem ma łych or ga ni za cji oraz cie ka wych przed się wzięć po za -
rzą do wych, dzia ła nia mi edu ka cyj ny mi skie ro wa ny mi do dzie ci
i mło dzie ży zwią za ny mi z edu ka cją oby wa tel ską oraz pra cą
na rzecz wy rów ny wa nia szans spo łecz nych i za wo do wych osób
z nie peł no spraw no ścia mi.

www.fundacjaksk.pl

pą.�A to�nie�sa�mo�wi�cie�otwie�ra�mło�de�go�czło�wie�ka�i da�je�mu�ogrom�ną�pew�ność�sie�-
bie.�Gra sy mu la cyj na jest prze cież tak że spo so bem na na ukę pra cy i ist nie nia
w gru pie, pre tek stem do eks po no wa nia ukry tych ta len tów i prze kra cza nia swo -
ich sła bo ści. 

Wpro wa dzo ne w ży cie z dniem...
Te raz za czy na ją po wo li po wsta wać uchwa ły, nad któ ry mi w ko lej nym eta pie

bę dą od by wa ły się burz li we dys ku sje. Na stęp nie zo sta ną pod da ne gło so wa niom
na po sie dze niach Ra dy. Cza sem uchwa ły są tro chę ko micz ne, cza sem nie re al ne,
cza sem kon kret ne i za ska ku ją co po my sło we. Nie któ rzy chcą zwięk sze nia licz by
miejsc w prze peł nio nych przed szko lach po przez do sta wie nie do nich spe cjal -
nych kon te ne rowych mo du łów, in ni po stu lu ją za me trem kur su ją cym na Bia łołę -
kę, a jesz cze in ni żą da ją zbu do wa nia no wych par kin gów Park & Ri de przy sta cjach
ko le jo wych w Fa le ni cy. A te pro jek ty, naj pierw prze ka za ne Prze wod ni czą ce mu
Ra dy Mia sta, tra fia ją do od po wied nich ko mi sji, gdzie da lej pra cu ją nad ni mi
radni – wszyst ko we dług re al nie dzia ła ją cej w ta kich przy pad kach pro ce du -
ry. –�Wresz�cie�do�cho�dzi�do za�my�ka�ją�cej�ca�ły�pro�jekt�se�sji,�prze�pro�wa�dza�nej�oczy�wi�-
ście�zgod�nie�z pro�to�ko�łem,�sce�na�riu�szem�i ty�tu�la�tu�rą.�Zwra�ca�my�się�per�„Pa�nie�Prze-
wod�ni�czą�cy”,�od�da�je�my�głos�„Pa�nu�Se�kre�ta�rzo�wi”�– opi su je za ba wę Sil ny. 

Ta sy mu la cja se sji łącz nie z gło so wa niem osta tecz nie we ry fi ku je cha rak ter po -
my słów uchwał i da je uczniom po czu cie sen su ca łej ak cji. Bo przy ję te uchwa ły
osta tecz nie zo sta ją na swój spo sób wpro wa dzo ne w ży cie. Po pierw sze zda rzy ło
się, że praw dzi wi rad ni przy cho dzi li do szkół zo ba czyć, jak się ich imi tu je. Dla cze -
go? Po nie waż w grze uwi dacz nia ją się re al ne po trze by i pro ble my spo łecz ne mło -
dych lu dzi. Jesz cze waż niej szy jest jed nak dru gi efekt ca łe go przed sięw -
zię cia: –�Jest�ono�nie�zbęd�ne,�bo�je�ste�śmy�czę�sto�ludź�mi,�któ�rzy�pły�ną�obok�po�li�ty�ki,
nie�zbyt�się�nią�in�te�re�su�ją.�Nie�ro�zu�mie�ją�me�cha�ni�zmów�wła�dzy�i dla�te�go�na przy�kład
nie�zaj�mu�ją�się�kwe�stią�bu�dże�tu�par�ty�cy�pa�cyj�ne�go – pod su mo wu je pre ze ska or ga -
ni za cji. –�I to�chce�my�zmie�nić�po�przez�nasz�pro�jekt.�Dać�so�bie� i in�nym�po�czu�cie,
że�bę�dzie�my�mie�li�rząd�i wła�dze�wy�bra�ne�przez�świa�do�my�na�ród.�No�i jesz�cze�mieć
na�dzie�ję,�że�po�mo�gli�śmy�ja�kie�muś�mło�de�mu�czło�wie�ko�wi�od�kryć�je�go�przy�szłą�ścież�-
kę�za�wo�do�wą.



Wiem, rozumiem,
nie wykluczam

– Za czy na li śmy ja ko Fun da cja od ba rier ar chi tek to nicz nych dla lu -
dzi na wóz kach w War sza wie. Ale za pro szo no nas raz, po tem dru gi
do szkół, by śmy opo wie dzie li o so bie – wspo mi na Ma rek Soł tys, pre -
zes Fun da cji To wa rzy stwa Przy ja ciół Sza lo ne go Wóz ko wi cza
(TPSW). – No i prze szło to w edu ka cję włą cza ją cą, któ ra oka za ła się chy -
ba na wet waż niej sza niż te kra węż ni ki. 

„Ka le ka czy COOL-awy – warsz ta ty edu ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży” opie ra -
ją się na pro stym za ło że niu: –�Spo�łe�czeń�stwo�mu�si�być�róż�no�rod�ne.�Są�w nim�ta�cy,
co�ma�ją�oku�la�ry,�są�oso�by�star�sze�i młod�sze,�są�oso�by�z nie�peł�no�spraw�no�ścią,�są�i te
bez�niej.�Sta�no�wi�my�ca�łość,�a każ�dy�z nas�jest�w tej�ca�ło�ści�ko�niecz�ny.�Tyl�ko�mu�si�my
się�po�znać – opo wia da Ma rek Soł tys. Po ka zu je to ra zem ze współ pro wa dzą cy mi
tre ne ra mi, wo lon ta riu sza mi, be ha wio ry sta mi w cza sie dwu stu warsz ta tów rocz -
nie, or ga ni zo wa nych w war szaw skich pla ców kach edu ka cyj nych – od przed szko li
po li cea.

Co ol -awy
Po dob nie jak sa ma na zwa warsz ta tów, rów nież ich idea jest prze wrot na i pro -

wo ku ją ca. Ma rek Soł tys, sam na wóz ku i z sil nym osła bie niem wzro ku, de mon -
stru je, że nie peł no spraw ność to nic in ne go jak for ma ży cia, któ ra w wie lu przy-
pad kach mo że być na wet bar dziej ani mu ją ca i we wnętrz nie roz wi ja ją ca niż tak
zwa na„nor mal ność”. 

Pod czas warsz ta tów Fun da cja po ka zu je fil my o dziew czy nie z nie peł no spraw -
no ścią wzro ku, wy kła da ją cej na wyż szej uczel ni w Gdań sku, o mo del kach, tan ce -
rzach, rug by stach na wóz kach, nar cia rzach z nie peł no spraw no ścią ru cho wą, jeż-
dżą cych na jed nej nar cie... Edu ka to rzy opo wia da ją o lu dziach, któ rzy do pie ro
po cięż kim wy pad ku zde cy do wa li się za cząć po dró żo wać i re ali zo wać pa sje, na ja -
kie wcze śniej nie po wa la ła im pra ca i ure gu lo wa na przez nią co dzien ność. W ten
spo sób na za ję ciach idzie się na prze kór po pu lar nym wy łą cza ją cym ste reo ty pom.

–�A po�nad dzie�sięć�pro�cent�spo�łe�czeń�stwa�ży�je�prze�cież�z ja�kąś�nie�peł�no�spraw�-
no�ścią,�czę�sto�ukry�tą.�Gdy�lą�du�je�my�w szko�łach�pod�czas�warsz�ta�tów,�u�ja�wia�ją�się
dzie�ci,�któ�re�ma�ją�cu�krzy�cę,�epi�lep�sję�czy�mu�ko�wi�scy�do�zę,�które�do�tąd�ukry�wa�ły�to
przed in�ny�mi.�Przy nas�dokonują�one�czę�sto�ta�kie�go�„co�ming�outu”,�po�nie�waż�my�ich
po�zy�cję�bar�dzo�pod�no�si�my�pod�czas�za�jęć – wy ja śnia Soł tys. –�Po�ka�zu�je�my�oso�by
z nie�peł�no�spraw�no�ścia�mi�nie�ja�ko�za�ła�ma�ne,�bied�ne�ofia�ry�ży�cio�we,�ale�ja�ko�lu�dzi
o wiel�kim�po�ten�cja�le.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
SZALONEGO WÓZKOWICZA
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Oswa ja nie nie peł no spraw no ści
W kon cep cji warsz ta tów nie cho dzi jed nak tyl ko o to, by od cza ro wać po -

wszech ne my śle nie o lu dziach z nie peł no spraw no ścią, ale aby przed sta wić spraw -
nym dzie ciom ich co dzien ny świat. Po ka zać go nie po przez wy kład czy na wet
film, ale przez ak cję, w któ rej sa mi we zmą udział. 

Dla te go na za ję ciach ochot ni kom za wią zu je się oczy i wy sy ła z bia łą la secz ką
na tor prze szkód al bo sa dza się ich na wóz kach i ka że jeź dzić po po de stach i stop -
niach. In nym ra zem za kła da się im oku la ry, któ re sy mu lu ją na przy kład lor net ko -
we wi dze nie czy ob raz fa lu ją cy. Pro wa dzą cy pró bu ją po zwo lić dzie ciom doświad-
czyć wszyst kie go na własnej skórze i tym sa mym zro zu mieć, jak wy glą da rze-
czywi stość oso by nie peł no spraw nej. 

–�Na przy�kład�gra�my�scen�kę,�w któ�rej�uczest�ni�cy�wcie�la�ją�się�w oso�bę�nie�sły�szą�-
cą�czy�nie�mó�wią�cą. I ra�zem�za�sta�na�wia�my�się,�jak�po�ro�zu�mieć�się�z oso�bą,�któ�ra�nie
sły�szy.�Dzie�ci�sa�me�szu�ka�ją�dro�gi.�A ja�ki�zmysł�po�zo�sta�je�do ko�mu�ni�ka�cji�z oso�bą�głu�-
cho�nie�wi�do�mą?� Do�cho�dzi�my� do te�go,� że� do�tyk.� Ale� jak?� Po twa�rzy� do�ty�ka�my?
A gdzie?�No,�w rę�ce. I tak�do�cho�dzi�my�do al�fa�be�tu�Lor�ma�– opi su je za ję cia Soł -
tys. –�To�sa�mo�z au�ty�sty�ka�mi.�Od�gry�wa�my�scen�kę:�je�den�z nas�sia�da�z kap�tu�rem�blu�-
zy�na gło�wie,� ja� pró�bu�ję� go� za�gad�nąć.�Ale� on� się� oczy�wi�ście� ode�mnie�od�su�wa,
od�wra�ca.�No�i ana�li�zu�je�my�z dzieć�mi�to�za�cho�wa�nie,�za�sta�na�wia�my�się,�skąd�się�bie�-
rze�ta�ka�re�ak�cja,�w czym�mo�że�tkwić�pro�blem.

Oczy wi ście dla ogrom nej więk szo ści dzie ci każ dy z tych pro ble mów i każ da
z in for ma cji są cał ko wi cie no we. –�Dla�te�go�ćwi�czy�my�ba�nal�ne�rze�czy:�jak�pro�wadzić



Fun da cja To wa rzy stwa Przy ja ciół Sza lo ne go Wóz ko wi cza
od 2010 ro ku dzia ła na rzecz osób z nie peł no spraw no ścią,
ze szcze gól nym na sta wie niem na oso by po ru sza ją ce się na wóz -
kach. Pra cu je nad zmia ną wi ze run ku spo łecz ne go osób z nie peł -
no spraw no ścią, wy rów ny wa niem ich szans, a tak że prze ciw -
dzia ła niem ich wy klu cze niu i dys kry mi na cji. Bie rze udział
w kon sul ta cjach, kon fe ren cjach, spo tka niach, pro du ku je fil my,
or ga ni zu je hap pe nin gi, kon cer ty i warsz ta ty.

www.tpsw.pl

oso�bę�nie�wi�do�mą,�za co�ją�zła�pać�–�na�praw�dę�ma�ło�kto�to�wie.�A jak�po�móc�wje�chać
doau�to�bu�su�ko�muś�na elek�trycz�nym�wóz�ku?�A co�ozna�cza�ni�skie,�a co�wy�so�kie�opar�-
cie�czło�wie�ka�nawóz�ku,�ja�ka�nie�peł�no�spraw�ność�za tym�stoi?�A cze�mu�nie�moż�na za�-
cze�piać�psa�sy�gna�li�zu�ją�ce�go? I w ten spo sób, bu du jąc wie dzę na wła snym wnios-
ko wa niu i od no sząc ją do kon kret nych sy tu acji, te trzy go dzin ne edu -warsz ta ty
ni we lu ją do ze ra ba rie ry obaw, nie wie dzy czy stra chu, dzie lą ce oso by spraw ne
od tych z nie peł no spraw no ścią. Nie wy klu czam, bo wiem i ro zu miem, jak ma wia
pan Ma rek.

Czy nie wi do my śni na ko lo ro wo?
A mo men ty wy jąt ko we w tej pra cy?
Ma rek Soł tys: –�Ca�ła�ma�sa.�Na przy�kład:�je�den�z nas�opo�wia�da,�że�ma�mu�ko�wi�-

scy�do�zę.�A ja�kaś�dziew�czy�na wsta�je�i przy�zna�je�się,�że�ona�też.�A resz�ta�dzie�cia�ków
pa�trzy�na nią�ze�zdzi�wie�niem.�„Jak�to,�na�praw�dę?”�Wte�dy�czu�je�my,�że�to�są�waż�ne
chwi�le�w ży�ciu�tej�oso�by,�bo�zde�cy�do�wa�ła�się�po�wie�dzieć,�kim�jest.�Prze�sta�ła�czuć�się
gor�sza�i zmu�szo�na�do ukry�wa�nia�swo�je�go�pro�ble�mu.�

Na za ję cia z „sza lo nym wóz ko wi czem” i je go Fun da cją trze ba się za pi sy wać
z wie lo mie sięcz nym wy prze dze niem, dru ży na jest w za sa dzie ca ły czas w ru chu,
nie tyl ko w War sza wie, ale po ca łej Pol sce. Czym tak uj mu ją pan Ma rek, Ka rol Brze -
go wy, psy: Spajk, Wik tor i Pan Szpry cha oraz kil ka na ście ak tyw nie za an ga żo wa -
nych w pro jekt osób? Tym, że sta wia ją na szcze ry, au ten tycz ny kon takt. Nie uczą,
ale roz ma wia ją o so bie. 

–�Zo�sta�je�my�cza�sem�dłu�żej,�bo�dzie�cia�ki�pod�cho�dzą�i py�ta�ją.�Przed�szko�la�ki�po�tra�-
fią�spy�tać�o to,�o czym�za�po�mi�na wie�lu�urzęd�ni�ków�od�po�wie�dzial�nych�za bu�dyn�ki
pu�blicz�ne�–�„Sko�ro�ubi�ka�cja�u nas�jest�na pierw�szym�pię�trze,�to�jak�Pan�zro�bi�si�ku?”;
„Czy� nie�wi�do�my� śni� na ko�lo�ro�wo?”;� „Czy� wy�pa�da� do nie�wi�do�me�go� po�wie�dzieć
<<Dowi�dze�nia>>”?�A li�ce�ali�stów�in�te�re�su�je�na przy�kład,�jak�wy�glą�da�ży�cie�sek�su�al�-
ne�osób�upo�śle�dzo�nych. I to�jest�su�per,�że�py�ta�ją.�Tak�oswa�ja�ją�nie�peł�no�spraw�ność.
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Seg�ment�„Mło�dzi�po�zna�ją�i zmie�nia�ją�War�sza�wę”�obej�mu�je�pro�-
jek�ty�re�ali�zo�wa�ne�przez�or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�do�we�na zle�ce�nie�Biu�-
ra�Edu�ka�cji�Urzę�du�m.st.�War�sza�wy�wdzie�dzi�nie�edu�ka�cji�varsavia-
ni�stycz�nej,�kul�tu�ral�nej,�eko�lo�gicz�nej,�wi�śla�nej,�do�ty�czą�cej�bezpie-
czeń�stwa�oraz�pro�mo�cji�zdro�we�go�sty�lu�ży�cia,�a tak�że�przedsięw-
zię�cia�dla�szkol�nic�twa�nie�pu�blicz�ne�go.�

Szcze gó ło we ce le pro gra mów z te go ob sza ru to:

> pro�mo�cja�i roz�wój�tra�dy�cji kul tu ral nych, spo łecz nych i eko no -
micz nych War sza wy;

> włą cze nie mło dych lu dzi w kre�owa�nie�wi�ze�run�ku�i pro�gra�mo�-
wa�nie�roz�wo�ju�mia�sta;�

>�wspie�ra�nie�i roz�wi�ja�nie�za�in�te�re�so�wań�ar�ty�stycz�nych dzie ci
i mło dzie ży;

>bu�do�wa�nie�trwa�łej�ofer�ty�edu�ka�cji�kul�tu�ral�nej opar tej o współ -
pra cę or ga ni za cji po za rzą do wych, szkół, pla có wek wy cho wa nia po za-
sz kol ne go, ognisk ar ty stycz nych oraz in sty tu cji kul tu ry; 

>�zwięk�sze�nie�świa�do�mo�ści�eko�lo�gicz�nej war szaw skich uczniów,
w tym wie dzy na te mat go spo da ro wa nia od pa da mi i wy ko rzy sty wa -
nia al ter na tyw nych źró deł ener gii;

>�bu�do�wa�nie�związ�ku�mło�dych�war�sza�wia�ków�z Wi�słą, w tym
utrwa la nie po zy tyw nych na wy ków zwią za nych z za cho wa niem czy sto -
ści rze ki i jej oto cze nia, zwięk sze nie wie dzy na te mat zna cze nia Wi sły
i jej do li ny dla mia sta oraz ucze nie ak tyw ne go i bez piecz ne go spę dza -
nia cza su nad wo dą i na wo dzie; 
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>�za�po�bie�ga�nie�za�cho�wa�niom�ry�zy�kow�nym�wśród�mło�dzie�ży,
ochro na przed prze mo cą fi zycz ną i psy chicz ną oraz bu do wa nie bez -
piecz ne go oto cze nia uczniów w szko le i po za nią; 

> kształ to wa nie wła ści wych na�wy�ków�ży�wie�nio�wych;

>�wspar�cie�uczniów�iwy�cho�wan�ków�war�szaw�skich�szkół�i przed�-
szko�li�nie�pu�blicz�nych oraz śro do wi ska lo kal ne go wo kół tych pla có -
wek po przez róż no rod ne przed się wzię cia edu ka cyj ne, z uwzględnie-
niem dzia łań na rzecz uczniów o spe cjal nych po trze bach. 

Na ko lej nych stro nach przed sta wia my je de na ście róż no rod nych
przy kła dów do brych prak tyk w tej dzie dzi nie, spo śród kil ku set zre ali -
zo wa nych w ostat nich la tach w War sza wie. 
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Bliskie spotkania 
z zabytkami

– Chcie li śmy po zwo lić mło dym lu dziom zaj rzeć do naj mniej szej dziu -
ry, ła zić po ru inach, zo ba czyć strych, więź bę da cho wą, do tknąć, po wą -
chać. No i oczy wi ście wcze śniej za brać ich do praw dzi wej pra cow ni kon -
ser wa tor skiej na warsz ta ty.

Dla cze go? –�Po pro�stu�oka�za�ło�się,�że�nie�ma�w War�sza�wie�za�jęć�prak�tycz�nych
z ochro�ny�za�byt�ków�i wie�dzy�o nich.�Są�tyl�ko�tra�dy�cyj�ne�wy�ciecz�ki�i opro�wa�dza�nia
z prze�wod�ni�ka�mi – wy ja śnia Ka ta rzy na Ko mar -Mi chal czyk, ko or dy na tor ka pro jek -
tu „Stu deo et Con se rvo. Warsz ta ty kon ser wa tor skie dla star szych dzie ci i mło dzie -
ży”. –�A nam�cho�dzi�ło�o na�praw�dę�bli�ski�kon�takt�z za�byt�kiem.�Od każ�dej�moż�li�wej
stro�ny.�

Dzię ki Fun da cji He re di tas od dzie wię ciu lat mło dzież z war szaw skich szkół po -
nad pod sta wo wych ma moż li wość wzię cia udzia łu w pro jek cie, w któ rym za byt -
ki i pra ce kon ser wa tor skie nie tyl ko wi dzi się z bli ska, ale wręcz do ty ka ich włas-
ny mi rę ko ma.

Gips na ubra niach
Od pierw sze go spo tka nia pro jek to we go wi dać, że cykl warsz ta tów jest ad re -

so wa ny do mło dzie ży, któ ra rze czy wi ście in te re su je się za byt ka mi, ich kon ser wa -
cją i re wi ta li za cją. Je śli zwie dza się tu za byt ko we obiek ty, na przy kład sta re
cmen ta rze czy daw ną War szaw ską Wy twór nię Wó dek „Ko ne ser”, to ro bi się to
w to wa rzy stwie hi sto ry ków sztu ki, kon ser wa to rów lub ar chi tek tów. I nikt nie ogra -
ni cza się tu do opo wia da nia pro stych aneg dot o bu dow li. –�Oglą�da�my�ka�mie�ni�-
cę,�a�ja zwra�cam�uczniom�uwa�gę:�„Zo�bacz�cie,�tu�jest�za�cho�wa�na ory�gi�nal�na sto�lar�ka
otwo�ro�wa,� tu�płyt�ki� po�sadz�ko�we,� a tu� sztu�ka�te�rie” – opo wia da Ko mar -Mi chal -
czyk. –�A po�tem�idzie�my�do pra�cow�ni�sztu�ka�tor�skiej,�gdzie�uczest�ni�cy�sa�mi�mo�gą�ta�-
ką� sztu�ka�te�rię� wy�ko�nać.� Za�le�ży� nam� na moż�li�wie� bli�skim� po�zna�niu� za�byt�ku,
aż�po wy�pro�du�ko�wa�nie�sa�me�mu�ele�men�tu,�któ�ry�mo�że�być�frag�men�tem�obiek�tu.

I tak, pro sto z tak zwa nych wi zyt in si tu, ucznio wie tra fia ją do pro fe sjo nal nych
pra cow ni kon ser wa tor skich. W la bo ra to riach uczest ni czą w kur sach kon ser wa cji
obiektów wy ko na nych z róż nych ma te ria łów. 

Do za kła du kon ser wa cji drew na mo gą przy nieść swój wła sny sta ry me bel, by
na nim spraw dzić, jak usu wa się prze ma lo wa nia, zdej mu je sta ry for nir, uzu peł nia
ubyt ki in tar sji, a jak po li tu ru je. W pra cow ni ka mie niar skiej mo gą wy ryć coś w ka -
mie niu al bo uzu peł nić bra ki w kor pu sie rzeź by. W sztu ka tor skiej sa mi mie sza ją
ce ment z wo dą lub wy ra bia ją gli nę, by po tem wy peł nić ni mi for my i w ciągu go -



dzi ny mieć go to wy efekt swo jej pra cy. Je den z uczest ni ków opo wia da o tym
tak: –�Naj�lep�sze�dla�mnie�by�ły�za�ję�cia�ze�sztu�ka�te�rii,�bo�moż�na by�ło�so�bie�od�lać,
co�się�chce,�na�wet�gzyms�ta�ki�praw�dzi�wy,�cho�ciaż�nie�któ�rzy�ro�bi�li�też�anioł�ki�i ro�ze�ty.
Wszy�scy�mie�li�po�tem�ten�gips�na ubra�niach...

Re wi ta li za cja
Od po ka zy wa nia, jak kon ser wu je się daw ną ar chi tek tu rę, jest już tyl ko krok

do za an ga żo wa nia mło dych lu dzi w pro ces jej re wi ta li za cji. Szcze gól nie je śli cho -
dzi o za byt ko we ka mie ni ce czy obiek ty post in du strial ne. Czę sto sto ją one pu ste
i po zba wio ne funk cji, a każ dy po mysł, jak je po kon ser wa cji na praw dę oży wić,
ma wiel ką war tość. 

Uczest ni kom warsz ta tów „Stu deo et Con se rvo” da je się moż li wość pra cy
nad wła sny mi pro jek ta mi re wi ta li za cyj ny mi, w któ rych sa mi znaj du ją i wy bie ra ją
obiekt za byt ko wy, opi su ją go, ana li zu ją moż li wość ada pta cji na róż ne ce le i wska -
zu ją naj cie kaw szy po mysł. –�Mło�dzi�ma�rzą�oczy�wi�ście�i o si�łow�niach,�i o klu�bach�ta�-
necz�nych,�ale�zda�rza�ją�się�też�po�my�sły�wy�jąt�ko�wo�cie�ka�we – opo wia da koordyna-
tor ka. –�Je�den�chło�pak�opra�co�wał�świet�nie�przy�go�to�wa�ny�prak�tycz�nie�koncept�za-
gospo�da�ro�wa�nia�ca�łe�go�wnę�trza�sta�rej�fa�bry�ki�przy Szwedz�kiej.�Roz�ry�so�wał�do�kład�-
nie�miej�sca�do gry�w pa�int�ball,�sa�le�do re�kon�struk�cyjnych�walk�hi�sto�rycz�nych�itp.
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Fun da cja He re di tas to or ga ni za cja po żyt ku pu blicz ne go, któ rej
ce lem jest ochro na dzie dzic twa kul tu ro we go. Or ga ni zu je sze reg
pro jek tów edu ka cyj nych, nie tyl ko skie ro wa nych do mło dzie ży.
Wy da je pu bli ka cje z za kre su ochro ny i kon ser wa cji za byt ków,
w tym cza so pi smo „Spo tka nia z Za byt ka mi”.

www.fundacja-hereditas.pl

Tra fia ją się tak że doj rza łe po my sły re wi ta li za cyj ne, bio rą ce pod uwa gę eko no -
micz ny aspekt ży cia za byt ku. Zor ga ni zo wa nie do mu sa mot nej mat ki w pa ła cy ku
Ko no pac kie go na No wej Pra dze uczen ni ca opar ła na po my śle, by je go pen sjo na -
riusz ki go to wa ły obia dy dla lo kal nej spo łecz no ści i w ten spo sób fi nan so wa ły czę -
ścio wo utrzy ma nie obiek tu. Trze ba przy tym po wie dzieć, że opra co wa ne przez
uczniów war to ścio we pro jek ty nie gi ną w fun da cyj nym ar chi wum, ale są pu bli -
ko wa ne i roz sy ła ne do szkół, aby mo gły za in spi ro wać in nych do po dob nych dzia -
łań. No i przede wszyst kim wę dru ją do urzę du i mło dzie żo wych rad dziel nic, gdzie
roz pa tru je się je z ta ką sa mą po wa gą jak każ dą spo łecz ną ini cja ty wę pro po no -
wa ną przez do ro słych miesz kań ców. –�I je�śli�na�wet�ich�po�my�sły�nie�zo�sta�ną�zre�ali�-
zo�wa�ne,�to�jed�nak�świad�czą�o tym,�że�mło�dzi�lu�dzie�za�uwa�ża�ją�za�byt�ki,�któ�re�cze�ka�ją
na swo�ja�szan�sę. I to�jest�naj�waż�niej�sze – pod kre śla Ko mar -Mi chal czyk.

Eks plo ra cja
Fi na łem cy klu warsz ta tów jest za wsze ca ło dzien ny ob jazd edu ka cyj ny

po dwo rach i pa ła cach Ma zow sza, w któ rych pro wa dzi się lub nie daw no za koń -
czo no pra ce kon ser wa tor skie. Czę sto są to obiek ty nie do stęp ne dla zwie dza ją -
cych i nie opi sy wa ne w prze wod ni kach. Oczy wi ście, po dob nie jak dzia ło się to
wcze śniej w War sza wie, ucznio wie ma ją tu taj nie omal nie ogra ni czo ne moż li wo -
ści eks plo ra cyj ne – wcho dzą wszę dzie, od piw nic po cząw szy, cza sem aż na da -
chu skoń czyw szy. A po obiek cie opro wa dza się ich tak, jak stu den tów kon -
ser wa cji, po ka zu jąc rzad kie roz wią za nia kon struk cyj ne i tech nicz ne. Jed na
z uczest ni czek wspo mi na wi zy tę w neo re ne san so wym pa ła cu w Gu zo wie: –�Za�-
glą�da�li�śmy�do sta�rej,�bar�dzo�du�żej�ła�zien�ki�na koń�cu�ko�ry�ta�rza.�Sta�ła�tam�wie�ko�wa
wan�na z por�ce�la�ny.�Nikt�nie�ma�dzi�siaj�ta�kiej�w do�mu.�Był�tam�też�wiel�ki�piec,�że�by
ogrze�wać�ła�zien�kę.�Na ko�niec�wcho�dzi�li�śmy�do piw�nic�i wi�dzie�li�śmy,�jak�się�wy�pro�-
wa�dza�wo�dę�z ta�kie�go�bu�dyn�ku.�Wcze�śniej�nie�oglą�da�łam�za�byt�ko�wych�obiektów
w ta�ki�spo�sób,�bo�ra�czej�nikt�na to�nie�po�zwa�la.�

–�Ta�ki�kon�takt�z za�byt�ka�mi�naj�bar�dziej�pro�cen�tu�je,�po�bu�dza�wy�obraź�nię,�da�je�roz�-
wój�du�cho�wy,�a cza�sem�na�wet�kształ�tu�je�przy�szłość,�in�spi�ru�je�dowy�bo�ru�szko�ły�śred�-
niej� o pro�fi�lu� zwią�za�nym� z kon�ser�wa�cją� czy� sa�mych� stu�diów – pod su mo wu je
Ka ta rzy na Ko mar -Mi chal czyk. –�Z nie�któ�ry�mi�uczest�ni�ka�mi�z pierw�szych�edy�cji�ma�-
my� kon�takt� do te�raz,� już� są� do�ro�sły�mi� ludź�mi,� ale� wpa�da�ją� do nas,� słu�cha�ją...
I to�cie�szy!



Tropienie
ekologicznego śladu

– Mło dzie ży czę sto nie ob cho dzi, że ja kiś przed miot jest zro bio ny
kosz tem śro do wi ska na tu ral ne go, szcze gól nie je śli dzie je się to w da le -
kim kra ju. A my chcie li by śmy to choć tro chę zmie nić – mó wi Mał go rza -
ta Ko ło da z Fun da cji In cep tio.

W ko or dy no wa nym przez pa nią Mał go rza tę pro jek cie „EkoTrendy” co rocz nie
w po nad trzy dzie stu war szaw skich szko łach pod sta wo wych (ostat nie kla sy) i gim -
na zjach uda je się prze pro wa dzić trzy go dzin ne za ję cia ze świa do mej kon sump cji
i świa do mo ści eko lo gicz nej. –�Nikt�z nas�nie�jest�oczy�wi�ście�ide�ałem,�je�śli�cho�dzi�o za�-
cho�wa�nia�pro�eko�lo�gicz�ne,�ale�to�nie�zna�czy,�że�nie�po�win�ni�śmy�mieć�odro�bi�ny�świa�-
do�mo�ści�eko�lo�gicz�nej –�wy ja śnia Ko ło da. –�Chcie�li�by�śmy,�żeby�po za�ję�ciach�dzie�ci
prze�my�ci�ły�tro�chę�tej�wie�dzy�do do�mu,�na przy�kład�za�chę�ca�ły�ro�dzi�ców�do se�gre�ga�-
cji�śmie�ci.�Al�bo�żeby�dziew�czy�ny�po�my�śla�ły,�czy�le�piej�ku�pić�trzy�su�kien�ki�z sie�ciów�ki,
czy�mo�że�jed�ną�droż�szą,�ale�uszy�tą�namiej�scu�przez�pol�ską�fir�mę?�

Śla dy, któ re za so bą zo sta wia my 
–�Po�mysł�za�jęć�wy�ni�ka�z in�nych�na�szych�dzia�łań,�w tym�szko�leń�ze�zrów�no�wa�żo�-

ne�go�roz�wo�ju�w urba�ni�sty�ce,�po�świę�co�nych�wizji�przy�ja�znego�na�tu�rze�mia�sta�przy�-
szło�ści – opo wia da ko or dy na tor ka. –�Tym�ra�zem�chcie�li�śmy�iść�po�dob�nym�tro�pem,
ale�również�po�dy�sku�to�wać�o czymś,�co�jest�bliż�sze�uczniom. I pa�dło�na kwe�stię�kon�-
sump�cji,�ku�po�wa�nia,�uży�wa�nia�i wy�rzu�ca�nia�przed�mio�tów.�

W sa mej ma te rii warsz ta to wej po ka zy wa no te pro ble my na kil ka spo so bów.
Przede wszyst kim ana li zo wa no z ucznia mi na kon kret nych przy kła dach cykl ży -
cia pro duk tu, ca łą je go dro gę od mo men tu, gdy po wsta je w ja kimś okre ślo nym
miej scu, z kon kret nych su row ców i przy uży ciu pew nej si ły ro bo czej, by po tem
do trzeć róż ny mi środ ka mi trans por tu do od bior cy. Ten z ko lei uży wa ich przez
dłuż szy lub krót szy czas, a wresz cie – na róż ne spo so by – się ich po zby wa.
Przy oka zji oma wia no za gad nie nie śla du eko lo gicz ne go, czy li ca łe go na kła du su -
row ców, pro duk tów ubocz nych, pra cy i od pa dów, wią żą cych się z istnieniem każ -
de go z otaczających nas przed mio tów. 

Uwrażliwiano też uczniów na ab sur dy: na przy kład eko lo gicz ne bu ty z cał ko -
wi cie bio de gra do wal nych su row ców tra fia ją do nas z od le głej Ame ry ki Po łu dnio -
wej, czy li ze skraj nie kosz tow ne go eko lo gicz nie dy stan su. –� Przy tej� oka�zji
rozma�wia�liśmy,� jak� dłu�go� używa� się� przed�mio�tów,� cze�mu� prze�sta�je� się� to� ro�bić
i co�po�tem�się�z ni�mi�dzie�je�–�czy�da�się�je�zre�cy�klin�go�wać,�czy�tra�fia�ją�na wy�sy�pi�-
sko?�– re la cjo nu je Ko ło da. Przy świa do mo ści śla du eko lo gicz ne go przed mio tu,
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kwe stie te sta ją się waż ne i kon tro wer syj ne. Ta kon tro wer syj ność była do sko na -
łym przy czyn kiem nie tyl ko do dys ku sji o se gre ga cji śmie ci (wbrew po zo rom cią -
gle dla wie lu od kryw czej), ale przede wszyst kim do omó wie nia in dy wi du al nych
stra te gii kon su menc kich. Uczniów za chę ca no do re flek sji na te mat te go, jak po -
sia dać przed mio ty, a jed no cze śnie mak sy mal nie re du ko wać ich kosz tow ne eko -
lo gicz nie wy twa rza nie. Dys ku to wa no o no wych ini cja ty wach ta kich jak mo da
na wy po ży cza nie i na pra wia nie za miast wy rzu ca nia, na ku po wa nie „z dru giej rę -
ki”, na re no wa cję sta rych przed mio tów oraz na mi ni ma lizm kon sump cyj ny.
Dla ogrom nej więk szo ści dzie ci wszyst kie te roz wią za nia by ły od kryw cze. 

Ko ło da: –�Sta�ra�li�śmy�się�kształ�to�wać�świa�do�me�po�sta�wy�kon�su�menc�kie.�Pro�mo�-
wa�li�śmy�ku�po�wa�nie�mniej�szej�licz�by�pro�duk�tów,�przy tym�ku�po�wa�nie�lo�kal�nie�i wy�-
bie�ra�nie� w mia�rę� moż�li�wo�ści� na�tu�ral�nych� pro�duk�tów.� Chcie�li�śmy� osią�gnąć� to,
że�dzie�ci�bę�dą�czy�tać�ety�kiet�ki�i świa�do�mie�wy�bie�rać�przed�mio�ty,�po�tem�rów�nie�świa�-
do�mie� ich�uży�wać� i na ko�niec�dbać�o to,�co�się�z ni�mi�sta�nie,�gdy�prze�sta�ną�być
potrzebne.�

Eko in no wa cja
Dru gim waż nym kom po nen tem za jęć by ła pra ca czy sto warsz ta to wa.

Przed ucznia mi po sta wio no bar dzo kon kret ne wy zwa nie – w ma łych gru pach
mie li stwo rzyć po mysł in no wa cji zwią za nej z edu ka cją eko lo gicz ną. Wy ko rzy sty -
wa li w tym ce lu me to do lo gię de sign thin king, czy li kre atyw ne go roz wią zy wa nia
pro ble mów i two rze nia pro to ty pów po wsta łych roz wią zań. 



Ten opra co wa ny przed trzy dzie stu la ty na Uni wer sy te cie Stan for da w Ka li for -
nii pro ces łą czy w so bie kre atyw ność i in no wa cyj ność, sku pia jąc się na za spo ka -
ja niu po trzeb przy szłych użyt kow ni ków no we go wy na laz ku. –�Cho�dzi�nie�tyl�ko
o to,�by�czy�sto�in�tu�icyj�nie�wy�my�śli�li�coś�cie�ka�we�go,�ale�by�zro�bi�li�to�sys�te�ma�tycz�nie.
Naj�pierw�mie�li�wy�brać�do�ce�lo�wą�gru�pę�i od�po�wie�dzieć�so�bie�na py�ta�nie,�do ko�go
chcą�za�adre�so�wać�in�no�wa�cję�–�czy�ro�bią�ją�dla�sie�bie,�kla�sy,�szko�ły – wy ja śnia pa ni
Mał go rza ta. –�Po�tem�wy�obra�ża�li�so�bie�te�mat�dzia�ła�nia�–�dla�przy�kła�du�mo�że�to�być
elek�tro�ni�ka,�prze�mysł�spo�żyw�czy�czy�ubra�nio�wy.�A na ko�niec�wy�my�śla�li�ro�dzaj�ak�-
tyw�no�ści.�Dla nie któ rych uczniów by ła to kam pa nia spo łecz na, pro mu ją cą al bo
ja kąś świa do mą eko lo gicz ną usłu gę, al bo eko lo gicz ny pro dukt. In ni wy my śli li
na przy kład re cy klin go wy za stęp nik ja kie goś przed mio tu. Jesz cze in ni – mło dzież
za wsze wy ka zy wa ła się tu taj po my sło wo ścią – opra co wy wa li por tal dla szko ły,
na któ rym dziew czy ny mo gły wy mie niać się ubra nia mi za miast ku po wać no we
i wy rzu cać te, któ re się im znu dzi ły. Wszyst kie po my sły by ły ra zem dys ku to wa ne
i ana li zo wa ne. I na wet je śli nie mia ły kon kret ne go prak tycz ne go za sto so wa nia,
wy ko rzy sty wa no je ja ko ge ne ra tor re flek sji nad tym, co w dzie dzi nie świa do mej
kon sump cji i tro ski o śro do wi sko moż na re al nie zro bić. A róż ne uję cia te ma tu da -
wa ły uczniom oka zję do skon fron to wa nia swo ich sta no wisk i prze ko nań w za kre -
sie pro ble mów pro eko lo gicz nych. 

Bak cyl wraż li wo ści
To co uda wa ło się choć po czę ści pod dać kry tycz nej re flek sji w od nie sie niu

do czę ste go ku po wa nia ubrań, by ło nie do przej ścia w kwe stii te le fo nów i elek -
tro ni ki. Mło dych lu dzi jest oczy wi ście nie zwy kle trud no prze ko nać, by zre zy gno -
wa li z te go, co uwa ża się po wszech nie za do bro dziej stwo na szych cza sów. Cóż,
dys ku sja o przy jem no ściach jest być mo że jed ną z naj trud niej szych... –�Na�wet
wśród�zna�jo�mych�ten�pro�blem�by�wa�nie�zręcz�ny.�Lu�dzie�cza�sa�mi�ob�ru�sza�ją�się,�gdy
py�ta�się�ich,�czy�se�gre�gu�ją�śmie�ci�–�pod su mo wu je Ko ło da. –�To�jed�nak�nie�zna�czy,
że�nie�na�le�ży�go�po�dej�mo�wać.�Naj�waż�niej�sze�jest�pro�wa�dze�nie�dia�lo�gu�i da�wa�nie�do�-
bre�go�przy�kła�du�za�rów�no�dzie�ciom�jak�i do�ro�słym.�Dla�nas�waż�ne�jest�też,�że�by�za�-
szcze�pić�bak�cy�la�w dzie�cia�kach,�by�o tym�pa�mię�ta�ły�i roz�ma�wia�ły�w swo�ich�do�mach,
wpro�wa�dza�jąc�w nich�zmia�ny.�

Fun da cja In cep tio po wsta ła w grud niu 2011 ro ku z ini cja ty wy gru -
py ab sol wen tów Po li tech ni ki War szaw skiej, któ rzy w cza sie stu -
diów  an ga żo wa li się w dzia łal ność spo łecz ną na rzecz
śro do wi ska stu denc kie go. Zaj mu je się skie ro wa ną do mło dzie ży
dzia łal no ścią edu ka cyj ną, głów nie z dzie dzi ny edu ka cji oby wa -
tel skiej i ak ty wi zu ją cej, zwią za nej z na uka mi ści sły mi, di zaj nem
i ar chi tek tu rą.

www.inceptio.org.pl



Przemoc = niemoc
Prze my ka po ko ry ta rzu, sta ra się być prze zro czy sty. Nie zwra cać

ni czy jej uwa gi, nie draż nić ni ko go swo ją obec no ścią. I już pra wie
uda je mu się wejść do kla sy i usiąść ci cho w ław ce, gdy ktoś ła pie go
za ra mię. Od wra ca się i otrzy mu je pierw szy cios. Po tem dru gi. Wi dzi,
że za bi ją cym sto ją wszy scy je go ró wie śni cy. Pa trzą.

To jed na ze scen fil mu, któ ry mło dzież z kil ku dzie się ciu war szaw skich gim na -
zjów i li ce ów zo ba czy ła na warsz ta tach „Kla sa bez prze mo cy” Fun da cji MANZANA.
W ten spo sób da wa no im pre tekst do zmie rze nia się z pro ble mem prze mo cy ró -
wie śni czej.

Ma łe i wiel kie otwar cia
–�Otwie�ra�my�te�mat�z po�mo�cą�fil�mu�fa�bu�lar�ne�go.�Pusz�cza�my�te�je�go�frag�men�ty,

któ�re�do�ty�czą�prze�mo�cy – opo wia da o warsz ta tach pro wa dzą ca je psy cho log Jo -
an na Ogro dow ska z Fun da cji MANZANA. –�Są�to�sce�ny�po�ka�zu�ją�ce�hi�sto�rię�kla�sy,
wi�dzi�my�chło�pa�ka�i gru�pę�ró�wie�śni�ków,�któ�rzy�się�nad nim�znę�ca�ją,�aż�po�grą�ża�się
w co�raz�głęb�szej�de�pre�sji�i w fi�na�ło�wej�sce�nie�po�peł�nia�sa�mo�bój�stwo.�Film�jest�bar�-
dzo�współ�cze�sny,�do�brze�po�ka�zu�je�dzi�siej�sze�szkol�ne�re�alia�imło�dzież�ży�wo�na nie�go
re�agu�je. Gdy tyl ko pro jek cja się koń czy, uczest ni cy sia da ją w krę gu i za czy na ją
sze ścio go dzin ne za ję cia. Emo cje są jesz cze świe że, moż na po roz ma wiać o kon -
kret nych sce nach, zwie rzyć się, jak się je prze ży wa. Cza sem mło dzi po pro stu pła -
czą czy wy bu cha ją gnie wem, sil nie iden ty fi ku ją się z bo ha te ra mi fa bu ły. Jak to
czę sto zda rza się z fil ma mi, ekra no wa rze czy wi stość na kła da się na tę, któ ra wi -
dzów ota cza, prze sta je być tyl ko abs trak cyj nym ob ra zem. –�Oka�zu�je�się,�że�bar�dzo
wie�lu�uczniów�do�świad�czy�ło�w swo�im�ży�ciu�prze�mo�cy�czy�agre�sji�słow�nej�lub�psy�-
chicz�nej.�Je�śli�nie�w tej�szko�le,� to�w in�nej,�a na�wet�w do�mu – do da je Ogro dow -
ska. –�Wie�le�osób�na warsz�ta�tach�otwie�ra�się�i za�czy�namó�wić�o so�bie.�

W kon tak cie
Nie sta ło by się tak jed nak, gdy by nie spe cy ficz ne po dej ście tre ne rów

z MANZANY. Ogro dow ska: –�Do kla�sy�wcho�dzę�ja�ko�oso�ba.�Nie�men�tor�czy�psy�cho�-
log,�ale�czło�wiek,�któ�ry�też�ma�za so�bą�ja�kieś�trud�ne�do�świad�cze�nia�w szko�le.�Otwar�-
cie�o nich�mó�wię.�Je�stem�szcze�ra,�w ten�spo�sób�zwięk�szam�szan�se�na to,�że�otrzy�mam
to�sa�mo�z dru�giej�stro�ny.

Pro wa dzą cy warsz ta ty przy cho dzą do szko ły spo za niej, nie są ani na uczy cie -
la mi, ani szkol ny mi pe da go ga mi, ani ro dzi ca mi. Co wię cej, obie cu ją uczniom dys -
kre cję i do trzy mu ją tej obiet ni cy. I wła śnie dla te go mło dzie ży ła twiej mó wić
o praw dzi wych pro ble mach, o tym, co na praw dę dzie je się w ich ży ciu. –�Pra�cuje�-
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my�w szcze�rym�kon�tak�cie.�Bo�bez�re�la�cji�nie�ma�nic,�nie�tyl�ko�nawarsz�ta�cie.�Nie�cho�-
dzi�prze�cież�o to,�by�prze�ka�zać�mło�dym�lu�dziom�sta�ty�sty�ki�i zde�fi�nio�wać�prze�moc.
Chce�my�po�ka�zać,�że�po�mi�mo�iż�je�ste�śmy�do�ro�sły�mi�oso�ba�mi,�moż�na�z na�mi�na�wią�-
zać�kon�takt.�A to�jest�waż�ne,�bo�w przy�pad�ku�prze�mo�cy�szkol�nej,�wła�śnie�głów�nie
od osób�star�szych�moż�na�otrzy�mać�po�moc.

Bez złych in ten cji
Ja kie sy tu acje po ja wia ją się na warsz ta tach? 
Ogro dow ska wspo mi na kla sę, w któ rej pe wien chło pak wprost po wie dział, że

czu je się ofia rą prze mo cy ze stro ny wszyst kich sie dzą cych te raz wo kół nie go. Izo -
lo wa li się od nie go, wy śmie wa li, nikt z nim nie roz ma wiał na prze rwach. Nie ro -
zu miał dla cze go. Oka za ło się, że gru pa ma mu za złe je go li zu so stwo – grzecz nie
się zgła szał i ty tu ło wał na uczy ciel ki w li ceum per „pa ni pro fe sor”. –�A on�na�pra�-
wdę�nie�miał�złych�in�ten�cji,�po pro�stu�w do�mu�wy�cho�wy�wa�no�go�na bar�dzo�grzecz�-
ne�go�i uprzej�me�go. I ca�ła�sy�tu�acja�by�ła�w su�mie�jed�nym�wiel�kim�nie�po�ro�zu�mie�niem,
któ�re�trwa�ło�mie�sią�ca�mi�– opi su je tam tą sy tu ację edu ka tor ka. 

Oczy wi ście nie za wsze uda je się tak bez po śred nio roz po cząć roz wią zy wa nie
pro ble mów. Czę sto psy cho lo dzy wy wo łu ją dys ku sję o zna nych z me diów przy -
pad kach szkol nej prze mo cy – o chłop cach prze śla do wa nych za do mnie ma ny ho -
mo sek su alizm czy dziew czy nach, któ re szy ka nu je się w In ter ne cie, po ka zu jąc
mo men ty, gdy by ły w szko le mo le sto wa ne sek su al nie. Po co się ich prze śla du je?
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MANZANA Fun da cja Roz wo ju Umie jęt no ści Psy cho spo łecz nych
zo sta ła stwo rzo na dla wspar cia lu dzi i ich roz wo ju oso bi ste go.
Po ma ga we wszech stron nym roz wi ja niu umie jęt no ści psy cho lo -
gicz nych, spo łecz nych oraz zwią za nych z pra cą za wo do wą. 

www.manzana.org.pl

Czy ma my do te go pra wo? Jak dzia ła me cha nizm eska la cji prze mo cy? Roz ma wia
się wte dy o tym, co od czu wa ofia ra, ale tak że, co czu je ten, kto prze moc sto su je
oraz o uczu ciach to wa rzy szą cych świad kom prze mo cy. Pro ble mo wi tych ostat -
nich po święca się zresz tą naj wię cej uwa gi – są prze cież ty mi, któ rzy ma ją naj -
więk szy wpływ na prze mo c i na jej re al ne za trzy ma nie.

I na ko niec: –�Roz�ma�wia�my�o tym,�gdzie�moż�na szu�kać�wspar�cia.�Co�zro�bić�dla
sie�bie,�gdy�jest�się�ofia�rą,�al�bo�jak�ochro�nić�oso�by�po�szko�do�wa�ne,�gdy�je�ste�śmy�świad�-
kiem�prze�mo�cy.�Py�ta�my:�„Ko�mu�ufa�cie�w szko�le”? I za�wsze�ktoś�ta�ki�się�znaj�du�je.�Szu�-
ka�my�ta�kich�osób�w in�dy�wi�du�al�nych�przy�pad�kach�–�cza�sem�bę�dzie�to�ro�dzic,�cza�sem
bab�cia,�cio�cia,�ma�ma�na�sze�go�ró�wie�śni�ka,�na�uczy�ciel�ka,�wychowawca�–�mó wi Ogro -
dow ska. –�W ten�spo�sób�od�cza�ro�wu�je�my�błęd�ne�prze�ko�na�nie,�że�ofia�ra�prze�mo�cy
jest�bez�rad�na i nie�ma�wyj�ścia.�Brak�wia�ry�w moż�li�wość�zmia�ny�sy�tu�acji�pro�wa�dzi
do sa�mo�bójstw�i ra�dy�kal�nych�de�cy�zji.�Po�ka�zu�je�my,�że�za�wsze�jest�wyj�ście!

W świat
–�Naj�bar�dziej�po�ru�sza�ją�ce�są�dla�mnie�mo�men�ty,�gdy�spraw�ca�prze�mo�cy�pu�blicz�-

nie�przy�zna�je�się�do wi�ny.�Na�gle�uświa�da�mia�so�bie,�że�ro�bił�czy�ro�bi�to�sa�mo,�co�po�-
sta�ci�z obej�rza�ne�go�fil�mu.�In�ni�mó�wią�mu�wprost,�jak�bo�lą�je�go�za�cho�wa�nia.�A on
czę�sto� nie�wie� po pro�stu,� że� to� co� ro�bi� ko�mu�kol�wiek� prze�szka�dza.� Jest� zdzi�wio�-
ny – wspo mi na prowadząca warsztaty. –�I to�są�bar�dzo�moc�ne�chwi�le.�Chwi�le�te�ra�-
peu�tycz�ne,�coś�na�gle�się�dzie�je�sa�mo.

In nym czę stym efek tem za jęć jest roz ła do wa nie wza jem nych ura zów i kłót ni
w kla sach. Zda rza ją się na przy kład przy pad ki dwóch skon flik to wa nych grup, wza -
jem nie się igno ru ją cych, od se pa ro wa nych i agre syw nych wo bec sie bie. I znów,
me dia cja oso by z ze wnątrz mo że wszyst ko zmie nić. Wy star czy po roz ma wiać
o tym zja wi sku, spi sać na ta bli cy, co się im wza jem nie w so bie nie po do ba, jak
wy glą da ją ich re la cje, a jak chcie li by, że by wy glą da ły w przy szło ści. I po szu kać
spo so bu, by prze ła mać ten stan. 

A te raz dru ga stro na me da lu – co się ro bi, gdy or ga ni za to rzy za jęć tra fią
do klas świet nie zin te gro wa nych, ze zna ko mi tą at mos fe rą. –�Trze�ba�przy�znać,
że�ta�kich�jest�mnó�stwo.�By�łam�w kla�sach,�w któ�rych�uczniowie�przy�tu�la�ją�się,�dba�ją
o sie�bie,� opie�ku�ją� się� oso�ba�mi� nie�peł�no�spraw�ny�mi� – pod su mo wu je Ogro dow -
ska. –�Na�zy�wam�to�i bez�po�śred�nio�wska�zu�ję.�Zo�bacz�cie,�to�dzię�ki�wam�pa�nu�je�tu�ta�-
ka�świet�na at�mos�fe�ra,�jest�w kla�sie�przy�jem�nie�i chce�się�wam�przy�cho�dzić�do szko�ły.
Sta�ra�my�się�wzmoc�nić�te�po�sta�wy�to�le�ran�cji�i otwar�to�ści�na sie�bie.�A to�po�tem�popro�-
stu�idzie�sa�mo�w świat.
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Nawijka 
pod Pendereckiego

Pro fe sjo nal ni mu zy cy chwy ta ją za skrzyp ce, al tów kę, wio lon cze -
lę i za czy na ją grać. Naj pierw kla sycz ny ka wa łek Ba cha, po tem, o dzi -
wo, im pro wi za cję na te mat za czerp nię ty z mu zy ki Pen de rec kie go.
Jed nak w tym kon cer cie nie re per tu ar jest naj dziw niej szy, ale miej -
sce kon cer tu. Przed kwar te tem smycz ko wym sie dzą bo wiem ucznio -
wie, a do brą aku sty kę za pew nia ją mu ry ich szkol nej sa li.

W ra mach pro jek tu „Two rzę, więc je stem! – mu zycz ne warsz ta ty dla szkół” co -
rocz nie od by wa się oko ło stu go dzin warsz ta tów, pod czas któ rych ucznio wie
pierw szych klas szkół pod sta wo wych słu cha ją mu zy ki po waż nej, twór czo ją oma -
wia ją, by na ko niec skom po no wać własne utwo ry nią in spi ro wa ne. –�Chce�my�po�-
ka�zać,� że� mu�zy�ka� kla�sycz�na nie� jest� strasz�na i że� nie� jest� sztu�ką� nie�do�stęp�ną
i za�mknię�tą�w swo�jej�en�kla�wie. I jesz�cze�że�by�ko�ja�rzy�ła�się�z czymś�przy�jem�nym,�cze�-
go�na�praw�dę�moż�na sa�me�mu�do�świad�czyć – tłu ma czy ce le pro jek tu pro wa dzą ca
warsz ta ty Mo ni ka Kos -No wic ka z Fun da cji No wa Or kie stra Ka me ral na. –�Nie�ocze�-
ku�je�my,�że�dzie�ci�po na�szych�za�ję�ciach�od razu�pój�dą�do fil�har�mo�nii,�ale�gdy�usły�szą
ko�goś�gra�ją�ce�go�na skrzyp�cach,�po�wie�dzą:�„O,�to�cał�kiem�faj�ny�in�stru�ment”.�

Bach z bi tem 
Mu zy cy Fun da cji gra ją z ucznia mi już kil ka lat. –�Wszyst�ko�wzię�ło�się�stąd,�że

w przed�szko�lu�sy�na or�ga�ni�zo�wa�no�spo�tka�nia�z ro�dzi�ca�mi,�któ�rzy�ma�ją�cie�ka�wy�za�-
wód.�No�i zo�sta�li�śmy�z mę�żem�za�pro�sze�ni.�Za�bra�li�śmy�więc�dwie�ko�le�żan�ki,�zło�ży�li�-
śmy�kwar�tet�smycz�ko�wy�i za�gra�li�śmy – wspo mi na Mo ni ka Kos -No wic ka. –�A to�się
oka�za�ło�strza�łem�w dzie�siąt�kę.�Dzie�ci�pod�bie�ga�ły�do nas�i py�ta�ły,�kie�dy�jesz�cze�przyj�-
dzie�my.�

To co by ło tyl ko kon cer ta mi, prze ro dzi ło się szyb ko w in ny, bo gat szy po mysł,
ale je go pier wo ci ny są w „Two rzę, więc je stem” cią gle wi docz ne. Na pierw szych
za ję ciach w cy klu, gdy mu zy cy od wie dza ją szko łę, wy da je się, że zstę pu ją na zie -
mię pro sto z wiel kich sal kon cer to wych. Ich in stru men ty wzbu dza ją sen sa cję,
dzie ci są bar dzo za fa scy no wa ne skrzyp ca mi czy wio lon cze lą, nie mó wiąc już o ta -
jem ni czej al tów ce. –�Naj�czę�ściej�nie�mia�ły�jesz�cze�kon�tak�tu�z ży�wy�mi�in�stru�men�ta�-
mi,�ewen�tu�al�nie�w przed�szko�lu,�ale�w sa�mej�szko�le�już�tra�cą�tę�moż�li�wość.�Szko�ły
nie�ste�ty�na�sta�wia�ją�się�na edu�ka�cję�mu�zycz�ną�teo�re�tycz�ną,�a nie�prak�tycz�ną. I gdy
te�raz�ucznio�wie�do�sta�ją�do rąk�in�stru�men�ty,�to�je�so�bie�po pro�stu�wy�ry�wa�ją,�każ�dy
chce�ich�do�tknąć – opi su je at mos fe rę za jęć edukatorka. 



Za raz po tem dzie ci słu cha ją „Arii na stru nie G” Ba cha. –�I py�ta�my�je,�co�ta�kie�go
pod�czas�utwo�ru�od�czu�wa�ły,�z czym�im�się�on�ko�ja�rzy,�ja�kie�ob�ra�zy�przy�wo�łu�je,�bo
bar�dzo�waż�ne�jest,�że�by�roz�ma�wia�ły�omu�zy�ce�i po�tra�fi�ły�wy�ra�zić,�co�czu�ją,�by�się�te�-
go�nie�ba�ły,�nie�wsty�dzi�ły�i nie�za�my�ka�ły�w so�bie – do da je Kos -No wic ka. A gdy od -
po wia da ją, że to smut ne, że pa ła co we, że chy ba o ja kimś kró lu – pro po nu je się
im, by ten utwór prze ro bić i uczy nić we sel szym i bar dziej do mo wym, i nie o kró -
lach, a o nas. Jak to zro bić? Na przy kład przy spie szyć tem po utwo ru, do dać tam -
bu ryn, szej ker czy bęb ny, na któ rych oczy wi ście za gra ją sa me dzie ci. I tak wspól-
nym wy sił kiem z Ba cha po wsta je w efek cie coś zu peł nie in ne go.

Kro ta le i gu iro
Jesz cze więk sze sza leń stwo ofe ru je Krzysz tof Pen de rec ki. 
–�Wy�da�wać�by�się�mo�gło,�że�mu�zy�ka�współ�cze�sna�bę�dzie�nie�straw�na dla�dzie�ci

w pierw�szej�czy�dru�giej�kla�sie.�Wręcz�prze�ciw�nie�–�one�sły�szą�tam�prze�róż�ne�od�gło�sy,
za�czy�na�ją�wy�my�ślać�hi�sto�rię� i bo�ha�te�rów�– opo wia da Kos -No wic ka. –�„Sły�szysz
pszczo�ły?”�–�py�ta�my�–�„A co�one�ro�bią?” I po�wsta�ją�nie�sa�mo�wi�te�hi�sto�rie.

Tu taj  ma ły mi kro ka mi roz bu do wu je się głów ny po mysł warsz ta tów, któ rym
jest po ka za nie mu zy ki ja ko opo wie ści na pę dza nej na szą wy obraź nią. Wy ko rzy -
stu jąc eg zo tycz ne in stru men ty, ta kie jak bon go sy, djem be, ma ra ca sy, dzwon ki,
kro ta le, gu iro, vi bra slap, cow -bell czy ra in stick, Pen de rec kie go się nie tyl ko po -
dob nie do Ba cha prze ra bia, ale przede wszyst kim za mie nia go w fan ta stycz ną
opo wieść. 



A to dzieje się już na dru gim spo tka niu warsz ta to wym. Pod czas nie go ucznio -
wie ma ją za za da nie zbu do wać swo ją wła sną hi sto rię mu zycz ną. Bio rą, co za pa -
mię ta li z Ba cha i Pen de rec kie go, ale da ją się też pro wa dzić te mu, jak od czu wa ją
cha rak ter róż nych in stru men tów. –�W jed�nym�nie�któ�rzy�wi�dzą�so�nar�ło�dzi�pod�wod�-
nej,�in�ni�dzię�cio�ła,�któ�ry�utknął�w drze�wie – opo wia da Kos -No wic ka. –�To�spra�wia
uczniom�czy�stą�ra�dość�i przy�jem�ność.�Wi�dać,�że�dzie�ci�od�kry�wa�ją�coś,�cze�go�do tej
po�ry�nie�za�uwa�ża�ły.�

Nie któ rzy zresz tą przy no szą na za ję cia swo je in stru men ty – flet, skrzyp ce, gi -
ta ry, in ni wy my śla ją i gra ją ryt my bo dy per cus sion, klasz czą, tu pią, pstry ka ją. Cza -
sem na wet pi szą krót ki tekst, ry mu ją go i prze ra bia ją na frag ment ra po wej na wij ki,
włą cza nej po tem w opo wia da ną fa bu łę. I tak po wo li po wsta je abs trak cyj na hi -
sto ria, któ rej fa bu ła za le ży od dźwię ku. 

Mu szą w niej za pla no wać ja kieś otwar cie ak cji, punkt prze ło mo wy, wresz cie
efek tow ne za koń cze nie. A wszyst ko – co waż ne –�uda je się dzię ki pra cy gru po -
wej. Kos -No wic ka: –�Mó�wi�my�im�tak:�„Je�śli�ma�my�wspól�nie�coś�stwo�rzyć,�mu�si�cie�się
po�czuć�dru�ży�ną,�każ�dy�tu�taj�bę�dzie�za coś�od�po�wie�dzial�ny.�Ten,�któ�ry�po�psu�je�swo�-
ją�część,�po�psu�je�tak�że�efekt�ca�łej�dru�ży�nie”. I to�dzia�ła. 

Na za koń cze nie za jęć dzie cia ki wspól nie z pro fe sjo nal ny mi mu zy ka mi od gry -
wa ją na pi sa ny utwór, w któ rym łą czą się i da le kie echa Ba cha, i mu zy ka tra dy cyj -
na, i sza leń stwo współ cze snej har mo nii, i ele men ty utwo rów czy sto po pu lar nych,
i wiel ki twór czy po ten cjał; łą czą w kom po zy cji, któ rą wszyst kie dzie ci mo gą pod -
pi sać wła snym imie niem. Nie rzad ko, jak szcze rze oce nia ją pro fe sjo na li ści, są to
utwo ry na praw dę ory gi nal ne.

Świa do mość sztu ki
–�Pró�bu�je�my�za�szcze�pić�świa�do�mość,�że�ist�nie�je�te�go�ro�dza�ju�sztu�ka,�te�go�ro�dza�-

ju�mu�zy�ka. I ma�my�na�dzie�ję,�że�za�ko�du�je�się�to�pod�pro�go�wo,�by�już�ja�ko�do�ro�śli�mu�-
zy�ki�kla�sycz�nej�po pro�stu�się�nie�ba�li – pod su mo wu je opo wieść o pro jek cie Mo ni ka
Kos -No wic ka. A za py ta na o hi sto rię po ka zu ją cą, że po warsz ta tach rze czy wi ście
zo sta je w świa do mo ści dzie ci coś cen ne go, do da je: –�Gra�li�śmy�kie�dyś�kon�cert�w ko�-
ście�le�na Pra�dze. I po kon�cer�cie�po�de�szło�ja�kieś�dziec�ko�i po�wie�dzia�ło,�że�by�ło�na na�-
szych�za�ję�ciach,�więc�przy�pro�wa�dzi�ło�ma�mę. I bar�dzo�się�im�po�do�ba�ło,�pierw�szy�raz
w ży�ciu�obo�je�by�li�na ta�kim�kon�cer�cie.�Mó�wi�li�nam,�że�chcie�li�by�jesz�cze�kie�dyś�wpaść.

Fun da cja No wa Or kie stra Ka me ral na od 2001 ro ku zaj mu je się
pro mo cją mu zy ki kla sycz nej or kie stro wej i ka me ral nej oraz ope ry
i te atru mu zycz ne go. Or ga ni zu je kon cer ty, tak że dla szkół pod -
sta wo wych i gim na zjów. Pro wa dzi warsz ta ty mu zycz ne w przed -
szko lach i szko łach pod sta wo wych. Ra zem z uczniami z war-
szaw skich szkół zre ali zo wa ła i wy da ła pły tę z mu si ca lem dla
dzie ci „No we sza ty ce sa rza” wg ba śni H. Ch. An der se na.

www.fnok.pl



Warszawscy
stoczniowcy

Jak to jest wy god nie roz siąść się w ło dzi, któ rą sa me mu się zbu -
do wa ło, za nu rzyć w wo dzie wio sło szli fo wa ne wła sny mi rę ko ma i po -
pły nąć po raz pierw szy w ży ciu rze ką, któ rą do tąd wi dy wa ło się tyl ko
przez okno tram wa ju?  

–�W cza�sach,�kie�dy�wszyst�ko�moż�na ku�pić,�po�ży�czyć,�wy�na�jąć,�szcze�gól�ną�przy�-
jem�ność�spra�wia�wy�ko�na�nie�cze�goś�wła�sno�ręcz�nie,�od po�cząt�ku�do koń�ca.�A je�śli�jest
to�pięk�ny�drew�nia�ny�ka�jak,�któ�rym�moż�nana�stęp�nie�pły�wać,�jest�to�tym�więk�sza�przy�-
jem�ność�– mó wi Eli za Cho do row ska, dy rek tor pro gra mo wy Fun da cji KIM. Dzię ki
pro jek to wi Fun da cji pt. „War szaw skie stocz nie ka ja ko we – pro gram edu ka cji eko -
lo gicz nej i wi śla nej” dwu stu pięć dzie się ciu mło dych lu dzi z pię ciu war szaw skich
szkół wła sno ręcz nie zbu do wa ło pięć ka ja ków ża glo wych. I pły wa ło ni mi po Wi -
śle oraz wo dach Ka na łu Że rań skie go.

Pod prąd cza su
War sza wę, szyb ko roz wi ja ją cą się no wo cze sną me tro po lię za miesz ka łą przez

dwa mi lio ny osób, prze ci na jed na z naj dzik szych wiel kich rzek Eu ro py. Każ da wy -
ciecz ka na wi śla ne brze gi, na wet w mie ście czę ścio wo nieuregulowane i na dal
po ro śnię te la sa mi łę go wy mi, ma urok po dró ży w prze szłość. Po dob nie rzecz się
ma z pro jek tem „War szaw skie stocz nie ka ja ko we”. 

–�Po�wstał�on�z in�spi�ra�cji�przed�wo�jen�ny�mi�stocz�nia�mi�ka�ja�ko�wy�mi�pro�wa�dzo�ny�-
mi�w ra�mach�pi�sma�„Ma�ły�prze�gląd”,�za�ło�żo�ne�go�przez�Ja�nu�sza�Kor�cza�ka�i wy�da�wa�-
ne�go�przez�dzie�ci�dla�dzie�ci�w la�tach�dwu�dzie�stych�i trzy�dzie�stych�dwu�dzie�ste�go
wie�ku – opo wia da Mar cin Cho do row ski, pre zes Fun da cji KIM. –�Se�kre�ta�rzem�Ja�-
nu�sza�Kor�cza�ka�był�Igor�Ne�wer�ly,�póź�niej�szy�wy�bit�ny�pi�sarz,�a w tym�cza�sie�mło�dy
czło�wiek,�dzia�łacz�po�stę�po�we�go�ru�chu�wy�cho�waw�cze�go�i wiel�ki�pa�sjo�nat�ka�ja�kar�-
stwa.�Mło�dzież�pod opie�ką�Ne�wer�le�go�bu�do�wa�ła�róż�ne�ty�py�ka�ja�ków,�któ�ry�mi�spły�-
wa�ła�na�wet�do Gdań�ska.�Ta hi sto ria tak za fa scy no wa ła ak ty wi stów Fun da cji KIM,
że po sta no wi li wró cić do idei wła sno ręcz ne go bu do wa nia ka ja ków i ło dzi przez
mło dych lu dzi.

Kul to wy P -47
Sam mo del ka ja ków bu do wa nych na warsz ta tach Fun da cji też nie jest przy -

pad ko wy. –�Wy�bra�li�śmy�mo�del�ka�ja�ka�ża�glo�we�go�P�-47�we�dług�pro�jek�tu�Mie�czy�sła�-
wa�Plu�ciń�skie�go,�ko�lej�nej�wy�bit�nej�po�sta�ci,�któ�rą�chcie�li�śmy�przy�po�mnieć�uczniom
sto�łecz�nych�szkół – do da je Cho do row ski. –�Zwią�za�ny�ze�śro�do�wi�skiem�war�szawskich

FUNDACJA PROMOCJI  REKREACJI  „KIM”

117



że�gla�rzy�Plu�ciń�ski�pro�jek�to�wał�i bu�do�wał�ka�ja�ki�już�w la�tach�dwu�dzie�stych XX wie�-
ku.�A nie�któ�re�mo�de�le�za�pro�jek�to�wa�nych�przez�nie�go�jach�tów�do dziś�są�po�pu�lar�ne,
na przy�kład�w Au�stra�lii.

W za im pro wi zo wa nych w szko łach stocz niach pod czas kil ku spo tkań warsz -
ta to wych, z któ rych każ de trwa kil ka go dzin, pla nom P -47 ucznio wie na da ją ma -
te rial ny kształt. Wy ko nu ją wszyst kie te czyn no ści zwią za ne z bu do wą ka ja ków,
któ re nie wy ma ga ją spe cja li stycz nych na rzę dzi. Wpraw dzie do star cza się im już
go to we gię te ele men ty do bu do wy ło dzi, ale mu szą sa mi zło żyć z nich ka dłu by,
fre zo wać ele men ty drew nia ne, zro bić sie dze nia, szli fo wać, la kie ro wać, la mi no -
wać ka dłub, a na ko niec osa dzać maszt. Z pół fa bry ka tów wy ko nu ją wio sła i sa mi
je ma lu ją. Pod okiem szkut ni ków uczą się, jak uży wać na rzę dzi sto lar skich
od wkrę ta rek i wier ta rek przez stru gi i pi ły płat ni ce aż po szli fier ki oscy la cyj ne i ta -
śmo we. Bar dzo czę sto po raz pierw szy ma ją ta ki sprzęt w rę kach. 

–�Przede�wszyst�kim�roz�wi�ja�my�zdol�no�ści�ma�nu�al�ne.�Uczest�ni�cy�warsz�ta�tów�uczą
się�pod�staw�sto�lar�stwa�i szkut�nic�twa,�przy�jem�no�ści�ob�co�wa�nia�z na�tu�ral�nym�ma�te�-
ria�łem,�któ�rym�jest�drew�no – wy ja śnia Cho do row ska. Ta przy jem ność przy no si
w do dat ku na ma cal ny kon kret ny efekt – dzień po dniu ster ta wrę gów i płach ty
sklej ki dzię ki cięż kiej, gru po wej pra cy za mie niają się w praw dzi wą że glow ną łódź.
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Fun da cja Pro mo cji Re kre acji „KIM” pro mu je re kre ację ru cho wą
ze szcze gól nym uwzględ nie niem ka ja kar stwa i nor dic wal kin gu.
Or ga ni zu je szkół ki ka ja ko we, spły wy ka ja ko we, wy pra wy mor -
skie, tre nin gi i raj dy nor dic wal king oraz warsz ta ty z bu do wy ka -
ja ków i ca noe. Jed no cze śnie dzia ła na rzecz edu ka cji z za kre su
ochro ny przy ro dy i dzie dzic twa kul tu ro we go.

www.fundacjakim.pl

Skąd jed nak bie rze się ener gia te go pro jek tu i dla cze go mło dzi lu dzie w nim
uczest ni czą? –�Na to�py�ta�nie�mo�że�my�naj�le�piej�od�po�wie�dzieć�sło�wa�mi�Ja�nu�sza�Kor�-
cza�ka:�„Czło�wiek�lu�bi�wy�si�łek.�Lu�bi,�że�by�mu�się�uda�ło,�chce�wie�dzieć,�czy�po�tra�fi,
co�mo�że;�mi�mo� trud�no�ści� chce� skoń�czyć� i zwy�cię�żyć,� prze�ko�nać� sie�bie� i in�nych,
że�[jest]�sil�ny,�zręcz�ny”�– tłu ma czą pań stwo Cho do row scy.

Wo do wa nie
A gdy łódź jest już go to wa, oczy wi ście uro czy ście się ją wo du je. 
Od by wa się to al bo na sa mej Wi śle, al bo na Ka na le Że rań skim, czę sto w to wa -

rzy stwie ro dzi ców i na uczy cie li. Uczest ni cy pro jek tu prze cho dzą na miej scu szko -
le nie z umie jęt no ści pły wa nia ka ja kiem i z tech nik ra tun ko wych, po czym sta wia ją
ża gle i ru sza ją na spływ. Nie jed no krot nie po raz pierw szy w ży ciu scho dzą wte dy
na wo dę. 

I tu taj za czy na się dru ga, rów nie waż na część „War szaw skich stocz ni ka ja ko -
wych”. W pro jek cie nie cho dzi bo wiem tyl ko o bu do wę ło dzi, ale tak że o pro mo -
cję sa me go ka ja kar stwa ja ko ak tyw nej for my spę dza nia cza su oraz upo wszech -
nia nie wie dzy eko lo gicz nej. –�Ucznio�wie�po�zna�ją�war�szaw�ski�od�ci�nek�Wi�sły,�nie�mal
dzi�ką�wiel�ką�rze�kę�w środ�ku�eu�ro�pej�skiej�sto�li�cy,�jej�hi�sto�rię�i przy�ro�dę – do po wia da
Eli za Cho do row ska. Pod czas spły wów to wa rzy szą cy uczniom przy rod ni cy, eko -
lo dzy i var sa via ni ści po ka zu ją mło dzie ży mia sto i rze kę z no wej per spek ty wy. Tłu -
ma czą, czym jest ślu za im. Til lin ge ra. Kie dy po wstał Port Pra ski, a kie dy zbudo-
wa no war szaw skie mo sty? Opo wia da ją, że gniaz du ją ca nad Wi słą ry bi twa biało-
czel na jest za gro żo na wy gi nię ciem oraz jak chro nić la sy łę go we. 

Przede wszyst kim jed nak rze ka, prze mie rza na si łą wła snych ra mion, w sa mo -
dziel nie wy ko na nych ło dziach, po ka zu je mło dym lu dziom, co po tra fią, co mo gą. 

Ko ło
–�Szcze�gól�ną�ra�dość�i sa�tys�fak�cję�spra�wił�nam�fakt,�że�jed�ną�ze�szkół�bio�rą�cych

udział�w pro�jek�cie�by�ła�Szko�ła�Pod�sta�wo�wa�nr 133�z war�szaw�skich�Bie�lan,�do któ�rej
uczęsz�cza�ją�wy�cho�wan�ko�wie�Do�mu�Dziec�ka�„Nasz�Dom”,�za�ło�żo�ne�go�z ini�cja�ty�wy...
Ja�nu�sza�Kor�cza�ka�i Ma�ry�ny�Fal�skiej.�Hi�sto�ria�za�to�czy�ła�ko�ło...�– mó wią na ko niec
Cho do row scy.



FUNDACJA 
PRZYSTANEK TWÓRCZOŚĆ

120

Stwarzamy przestrzeń,  
by szukały w sobie

– Nie trak tu je my dziec ka ja ko ko goś ma łe go, ko go trze ba kształ cić
i uczyć. Prze ciw nie, ono przy cho dzi do nas w wie ku pię ciu lat z po ten -
cja łem, któ ry jest po pro stu nie by wa ły. A my je dy nie stwa rza my sy tu -
ację, by mo gło się twór czo wy ra zić – mó wi Ania Ol czyk -Gra bow ska,
ko or dy na tor ka pro jek tu „Twór cze Dzie cia ki” i pre ze ska Fun da cji Przy -
sta nek Twór czość.

Nic więc dziw ne go, że za ję cia pro wa dzo ne przez Fun da cję w bi blio te kach i do -
mach kul tu ry na Żo li bo rzu i Bie la nach przy cią ga ją ro dzi ców na wet z da le kie go
Ur sy no wa. Przy jeż dża ją ze swo imi dzieć mi w wie ku przed szkol nym i wcze sno -
szkol nym, sia da ją ra zem w krę gu, by wziąć udział w warsz ta tach, któ re sta no wią
oka zję do bu do wa nia wię zi, za ba wy i twór czej eks pre sji.

Szacunek i godność 
–�Gdy�uro�dzi�ły�się�mo�je�po�cie�chy,�za�uwa�ży�łam,�że�do�my�kul�tu�ry�ofe�ru�ją�za�ję�cia

tyl�ko�dla�dzie�ci�po�wy�żej�pią�te�go�ro�ku�ży�cia.�A mło�de�ma�my�ma�ją�mnó�stwo�cza�su,
zo�sta�ją�z ma�lu�cha�mi�w do�mu�i czu�ją�po�trze�bę,�aby�wyjść�do lu�dzi – wspo mi na po -
cząt ki pro jek tu Ania Ol czyk–Gra bow ska. –�Za�czę�łam�więc�my�śleć,�co�moż�na zro�bić,
że�by�pójść�z dziec�kiem�nawarsz�ta�ty�twór�cze,�w któ�rych�też�sa�ma�ja�ko�ro�dzic�mo�gła�-
bym�uczest�ni�czyć. I tak�roz�po�czę�ła�się�ca�ła�ini�cja�ty�wa.�

Po kil ku la tach „Twór cze Dzie cia ki” to set ki zre ali zo wa nych warsz ta tów twór -
czych, na uko wych i przy rod ni czych dla dzie ci, ro dzi ców i na uczy cie li. Mię dzy in -
ny mi warsz ta ty: twór cze go my śle nia, two rze nia fil mów ani mo wa nych i za ba wek,
art -re cy klin go we, tań ca twór cze go, eks pe ry men to wa nia, te atral ne, sen so rycz no -
-pla stycz ne, ar chi tek to nicz ne oraz opo wie ści o cie ka wost kach z róż nych stron
świa ta, a także spa ce ry ma łych od kryw ców. Wszyst kie pro wa dzą ani ma to rzy kul -
tu ry, ar ty ści, psy cho lo dzy i pe da go dzy, przede wszyst kim pa sjo na ci w swo ich
dzie dzi nach i oso by, dla któ rych waż na jest ko mu ni ka cja opar ta na sza cun ku
oraz dba łość o god ność. 

Pa ra dok sal nie nie sam pro gram za jęć jest tu jed nak naj waż niej szy, ale na pę -
dza ją ca je fi lo zo fia twór cze go wy cho wa nia. –�Nie�je�ste�śmy�na�sta�wio�ne�na cel,�efekt
koń�co�wy,�ale�na pro�ces�i at�mos�fe�rę�pod�czas�warsz�ta�tów.�Chce�my�po pro�stu�stwa�rzać
sy�tu�acje,�w któ�rych�dzie�ci�ba�wią�się�sztu�ką.�Co�istot�ne,�pra�cu�je�my�w du�chu�po�dą�ża�-
nia�za dzieć�mi�– opi su je tre ner ka w pro jek cie Mo ni ka Ol czyk, a ko or dy na tor ka do -
da je: –�Na prze�strze�ni�wie�lu�lat�pra�cy�nad tym�pro�jek�tem�sta�ra�li�śmy�się�być�co�raz



mniej�dy�rek�tyw�ni.�Na przy�kład�nawarsz�ta�cie�z ksią�żek�in�te�rak�tyw�nych�po�ka�za�li�śmy,
czym�ta�ka�książ�ka�jest� i za�pro�po�no�wa�li�śmy�dzie�ciom,�by�zro�bi�ły�książ�kę�o so�bie,
o swo�jej�ro�dzi�nie,�swo�jej�pa�sji�bądź�na wy�bra�ny�przez�sie�bie�te�mat.�Oka�za�ło�się,�że
dzie�ci�wy�bra�ły�wła�sne,�au�tor�skie�te�ma�ty.�Je�den�z chłop�ców�o pił�ce�noż�nej,�dziew�czyn�-
ka� o jed�no�roż�cach. I o to� nam� cho�dzi,� to� po�wta�rza�my� za�wsze� na warsz�ta�tach:
„Tu�dzia�ła�my�na za�sa�dzie�pra�cow�ni,�mo�że�cie�po�dą�żyć�za na�szym�po�my�słem,�ale�je�-
śli�czu�je�cie,�że�chce�cie�ro�bić�coś�swo�je�go,�to�je�ste�śmy�na to�otwar�ci”. Swo�bod�na at�-
mos�fe�ra�to�pod�sta�wa�na�szej�pra�cy.�Jest�po pro�stu�przy�jem�nie�ra�zem�być�i spę�dzać
czas.�Lu�bi�my�mo�men�ty,�gdy�dzie�ci�szu�ka�ją�w so�bie,�kie�dy�na�pę�dza�je�mo�ty�wa�cja�we�-
wnętrz�na.

Je zio ro z ka set Ro xet te
Na czym te twór cze dzia ła nia po le ga ją? 
Na za ję ciach sen so rycz nych pró bu je się za grać na zmy słach sma ku, za pa chu,

do ty ku. –�Dzia�ła�my�z róż�ny�mi�ma�sa�mi,�z wo�dą,�jest�du�żo�prze�le�wa�nia�i sma�ko�wa�-
nia.�Dzie�ci�bie�ga�ją�po róż�nych�fak�tu�rach – opi su je Ol czyk -Gra bow ska. – Cza�sem
two�rzy�my�mor�skie�kli�ma�ty.�Ro�bi�my�akwa�ria,�plu�ska�my�w ku�we�tach.�In�nym�ra�zem
sa�dzi�my� ro�śli�ny,�ba�wi�my�się�ma�są�pla�stycz�ną� i przy�go�to�wu�je�my�z niej�pro�duk�ty
do swoich�„za�baw�ko�wych”�skle�pów�–�pie�kar�ni,�cu�kier�ni�i in�nych.�

Z ko lei na warsz ta tach z two rze nia in te rak tyw nych ksią żek dzie ci kil ka kar tek
skła da ją w swo ją wła sną pu bli ka cję – z za gad ka mi, wkle ja ny mi ma te ria ła mi o róż -
nych fak tu rach, z la bi ryn ta mi... –�A na warsz�ta�tach�art�-re�cy�klin�go�wych�wpa�dli�śmy



napo�mysł,�że�by�wy�ko�rzy�stać�sta�re�ka�se�ty�VHS�ima�gne�to�fo�no�we.�Za�ję�cia�oka�za�ły�się
nie�sa�mo�wi�te,�bo�wszyst�kie�te�ka�se�ty�vi�deo�mia�ły�mnó�stwo�ta�śmy,�po�wsta�ło�więc�ta�-
śmo�we�je�zio�ro – wspo mi na Mo ni ka Ol czyk. – Dzie�ci�zu�peł�nie�nie�wie�dzia�ły,�co�to
jest,�za to�ro�dzi�ce�mie�li�łzy�w oczach,�bo�by�ły�tam�ka�se�ty�Ro�xet�te�i tym�po�dob�ne�rze�-
czy.�W koń�cu�za�czę�li�je�włą�czać�–�„Ojej�ku,�to�mój�ulu�bio�ny�ze�spól�był!”�–�i wszy�scy�się
śmia�li,�ja�kiej�wte�dy�słu�cha�ło�się�mu�zy�ki.�Ra�zem�po�dró�żo�wa�li�śmy�do prze�szło�ści.�

Natomiast spotkania z eks pe ry men tami fi zycz nymi wy gry wa ły dzię ki po my -
sło wi. –�Pro�wa�dzą�cy�ra�zem�z dzieć�mi�i ro�dzi�ca�mi�spraw�dzał,�czy�baj�ko�we�hi�sto�rie
mia�ły�by� po�twier�dze�nie� w rze�czy�wi�sto�ści� – opo wia da An na Ol czyk–Gra bow-
ska. –�Spraw�dza�li�śmy,�czy�uda�się�kil�ku�kra�sno�lud�kom�udźwi�gnąć�księż�nicz�kę.�Czy
moż�na�zje�chać�powło�sach,�tak�jak�zro�bi�ła�to�Rosz�pun�ka?�Czy�wilk�rze�czy�wi�ście�mógł
zdmuch�nąć�do�mek�trzech�świ�nek?�Sami�nawet�pró�bo�wa�li�śmy�zdmuch�nąć�drew�nia�-
ną�kon�struk�cję�za po�mo�cą�od�ku�rza�cza.�

Czę sto za ję cia są in spi ro wa ne po pro stu do stęp ny mi ma te ria ła mi. Pew ne go
ra zu or ga ni za tor ki zdo by ły du żą licz bę pla sti ko wych ru rek, co za in spi ro wa ło je
do two rze nia wod nych kon struk cji w par ku. Dzie ciom ten po mysł bar dzo się spo-
do bał. Nie któ re ro dzi ny wcho dzi ły na wet na wy so kie drze wa, two rząc ogrom ne
in sta la cje wod ne od ko ro ny drze wa do sa me go pod ło ża. Łą czy ło to umie jęt no -
ści kon struk tor skie, za ba wę, eks pe ry men to wa nie – a wszyst ko w oto cze niu przy -
ro dy.

Bu do wa nie wię zi
Rzad ko kto pra cu je z tak ma ły mi dzieć mi i ro dzi ca mi ra zem. Naj czę ściej jest

tak, że ro dzi ce mu szą od da wać dzie ci w rę ce ani ma to rów czy in struk to rów, a za -
ję cia od by wa ją się za za mknię ty mi drzwia mi. „Twór cze Dzie ciaki” prze ciw -
nie – sta wia ją z roz my słem na at mos fe rę ro dzin ną. Prze cież otwar cie dzie ci na
nieskrę po wa ną twór czość, je śli ma przejść w na wyk, wy ma ga także zmia ny po -
dej ścia pe da go gicz ne go ro dzi ców. Dla te go za pra sza się ich na warsz ta ty. 
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Fun da cja Przy sta nek Twór czość zaj mu je się edu ka cją ar ty stycz -
ną, szcze gól nie naj młod szych. In spi ruje lu dzi do po dej mo wa nia
sa mo dziel nych ini cja tyw kul tu ral nych, wy zwa la kre atyw ne my -
śle nie, rozwija ar ty stycz ne zainteresowania. Pro wa dzi warsz ta ty,
spa ce ry, ak cje ple ne ro we, dzię ki któ rym ca łe ro dzi ny mo gą ba -
wić się, two rzyć, dzia łać i re ali zo wać swo je pa sje.

www.tworczosc.org.pl

Jed nak przy ję cie fi lo zo fii Fun da cji, czy li idei part ner stwa, po wstrzy my wa nie
się od ocen (za rów no po chwa ł, jak i kry ty ki) i by cie -dla -dzie ci nie któ rym przy cho -
dzi z tru dem. –�Tłu�ma�czy�my�ro�dzi�com,�że�nie�cho�dzi�tu�o te�mat�czy�es�te�ty�kę,�ale�żeby
coś�wy�pły�wa�ło�po pro�stu�z dziec�ka – opo wia da Ania, a Mo ni ka Ol czyk uzu peł -
nia: –�Po�mi�mo�że�edu�ku�je�my�ro�dzi�ców,�aby�po�dą�ża�li�za dziec�kiem,�to�wi�dzi�my�jak
ja�kieś�ra�my,�przy�zwy�cza�je�nia�w nich�zo�sta�ją.�Chcą,�by�tra�wa�na ob�raz�ku�by�ła�zie�lo�-
na,�a nie�bo�nie�bie�skie,�by�dziec�ko�ko�niecz�nie�się�pod�pi�sy�wa�ło�w ro�gu�i za�raz�po�ka�zy�-
wa�ło�pra�cę�pa�ni.�Gdy�więc�wi�dzi�my�na�rzu�ca�nie�zda�nia,�wy�mu�sza�nie,�by�by�ło�„ład�nie”,
udzie�la�nie�za du�żej�licz�by�rad,�sta�ra�my�się�o tym�roz�ma�wiać.�

Mię dzy in ny mi dla te go na każ dych warsz ta tach pra cu je aż dwóch pro wa dzą -
cych – by in dy wi du al nie pod cho dzić do dzie ci, da wać im uwa gę, za uwa żać trud -
no ści, wspie rać ro dzi ców. Sa ma wspól na pra ca twór cza tak że ro bi swo je. Ro dzi ce
nie tyl ko wi dzą dzie ci w dzia ła niach i ak tyw no ściach, ale mo gą za trzy mać się,
współ two rzyć, dać dziec ku uwa gę i czas. Mo gą ode rwać się na chwi lę od obo -
wiąz ków, od po cząć, po grą żyć w twór czej pra cy, po sza leć. Mo gą rów nież dzie lić
swo je do świad cze nie z in ny mi ro dzi ca mi, bę dą cy mi w tej sa mej sy tu acji. Wie le
dzia łań jest zresz tą dla nich sil ną in spi ra cją. 

–�Przy�cho�dzą�i dzie�lą�się�tym,�że�na�uczy�li�się,�jak�za�miast�ku�po�wać�za�baw�ki,�two�-
rzyć�je�ra�zem�z dzieć�mi�re�cy�klin�go�wo.�Wła�sny�mi�rę�ko�ma,�wspól�nie,�ni�sko�bu�dże�to�-
wo�– opi su je Mo ni ka Ol czyk. –�In�ni�zo�ba�czy�li,�że�gdy�w ku�we�cie�z Ikei�roz�sy�pa�li�śmy
mą�kę�i groch,�ich�dziec�ko�przez�go�dzi�nę�ba�wi�ło�się�z ta�ką�fraj�dą,�ja�kiej�ni�gdy�chy�ba
nie�mia�ło. I że�za�miast�dro�giej�za�baw�ki�mo�gą�ku�pić�ten�groch�za dwa�zło�te.�Ma ło te -
go, Przy sta nek Twór czość pro wa dzi tak że warsz ta ty wspie ra ją ce dla ro dzi ców.

Ro dzi ciel stwo bli sko ści
–�Naj�cen�niej�sze�sy�tu�acje�są�wte�dy,�gdy�dziec�ko,�któ�re�z róż�nych�po�wo�dów�jest�za�-

blo�ko�wa�ne�twór�czo,�za�czy�na�otwie�rać�się,�od�naj�dy�wać�swo�ją�dro�gę�i przy�jem�ność
w dzia�ła�niu.�Da�je�my�czę�sto�tyl�ko�czas,�prze�strzeń�i at�mos�fe�rę�do�bro�wol�no�ści.�Gdy
dziec�ko�z�naj�du�je�swój�ży�wioł,�wcho�dzi�w to,�co�lu�bi�i cał�ko�wi�cie�się�an�ga�żu�je – opi -
su je efek ty swo ich dzia łań Ol czyk–Gra bow ska. –�Nie�cho�dzi�o to,�by�dzie�ci�by�ły
w przy�szło�ści�ar�ty�sta�mi,�tyl�ko�szczę�śli�wy�mi�ludź�mi,�em�pa�tycz�ny�mi,�wraż�li�wy�mi,�któ�-
rzy�po�tra�fią�wy�ra�zić�to,�co�czu�ją.�Naj�waż�niej�sze�dla�nas�to�stwa�rzać�sy�tu�ację�spo�tka�-
nia,�na któ�rym�wszy�scy�się�do�brze�czu�ją�i ma�ją�ocho�tę�two�rzyć.
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W zielonym korytarzu
– Po ka zu je my wszyst ko, co bu dzi za in te re so wa nie dziec ka, a jed no -

cze śnie nie jest bez po śred nio osią gal ną wie dzą w szko le. My nie śpie -
wa my „Pły nie Wi sła, pły nie” i nie mó wi my, że jest to nie bie ska wstą-
żecz ka, ale opo wia da my o rze ce re al nej, po ka zu je my, że cza sem nie sie
ona za gro że nie, że moż na wdep nąć w bło to, a gdy się za głę bo ko za -
nu rzy rę kę, moż na się po mo czyć – mó wi Ro bert Jan kow ski, pre zes
Fun da cji Rok Rze ki Wi sły.

A je śli Wi sła nie jest ani tą nie bie ską wstą żecz ką, w któ rej miesz ka war szaw -
ska Sy ren ka, ani – jak my śli wie lu z nas – brud ną, śmier dzą cą, nie bez piecz ną i ma -
ło cie ka wą rze ką? To czym? Mo że to uni kal ny eko sys tem, le żą cy na wy cią gnię cie
rę ki? Mo że rze ka o wa lo rach na tu ral nych, pły ną ca przez śro dek wiel kie go mia -
sta? Mo że to za wsze go to wy na przy ję cie każ de go chęt ne go ob szar do dzia łań
re kre acyj nych, spor to wych, ale i za ba wy oraz pro jek tów edu ka cyj nych? Mo że to
gi gan tycz ne la bo ra to rium dla na sze go po zna nia, źró dło in spi ra cji, ge ne ra tor po -
zy tyw nych emo cji i dzia łań? 

Do po szu ki wa nia trze ciej dro gi my śle nia o Wi śle – za miast tej cu kier ko wej oraz
tej wy ni ka ją cej ze ste reo ty pów – Fun da cja Rok Rze ki Wi sły w ra mach pro jek tu
„Ma ły in ku ba tor wie dzy o Wi śle” pró bo wa ła prze ko nać dwa dzie ścia grup uczniów
ze szkół pod sta wo wych. Że by im to uła twić, za pro si ła na uni kal ny cykl ak tyw no -
ści, w cza sie któ rych do świad cza ły Wi sły na prze strze ni trzech pór ro ku. –�Wią�za�-
li�śmy�za�ję�cia�z na�tu�ral�nym�to�kiem�ży�cia�rze�ki,�je�śli�by�ło�zim�no,�to�mar�z�li�śmy�ra�zem
z dzie�cia�ka�mi,�je�śli�by�ło�go�rą�co,�to�bie�ga�li�śmy�po pia�sku�al�bo�się�wy�grze�wa�li�śmy.�Bo
prze�cież�tyl�ko�tak�przyj�mu�je�się�na�tu�ral�ne�wi�śla�ne�im�pul�sy�i tyl�ko�w ten�spo�sób�moż�-
na za�ra�zić�mi�ło�ścią�do rze�ki – wy ja śnia Jan kow ski. 

Trzy spo tka nia – jed no je sie nią, dru gie w zi mie i trze cie na wio snę – bu do wa -
ły cykl, któ ry na tu ral nym bie giem rze czy miał być już w okre sie let nim z wła snej
ini cja ty wy kon ty nu owa ny przez dzie ci, ich ro dzi ców oraz na uczy cie li.

Oswa ja nie rze ki
I oto pew ne go je sien ne go ran ka dzie ci za ło ży ły ka po ki i roz sia dły się w dwu -

na sto me tro wym ba cie wi śla nym za cu mo wa nym w Por cie Czer nia kow skim. Oczy -
wi ście od ra zu wszyst ko je in te re so wa ło. A jak łódź jest zbu do wa na? Ja kie to
drew no? Jak wy glą da i dzia ła sil nik, a jak się go od pa la? I cze mu szar pie ło -
dzią? –�Wsia�da�ły�„na pew�nia�ka”�do wiel�kiej�drew�nia�nej�cięż�kiej�ło�dzi,�uczy�ły�się�za�-
sad�bez�pie�czeń�stwa,�przy�zwy�cza�ja�ły – opo wia da o rej sie Ja now ski. –�A po�tem�ta
pew�ność�by�ła�wy�sta�wio�na na pró�bę,�bo�wy�pły�wa�li�śmy�i na�gle�łód�ka�sta�wa�ła�się�ma�-
lut�ka�wo�bec�prze�strze�ni�Wi�sły�o po�nad czte�ry�stu�me�tro�wej�sze�ro�ko�ści.



Ogrom na więk szość dzie ci nie pły wa ła ni gdy wcze śniej, a je śli już – to że glo -
wa ła po je zio rach, ni gdy na Wi śle i ni gdy w te go ro dza ju tra dy cyj nej ło dzi. Gdy
pierw sze emo cje opa dły, rejs prze ra dzał się w pre tekst do za jęć, pod czas któ rych
fil tro wa no wi śla ną wo dę, zbie ra no in for ma cje o za nie czysz cze niach che micz nych
i o za wie si nach, za sta na wia no się, dla cze go wo da w Wi śle ma ta ką, a nie in ną bar -
wę i czy na praw dę jest brud na? No i oczy wi ście – moż na by ło wy cią gnąć rę kę
za bur tę, za nu rzyć dłoń i do tknąć już oswo jo nej rze ki. I po czuć jej si łę. 

A stąd, sko ro dzie ci po czu ły moc wi śla ne go prą du, krót ka dro ga pro wa dzi ła
do pró by wy ko rzy sta nia ener gii wo dy. Po mo gło to, co zna le zio no na pia sku
po wy lą do wa niu na brze gu. –�Po�wsta�wa�ło�ko�ło�na pły�wa�ku�z dy�na�mem�elek�trycz�-
nym�i mier�ni�kiem�elek�trycz�nym�ze�wskaź�ni�kiem.�Sa�me�je�kon�stru�owa�ły!�Star�sze�kla�-
sy�w ogó�le�nie�by�ły�in�for�mo�wa�ne,�co�do�kład�nie�ma�ją�zro�bić�i mu�sia�ły�się�do�my�ślić,
co�na�le�ży�ze�zna�le�zio�nych�ele�men�tów�stwo�rzyć,�a po�tem�spon�ta�nicz�nie�wpa�da�ły
na po�mysł,�jak�użyć�„wy�na�laz�ku”�nawo�dzie – mó wi Jan kow ski. –�I do�cho�dzi�ły�do te�-
go,� że� wła�śnie� zbu�do�wa�ły� ma�łą� elek�trow�nię,� któ�rą� za�raz� pusz�cza�li�śmy
w ruch�–�a za tym�oczy�wi�ście�po�szła�prak�tycz�na wie�dza�z hy�dro�dy�na�mi�ki,�fi�zy�ki�ru�-
chu,�ale�i sa�mej�pro�duk�cji�zie�lo�nej�ener�gii. Gdy za ba wa osią ga ła apo geum – a prze -
cią ga no jesz cze li nę na ła wi cy wi śla nej oraz szu ka no skar bów – za ję cia koń czo no,
zo sta wia jąc dzie ci z po trze bą po wro tu (choć by my śla mi) nad Wi słę w ko lej nych
dniach i ty go dniach... 



Wiecz nie su che pió ro
Zi mą, aby sil niej zwią zać wi śla ne od kry cia z co dzien no ścią dzie ci, edu ka to rzy

z Fun da cji od wie dza li uczniów w szko łach. Tam oka zy wa ło się, że po mysł po łą -
cze nia spo tkań w cykl dzia ła. –�Ob�ser�wa�cja�dzie�ci�i roz�mo�wa�z na�uczy�cie�la�mi�po�-
ka�za�ły�nam,�że�uczniom�trze�ba�na�ukę�utrwa�lać,�by�wnich�na�praw�dę�ży�ła – wy ja śnia
Jan kow ski. –�I�że�wie�lo�krot�ny�kon�takt�z edu�ka�to�ra�mi,�mającymi�to�samo�podejście,
wzmac�nia�po pro�stu�efekt�fi�nal�ny. Dzie�ci�na nas�w szko�le�cze�ka�ły,�przy�go�to�wy�wa�ły
za�wsze�ja�kieś�ry�sun�ki,�wspo�mi�na�ły�rejs�sprzed�trzech�mie�się�cy.�

Tym ra zem pod okiem en tu zja stów eko lo gii, ży cia bio lo gicz ne go rze ki i or ni -
to lo gów ucznio wie szy ko wa li ko deks przy ja cie la rze ki, w któ rym wy pi sy wa li, cze -
go czło wiek rze ce ro bić nie po wi nien. Oglą da li też sta re zdję cia, po ka zu ją ce
daw ne ży cie nad Wi słą, bu do wa li i wo do wa li ło dzie ze sty ro pia nu i pla ste li ny, ba -
da jąc wy por ność, roz po zna wa li na plan szach nad wi ślań skie zwie rzę ta oraz ukła -
da li de kla ra cję Przy ja ciół Wi sły. Po za tym po zna wa li li ście i na sio na drzew, uczy li
się o spo so bach ich roz sie wa nia, na tłusz cza li pió ra pta sie i spraw dza li, czy spły -
wa po nich wo da. A na po że gna nie otrzy my wa li za pro sze nia na zbli ża ją ce się
wio sen ne dzia ła nia Dziel ni cy Wi sła – czy li ini cja ty wy po le ga ją cej na ak ty wi zo wa -
niu te re nów wi śla nych – by ra zem z ro dzi ca mi wziąć udział w warsz ta tach, kon -
cer tach, po ka zach, któ rych dzie siąt ki co ro ku od by wa ją się nad wo dą. 

Ale nie tyl ko dzie ci do sta wa ły coś od edu ka to rów. Sa mym na uczy cie lom zo -
sta wia no kon spek ty i sce na riu sze lek cji, któ re mia ły pod trzy mać ży cie wi śla ne go
te ma tu w świa do mo ści uczniów do na stęp nej po ry ro ku...

Wio sna
Skąd czer pie się tak świet ne po my sły edu ka cyj ne? 
–�Z te�sto�wa�nia�na wła�snych�dzie�ciach�i na kon�sul�to�wa�niu�z ni�mi�te�go,�co�mo�że

ich�ró�wie�śni�ków�in�te�re�so�wać – przy zna je się ze śmie chem Jan kow ski. 
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Fun da cja Rok Rze ki Wi sły dzia ła na rzecz bu do wy do brej mar ki
Kró lo wej Pol skich Rzek. Do pro wa dzi ła do usta no wie nia przez
Sejm RP ro ku 2017 Ro kiem Rze ki Wi sły. Da ło to im puls do se tek
od dol nych ak cji wzdłuż rze ki, pro wa dzo nych przez róż ne or ga -
ni za cje. 

www.rokwisly.pl

Pro jekt za my ka ły wio sen ne warsz ta ty, w któ rych ta po my sło wość mia ła swo -
je efek tow ne do peł nie nie. Tym ra zem wę dro wa no z dzieć mi po la sach łę go wych,
za ska ku jąc je oczy wi ście fak tem, że w środ ku mia sta moż na od kryć tak na tu ral -
ne ścież ki. Mo gły te raz szu kać wo kół sie bie zwie rząt i ro ślin, któ re po zna ły pod -
czas zi mo we go spo tka nia, zo ba czyć ja kie drze wa wy ra sta ją z zia ren, któ ry mi
ba wi ły się w szko le. A co naj waż niej sze, wśród drzew na ty ka ły się na or ni to lo ga
i ob rącz kar kę, ła pią cych w wiel kie sie ci pta ki. 

–�Dzie�ci�wyj�mo�wa�ły�pta�ki�z sie�ci,�uczy�ły�się,�jak�je�trzy�mać,�by�nie�po�ła�mać�im
skrzy�deł,�jak�umie�ścić�głów�kę�mię�dzy�swo�imi�pla�ca�mi.�Mu�sia�ły�od�na�leźć�w so�bie�em�-
pa�tię�i de�li�kat�ność�– wspo mi na Jan kow ski. –�Wi�dzia�ły,�jak�za�kła�da�się�ob�rącz�ki,�a że
zbli�żał�się�okres�skła�da�nia�ja�jek,�roz�róż�nia�ły�na�wet�płeć�pta�ków. I to�da�wa�ło�im�na�-
praw�dę�nie�sa�mo�wi�tą�fraj�dę.

I znów, po dob nie jak pod czas otwie ra ją ce go pro jekt rej su, wi dać by ło, że tu -
taj, nad rze ką czy na niej, bodź ce do cie ra ją do dzie ci wy jąt ko wo sil nie, na tu ral ne
śro do wi sko jest bar dzo in ten syw nie nie przez nie prze ży wa ne, a na by wa nie umie -
jęt no ści przy cho dzi wy jąt ko wo ła two.

Bez koń ca
Ostat nie spo tka nie cy klu „Ma ły in ku ba tor wie dzy o Wi śle” pod su mo wy wa ło

ca łość i zo sta wia ło dzie ci z wie dzą o sys te mie eko lo gicz nym rze ki, o ener gii jej
wo dy i o pod sta wach na uty ki rzecz nej. Ale to oczy wi ście nie ko niec, w pro jek cie
nie cho dzi ło tyl ko o prze ka za nie dzie ciom kon kret nych umie jęt no ści i kon kret -
nej wie dzy, ale o uru cho mie nie trwa łe go i za an ga żo wa ne go za in te re so wa nia Wi -
słą i jej oto cze niem. Trze ba do dać – nie tyl ko w świa do mo ści dzie ci. 

–�W „In�ku�ba�to�rze”�za�pew�nia�li�śmy�wie�dzę,�po�da�ną�w bar�dzo�przy�swa�jal�ny�spo�-
sób,�ale�też�in�spi�ro�wa�li�śmy�do ak�tyw�no�ści�w nie�co�dzien�nym�oto�cze�niu.�Do�świad�cze�-
nia�z in�nych�kra�jów�po�ka�zu�ją,�że�w śro�do�wi�sku�na�tu�ral�nym�moż�na bu�do�wać�owie�le
szer�szą�i bar�dziej�war�to�ścio�wą�ofer�tę�edu�ka�cyj�ną.�Amy�w za�się�gu�rę�ki�ma�my�bez�cen�-
ną�po�moc�na�uko�wą�–�pod okna�mi�na�szych�do�mów�roz�cią�ga�się�gi�gan�tycz�ny�eko�-
sys�tem�w środ�ku�wiel�kiej�me�tro�po�lii,�co�nie�ma�pre�ce�den�su�w żad�nej�eu�ro�pej�skiej
sto�li�cy – pod su mo wu je Jan kow ski. –�Wy�star�czy�spoj�rzeć:�oto�rze�ka�ze�swo�imi�la�sa�-
mi�łę�go�wy�mi,�zie�lo�ny�ko�ry�tarz,�któ�rym�no�cą�wę�dru�ją�li�sy�czy�bo�bry,�gdzie�moż�na zna�-
leźć�śla�dy�dzi�ków�i sa�ren,�gdzie�łoś�po�tra�fi�bro�dzić�wwo�dzie,�a or�ły�uno�szą�się�nad tym
wszyst�kim�i jed�no�cze�śnie�–�mi�lio�no�we,�dy�na�micz�ne�mia�sto,�w któ�rym�ży�je�my.�Więc
na czym�ma�my�opie�rać�edu�ka�cję,�jak�nie�na czymś�tak�cie�ka�wym?
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Wokół Wisły
– Jeź dzi my w gó ry, jeź dzi my nad mo rze, a tuż obok ma my prze cież

nie zwy kle atrak cyj ną geo gra ficz nie prze strzeń – wska zu je Aga ta Po -
ra ziń ska. A Ka mil Po ra ziń ski do da je: – Ale jed no cze śnie w świa do mo -
ści nie któ rych lu dzi jesz cze ca ły czas Wi sła wy da je się re jo nem zanied-
ba nym, brud nym, na wet nie bez piecz nym. 

Po ka zać war sza wia kom to, co dla nich po zor nie nie cie ka we, ale i od cza ro wać
prze są dy, któ ry mi ob ro sły wi śla ne brze gi w ostat nich la tach pró bu je Sto wa rzy -
sze nie Geo gra fów Pol skich i Przy ja ciół Geo gra fii. W ra mach pro jek tu „Wi sła – przy -
rod ni cza prze strzeń War sza wy” co rocz nie prze wod ni cy or ga ni zu ją dla szkół pod-
sta wo wych i gim na zjów kil ka na ście spa ce rów edu ka cyj nych przez nad wi ślań skie
łę gi i pla że oraz po nad rzecz nych bul wa rach i mo stach. 

Pro wa dzą ca za ję cia z ra mie nia Sto wa rzy sze nia Aga ta Po ra ziń ska tak opo wia -
da o po cząt kach po my słu: –�Pod�czas�wcze�śniej�szych�pro�jek�tów�za�uwa�ży�li�śmy,
że�bar�dzo�du�żo�dzie�ci�ni�gdy�w ży�ciu�nie�by�ło�nad Wi�słą.�Ude�rzy�ło�nas,�że�ist�nie�je�po�-
trze�ba,�aby�uczniów�popro�stu�za�cząć�przy�pro�wa�dzać�nad sto�łecz�ną�rze�kę.�Bo�oni�sa�-
mi�tu�nie�przy�cho�dzą,�nie�zna�ją�tych�te�re�nów.�Ale�nie�przy�cho�dzą�też�z ro�dzi�ca�mi
i zda�je�się,�że�prze�strzeń�Wi�sły�nie�ist�nie�je�w men�tal�no�ści�ich�ro�dzin.

Z tej po trze by zro dzi ła się idea edu ka cyj nych dzia łań w te re nie – a nie
przed szkol ną ta bli cą – któ re oprócz so lid nej por cji geo gra ficz nej wie dzy wy ra -
bia ły by tak że zwy kły na wyk prze by wa nia nad Wi słą i trak to wa nia jej ja ko prze -
strze ni re kre acyj nej.

Sami nad Wisłą
Co się na pro jek to wych za ję ciach ro bi? Oczy wi ście przede wszyst kim spa ce -

ru je. I to na dość długich, kil ku ki lo me tro wych dy stan sach, zmie nia jąc przy tym
brze gi rze ki, prze ci na jąc mo sty czy ko rzy sta jąc z pro mów wi śla nych. Każ da wy -
pra wa trwa kil ka go dzin i jest to czas bardzo aktywny. 

Pod czas mar szu mło dzi lu dzie mo gą zo ba czyć, a nie rzad ko i do tknąć te go,
co zna ją ze szko ły pod po sta cią su chych ter mi nów geo gra ficz nych. Stą pa ją po te -
re nie za le wo wym, wspi na ją się na skar pę wi śla ną, by znów wró cić do ko ry ta rze -
ki, ob cho dzą sta ro rze cze, prze dzie ra ją się przez las łę go wy, ma jąc przed so bą
wy spy, ła chy i ła wi ce na Wi śle. Ob ser wu ją przy ro dę, roz glą da ją się za nad rzecz -
ny mi pta ka mi, szu ka ją drzew nad gry zio nych przez bo bry, do wia du ją się, ja ki
dźwięk wy da je ru dzik. 

Ale przy glą da ją się tak że cze muś in ne mu: –�Stam�tąd�ina�czej�wi�dać�na�wet�sa�-
mo�mia�sto.�Dzie�ci�mo�gą�je�zo�ba�czyć�z zu�peł�nie�no�wej�per�spek�ty�wy,�róż�nią�cej�się
diam�et�ral�nie�od tej�zza�szyb sa�mo�cho�du�czy�ko�mu�ni�ka�cji�miej�skiej�– do da je Aga ta



Po ra ziń ska. Wi dok bu dyn ków miej skich jest do brym pre tek stem, by dostrzec
w Wi śle nie tyl ko jej dzi ką stro nę, ale rów nież pró by okieł zna nia i spo żyt ko wa nia
po ten cja łu wody. Uczniom pre zen tu je się nad rzecz ną in fra struk tu rę i dys ku tu je,
jak moż na te go ro dza ju te re ny za go spo da ro wać. Czy rze ki po win no się re gu lo -
wać? Co sta ło by się, gdy by te go nie ro bić? Ja kie ko rzy ści mo że dać rze ka wiel kie -
mu mia stu? Za przy kład sta wia się roz wią za nia z Se kwa ną w Pa ry żu czy Lim ma tu
w Zu ri chu. Prze wod ni cy opo wia da ją o mia stach i rze kach w in nych pań stwach
eu ro pej skich, roz wi ja ją pla ny i ma py, prze no szą wszyst kich na chwi lę w zu peł nie
in ne, cza sem eg zo tycz ne kon tek sty geo gra ficz ne. 

Przy tej oka zji przy cho dzi czas, by ucznio wie po wie dzie li, co ich w po zna wa -
niu Wi sły zdzi wi ło, co by ło no we. Nie któ rzy przy zna ją się wte dy, że ni gdy wcześ-
niej nie spa ce ro wa li po mo stach, in nych za dzi wia pust ka na bul wa rach i w la sach
łęgowych. –�Bo�rze�czy�wi�ście�w cią�gu�ty�go�dnia�nad Wi�słą�jest�pu�sto – mó wi Ka mil
Po ra ziń ski, prze wod nik w pro jek cie. –�Po�zawy�ciecz�ka�mi�or�ni�to�lo�gicz�ny�mi�nie�spo�-
ty�ka�my�żad�nych�in�nych�grup�szkol�nych�ani�tu�ry�stów.�Naj�czę�ściej�je�ste�śmy�tam�sa�-
mi.

Nad mo rzem w Za wa dach
Nie wszyst kie wy ciecz ki w ra mach pro jek tu kon cen tru ją się na oko ło śród miej -

skim od cin ku Wi sły. W mia rę moż li wo ści prze wod ni cy za pusz cza ją się z dzieć mi
i mło dzie żą w oko li ce La su Bie lań skie go al bo Wi la no wa, gdzie kra jo bra zy nad -
rzecz ne po tra fią przy brać za ska ku ją ce for my. 



Sto wa rzy sze nie Geo gra fów Pol skich i Przy ja ciół Geo gra fii zaj mu je
się po pu la ry za cją wie dzy przy rod ni czej i geo gra ficz nej wśród
dzie ci i mło dzie ży, or ga ni zu je let nie i zi mo we obo zy oraz ka me -
ral ne i te re no we warsz ta ty geo gra ficz ne, a tak że wy sta wy fo to -
gra ficz ne.

www.stowgeo.pl

–�W Za�wa�dach� tra�fia�li�śmy�przy ni�skim�sta�nie�wo�dy�na pla�żę� tak� sze�ro�ką� jak
nad mo�rzem. I dzie�ci�od�kry�wa�ły�te�re�ny,�któ�rych�na�praw�dę�nie�spo�dzie�wa�ły�się�zna�-
leźć�wWar�sza�wie – opo wia da Po ra ziń ska. A nad wi śla nym mo rzem, jak to za wsze
by wa pod ko niec każ de go ze spa ce rów, da je się dzie ciom tro chę cza su sam
na sam z rze ką, po zwa la po le ża ko wać na pia sku, po opa lać się, po grać w pił kę.
Ale przede wszyst kim po eks plo ro wać tro chę na wła sną rę kę. –�Cho�dzi�nam�też
o to,�by�dzie�ci�po pro�stu�nad rze�ką�po�by�ły,�że�by�po pierw�szym�wra�że�niu�i wy�słu�cha�-
niu�nas,�mia�ły� czas,�w któ�rym� sa�me� za�czną�ob�ser�wo�wać�prze�strzeń – wy ja śnia
edukatorka. –�Że�by�po�ja�wił�się�ten�szcze�gól�ny�mo�ment�sa�mo�dziel�ne�go�po�zna�nia.

Na wy ki i wa lo ry
Wi sła każ de go uczy cze goś in ne go. To wa rzy szą cy gru pie ro dzi ce i na uczy cie -

le ze zdzi wie niem od kry wa ją ale je spa ce ro we i ław ki w la sach łę go wych czy si -
łow nie ple ne ro we, któ rych jesz cze kil ka lat te mu tu taj nie by ło. A sa me dzie ci są
na pro jek to wych spa ce rach edu ko wa ne i eko lo gicz nie, i geo gra ficz nie, ale tak że
w in nych aspek tach. –�Po�zna�jąc�prze�strzeń�geo�gra�ficz�ną�Wi�sły,�kształ�tu�je�my�na�wyk
dba�ło�ści�o śro�do�wi�sko�przy�rod�ni�cze – wy ja śnia Po ra ziń ska. –�Gdy�po�ka�że�my�dzie�-
ciom,�co�to�jest,�jak�się�na�zy�wa,�czy�jak�coś�po�wsta�ło,�bę�dzie�to�mia�ło�zna�cze�nie�dla
ich�sza�cun�ku�wo�bec�przy�ro�dy�wmie�ście.

Dla Sto wa rzy sze nia, któ re jest jed nym z pio nie rów animacji te re nów wi śla -
nych ja ko miej sca re kre acyj ne go i edu ka cyj ne go, od spa ce rów w ra mach te go
pro jek tu wie dzie pro sta dro ga do ugrun to wa nia po wszech ne go spo łecz ne go
prze ko na nia o tym, jak wiel kim wa lo rem dla mia sta jest rze ka. –�Dzie�ci�wpraw�dzie
przy�zna�wa�ły�się,�że�są�pierw�szy�raz�nad Wi�słą�i bardzo�często�pierw�szy�raz�w ogó�le
w te�re�nie�w sa�mej�War�sza�wie�– pod su mo wu je Po ra ziń ski – ale�obie�cy�wa�ły�nam�jed�-
no�cze�śnie,�że�wró�cą�tu�z ro�dzi�ca�mi.�I to�nas�bar�dzo�cie�szy.
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Frycek Chopin 
i Bazyliszek

– Dzie ci to wdzięcz ni od bior cy. Jak się im nie po do ba, to się nie po -
do ba – opo wia da o współ pro wa dzo nych przez sie bie grach miej -
skich prze wod nik Pa weł Łoś. – A jak się po do ba, to bar dzo pięk nie
i ży wio ło wo dzię ku ją i czło wiek ma po czu cie, że ro bią to z ser ca.

W ra mach ad re so wa ne go wła śnie do dzie ci pro jek tu „Od kry wa my ta jem ni ce
gro du i ogro du!” Sto wa rzy sze nie Prze wod ni ków Tu ry stycz nych „Zło ta Kacz ka” zor -
ga ni zo wa ło sze reg gier, ma ją cych na ce lu edu ka cję var sa via ni stycz ną. W nie któ -
rych bra ło udział aż osiem dzie się cio ro dzie ci w wie ku wcze snosz kol nym wraz
z ro dzi ca mi i opie ku na mi. Po dzie lo ne we dle wła sne go uzna nia na ma łe gru py,
ru sza ły z ma pą na tra sę gry po Ogro dzie Sa skim lub Le sie Bród now skim, by na -
tknąć się na po sta ci z in nej epo ki oraz spró bo wać od na leźć w so bie umie jęt no -
ści, z któ rych wcze śniej ni gdy nie ko rzy sta ły.

W apasz ce i ze srebr ną de wiz ką
–� Szko�ły� ma�ją� swój� po�mysł� na edu�ka�cję� var�sa�via�ni�stycz�ną,� a my� ma�my

swój. I swój�styl – opo wia da o idei ak tyw nej edu ka cji var sa via ni stycz nej pre zeska
Sto wa rzy sze nia Mo ni ka Dem czyń ska. – Te�dwa�spo�so�by�świet�nie�się�uzu�peł�nia�ją.�

Na czym więc ów styl „Złotej Kaczki” po le ga? 
Gry w cy klu „Od kry wa my ta jem ni ce gro du i ogro du!” ma ją nie ty le wy tłu ma -

czyć dzie ciom w po sta ci wy kła du róż ne hi sto rycz ne fak ty, co po zwo lić im prze -
nieść się nie ja ko w cza sie dzię ki si le wła snej wy obraź ni. Po dró żu jąc po ogro dzie
czy daw nym gro dzi sku spo ty ka ją one wpraw dzie prze wod ni ków, ale prze bra -
nych w efek tow ne stro je i od gry wa ją cych zna ne i waż ne dla da ne go miej sca po -
sta ci z prze szło ści. Cza sem jest to za miesz ku ją cy gro dzi sko, z któ re go po wsta ła
War sza wa, śre dnio wiecz ny ry cerz, oczy wi ście w peł nym rynsz tun ku, cza sem nie -
wia sta sprzed sze ściu set lat w pie czo ło wi cie od two rzo nym ubio rze z epo ki, a in -
nym ra zem ar che olog po szu ku ją cy w zie mi śla dów daw nych cza sów. Moż na też
spo tkać ba ro ko wą da mę, a cza sem oso by ta kie jak Ma ria Skło dow ska -Cu rie, An -
to ni Ma gier czy Fry de ryk Cho pin – ten ostat ni w skó rze ma łe go Fryc ka, któ ry ma -
jąc osiem lat, gry wał w pił kę w Ogro dzie Sa skim i te raz bar dzo chęt nie roz ma wia
z ró wie śni ka mi. Na do da tek do tej ple ja dy eg zo tycz nych syl we tek do łą cza ją jesz -
cze ta kie, któ re naj moc niej po ru sza ją dzie cię cą wy obraź nię – bo ha te ro wie naj -
bar dziej po pu lar nych war szaw skich le gend. 



–�Zna�ją�Ba�zy�lisz�ka�czy�Zło�tą�Kacz�kę – wy ja śnia Pa weł Łoś – i przez�to,�że�ma�ją
ja�kiś�punkt�za�cze�pie�nia,�chęt�niej�słu�cha�ją�te�go,�co�ta�zna�na im�po�stać�ma�do po�wie�-
dze�nia. Wpraw dzie, jak przy zna je prze wod nik, pa ra do wa nie po Ogro dzie Sa skim
w tem pe ra tu rze trzy dzie stu kil ku stop ni w cy lin drze i zi mo wym sur du cie oraz za -
cho wy wa nie przy tym do brej mi ny jest spo rym wy zwa niem, to jed nak skró ce nie
dy stan su mię dzy fak ta mi hi sto rycz ny mi a cie ka wo ścią i wraż li wo ścią dzie ci war -
te jest na pew no tej ce ny.

Za gad ko we po są gi i sło necz ny ze gar
Co wię cej, ci prze bra ni prze wod ni cy w każ dym punk cie gry za pra sza ją dzie ci

do ak tyw no ści, po przez któ rą sa me zdo by wa ją wie dzę. W bród now skim gro dzie
w jed nym miej scu le pią garn ki, w in nym na wle ka ją pa cior ki i two rzą na szyj ni ki,
w jesz cze in nym dźwi ga ją śre dnio wiecz ny miecz czy ku szę i prze bie ra ją się za ry -
ce rzy. Mu szą też na oko licz nych ta bli cach in for ma cyj nych od na leźć ob raz ki
przed sta wia ją ce kon kret ne ele men ty daw ne go gro dzi ska, aby po tem opi sać je
swo imi sło wa mi. W ten spo sób mo gą nie tyl ko zro zu mieć, ale i po czuć re alia ży -
cia w daw nych cza sach. 

Po dob nie w Ogro dzie Sa skim. Tam dzie ci sa me szu ka ją ze ga ra sło necz ne go
i sta ra ją się od czy tać, któ rą go dzi nę po ka zu je. W miej scu, gdzie kie dyś stał wspa -
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Sto wa rzy sze nie Prze wod ni ków Tu ry stycz nych „Zło ta Kacz ka”
dzia ła od 2009 ro ku. Pro wa dzi set ki bez płat nych spa ce rów, spot -
kań var sa via ni stycz nych, gier miej skich i wy cie czek au to ka ro wych
dla miesz kań ców War sza wy oraz dla tu ry stów. Or ga ni za cja sze -
ścio krot nie zo sta ła no mi no wa na do na gro dy w kon kur sie na naj -
lep szą war szaw ską ini cja ty wę po za rzą do wą S3 KT OR. W 2015
ro ku otrzy ma ła Na gro dę Mia sta Sto łecz ne go War sza wy za za -
słu gi dla Sto li cy Rzecz po spo li tej Pol skiej.

www.zlotakaczka.waw.pl

nia ły Te atr Let ni ukła da ją puz zle z ar chi wal ną fo to gra fią te go obiek tu. Mu szą ład -
nie za de kla mo wać wiersz An to nie go Sło nim skie go do ty czą cy ogro du, od na leźć
po mnik Ma rii Ko nop nic kiej i spraw dzić, co jest na pi sa ne na je go co ko le. Roz wią -
zu ją też za gad ki do ty czą ce po są gów, któ re ma ją po my lo ne (pod czas nie uda nej
re no wa cji) pod pi sy i któ rym trze ba po móc od zy skać utra co ną toż sa mość. Co spo -
śród tych atrak cji naj bar dziej się dzie ciom po do ba? Nie któ rym prze pięk na suk -
nia He le ny Mo drze jew skiej, in nym sza lo ne wy ści gi do po mni ka Ko nop nic kiej. 

–�Chce�my�za�in�te�re�so�wać�prze�szło�ścią�i te�raź�niej�szo�ścią�miej�sca,�w któ�rym�dzie�ci
ży�ją,�mia�sta�i dziel�ni�cy,�ich�le�gen�da�mi,�Opo�wie�dzieć�o war�to�ści�ist�nie�nia�mia�sta�sa�-
me�go�w so�bie,�co�ma�się�prze�ło�żyć�na to,�by�dzie�ci�o mia�sto�dba�ły – tłu ma czy sens
przed się wzię cia Pa weł Łoś. –�Te�z nich,�któ�rych�nikt�nie�za�in�te�re�su�je�hi�sto�rią�swo�je�-
go�po�dwór�ka,�nie�bę�dą�się�nim�zaj�mo�wać,�bo�nie�czu�ją,�że�to�jest�ich.�Ale�je�śli�się�z nim
utoż�sa�mią�–�dzię�ki�odro�bi�nie�wie�dzy�o tym,�co�nas�ota�cza�–�mo�że�nie�tak�ła�two�przyj�-
dzie�im�już�na przy�kład�za�ma�lo�wy�wać�sta�re�bu�dyn�ki�spray�ami.�A prze cież ogrom -
na więk szość war szaw skich dzie ci po cho dzi z ro dzin w mie ście sła bo zakorze-
nio nych i na praw dę po trze bu ją cych po mo cy w tym, by po łą czyć z nim swo ją toż-
sa mość.

...i suł tan Su lej man Wspa nia ły
I dzie ci, i ro dzi ce czę sto wra ca ją na ko lej ne gry czy spa ce ry or ga ni zo wa ne

przez Sto wa rzy sze nie Prze wod ni ków Tu ry stycz nych „Zło ta Kacz ka”. A dzie je się
tak nie tyl ko dla te go, że są one dla jed nych i dru gich – ro dzi ce ma ją tu tak że moż -
li wość po zna nia swo ich ró wie śni ków i po ba wie nia się jak dzie ci – nie za po mnia -
ną fraj dą. Oprócz te go naj młod si war sza wia cy na praw dę chcą wie dzieć, co ich
ota cza i zro zu mieć hi sto rię swo je go mia sta. I po ka zu ją to czę sto sa me. 

–�Spa�ce�ro�wa�łem�z dzieć�mi�z przed�szko�la,�mi�ja�li�śmy�po�mnik�Ja�na Ki�liń�skie�go.
To� już� był� ko�niec� spa�ce�ru,� dzie�ci� zmę�czo�ne,� nie� chcia�łem�nic� na ten� te�mat�mó�-
wić – wspo mi na na ko niec Łoś. –�Ale�mu�sia�łem,�bo�usły�sza�łem�za so�bą�dys�ku�sję
dwóch�pię�cio�lat�ków.�Je�den�twier�dził,�że�to�na pew�no�suł�tan�Su�lej�man,�o któ�rym�je�-
go�bab�cia�oglą�da�ła�se�rial�w te�le�wi�zji.�Z ko�lei�dru�gi�mó�wił,�że�to�Jan�Pa�weł�Dru�gi�zmie�-
czem.�No�to�mu�sia�łem�im�wy�ja�śnić.



Sztuka zaangażowana
w szkole

– Je ste śmy Sto wa rzy sze niem twór ców wi zu al nych, gra fi ków, pro jek -
tan tów, ar chi tek tów. Mu si my więc być na sta wie ni do rze czy wi sto ści wi -
zu al nie. I te go wi zu al ne go po dej ścia chce my uczyć. Ale nie cho dzi nam
tyl ko o umie jęt ność oce nia nia oto cze nia na czy sto es te tycz nym po zio -
mie, ale o dba łość o prze strzeń pu blicz ną – o pro jek tach „Miej skie sa -
fa ri” i „Di zajn dla szkół” opo wia da Edy ta Oł dak, pre ze ska Stowarzy-
sze nia Z Sie dzi bą w War sza wie.

W cią gu każ de go ro ku kil ka dzie siąt szkół za pra sza Sto wa rzy sze nie do współ -
pra cy. Bez wzglę du na kon kret ny pro jekt mo gą li czyć na po dob ny po mysł, któ ry
po le ga po pro stu na tym, by wcią gnąć dzie ci w dzia ła nia z po la sztu ki spo łecz nie
za an ga żo wa nej. Na wet je śli sed nem da ne go przed się wzię cia bę dą warsz ta ty edu -
ka cyj ne, do ty czą ce na przy kład fau ny i flo ry miast czy di zaj nu i es te ty ki, to za -
wsze zwień czą je dzia ła nia czy sto ar ty stycz ne. I to ta kie, któ re na trwa łe zmie nia ją
prze strzeń pu blicz ną.

Sa fa ri w War sza wie
W dwóch edy cjach pro jekt „Miej skie sa fa ri” po ka zy wał War sza wę z jej „dzi kiej

stro ny” – czy to świa ta dzi kich zwie rząt ży ją cych na uli cach i w par kach, czy ro -
ślin i owa dów spo ty ka nych na miej skich nie użyt kach. Ucznio wie szkół pod sta -
wo wych mo gli się do wie dzieć, czy to praw da, że na Sa skiej Kę pie miesz kań cy
co dzien nie za glą da ją pod ma ski sa mo cho dów, by stam tąd wy pę dzić ku ny, któ re
grze ją się w środ ku. Al bo czy je że je dzą jabł ka? A czy szpa ki w mie ście śpie wa ją
ina czej niż na wsi? I co wła ści wie zna czą na zwy nie któ rych ro ślin? A czy chwa sty
mo gą być mio do daj ne i czy w mie ście miesz ka ją pszczo ły? 

Gdy dzie ci po zna ły już przy zwy cza je nia dzi kich miej skich zwie rząt i po roz ma -
wia ły o eko sys te mach War sza wy, o tym co w tra wie pisz czy oraz o tym, jak róż ne
ga tun ki zwie rząt ada ptu ją się do miej skich wa run ków, koń czy ły swo je sa fa ri
po mie ście. Po tem no wym do świad cze niom i wie dzy nada wa ły wy raz ar ty stycz -
ny. W pierw szym ro ku za pro jek to wa ły dom ki dla dzi kich zwie rząt i po ka za ły
je w par ku Ska ry szew skim. – Wia�do�mo,�że�dzi�ki�zwierz�nie�za�miesz�ka�w ta�kim�dom�-
ku,�ale�chcie�li�śmy�na�wią�zać�domiej�sko�ści�miesz�kal�nic�twa�w żar�to�bli�wy�spo�sób.�Mia�-
ło�to�na ce�lu�una�ocz�nie�nie�war�sza�wia�kom�fak�tu�ist�nie�nia�in�nych,�dość�nie�ty�po�wych
są�sia�dów – wspo mi na pro jekt Oł dak. –�A edu�ka�cja�miej�ska�jest�czę�stym�le�it�mo�ti�-
vem�na�szych�dzia�łań,�bo�przede�wszyst�kim�chce�my�mó�wić�o dba�ło�ści�o prze�strzeń
wspól�ną.�

STOWARZYSZENIE 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
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Z ko lei w dru gim ro ku dzie ci znów bu do wa ły dom ki, tym ra zem dla owa dów,
oraz wy ko ny wa ły mo no ty pie róż nych ro ślin ze bra nych nie na ko szo nych i po zba -
wio nych cha rak te ru traw ni kach, ale na dzi kich, nie za go spo da ro wa nych i nie do -
ce nia nych nie użyt kach. –�Uczest�ni�cy�ba�wi�li�się�wy�śmie�ni�cie,�tak�jak�ro�bią�to�za�wsze,
gdy�nie�jest�to�for�ma�po�daw�cza,�wy�kład�z rzut�ni�kiem,�ale�moż�li�wość�in�te�rak�cji,�roz�-
wią�za�nia�za�gad�ki,�szu�ka�nia�cze�goś�czy�po pro�stu�wy�twa�rza�nia – tłu ma czy Oł dak.

To zresz tą nie ko niec. Po za koń cze niu pro jek tu pra ce mło dych twór ców, ra -
zem z ilu stra cja mi stwo rzo ny mi przez współ pra cow ni ków Sto wa rzy sze nia i z tek -
sta mi znaw ców te ma tu miej skich nie użyt ków, zło ży ły się na ko lo ro wą ksią-
ż kę – atlas opo wia da ją cy o tym, jak wy glą da ży cie na zie lo nych ob sza rach, któ re
nie są par ka mi ani ogro da mi.

Wóz kiem po Ca sto ra mie
Na to miast pro jekt „Di zajn dla szkół” wziął się z po trze by za go spo da ro wa nia

ko lej nej bia łej pla my w kra jo bra zie mia sta. Tym ra zem cho dzi ło o in ne niż nie -
użyt ki miej sce, tak że po mi ja ne w dzia ła niach, któ re ma ją na ce lu upięk sze nie na -
sze go oto cze nia, nada nia mu funk cjo nal nej, przy ja znej użyt kow ni kom i estetycz-
nej for my. A jest to miej sce, w któ rym nie któ rzy spę dza ją codziennie po kil ka
go dzin swo je go ży cia. 

–�Oka�za�ło�się,�że�szko�ła�to�prze�strzeń�zu�peł�nie�nie�oswo�jo�na i nie�od�da�nawe�wła�-
sne�rę�ce�jej�praw�dzi�wym�użyt�kow�ni�kom,�czy�li�sa�mym�uczniom – tłu ma czy Edy ta Oł -
dak. W cza sie pro jek tu prze strzeń tę pró bo wa no od mie nić, jed no cze śnie da jąc



Sto wa rzy sze nie Z Sie dzi bą w War sza wie dzia ła od 2009 ro ku.
Co ro ku or ga ni zu je kil ka pro jek tów, w któ rych po pu la ry zu je dba -
łość o prze strzeń za nie dba nych miejsc w sto li cy oraz ak ty wi zu je
ar ty stycz nie i kul tu ral nie róż ne gru py od bior ców, ze szcze gól nym
na ci skiem na dzie ci. Oprócz dzia łań czy sto pla stycz nych i di zaj -
ner skich, Sto wa rzy sze nie pro pa gu je wzo ry in ter dy scy pli nar nych
lek cji, an ga żu je mło dzież i dzie ci w ak cje te atral ne, two rze nie
ani ma cji po klat ko wych czy grę na in stru men tach lu do wych.

www.wwarszawie.org.pl

gim na zja li stom po czu cie, że da się to zro bić ich wła sną pra cą i zgod nie z ich po -
trze ba mi. Dla te go ca łą ini cja ty wę roz po czę to warsz ta ta mi, na któ rych dys ku to -
wa no, ja kie roz wią za nia w oto cze niu nam słu żą. Po tem od był się spa cer
ba daw czy po szko le. W je go trak cie ucznio wie oce nia li – okle ja jąc wszyst ko ko -
lo ro wy mi kar tecz ka mi – co się im po do ba, a co nie. –�Szu�ka�li,�ale�nie�bra�ków,�tyl�-
ko�nie�wy�ko�rzy�sty�wa�nych�po�ten�cja�łów – uści śla Oł dak. –�I tak�od�kry�li�prze�strze�nie
pod scho�da�mi,�wnę�ki,�za�uł�ki�ko�ry�ta�rza�czy�szkol�ne�stry�chy.�

Następnie przy szedł czas na kon kret ne po my sły na zmia ny, do pra co wa nie ich
oraz wy bra nie w otwar tym gło so wa niu tych naj lep szych. Do sa mej re ali za cji po -
wsta łe go pro jek tu za pro szo no pro fe sjo nal ne go pro jek tan ta. Ten wy słał uczniów
do su per mar ke tów wnę trzar skich, by sa mi wy bra li po trzeb ne do dat ki i ma te ria -
ły wy koń cze nio we. W jed nej ze szkół ucznio wie wy re mon to wa li sto łów kę, w in -
nej za adap to wa li wnę ki w ko ry ta rzu na miej sce do sie dze nia i punkt wy mia ny
ksią żek, gdzie in dziej zre ali zo wa no na stry chu stre fę re lak su oraz ką cik z sie dzi -
ska mi i sto li ka mi z pa let. 

–�Ucznio�wie�naj�bar�dziej�chcie�li�stwo�rzyć�gdzieś�w szko�le�miej�sce,�do któ�re�go�mo�-
gą�uciec�z drew�nia�nych�po�sta�wio�nych�pod ścia�na�mi�gim�na�stycz�nych� ła�wek�czy
okien�nych�pa�ra�pe�tów – wspo mi na dzia ła nia Oł dak. –�Przy�po�mi�na mi�się� jed�no
z tech�ni�ków�na Pra�dze.�Więk�szość�kla�sy�sta�no�wi�li�chłop�cy.�Wy�my�śli�li,�by�za�aran�żo�-
wać�na ko�ry�ta�rzu�ja�kiś�ką�cik�w ko�lo�rach�Le�gii.�Amy?�Oczy�wi�ście�ten�po�mysł�pod�chwy�-
ci�li�śmy.�Zna�leź�li�śmy�roz�wią�za�nie�szy�te�na ich�mia�rę,�wy�kle�ja�li�śmy�de�seń�i ku�po�wa�-
li�śmy�do�dat�ki�w ko�lo�rach�ich�klu�bu.�Spodo�ba�ła�się�nam�po pro�stu�ich�od�wa�ga.

Za czyn
W ten spo sób uczy nio no pierw szy krok na dro dze do od da nia prze strze ni pra -

wo wi tym użyt kow ni kom. –�Przede�wszyst�kim�w na�szych�przed�się�wzię�ciach�cho�dzi
o zmia�nę�my�śle�nia,�o pró�bę�po�dej�ścia�do no�we�go�te�ma�tu,�o umie�jęt�ność�prze�pro�wa�-
dze�nia�pro�ce�su�par�ty�cy�pa�cji�i ana�li�zy�prze�strze�ni�wo�kół�nas – pu en tu je Oł dak. –�No
i ma�my� na�dzie�ję,� że� te�raz� sa�me� szko�ły� za�czną� dzia�łać� ina�czej.�Mo�że,� gdy� bę�dą
naprzy�kład�zmie�niać�szaf�ki�w szat�ni�dziew�czę�cej,�za�py�ta�ją�sa�me�dziew�czy�ny,�czy�po�-
trze�bu�ją�od�dziel�nej�pół�ki�na prze�po�co�ne�bu�ty.�Spy�ta�ją�po pro�stu,�jak�ma�wy�glą�dać
prze�strzeń��pro�jek�to�wa�na prze�cież�wła�śnie�dla�nich.
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Dama Warszawa
Cze mu War sza wa to da ma w bia ło-czer wo nej suk ni? Za co pe wien

ksią żę zo stał w daw nej War sza wie za mie nio ny w niedź wie dzia? Kim
by ła „kar mi ciel ka go łę bi” z ru in Sta rów ki? Czy to praw da, że słyn ny
au tor opo wia dań gro zy E. T. A. Hof f man two rzył przy uli cy Fre ta? Czy
Pa ra gon do brze grał w pił kę? A skąd po cho dzi nie zbyt uro cza na zwa
Gnoj nej Gó ry? – o tym wszyst kim mo gły do wie dzieć się dzie ci i mło -
dzież, któ re wzię ły udział w pro jek cie To wa rzy stwa Przy ja ciół War -
sza wy „Zdo by wa my cer ty fi kat Var sa via ni stycz na szko ła”. 

To wa rzy stwo Przy ja ciół War sza wy (TPW) od czter dzie stu pię ciu lat przy zna -
wa ło od zna ki Mło de go Przy ja cie la War sza wy dla tych mło dych miesz kań ców sto -
li cy, któ rym hi sto ria i współ cze sność mia sta nie by ły ob ce. Od kil ku lat tak że szko ły
oraz przed szko la szcze gól nie za an ga żo wa ne w sze rze nie wie dzy o sto li cy mo gą
od TPW otrzy mać za szczyt ne wy róż nie nie – cer ty fi kat „Var sa via ni stycz na szko ła”. 

Rocz nie ty tuł otrzy mu je sto dwa dzie ścia pla có wek, a dzie je się to dzię ki za an -
ga żo wa niu po nad 500 na uczy cie li i 3500 dzie ci. By do po móc im w prze pro wa -
dza niu var sa via ni stycz nej edu ka cji, TPW w ra mach pro jek tu „Zdo by wa my cer ty -
fi kat Var�sa�via�ni�stycz�na szko�ła” or ga ni zu je dzie siąt ki kur sów, wy kła dów, kon kur sów
wie dzy, gier miej skich i spa ce rów, ad re so wa nych do dzie ci i mło dzie ży.

Trans for ma cja we wnętrz na
–�Od�swego�zarania�to�mia�sto�jest�prze�cież�fa�la�mi�za�sie�dla�ne�przez�lud�ność�na�-

pły�wo�wą,� od po�cząt�ku� mu�si�my� się� uczyć� do nie�go� przy�wią�zy�wać – tłu ma czy
dr Be ata Mi cha lec, pre zeska Za rzą du Głów ne go TPW. –�I w każ�dym,�kto�tu�przy�jeż�-
dża,�po�wo�li�za�cho�dzi�trans�for�ma�cja.�Ale�no�wym�miesz�kań�com�sto�li�cy�bar�dzo�trud�-
no� jest�prze�ka�zać�swo�im�dzie�ciom�tę�ro�dzą�cą�się�mi�łość�do War�sza�wy� i�zaanga-
żo�wa�nie�w jej�spra�wy.�

Stąd oczy wi ście wiel ka ro la szkół w upo wszech nia niu wśród uczniów wie dzy
o sto li cy i pro mo wa niu ak tyw no ści w jej po zna wa niu. Przy zna wa nie cer ty fi ka tu
TPW, trze ba do dać cer ty fi ka tu pre sti żo we go i fir mu ją ce go szko łę czy przed szko -
le, jest spo so bem na to, by pla ców ki oświa to we za ofe ro wa ły dzie ciom i mło dzie -
ży sze reg ak tyw no ści, bu du ją cych ich więź z mia stem. Są to za ję cia na te mat War-
sza wy, wy ciecz ki po mie ście, wy pra wy na waż ne ob cho dy rocz ni co we, spo tka nia
z cie ka wy mi po sta cia mi zwią za ny mi z War sza wą, kon kur sy o te ma ty ce war szaw -
skiej czy moż li wość przy go to wa nia przez uczniów wła snych ma te ria łów i wy staw
o hi sto rii i ży ciu sto li cy. 



–�Szko�ły�wy�ka�zu�ją�się�co�ro�ku�wiel�ką�in�no�wa�cyj�no�ścią�i po�my�sło�wo�ścią�w tym,
co�ro�bią – chwa li dr Mi cha lec. Jed nak wspar cie sa me go TPW – z je go wie lo let nią
prak ty ką edu ka cyj ną, z pro fe sjo nal ny mi prze wod ni ka mi, kom ba tan ta mi, Pows-
tańca mi War szaw ski mi i pa sjo na ta mi miasta – jest nie ocenione.

Mecz z Pa ra go nem
–�Co�da�je�my?�Gry�miej�skie�z ani�ma�to�ra�mi,�spa�ce�ry�z prze�wod�ni�ka�mi,�wy�kła�dy�dla

na�uczy�cie�li� i uczniów� star�szych,� kon�kur�sy� pla�stycz�ne,� spo�tka�nia� w li�sto�pa�dzie
przy Gro�bie�Nie�zna�ne�go�Żoł�nie�rza�– wy li cza dr Mi cha lec – raj�dy�i be�ne�fi�sy,�spo�tka�-
nia�z Po�wstań�ca�mi�War�szaw�ski�mi,�pro�jek�cje�fil�mów�o te�ma�ty�ce�war�szaw�skiej,�or�ga�-
ni�zu�je�my�też�Fe�sti�wal�Pio�sen�ki�War�szaw�skiej�dla�mło�dzie�ży.

Ak tyw no ści te za pla no wa no tak, aby by ły dla dzie ci atrak cyj ne i po ucza ją ce
za ra zem. Świet nie wi dać to w grach miej skich To wa rzy stwa. –�Naprzy�kład�na Bia�-
ło�łę�ce�łą�czy�li�śmy�hi�sto�rię�i eko�lo�gię.�Jed�nym�z punk�tów�by�ło�spo�tka�nie�z or�ni�to�lo�giem
nadWi�słą,�dzie�ci�ogląda�ły�ze�spół�ko�ściel�no�-dworski,�od�wie�dza�ły�miej�sce�bi�twy�z cza�-
sów�po�wsta�nia�li�sto�pa�do�we�go�i�dawną�fa�bry�kę�Spies�sa.�Na star�cie�do�sta�wa�ły�ma�pę
i w ze�spo�łach�szły�od punk�tu�do punk�tu�ra�zem�ze�swo�im�na�uczy�cie�lem.�A w każ�dym
miejscu�spo�ty�ka�ły�prze�bra�nych�prze�wod�ni�ków�i otrzymywały�za�da�nie�do wy�ko�na�-
nia – opo wia da prezeska TPW. –�Z uczestnikiem�bi�twy�z 1656�ro�ku�mu�sia�ły�wy�grać
w daw�ną�grę�w kar�ty,�z kimś�in�nym�za�grać�w kap�sle�lub�w gu�mę,�przed Pa�ła�cem�Mo�-
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To wa rzy stwo Przy ja ciół War sza wy dzia ła od 1963 ro ku, choć je -
go tra dy cje się ga ją okre su pierw szej woj ny świa to wej. Naj waż -
niej sze ce le to: przy czy nia nie się do roz wo ju sto li cy, czyn ne
uczest nic two w dzie le roz bu do wy mia sta i wspo ma ga nie in te gra -
cji miesz kań ców. Organizacja re ali zu je wy kła dy i kur sy wie dzy
o War sza wie, spa ce ry edu ka cyj ne, kon kurs „War sza wa w kwia -
tach i zie le ni”, przy zna je od zna ki TPW oraz cer ty fi ka ty „Var sa -
via ni stycz na szko ła”.

www.tpw.org.pl

stow�skich�–�zi�den�ty�fi�ko�wać�róż�ne�czę�ści�pol�skiego�mun�du�ru�z cza�sów�po�wsta�nia�li�-
sto�pa�do�we�go�oraz�za�pro�jek�to�wać�dwo�rek�pol�ski.�

Z ko lei na Wo li od by ła się gra miej ska na pod sta wie kul to we go se ria lu
„Do prze rwy 0: 1”, pod czas któ rej nie tyl ko moż na by ło spo tkać się z Pa ra go nem,
ale tak że spró bo wać sił w daw nych za ba wach po dwór ko wych, do wie dzieć się,
skąd po cho dzą na zwy wol skich ulic, po znać hi sto rie war szaw skich dru żyn pił kar -
skich i aneg do ty o nich, zo ba czyć tro chę mo dy z lat 50. (z kra wa tem w grosz ki
na cze le), a na ko niec – po wi zy cie w warsz ta cie praw dzi we go szkla rza, sil nie zwią -
za nym z grą w pił kę na wol skich po dwór kach – ro ze grać sa me mu sym bo licz ny
mecz.

Sztafeta pokoleń 
Go dzi na mi moż na by ło by wy li czać wszyst kie dzia ła nia w ra mach pro jek tu.

Od by wa ły się one prze cież w wie lu dziel ni cach War sza wy, mia ły róż no rod ny cha -
rak ter i sku pia ły róż ne gro na od bior ców. Trze ba jed nak wspo mnieć o tym, że nie -
któ re z im prez TPW zy ska ły za sięg, któ ry za ska ki wał sa mych or ga ni za to rów,
po ka zu jąc za ra zem, jak efek tyw ne jest dzia ła nie To wa rzy stwa i jak wie le po trzeb
za spo ka ja. 

–�Or�ga�ni�zo�wa�li�śmy�rajd�śla�da�mi�mi�gra�cji�lud�no�ści�pod�czas�Po�wsta�nia�War�szaw�-
skie�go.�Szli�śmy�szla�kiem�wy�pę�dzo�nych�przez�Wo�lę�od po�mni�ka�Rze�zi�Wol�skiej,�przez
ko�ścio�ły�z ta�bli�ca�mi�upa�mięt�nia�ją�cy�mi�stra�ce�nia,�aż�po Cmen�tarz�Po�wstań�ców�War�-
szaw�skich.�To�był�na�praw�dę�wiel�ki�tłum,�oko�ło�pię�ciu�set�uczniów�ze�szkół�pod�sta�wo�-
wych�i śred�nich! – mó wi dr Mi cha lec. – A dzię�ki�te�mu�dzie�cia�ki�zo�ba�czy�ły,�jak�wy�-
glą�da�ły�wy�da�rze�nia�z prze�szło�ści.�Mo�gły�to�sa�me�od�czuć,�przejść�tę�sa�mą�tra�sę,�doś-
wiad�czyć�hi�sto�rii. I by�ło�to�dla�nich�bar�dzo�moc�ne�prze�ży�cie.�

Z ta kich wła śnie bez po śred nich do świad czeń War sza wy i jej toż sa mo ści bio -
rą się klu by var sa via ni stycz ne w szko łach, sa me cer ty fi ko wa ne przez TPW szko ły,
ale przede wszyst kim mło dzież i dzie ci wal czą ce o od zna ki Mło de go Przy ja cie la
War sza wy. –�A ra�dość�dzie�cia�ków�przy od�bie�ra�niu� tych�od�znak� jest�nie�sa�mo�wi�-
ta – pod su mo wu je li der ka or ga ni za cji. – Ale�naj�waż�niej�sze�jest�to,�że�na ga�lach�spo�-
ty�ka�my�czę�sto�ro�dzi�ców,�któ�rzy�mó�wią,�że�sa�mi�przed la�ty�zdo�by�wa�li�na�szą�od�zna�kę...
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„Mło�dzi�war�sza�wia�cy�in�nym�miesz�kań�com”�–�seg�ment�współ�-
pra�cy�Biu�ra�Edu�ka�cji�Urzę�du�m.st.�War�sza�wy�z or�ga�ni�za�cja�mi�po�-
za�rzą�do�wy�mi�obej�mu�ją�cy�pro�gra�my�z za�kre�su�edu�ka�cji�między-
kul�tu�ro�wej�i mię�dzy�po�ko�le�nio�wej.

Ce lem za dań z te go ob sza ru jest:

> kształ to wa nie zro zu mie nia i po�sza�no�wa�nia�dla�in�nych�kul�tur,
na�ro�do�wo�ści�i re�li�gii;

> po�moc� w in�te�gra�cji� dzie�ciom� cu�dzo�ziem�skim, dzie ciom
uchodź ców oraz dzie ciom z ro dzin mi gru ją cych;

> łą�cze�nie�po�ko�leń i oba la nie ste reo ty pów w opar ciu o kształ to wa -
nie umie jęt no ści wspól ne go ucze nia się i wza jem ne go ko rzy sta nia
z kom pe ten cji mło de go i star sze go po ko le nia. 

W roz dzia le pre zen tu je my pięć wy bra nych pro jek tów z tej dzie dzi -
ny, któ re są przykładem bardzo wielu różnorodnych działań NGO-sów. 



144



DRAMA WAY
FUNDACJA EDUKACJI  I  KULTURY

145

Energia spotkania
Pięk ne! Wzru sza ją ce... spo tka nia „mię dzy pla ne tar ne” są moż li we:); 
Ar ty stycz nie – zna ko mi te!; 
Do chło pa ków, któ rzy ra po wa li: na wi jaj cie da lej!; 
Za krę ci ła mi się łza w oku. Bar dzo cie ka we przed sta wie nie z so lid -

nym prze sła niem; 
Cie ka we. Re flek syj ne. Naj bar dziej po ru szy ło mnie zo ba cze nie lu dzi

w róż nym wie ku ra zem. Czuć by ło, że coś faj ne go mię dzy ni mi się
dzie je. 

Tak opi sy wa ło swo je wra że nia kil ko ro spo śród sze ściu set wi dzów spek ta klu
i „In te rak tyw ne go Wer ni sa żu Wy sta wy Por tre tów i Opo wie ści”, któ re wień czy ły
pro jekt „Art Ge ne ra cje edy cja 2015/16”. Że by do szło do tak ży wio ło we go spo tka -
nia wi dow ni z ak to ra mi -ama to ra mi, pra wie set ka lu dzi wzię ła udział w warsz ta -
tach te atral nych, pod czas któ rych cze ka ły na ich nie tyl ko zma ga nia z gra niem
róż nych ról, ale tak że pra ca z za ska ku ją cym głów nym te ma tem i... w dość nie ty -
po wym ze spo le.

Te atr ze Spo łecz no ścią
Pro jekt „Art Ge ne ra cje” i in ne dzia ła nia Fun da cji Dra ma Way in spi ru je idea Te -

atru ze Spo łecz no ścią (ang. Com�mu�ni�ty�The�atre). Czym ta ki te atr jest? Dzia ła niem
ar ty stycz nym, któ re wy ko nu je się z ja kąś ma łą spo łecz no ścią, aby ją we wnętrz -
nie zin te gro wać, wzbo ga cić, dać jej ener gię twór czą. –�Wy�ko�rzy�stu�je�my�te�atr�po to,
że�by�zwy�kły�czło�wiek,�któ�ry�na co�dzień�te�atrem�się�nie�in�te�re�su�je,�nie�ma�umie�jęt�no�-
ści�te�atral�nych,�nie�czu�je�w so�bie�ta�len�tu,�mógł�przy sprzy�ja�ją�cych�oko�licz�no�ściach
ta�ki�te�atr�stwo�rzyć�i w do�dat�ku�po�wie�dzieć�przy je�go�po�mo�cy�coś�waż�ne�go�o so�bie.
Z in�ny�mi�i do in�nych – tłu ma czy au tor i re ali za tor pro jek tu Adam Gą sec ki. 

W „Art Ge ne ra cjach” ta ką mi kro spo łecz no ścią by li lu dzie z dwóch bie gu nów
wie ko wych: mło dzi i se nio rzy. –�Wi�dzi�my,�szcze�gól�nie�w du�żych�mia�stach,�że�po�ko�-
le�nia�ży�ją�osob�no,�że�na�tu�ral�ny�dla�daw�nych�cza�sów�prze�pływ�do�świad�cze�nia�mię�-
dzy�ni�mi,�nie�jest�już�tak�ży�wy – do da je Gą sec ki. –�Kie�dyś�star�szy�czło�wiek�był�szano-
wa�ny,�sta�no�wił�źró�dło�mą�dro�ści.�Ale�w cza�sach,�gdy�rzą�dzi�na�mi�tech�no�lo�gia,�to�mło-
dy�czło�wiek�na�gle�sta�je�się�źró�dłem�in�for�ma�cji� i te�go,�co� jest�ży�we.�Współ�cze�śnie
po pro�stu�po�zmie�nia�ły�się�ro�le�po�ko�le�nio�we,�a mło�dzi�i star�si�tra�cą�ze�so�bą�kon�takt.
Co�wię�cej,�star�si�lu�dzie�ży�ją�czę�sto�sa�mi,�wy�pa�da�ją�z ży�cia,�a mło�dzi�też�są�po pro�stu
ja�koś�po�gu�bie�ni.�Obu�tym�po�ko�le�niom�po�trzeb�na jest�ko�mu�ni�ka�cja,�by�mo�gły�so�bie
wza�jem�nie�po�móc.

Oka zu je się, że wy star czy umoż li wić im spo tka nie wo kół wspól nej ak tyw no -
ści.



Na rzę dzia
W pierw szym eta pie uczest ni cy warsz ta tów ośmio krot nie spo ty ka li się co ty -

dzień. W tym cza sie przy go to wa li swo je por tre ty fo to gra ficz ne. Ale nie zwy czaj -
ne – by ła to ilu stra cja ich re flek sji na te mat cza su. Usta la li też py ta nie do wi dzów
wy sta wy. W dru giej czę ści spo ty ka li się po now nie kil ka ra zy co ty dzień, by po tem
in ten syw niej po pra co wać przez kil ka dni nad sa mym fi na ło wym spek ta klem. 

Po cząt ki by wa ły trud ne. –�Mło�dzi�na�rze�ka�li�na star�szych,�star�si�ma�ru�dzi�li�namło�-
dych.�Lu�dzie�przy�cho�dzą�z róż�ny�mi�ener�gia�mi,�ale�po�tem�na�stę�pu�je�spo�tka�nie�z in�-
ny�mi. I jak�to�by�wa�w�życiu�–�wszy�scy� idą�za ty�mi,�któ�rzy�ma�ją�po�prostu�dobrą
energię�– wspo mi na Gą sec ki. Ta po zy tyw na ener gia na pę dza ła sze reg ćwi czeń te -
atral nych, przez któ re cza sem in dy wi du al nie, a cza sem w gru pach prze cho dzi li
uczest ni cy. 

Co do kład nie ro bi li? Im pro wi zo wa li, wcho dzi li na chwi lę w róż ne ro le. „Przy -
go to wy wa li po mni ki”, czy li usta wia li swo je cia ło w stop -klat ce, w za mro żo nym
ru chu, by wy ra zić ja kąś sy tu ację czy uchwy cić sed no hi sto rii. Od gry wa li scen ki
za baw ne, ale i po waż ne. Pró bo wa li pokazać abs trak cyj ne rze czy przez ruch, ge -
sty czy mi mi kę. A przede wszyst kim – ani mo wa li sie bie na wza jem do eks pre sji,
ode gra nia te go, co jest dla nich waż ne. – By�ło�to�po pro�stu�spo�tka�nie,�pod�czas�któ�-
re�go�lu�dzie�na�wza�jem�sie�bie�in�spi�ro�wa�li.�My,�pro�wa�dzą�cy,�po�da�wa�li�śmy�tyl�ko�pew�-
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ne�na�rzę�dzia,�dzię�ki�któ�rym�uczest�ni�cy�mo�gli�od�bić�się�od tram�po�li�ny,�roz�po�cząć�my�-
śle�nie�i od�czu�wa�nie�ja�kichś�te�ma�tów – mó wi Mo ni ka Wy rzy kow ska, re ali za tor ka
bie żą cej, czwar tej już, edy cji pro jek tu.

I tu trze ba w koń cu zdra dzić, że wszyst kie te ar ty stycz ne dzia ła nia, w któ rych
mło dzi i se nio rzy mie li na wza jem in spi ro wać się do my śle nia czy od czu wa nia, łą -
czy ło jed no wiel kie za gad nie nie: CZAS.

Swo je per spek ty wy
Ta ki te mat miał oczy wi ście wy bu cho wy cha rak ter. Obie ge ne ra cje za an ga żo -

wa ne w pro jekt ro zu mia ły go zu peł nie ina czej. Obie mia ły swo je po wo dy, że by
o nim nie mó wić i nie my śleć. Obie wzbra nia ły się jak mo gły, by o cza sie opo wie -
dzieć po swo je mu, pry wat nie, oso bi ście, szcze rze. Oka za ło się prze cież, że osta -
tecz nie tym, co ma ją wy ra zić w te atral nych for mach, jest po pro stu ich wła sne
we wnętrz ne do świad cze nie. 

–�Nie�jest�tak,�że�pod wpły�wem�jed�ne�go�warsz�ta�tu�wszy�scy�lu�dzie�przej�dą�ja�kąś
wiel�ką�prze�mia�nę.�Ale�to,�co�ob�ser�wu�je�my,�to�jest�ja�kiś�ro�dzaj�otwie�ra�nia�się,�po�ka�-
zy�wa�nia,�że�w środ�ku�ma�my�coś,�co�jest�in�te�re�su�ją�ce,�war�to�ścio�we,�że�ma�my�swo�je
hi�sto�rie�– opo wia da Gą sec ki. A re ali za tor ki pro jek tu, Al do na Żej mo -Ku del ska i Ma -
ria Dep ta, wspo mi na ją: –�Pod�czas�za�jęć�z pod�opiecz�ny�mi Mło�dzie�żo�we�go�Ośrod�ka
Wy�cho�waw�cze�go�mie�li�śmy�jed�ne�go�ta�kie�go�sil�ne�go�chło�pa�ka.�Zbun�to�wa�ne�go.�Że
gdzie�oni�go�pro�wa�dzą,�że�nu�dy!�A miał�sil�ną�oso�bo�wość,�więc�in�ni�chłop�cy�za nim
szli.�No�i nasz�pro�wa�dzą�cy,�re�ży�ser�spek�ta�klu�Ka�rol�Smacz�ny,�spy�tał:�„A co�zna�czy�dla
cie�bie�<<czas>>”?�On�na to:�„Że�cze�ka�nie�na ko�niec�po�by�tu�w MOW-ie”.�To�pro�wa�-
dzą�cy�mu�po�wie�dział:�„Na�pisz�o tym�mo�no�log”. I coś�się�w tym�chło�pa�ku�prze�ła�ma�-
ło,�spoj�rzał�na czas�ze�swo�jej�per�spek�ty�wy,�po�ba�wił�się�tym.�Po�tem�już�był�wkrę�co�ny
w ca�ły�pro�jekt�namak�sa.

Ta my i prze ło my
Mo men ty in dy wi du al nych prze ło mów na róż ne spo so by prze cho dzi li chy ba

wszy scy uczest ni cy za jęć. U nie któ rych by ło to prze kro cze nie ba rie ry wsty du, u in -
nych od kry cie ja kiejś waż nej dla nich praw dy. 

–�Wi�dzi�my�też,�że�lu�dzie�po�rzu�ca�ją�po�zę,�prze�sta�ją�na�śla�do�wać�na przy�kład�ja�kąś
zna�ną�pio�sen�kar�kę,�któ�rą�lu�bią,�a za�czy�na�ją�szu�kać�wła�sne�go�gło�su. I to�jest�na�praw�-
dę�pięk�ne – przy wo łu je swo je wra że nia Gą sec ki. –�Wi�dać�to�na prze�strze�ni�ty�go�dni,
że�lu�dzie�się�otwie�ra�ją�i na�bie�ra�ją�pew�no�ści�sie�bie,�ja�kiejś�od�wa�gi.�Mó�wią�nam�o tym
czę�sto�wy�cho�waw�cy�czy�na�uczy�cie�le,�że�mło�dzi�po na�szych�warsz�ta�tach�zmie�nia�ją
się,�że�an�ga�żu�ją�się�w róż�ne�ini�cja�ty�wy�–�jak�by�coś�waż�ne�go�w nich�za�szło�przez�czas
trwania�projektu. Co naj waż niej sze, te mo men ty po ko na nia we wnętrz nych ba -
rier są do świad cze niem gru po wym, wspól nym i in te gru ją cym. 

A tu taj sze ro kim łu kiem wra ca my do pro ble mu róż nych ge ne ra cji i ich wza -
jem nej po mo cy dla sie bie. Tak uczest ni cy pro jek tu mó wią o efek tach spo tka nia
z ludź mi w in nym wie ku i z in nym ba ga żem ży cio wym niż oni sa mi: – Na�wią�za�-
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Dra ma Way Fun da cja Edu ka cji i Kul tu ry dzia ła od 2011 ro ku,
przede wszyst kim pra cu je z oso ba mi z grup mar gi na li zo wa nych
i de fa wo ry zo wa nych. Po przez wy ko rzy sta nie tech ni ki dra my bu -
du je umie jęt no ści spo łecz ne ucze stni ków i przy czy nia się do roz -
wo ju ich sa mo świa do mo ści.

www.dramaway.pl

łam�wspa�nia�łą�współ�pra�cę�z oso�ba�mi�star�szy�mi,�bar�dziej�się�otwo�rzy�łam�i mo�je�po�-
dej�ście�do wie�lu�rze�czy�ule�gło�znacz�nej�po�pra�wie.�

– Zo�ba�czy�łam,�że�star�sze�oso�by�ma�ją�tak�na�praw�dę�wiel�kie�ser�ce,�je�stem�w sta�-
nie�się�z ni�mi�po�ro�zu�mieć�cza�sem�le�piej�niż�z ró�wie�śni�ka�mi,�a co�naj�waż�niej�sze:�w krót�-
kim�cza�sie�uzy�ska�łam�od nich�ta�kie�cie�pło�i sym�pa�tię,�któ�re�go�nie�do�świad�czy�łam
jesz�cze�ze�stro�ny�in�ne�go�po�ko�le�nia.�Ci�lu�dzie�po�tra�fią�zro�zu�mieć,�tyl�ko�trze�ba�też�zro�-
zu�mieć�ich.�

– Co�się�we�mnie�zmie�ni�ło?�Nie�oce�niaj!�Nie�bój�się�in�ne�go�(star�sze�go,�młod�sze�go,
ob�ce�go)!

Jest moc
–�Przy�cho�dzą�z cie�ka�wo�ści,�zo�rien�to�wać�się,�po�pa�trzeć�so�bie.�A po�tem�na�gle�ktoś

się�wzru�szy,�ktoś�roz�pła�cze,�po�wspo�mi�na. I stop�nio�wo�coś�się�zmie�nia,�bu�du�je�się
z nich�ja�kaś�wspól�no�ta�– opi su je wspól ne dzia ła nia Gą sec ki. –�No�i pod�czas�koń�co�-
we�go�spek�ta�klu�na�gle�ma�my�ja�kieś�apo�geum,�za�czy�na się�ma�gia,�bo�wszy�scy�bio�rą
od�po�wie�dzial�ność�za to,�jak�się�to�wszyst�ko�za�pre�zen�tu�je.�

W wień czą cym ca ły ten tro chę au to te ra peu tycz ny, tro chę ar ty stycz ny, a tro -
chę spo łecz ny pro jekt spek ta klu nie cho dzi oczy wi ście o za de mon stro wa nie ak -
tor skich umie jęt no ści czy ta len tów, ale bar dziej o uwal nia nie wspól nej eks pre sji.
Zbiór sce nek, mo no lo gów, hi pho po wych pio se nek na te mat cza su ma przede
wszyst kim być czymś szcze rym i po ka zu ją cym współ pra cę wszyst kich osób zaan-
gażowanych w przed sta wie nie. A z tej na tu ral no ści i za ba wy pły ną wy jąt ko we
przy jem no ści nie tyl ko dla wi dow ni, ale i dla sa mych uczest ni ków. 

–�Ma�ją�moż�li�wość�za�uwa�że�nia,�że�po�sia�da�ją�w so�bie�coś�faj�ne�go,�czym�mo�gą�się
po�dzie�lić. I�że�in�ni�ich�wy�słu�cha�ją.�Ta�kie�po�czu�cie�mo�cy,�mo�cy�w so�bie – pod su mo -
wu je Gą sec ki. –�Je�śli�je�stem�in�te�re�su�ją�cym�czło�wie�kiem,�je�śli�coś�zro�bi�łem,�to�je�stem
po pro�stu�moc�niej�szy.�Szcze�gól�nie,�gdy�w koń�co�wym�spo�tka�niu�z wi�dow�nią�ona�da�-
je�fan�ta�stycz�ną�in�for�ma�cję�zwrot�ną:�„Jest�w was�praw�da,�zro�bi�li�ście�coś�pięk�ne�go,
daw�no�cze�goś�ta�kie�go�w te�atrze�nie�wi�dzia�łem,�tam�są�sa�me�po�zy�i gwiaz�dor�stwo,
dzia�łaj�cie�da�lej!”
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My i oni
Czy ta jem ni czy lud Na ci re ma jest nam bli ski czy da le ki? A czy sie -

dzą cy na zie mi jest gor szy od te go, kto sie dzi na krze śle? Dla cze go
w nie któ rych kra jach nie na le ży po ka zy wać ni ko mu po de szwy na -
szej sto py? A w in nych – po da wać ko muś przed mio tów jed ną rę ką?
Ale przede wszyst kim: co z te go wy ni ka dla nas, je śli chce my stać się
praw dzi wy mi oby wa te la mi świa ta?

O tym do wie dzia ły się dzie ci z pięt na stu war szaw skich szkół, któ re wzię ły
udział w go dzin nych warsz ta tach z edu ka cji mię dzy kul tu ro wej „Oby wa te le świa -
ta”. Co rzad kie, za ję cia od by wa ły się w naj star szych kla sach pod sta wów ki i gim -
na zjach. –�A zde�cy�do�wa�na więk�szość�te�go�ro�dza�ju�pro�jek�tów�jest�skierowana�do
naj�młod�szych�dzie�ci,�by�za�zna�ja�miać�je�z in�ny�mi�kul�tu�ra�mi�al�bo�ad�re�so�wa�na do na�-
uczy�cie�li�i do�ro�słych,�któ�rych�uczy�się,�jak�pra�co�wać�z ucznia�mi�od�mien�ny�mi�kul�tu�-
ro�wo.� Bra�ko�wa�ło� za�jęć� prze�zna�czo�nych� dla� do�ra�sta�ją�cych� dzie�ci – opo wia da
o po cząt kach pro jek tu Mal wi na Rac ka -Plu ta, je go ko or dy na tor ka i pro wa dzą ca
za ję cia. –�A im�szcze�gól�nie�po�trzeb�ne�by�ło�dzia�ła�nie,�któ�re�mia�ło�po pro�stu�roz�wi�jać
mię�dzy�kul�tu�ro�wą�wraż�li�wość,�uświa�da�miać,�skąd�się�bio�rą�ste�reo�ty�py�i jak�na�sze�prze�-
ko�na�nia�wpły�wa�ją�na po�strze�ga�nie�in�nych.

Czu bek gó ry lo do wej
Warsz tat za czy nał się od roz mo wy o ste reo ty pach i na szych ogra ni cze niach

w wi dze niu in nych kul tur. Ucznio wie do wia dy wa li się, że ob cu jąc z kimś z in ne -
go re gio nu świa ta czę sto źle od czy tu je my je go za cho wa nia czy ge sty. Są dla nas
nie zro zu mia łe, ob ser wu je my je jak czu bek pły wa ją cej gó ry lo do wej, nie wie my
jak wiel ka, cie ka wa i zło żo na mo że być kul tu ra, któ ra ukry wa się gdzieś pod po -
wierzch nią na szej wraż li wo ści. 

Po tem dzie ci prze cho dzi ły do gry pod ty tu łem „Ro dzi na Al ba tro sów”. Dwie
oso by wta jem ni cza no na ko ry ta rzu, jak ma ją ode grać przed swo imi ró wie śni ka -
mi krót ką scen kę. –�Pierw�szy�wcho�dził�chło�pak,�a za nim�dziew�czy�na�zmi�ską�je�dze�-
nia.�On�sia�dał�na krze�śle,�ona�klę�ka�ła�przy nim�na zie�mi.�Po�da�wa�ła�mu�je�dze�nie,�on
sa�mot�nie�jadł.�Do�pie�ro�gdy�skoń�czył,�przy�cho�dzi�ła�ko�lej�na nią.�Na ko�niec�kładł�jej�rę�-
kę�na gło�wie�i na�gi�nał�ją�do zie�mi,�co�wy�glą�da�ło,�jak�by�bi�ła�po�kło�ny�– re kon stru uje
wy da rze nia Rac ka -Plu ta. –�Póź�niej�wszy�scy�za�czy�na�li�roz�mo�wę�na te�mat�tej�scen�ki.
Mie�li�so�bie�od�po�wie�dzieć,�czy�chcie�li�by�żyć�nawy�spie,�na któ�rej�pa�nu�ją�ta�kie�zwy�cza�-
je.�Py�ta�łam,�jak�się�czu�li,�gdy�to�oglą�da�li�i co�mo�gą�z tej�scen�ki�wy�wnio�sko�wać.�

Dzie ci oczy wi ście mó wi ły, że ni gdy by do ta kie go kra ju nie po je cha ły, że tak
nie na le ży trak to wać ko biet. A wte dy pro wa dzą ca czy ta ła im wy ja śnie nie ca łej
sce ny na pi sa ne przez et no gra fów. Oka zy wa ło się, że ko bie ta w pre zen to wa nej



kul tu rze jest zwią za na ze świę tą Mat ką Zie mią, męż czy zna nie ma pra wa nie po -
trzeb nie do ty kać Zie mi i dla te go wła śnie mu si sie dzieć na krze śle. A zjeść pło dy
Mat ki Zie mi mo że tyl ko wte dy, gdy ła ska wie po da mu je ko bie ta. I to za po śred -
nic twem ko bie ty mu si za te da ry grzecz nie po dzię ko wać. –�W ten�spo�sób�dzie�ci
do�wia�dy�wa�ły�się,�że�to,�co�wi�dzą�na pierw�szy�rzut�oka,�nie�za�wsze�mu�si�być�zgod�ne
z praw�dą�i z tym,�jak�świat�ro�zu�mie�my – pod su mo wu je ko or dy na tor ka.

Na ci re ma
Pół wie ku te mu Ho ra ce Mi ner opu bli ko wał gło śną pa ro dię tek stów o in nych

kul tu rach. Opi sy wał w niej Ame ry ka nów (pod ana ni mem Na ci re ma), wi dząc ich
ocza mi ja kiejś in nej cy wi li za cji, dla któ rej wy po sa że nie ame ry kań skich do mów
i co dzien ne zwy cza je są kom plet nie nie zro zu mia łe. 

Pod czas warsz ta tów „Oby wa te le świa ta” ucznio wie o tym oczy wi ście nie wie -
dzie li i czy ta li frag men ty ese ju Mi ne ra jak by rze czy wi ście pre zen to wa no im opis
ja kichś dziw nych zwy cza jów ple mien nych. –�Do�wia�dy�wa�li�się,�że�lu�dzie�Na�ci�re�ma
ma�ją�spe�cjal�ne�przy�do�mo�we�ka�pli�ce,�w któ�rych�co�dzien�nie�sa�mot�nie�od�pra�wia�ją
skom�pli�ko�wa�ny�ry�tu�ał�oczysz�cze�nia�swo�je�go�cia�ła,�a bia�da�te�mu,�kto�wte�dy�tam�zaj�-
rzy! – stresz cza tekst Rac ka -Plu ta. –�I�że�w ich�świe�cie�każ�de�go,�kto�cho�ru�je,�za�my�ka
się�w prze�ra�ża�ją�cych�świą�ty�niach,�od�bie�ra�mu�ubra�nie,�kła�dzie�w rzę�dzie�obok�in�-
nych,�wty�ka�do ust�ma�gicz�ne�pa�łecz�ki�i cza�sem�na�kłu�wa�igła�mi,�by�za�dać�jesz�cze
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Fun da cja Edu ka cji Mię dzy kul tu ro wej po wsta ła w 2006 ro ku, zaj -
mu je się edu ka cją mię dzy kul tu ro wą, jej edu ka to rzy pro wa dzą za -
ję cia dla dzie ci z wie dzy o in nych kul tu rach oraz szko le nia dla
na uczy cie li, do ty czą ce te go, jak pra co wać z oso ba mi od mien ny -
mi kul tu ro wo. Wy da ła sze reg pu bli ka cji po moc nych pedagogom
oraz wie le ksią żek dla dzie ci.

www.miedzykulturowa.org.pl

więk�szy�ból!�Mo ment, w któ rym oka zy wa ło się, że tak na praw dę czy ta no po pro -
stu opi sy co dzien nej po ran nej to a le ty w ła zien kach i po by tu w naj zwy klej szym
szpi ta lu, był dla uczniów szo kiem. Oto bli ską nam rze czy wi stość ktoś przed sta -
wił tak, jak by by ła ma gicz na, ple mien na i pry mi tyw na! Czyż by śmy mo gli być dla
ko goś nie zro zu mia li? Czyż by nasz spo sób by cia nie był po wszech ną nor mą?

Otwie ra nie
I o te go ro dza ju re flek sję cho dzi ło po my sło daw com za jęć. 
Warsz ta ty Fun da cji Edu ka cji Mię dzy kul tu ro wej nie ty le mia ły po ka zać spe cy -

fi kę in nych kul tur oraz kon kret ne zwy cza je z poszczególnych kon ty nen tów (choć
o tym tak że wspo mi na no), co stwo rzyć oka zję do za sta no wie nia i roz mo wy o róż -
no rod no ści kul tu ro wej, w któ rej wy kra cza się po za prze tar te szla ki wła sne go my -
śle nia. –�I chy�ba�naj�więk�szą�sa�tys�fak�cję�da�ją�ci�ucznio�wie,�któ�rzy�ca�łe�za�ję�cia�ne�gu�ją
to,�co�się�do nich�mó�wi.�Są�zdo�mi�no�wa�ni�przez�złe�wzor�ce�zna�ne�z te�le�wi�zyj�nych�wia�-
do�mo�ści�czy�in�for�ma�cji�za�sły�sza�nych�w do�mu.�Po�wta�rza�ją�tyl�ko�„ta�kul�tu�ra�i lu�dzie
są�po pro�stu�bez�na�dziej�ni” – opo wia da Mal wi na Rac ka -Plu ta. –�Jed�nak�na ko�niec
warsz�ta�tu�zmie�nia�ją�tę�per�spek�ty�wę,�prze�sta�ją�być�tak�za�twar�dzia�li�w swo�ich�po�glą�-
dach.�Uda�je�się�ich�otwo�rzyć�–�to�jest�praw�dzi�wy�suk�ces.�

Dla or ga ni za to rów za jęć ha sło „Oby wa tel świa ta” wy cho dzi zresz tą da le ko po -
za je go tra dy cyj ne ro zu mie nie. Oczy wi ście za mie rza ją uświa da miać, jak wiel kim
błę dem jest uzna wa nie wła sne go punk tu ja ko obo wią zu ją ce go na resz cie na szej
pla ne ty i ja kim grze chem jest nie uc two w od nie sie niu do in nych kul tur. Jed nak
na ucza na przez nich to le ran cja wo bec in ne go ma tak że zu peł nie in ny wy -
miar. –�Wie�rzy�my,�że�to,�co�młodzi�ludzie�wy�no�szą�z tych�warsz�ta�tów�ma�prze�ło�że�nie
po pro�stu�na ich�ży�cie�– pod su mo wu je pro wa dzą ca za ję cia. –�Oni�wła�śnie�wcho�-
dzą�w�okres�doj�rze�wa�nia,�two�rzą�no�we�gru�py,�po�zna�ją�no�we�śro�do�wi�ska�i mu�szą�się
od�na�leźć�w za�ska�ku�ją�cych�sy�tu�acjach.�Umie�jęt�ność�szer�sze�go�spoj�rze�nia,�nie�wy�cią�-
ga�nia�po�chop�nych�wnio�sków�– to�ele�men�ty�do�bre�go�funk�cjo�no�wa�nia�nie�tyl�ko�w śro�-
do�wi�sku� wie�lo�kul�tu�ro�wym,� ale� tak�że� w swo�jej� gru�pie� ró�wie�śni�czej� i� lo�kal�nych
społecz�no�ściach. I na�sze�za�ję�cia�mo�gą�w tym�po�móc.



Wrażliwość na inność
Ra sul wy cho dzi z au to bu su i od ra zu wi ta się z dzieć mi w ja kimś

dziw nym ję zy ku, któ re go za grosz nie ro zu mie ją. Po tem po ja wia się
Ab di i jest jesz cze cie ka wiej, roz glą da się i py ta dzie cia ki, dla cze go
ma ją ta ką bla dą skó rę, a nie nor mal ną, zdro wą, brą zo wą. Prze cież
w je go kra ju, w So ma lii, wszy scy ma ją ciem niej szą skó rę niż tu w Pol -
sce, a je śli ktoś jest ta ki bla dy, to zna czy, że na praw dę jest z nim źle. 

Je den i dru gi są lal ka mi, któ re w ra mach pro jek tu „Ca ły świat w na szej kla sie”
od wie dza ją ma łych war sza wia ków. Po cząw szy od 2011 ro ku od by ło się sie dem
edy cji pro jek tu, obej mu ją ce go każ de go ro ku oko ło pół ty sią ca przed szko la ków
i uczniów pierw szych klas szko ły pod sta wo wej. Po co?

–�W pol�skich�szko�łach�ma�my�dzie�cia�ki�cu�dzo�ziem�skie�o róż�nym�po�cho�dze�niu,
a nie�wszy�scy�na�uczy�cie�le�i dzie�ci�wie�dzą,�co�z tym�wła�ści�wie�zro�bić.�Nie�któ�rzy�się�bo�-
ją,�nie�któ�rzy�uda�ją,�że�tej�od�mien�no�ści�nie�ma�– opo wia da Mar ta Pie gat -Kacz mar -
czyk z Pol skie go Fo rum Mi gra cyj ne go. –�In�te�gra�cja�nie�prze�bie�ga�tak,�jak�po�win�na,
ist�nie�ją�ba�rie�ry�i ste�reo�ty�py,�któ�re�na�le�ży�po pro�stu�prze�ła�mywać.

Mi łość spod trze pa ka
–�Pro�gram�po�wstał,�kie�dy�z kil�ko�ma�mło�dy�mi�ma�ma�mi�roz�ma�wia�ły�śmy�o tym,�że

na�sze�dzie�ci�za�da�ją�nam�py�ta�nia�o uchodź�ców,�na przy�kład�tych�spo�tka�nych�na pla�-
cu�za�baw – wspo mi na Mar ta Pie gat -Kacz mar czyk. –�Szu�ka�ły�śmy�wte�dy�ksią�żek�dla
naj�młod�szych�o róż�ni�cach�kul�tu�ro�wych�i mi�gra�cji.�Oka�za�ło�się,�że�ni�cze�go�ta�kie�go
na ryn�ku�nie�ma.�Więc�trze�ba�to�by�ło�za�cząć�ro�bić�sa�me�mu.

A re al na po trze ba ist nia ła, ma ło kto w War sza wie był w sta nie od róż nić Wiet -
nam czy ków od Chiń czy ków al bo wy ja śnić, skąd po ja wi ła się w mie ście tak du ża
dia spo ra Cze cze nów. Pierw sze za ję cia od by wa ły się w szko łach, w któ rych uczy -
ły się tak że dzie ci cu dzo ziem skie. Lek cje te po świę ca no ich kul tu rze, że by w szkol -
nej spo łecz no ści od cza ro wać „in ność”. Szyb ko po ja wił się też po mysł, jak wy wo łać
u dzie ci wra że nie re al ne go i głę bo kie go kon tak tu z kimś po cho dzą cym z in ne go
kra ju. –�Lal�ki�są�świet�ną�me�to�dą�do�tar�cia,�wszyst�ko�wy�ja�śnia�ją.�Róż�ne�za�wi�ło�ści�zwią�-
za�ne�z mi�gra�cja�mi,�z nie�zre�ali�zo�wa�ny�mi�ma�rze�nia�mi,�ale�i lę�ka�mi – do da je Pie gat -
-Kacz mar czyk.

Lien i Nur
Oto Lien z Wiet na mu, Nur z Ira ku, Ab di z So ma lii, Iwan z Bia ło ru si i Ra sul z Cze -

cze nii. Na warsz ta tach lal ki wi ta ją się z dzieć mi w swo im ję zy ku, wy mie nia ją z ni -
mi pierw sze grzecz no ści, da ją się przy wi tać i za pro sić, by zo sta ły na chwi lę w kla-
sie. A po tem opo wia da ją o swo ich kra jach i zwy cza jach w nich pa nu ją cych, ale
przede wszyst kim o so bie. Co ro bi ły za nim wy je cha ły z kra ju? Dla cze go by ło im
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trud no wy je chać? Za czym tę sk nią? Wy ja śnia ły, ja kie emo cje zwią za ne są z da le -
ką i nie ocze ki wa ną po dró żą oraz po by tem w in nym kra ju. 

–�Opo�wia�da�my�dzie�ciom�o tym,�by�po�ka�zać�praw�dzi�we�ob�li�cze�ró�wie�śni�ka�uwi�-
kła�ne�go�wmi�gra�cję�i wzbu�dzić�otwar�te�uczu�cia�wo�bec�ta�kich�osób�oraz�kształ�to�wać
to�le�ran�cyj�ne�po�sta�wy – tłu ma czy Pie gat -Kacz mar czyk. –�Że�by�dzie�ci�nie�wy�zy�wa�ły
się�od ter�ro�ry�stów,�ale�wie�dzia�ły,�że�roz�ma�wia�ją�z ró�wie�śni�kiem,�któ�ry�chciał�wyjść
na plac�za�baw,�ale�ten�plac�za�baw�zo�stał�zbom�bar�do�wa�ny.�

Opo wia da ne przy po mo cy la lek hi sto rie czę sto roz bu do wu ją ja ki miś szcze gó -
ła mi czy wła sny mi wspo mnie nia mi sa me dzie ci cu dzo ziem skie, któ re uczą się
w da nej kla sie. –�Peł�nią�ro�lę�swe�go�ro�dza�ju�eks�per�ta,�na�gle�oka�zu�je�się,�że�wie�dzą
wię�cej�od in�nych,�im�po�nu�ją�swo�im�znaw�stwem,�pod�czas�gdy�na co�dzień�są�ra�czej
dys�kry�mi�no�wa�ne,�nie�sza�no�wa�ne�i uwa�ża�ne�za ob�ce�–�wy ja śnia ko or dy na tor ka. 

Na ko niec, by sil niej, bar dziej oso bi ście i emo cjo nal nie od nieść dzie ci do pro -
ble mu uchodź stwa i mi gra cji, od by wa się za ba wa w grę „Ple ca ki peł ne na dziei”.
Pro wa dzą cy py ta ją dzie ci, co by wzię ły, gdy by mu sia ły opu ścić swój kraj i pro szą,
że by na ry so wa ły te przed mio ty na kart kach w kształ cie ple ca ka, któ ry po tem sym -
bo licz nie za ło żą na ple cy. Wie le waż nych przed mio tów się w tym ple ca ku oczy -
wi ście nie mie ści. –�Jest�to�punkt�wyj�ścia�do dys�ku�sji,�cze�go�nie�mo�gły�by�wziąć,
za czym�tę�sk�ni�ły�by�naj�bar�dziej – mó wi Pie gat -Kacz mar czyk. –�W ten�spo�sób�mo�gą
bar�dzo�kon�kret�nie�po�czuć,�jak�to�jest�być�uchodź�cą�w in�nym�kra�ju�i nie�mieć�ani�wie�-
lu�swo�ich�za�ba�wek,�ani�przy�ja�ciół,�bo�tych�prze�cież�też�do ple�ca�ka�za�pa�ko�wać�się
nie�da.



Pol skie Fo rum Mi gra cyj ne – fun da cja, któ ra od 2007 ro ku dzia ła
na rzecz po sza no wa nia praw cu dzo ziem ców w Pol sce, wspie ra
dzia ła nia pro wa dzą ce do dia lo gu mię dzy ludź mi róż nych kul tur,
pro wa dzi pierw szy w Pol sce in ter ne to wy sys tem do radz twa i in -
for ma cji dla mi gran tów, uru cho mi ła pierw sze szko ły ro dze nia
dla mi gran tek, stwo rzy ła sieć bi blio tek, któ re gro ma dzą li te ra tu -
rę o mi gra cji. Przede wszyst kim jed nak pro wa dzi sze ro ko ro zu -
mia ne dzia ła nia in for ma cyj ne i edu ka cyj ne.

www.forummigracyjne.org

Pro si my, bę dzie my się ni mi opie ko wać!
W ostat nich la tach, od cza su kry zy su uchodź cze go w Eu ro pie, za ję cia re ali zo -

wa ne w ra mach pro jek tu za czy na ją od gry wać jesz cze waż niej szą ro lę, niż by ło to
kie dyś. Daw niej mie rzo no się z pro sty mi ste reo ty pa mi. –�Ro�bi�li�śmy�pla�kat�z dzieć�-
mi�o róż�nych�ko�lo�rach�skó�ry,�na któ�rym�po�ka�zy�wa�ły,�jak�coś�ro�bią�ra�zem.�No�i nikt
nie�chciał�wy�brać�czar�no�skó�re�go�ko�le�gi – wspo mi na Pie gat -Kacz mar czyk. –�Wte�dy
za�chę�ca�li�śmy,�by�dać�mu�ja�kieś�su�per�mo�ce�czy�do�ry�so�wać�pił�kę. I to�dzia�ła�ło.�

Współ cze śnie w szko łach i przed szko lach po glą dy ra si stow skie są sil niej sze,
zda rza ją się przy pad ki po bi cia dzie ci cu dzo ziem skich, po ma wia nie ich o ter ro -
ryzm (przy oka zji pro jek tu Fun da cja za czę ła ofe ro wać wspar cie te ra peu tycz ne
dla dzie ci, któ re do świad czy ły prze mo cy fi zycz nej, psy chicz nej al bo dys kry mi na -
cji). –�Wi�dać�na za�ję�ciach,�że�na�wet�u sze�ścio�-,�sied�mio�lat�ków�po�ja�wia�się�du�żo�otwar�-
cie�ra�si�stow�skich�wy�zwisk�i re�ak�cji�– skar ży się Pie gat -Kacz mar czyk. 

Skła da ją cy się tyl ko z jed ne go spo tka nia warsz ta to we go pro jekt jest więc ra -
czej pierw szym kro kiem na dro dze ku uwraż li wie niu dzie ci na kwe stię róż no rod -
no ści kul tu ro wej i mi gra cji. Wy ma ga wspar cia ro dzi ców i na uczy cie li. Dla te go
edu ka to rzy zo sta wia ją w szko le go to we na rzę dzia edu ka cyj ne dla na uczy cie li,
któ re po mo gą im kon ty nu ować te mat na wła snych lek cjach. Otrzy mu ją nie tyl -
ko kon spek ty za jęć, ale i ksią żecz ki dla dzie ci, wy ci nan ki i kar ty do gry w me mo,
ko lo ro wan ki i czy tan ki do wy ko rzy sta nia w do mu z udzia łem ro dzi ców. 

Cza sem po warsz ta tach zo sta wa ło coś jesz cze: –�Po za�ję�ciach�dzie�ci�py�ta�ją,�czy
mo�że�my�im�dać�lal�ki�– mó wi Pie gat -Kacz mar czyk. –�My�od�po�wia�da�my�py�ta�niem:
„Ale�czy�wa�sza�pa�ni�przyj�mie�pię�cio�ro�uchodź�czych�dzie�ci�do swo�jej�kla�sy?”�Dzie�ci
na to:�„Pro�si�my,�pro�si�my,�bę�dzie�my�się�ni�mi�opie�ko�wać!” I lal�ki�zo�sta�ją.�

Czy mi mo tak nie ko rzyst ne go dla mi gran tów i uchodź ców kli ma tu spo łecz -
ne go pro jekt przy no si re zul ta ty? –�W kla�sach,�w któ�rych�cy�klicz�nie�pro�wa�dzi�my
warsz�ta�ty,�ta�wraż�li�wość�się�po�głę�bia�– pod su mo wu je ko or dy na tor ka. –�Wpro�wa�-
dza�nie�no�we�go�te�ma�tu,�zwią�za�ne�go�z od�mien�no�ścią�kul�tu�ro�wą�czy�re�li�gij�ną,�eli�mi�-
nu�je�ta�kie�za�cho�wa�nia�jak�wy�wra�ca�nie�ocza�mi�i drwi�nę.�Wte�dy�po�ja�wia�ją�się�zu�peł�nie
in�ne,�bar�dziej�po�głę�bio�ne�zagadnienia.�Wi�dać�w�dzieciach�ja�kąś�wielką�cie�ka�wość
„in�no�ści”.�
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Wyjście w teatr
– Gra łem kró la, ta kie go tro chę złe go kró la. To by ło faj ne. A trud ne?

Ro la Pio tru sia Pa na, bo trze ba by ło la tać – wspo mi na Wła dek, a Li la
do da je: – Wszyst ko by ło su per. I jak mo gli śmy zo ba czyć te atr od ty łu,
ta kie przej ścia ciem ne i te dziw ne ma szy ny.

Wła dek i Li la są dzieć mi z Ośrod ka dla Cu dzo ziem ców na Tar gów ku. Ra zem
z trzy dziest ką ko le ża nek i ko le gów wzię li udział w pro jek cie, pod czas któ re go ba -
wi li się w te atr, tre no wa li ak tor stwo i wy sta wia li wła sne sztu ki, a na wet oglą da li
pro fe sjo nal ne spek ta kle. A wszyst ko po to, by zbu do wać most mię dzy ich co -
dzien no ścią, a ota cza ją cą ośro dek War sza wą. Most, po któ rym – trze ba do-
dać – ruch po wi nien od by wać się w oby dwie stro ny.

Mię dzy kul tu ro wa War sza wa
Ideą pro jek tu „Dzie ci w mię dzy kul tu ro wej War sza wie” jest otwar cie ko mu ni -

ka cji mię dzy czę sto od izo lo wa ny mi od sie bie świa ta mi ob co kra jow ców i Po la -
ków. W je go ra mach oby wa ły się za ję cia z ra da mi ro dzi ców na te mat ucze nia dzie -
ci me dia cji w kon flik tach, tak że tych na tle et nicz nym czy wy zna nio wym. Z sa my -
mi ucznia mi szkół pod sta wo wych i gim na zja li sta mi prze pro wa dzo no cykl warsz -
ta tów an ty dy skry mi na cyj nych oraz za jęć na te mat wie lo kul tu ro wo ści. A zwień -
cze niem wszyst kich dzia łań by ły za ję cia te atral ne z dzieć mi z Ośrod ka dla Cu dzo -
ziem ców na Tar gów ku. 

Sam po mysł to wła ści wie od po wiedź na za po trze bo wa nie pla ców ki. –�Po�mi�-
mo,�że�w Ośrod�ku�ani�mo�wa�nych�jest�wie�le�ini�cja�tyw,�wciąż�bra�ku�je�za�jęć�dla�dzie�ci.
A jest�ich�tam�oko�ło�sie�dem�dzie�siąt�ki,�w róż�nym�wie�ku – tłu ma czy Elż bie ta Grab, ko -
or dy na tor ka pro jek tu z ra mie nia Sto wa rzy sze nia In ter wen cji Praw nej. Ten po ten -
cjał aż pro sił się o wy ko rzy sta nie do dzia łań, w któ rych wła śnie te atr sta no wił pre-
tekst do pra cy z dzieć mi, pró by wy do by cia ich ze spo łecz nej izo la cji, po bu dze nia
kre atyw no ści i oswo je nia z pol ską kul tu rą i ję zy kiem.

I tak kil ka na ścio ro dzie ci z Ośrod ka przez trzy mie sią ce pra co wa ło nad swo im
przed sta wie niem, wiel ki mi kro ka mi zbli ża jąc się do fi na ło we go wy stę pu. –�A na�-
szym�ce�lem�nie�by�ło�wca�le�stwo�rze�nie�wie�ko�pom�ne�go�spek�ta�klu�nawy�so�kim�po�zio�-
mie,�ale�to,�żeby�dzie�ci�uczest�ni�czy�ły�w czymś�dla�nich�waż�nym;�żeby�uda�ło�im�się
wyko�rzy�stać�wła�sne�atu�ty�i umie�jęt�no�ści. I żeby�zo�ba�czy�ły�kon�kret�ny�efekt swo�je�go
zaanga�żo�wa�nia – tłu ma czy współ or ga ni za tor ka pro jek tu Ol ga Hi lik.

Gra w grę
–�Nie�są�ła�twe,�to�dzie�ci�strau�ma�ty�zo�wa�ne�i w swo�im�kra�ju,�i w cza�sie�dro�gi�do Pol�-

ski.�Moc�no�prze�ży�wa�ją�tak�że�to,�co�dzie�je�się�już�u nas,�cią�głą�nie�pew�ność�swo�je�go



lo�su,�wę�dro�wa�nie�mię�dzy�róż�ny�mi�ośrod�ka�mi – opo wia da o uczestnikach przed-
sięw zię cia Ol ga Hi lik. Dla te go w cza sie dzia łań pro jek to wych ak tyw no ści bez po -
śred nio zwią za ne z te atrem prze ni ka ły się z in ny mi warsz ta ta mi i gra mi, któ re
mia ły oswo ić dzie ci z sa my mi so bą i swo imi zdol no ścia mi. Dwaj pro wa dzą cy za -
ję cia – pro fe sjo nal ny ak tor i mu zyk – za ofe ro wa li im udział w ćwi cze niach in te -
gru ją cych gru pę i uczą cych współ pra cy oraz wpro wa dza li w taj ni ki emi sji gło su,
ryt mi ki i tań ca. A to, co pod czas tych wstęp nych za jęć ujaw nia ło się w gru pie – jej
ukry te po trze by, ale też twór cza ener gia – prze ku wa li na po wo li na bie ra ją cy
kształ tu sce na riusz przed sta wie nia. 

No wła śnie, ja ki był pla no wa ny re per tu ar? W trzech edy cjach pro jek tu pra co -
wa no nad róż ny mi sztu ka mi, od po wia da ją cy mi na in ne za po trze bo wa nia dzie ci.
W jed nej, pod ty tu łem „Dru ży na su per bo ha te rów i zła cza row ni ca”, opo wia da no
o tym, jak przy po mo cy dzia ła nia w gru pie moż na po ko ny wać trud no ści. –�I każ�-
de�z dzie�ci�mia�ło�oka�zję,�by�wy�eks�po�no�wać�swój�ta�lent,�a gdy�je�po�łą�czy�li�–�zwy�cię�-
ża�li�cza�row�ni�cę�– opo wia da Elż bie ta Grab. – Wten�spo�sób�chcie�li�śmy�na�uczyć�od�po�-
wie�dzial�no�ści�za gru�pę�i po�ka�zać�za�le�ty�wspól�ne�go�dzia�ła�nia. Z ko lei w„Ba śni o pier -
ni ko wym kró le stwie” ksią żę na roz kaz oj ca szu kał dla sie bie żo ny. W trak cie
wę drów ki spo ty ka ły go róż ne dziw ne przy go dy i po sta ci. Da wa ło to każ de mu
z dzie ci oka zję do ja kiejś ma łej im pro wi za cji, szcze gól nie ta necz nej.
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Sto wa rzy sze nie In ter wen cji Praw nej dzia ła od 2005 ro ku, je go
mi sją jest za pew nie nie spój no ści spo łecz nej po przez dzia ła nie
na rzecz rów no ści wszyst kich lu dzi wo bec pra wa. Zaj mu je się po -
mo cą praw ną ad re so wa ną do uchodź ców i osób ubie ga ją cych
się o ten sta tus oraz do więź niów i by łych więź niów. Oprócz dzia -
łal no ści in for ma cyj nej, ba daw czej i wy daw ni czej na rzecz zmian
w pra wie pro wa dzi też licz ne pro jek ty edu ka cyj ne, pro pa gu ją ce
me dia cję oraz zwięk sza ją ce wie dzę na te mat cu dzo ziem ców. 

www.interwencjaprawna.pl

Wyj ście
Pró by i za ję cia te atral ne przy no si ły dzie ciom mnó stwo ra do ści, ale nie by ły

w sta nie cał kiem ode rwać ich od ota cza ją cej co dzien no ści, od ży cia w Ośrod ku
z je go cia sno tą, kon flik ta mi mię dzy ro dzi na mi i czę ścio wą izo la cją od świa ta ze -
wnętrz ne go. I tak stop nio wo warsz ta ty za czę ły ob ra stać wy ciecz ka mi do mia sta. 

Do ki na, na wy sta wy do Za chę ty, do par ków czy Fo to pla sti ko nu War szaw skie -
go za bie ra li dzie ci wo lon ta riu sze Sto wa rzy sze nia. A z każ dą z wy cie czek moc niej
oka zy wa ło się, jak dzie ci ma ło zna ją mia sto, a jak in spi ru ją ce są dla nich kon tak -
ty z nim. Uko ro no wa niem oswa ja nia War sza wy i sa me go te atru ja ko sztu ki by ła
ich wy pra wa na praw dzi wy spek takl do Te atru Buf fo. Mia ły tam oka zję obej rzeć
„Pio tru sia Pa na”, oczy wi ście po pol sku i w to wa rzy stwie pol skiej wi dow ni. 

–�By�ło�to�tak,�jak�by�przy�pro�wa�dzić�je�do in�ne�go�świa�ta – opo wia da Ol ga Hi -
lik. –�In�te�re�so�wa�ły�się�wszyst�kim,�na�wet�urzą�dze�niem,�któ�re�wy�pusz�cza�ło�dym�przy
stat�ku�pi�rac�kim,�nie�sa�mo�wi�cie�ich�to�fa�scy�no�wa�ło.�No�i uda�ło�się�na�wet�wejść�za�ku�-
li�sy!�Zo�ba�czy�li�więc�wszyst�ko�od pod�szew�ki.�A ich�wła�sny�spek�takl,�któ�ry�two�rzy�li�do�-
tąd�przez�kil�ka�ty�go�dni,�zy�skał�zu�peł�nie�no�wy�wy�miar.�Stał�się�na�gle�re�al�ny�imoż�li�wy.

By by li do bry mi ludź mi
–�Zależało�nam,�żeby�dać�dzie�ciom�po�czu�cie�spraw�czo�ści;�żeby�nie�mia�ły�wra�że�-

nia,�że�ba�wią�się�sa�me�dla�sie�bie – wy ja śnia Elż bie ta Grab. –�Dla�te�go�spek�ta�kle�wy�-
sta�wia�no�i w sa�mym�Ośrod�ku,�i po�za�nim,�mię�dzy�in�ny�mi�w do�mach�se�nio�ra.�

W Ośrod ku wy stę py koń co we oglą da li oczy wi ście wszy scy domowni-
cy – od nie mow la ków po star ców, na wet wiecz nie zbun to wa na mło dzież. W klu -
bach se nio ra dzie ci tak że ro bi ły fu ro rę, cza sem ich przed sta wie nia prze cho dzi ły
na przy kład w na ukę cze czeń skich tań ców. Co rów nie waż ne – po wy stę pie mia -
ły moż li wość po roz ma wia nia z ludź mi z wi dow ni, po zna nia ich i zo ba cze nia świa -
ta spo za Ośrod ka. 

Hi lik pod su mo wu je: –�I nie�za�leż�nie�od ich�dal�sze�go�lo�su,�czy�zo�sta�ną�w Pol�sce,
czy�wy�lą�du�ją�w in�nym�kra�ju,�czy�też�wró�cą�do swo�je�go,�otrzy�mu�ją�war�to�ści�i wie�dzę,
któ�ra�się�im�wszę�dzie�przy�da.�Sta�ra�my�się,�by�by�li�do�bry�mi�ludź�mi,�roz�wi�ja�li�się,�umie�li
współ�pra�co�wać.�Te�umie�jęt�no�ści�za�bio�rą�ze�so�bą�wszę�dzie.



Różne światy
– Pro jekt za kła dał ucze nie się od sie bie na wza jem, wy mia nę do -

świad czeń, po glą dów, oglą du świa ta – wy ja śnia Mag da le na Szlom,
ko or dy na tor ka pro jek tu i pre ze ska Od dzia łu Te re no we go To wa rzy -
stwa Roz wi ja nia Ak tyw no ści Dzie ci „Szan sa” War sza wa -Ocho -
ta. – Chcie li śmy po znać ze so bą róż ne po ko le nia. Ale tak że róż ne świa ty.

Ak cja „Szan sa na po ko le nia” to kil ku mie sięcz ny cykl za jęć, pod czas któ re go kil -
ku dzie się ciu mło dych lu dzi, od wie ku przed szkol ne go po cząw szy aż po mło dzież,
spo ty ka ło się na zu peł nie no wym dla sie bie grun cie z wła sny mi i cu dzy mi ro dzi -
ca mi i dziad ka mi. Za ini cjo wa ny w ten spo sób dia log mię dzy po ko le nio wy miał
po móc obu stro nom zro zu mieć się na tro chę in nych za sa dach niż te, do któ rych
przy wy kły.

Bez sel fie
Sed nem pro jek tu by ły warsz ta ty twór cze, któ re pro mo wa ły pra cę w gru pie

i to w gru pie mię dzy po ko le nio wej. Naj czę ściej w za ję ciach bra ły udział dzie ci i ich
ro dzi ce, cza sem ak tyw ność naj młod szych by ła wy ni kiem wcze śniej szych roz mów
z ro dzi ca mi czy dziad ka mi. Tak sta ło się mię dzy in ny mi w ra mach cy klu „Pier nicz -
ki we dług prze pi sów bab ci i pra bab ci”. Ma lu chy mu sia ły za dzwo nić do swo ich
babć, umó wić się na spo tka nie, za py tać o – czę sto – se kret ne prze pi sy i nadać im
po tem kształt w pie kar ni czej for mie. 

Z ko lei za ję cia fo to gra ficz ne mia ły już ty po wo ro dzin ny cha rak ter. Dzie ci z ro -
dzi na mi roz sta wia ły na nich ra zem praw dzi we stu dio fo to gra ficz ne, ra zem po zo -
wa ły do zdjęć oraz sa me się na wza jem fo to gra fo wa ły, po tem na wet wspól nie wy-
wo ły wa no od bit ki w ciem ni. –� Chcie�li�śmy� za�in�te�re�so�wać� lu�dzi� za�trzy�ma�niem
na chwi�lę�sie�bie�i ob�ra�zu.�A�przy oka�zji�uda�wa�ło�się�po�roz�ma�wiać�o tym,�co�po nas
zo�sta�je,�jak�za�pi�su�ją�się�waż�ne�dla�ro�dzi�ny�chwi�le – opo wia da Szlom. –�No�i wal�czy�-
li�śmy�z kul�tu�rą�sel�fie,�z fo�to�gra�fo�wa�niem�i eks�po�no�wa�niem�tyl�ko�sie�bie.�

W po dob nym kli ma cie współ pra cy od by wa ły się za ję cia re cy klin go we, pla -
stycz ne, z szy cia i dzier ga nia. –�Nawszyst�kich�warsz�ta�tach�po�ka�zy�wa�li�śmy,�że�każ�-
dy�mo�że�coś�stwo�rzyć�i wy�ko�nać,�a nikt�go�nie�bę�dzie�oce�niał.�Udo�wad�nia�li�śmy�so�bie,
że�naj�waż�niej�sze�jest�sa�mo�two�rze�nie,�a nie�je�go�efekt�koń�co�wy. I że�li�czy�się�gru�pa,
wza�jem�na�in�spi�ra�cja�i�po�moc,�po�ży�cza�nie�so�bie�sprzę�tu...�A na�wet�wspól�ne�sprzą�ta�-
nie�po wszyst�kim�– koń czy, śmie jąc się, pre ze ska „Szan sy”.

Obia dy czwart ko we
Tym co spi na ło w ca łość wszyst kie dzia ła nia warsz ta to we, by ło cy klicz ne

wspól ne bie sia do wa nie, zwią za ne z waż ny mi świę ta mi. W ostat ki, na Wiel ka noc

TOWARZYSTWO ROZWIJANIA
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czy na Bo że Na ro dze nie dzie ci w wie ku przed szkol nym, szkol nym, mło dzież, ro -
dzi ce i dziad ko wie za sia da li ra zem w ude ko ro wa nej przez sie bie sa li i przy sto le,
któ ry sa mi za sta wi li, przy go to wa ny mi wcze śniej na warsz ta tach ku li nar nych po -
tra wa mi. 

Te wspól ne świę to wa nia mo gą się wy da wać po zba wio ne sen su edu ka cyj ne -
go, ale tak nie jest! – Tu�taj�dziec�ko�wi�dzi�swo�ją�ma�mę�w no�wej�sy�tu�acji�–�z in�ny�mi
ludź�mi.�Po�dob�nie�jest�z sa�mą�ma�mą,�bo�naprzy�kład�nie�wi�dzia�ła�ni�gdy�swo�je�go��dzie-
c�ka�kro�ją�ce�go�wa�rzy�wa – tłu ma czy Mag da le na Szlom. –�A uczy�my�się�nie�tyl�ko�za�-
cho�wa�nia�przy sto�le,�ale�bu�du�je�my�też�coś,�co�na�zy�wa�my�„re�la�cja�mi�wo�ko�ło�sto�łu”.
Wra�ca�my�do daw�nej�kul�tu�ry�wspól�ne�go�sto�ło�wa�nia�się,�in�nej�niż�dzi�siaj,�gdy�lu�dzie
je�dzą�osob�no,�sie�dząc�przy ka�na�pie�czy�w swo�ich�po�ko�jach.�A przy wspól�nym�sto�le
uczy�my�się�prze�cież�cier�pli�wo�ści,�kul�tu�ral�ne�go�pro�sze�nia�o coś,�aser�tyw�no�ści,�zwy�kłej
umie�jęt�no�ści�roz�mo�wy.�Każ da z tych ce le bra cji wspól ne go po sił ku by ła wy jąt ko -
wa, przy nie jed nej po le cia ły na wet łzy – na przy kład, gdy mło dzież or ga ni zu ją ca
bo żo na ro dze nio wą ko la cję zo ba czy ła, jak nie sa mo wi ta at mos fe ra powsta ła na sa -
li, jak ba wią się dzie ci, jak wzru sza ją się ro dzi ce i dziad ko wie. 

Sil ny efekt edu ka cyj ny, wy ni ka ją cy z in te rak cji mię dzy po ko le nio wej, świet nie
ob ra zo wa ły też ob cho dy Dnia Mat ki. Tym ra zem z roz my słem w przy go to wania
za an ga żo wa no tyl ko gim na zja li stów i li ce ali stów. –�Ro�bi�li�ba�becz�ki�z kar�tecz�ka�mi
z ży�cze�nia�mi�w środ�ku. I zbun�to�wa�nym,�doj�rze�wa�ją�cym�chło�pa�kom,�i tym�mło�dym
da�mom�z ma�ki�ja�żem,�spra�wia�ło�to�oczy�wi�ście�wiel�ką�trud�ność – wspo mi na ko or -
dy na tor ka. –�Ale�się�po�sta�ra�li,�przy�nie�śli�zwła�snej�ini�cja�ty�wy�kwia�ty,�ude�ko�ro�wa�li�stół,



Od dział Te re no wy To wa rzy stwa Roz wi ja nia Ak tyw no ści Dzie ci
„Szan sa” War sza wa – Ocho ta dzia ła od 1992 ro ku na rzecz
dzie ci i ich naj bliż sze go śro do wi ska wy cho waw cze go. Sto wa rzy -
sze nie zre ali zo wa ło kil ka set pro jek tów edu ka cyj nych, wy cho -
waw czych i szko le nio wych o za się gu lo kal nym, kra jo wym
i mię dzy na ro do wym, dzia ła nia te ob ję ły po nad 10 tys. dzie ci i ro -
dzi ców, kil ku set na uczy cie li i dy rek to rów oraz nie mal że 1 tys. wo -
lon ta riu szy. „Szan sa” pro wa dzi Klu by Ma my i Ma lu cha, stano-
wią ce swo istą „pre adap ta cję do przed szko la”.

www.szansa.warszawa.pl

po�wy�ci�na�li�kwia�ty,�zro�bi�li�zu�pę�i sa�łat�kę.�Na ścia�nach�po�roz�wie�sza�li�zdję�cia�z cza�sów,
gdy�by�li�dzieć�mi.�Je�den�chło�pak�za�grał�na pia�ni�nie,�za�śpie�wa�li�„Sto�lat”�i... po�ga�da�li
wspólnie�z�mamami�przy sto�le�jak�rów�ny�z rów�nym.�

Trze ba też do dać, że każ de ze spo tkań przy sto le czy w ra mach warsz ta tów
by ło tak że spraw dzia nem umie jęt no ści ro dzi ciel skich, nie rzad ko da ją cym pe da -
go gom i psy cho lo gom „Szan sy” oka zję do dys ku sji o pro ce sie wy cho waw czym.

Obóz
Pod su mo wa niem ca łe go pro jek tu był obóz let ni – oczy wi ście warsz ta to wy

i wie lo po ko le nio wy. Ina czej niż za zwy czaj by wa na ko lo niach czy wy jaz dach tu -
ry stycz nych, za pro szo no tu taj ro dzi ców, aby od wie dzi li na ko niec wy jaz du swo -
je dzie ci (tym ra zem z niż szych klas szko ły pod sta wo wej). –�Do�dat�ko�wo�chcie�li�śmy
po�ka�zać�ro�dzi�com,�że�na wy�jazd�moż�na�mieć�cie�ka�wy�po�mysł,�a ten�po�mysł�mo�że
po�cho�dzić�tak�że�od dziec�ka.�Dla�te�go�ra�zem�z dzieć�mi�przy�go�to�wy�wa�li�śmy�pro�gram
tej�ostat�niej�czę�ści�obo�zu,�a po�tem�na bie�żą�co�do�da�wa�li�śmy�do nie�go�te�ak�tyw�no�ści,
któ�re�pro�po�no�wa�li�sami�uczest�ni�cy – opo wia da Szlom. –�Odnich�po�cho�dzi�ły�wspól�-
ne�tań�ce�czy�ple�ne�ro�wa�gra�w „kół�ko�i krzy�żyk”.

Te dzie cię ce po my sły czę sto ro bi ły fu ro rę. –�Miej�sco�wi�i in�ni�tu�ry�ści�wy�cho�dzi�li
z dom�ków�zszo�ko�wa�ni,�że�dzie�ci�tań�czą�z ro�dzi�ca�mi,�że�tak�są�w to�za�an�ga�żo�wa�ni
i się�świet�nie�ba�wią – do da je or ga ni za tor ka wy jaz du Mag da le na Rę bec ka. –�To�by�-
ła�sen�sa�cja�wośrod�ku.�Znów, po dob nie jak na świą tecz nych bie sia dach i war szaw -
skich warsz ta tach, dzie ci i do ro śli mo gli ob ser wo wać sie bie w no wych ro lach
i uczyć się sie bie na wza jem. Szcze gól nie du żo zy ski wa li na tym ro dzi ce, któ rzy
mie li moż li wość wy mia ny do świad czeń wy cho waw czych. Bra li też udział w warsz -
ta tach, pod czas któ rych dys ku to wa li o tym, ja ka jest ich ro la, po co są dzie ciom
po trzeb ni, co mo gą, a cze go nie po win ni ro bić ja ko ro dzi ce. Dzie ci sza la ły na dys -
ko te kach, za ję ciach pla stycz nych, prze pro wa dza ły z ro dzi ca mi eks pe ry men ty che -
micz ne i do świad cze nia. –�Chcie�li�śmy�im�wszyst�kim�udo�wod�nić,�że�ten�czas�nie�jest
zmar�no�wa�ny,�że�war�to�go�spę�dzać�ra�zem – pod su mo wu je Rę bec ka – że�sprzy�ja�roz�-
wo�jo�wi�i na�wią�zy�wa�niu�cie�płych,�sil�nych�re�la�cji�w ca�łej�ro�dzi�nie.�Czy�li�te�mu,�co�jest
naj�waż�niej�sze.
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„War�szaw�ska� Ak�tyw�na Mło�dzież”� to� pro�gram� re�ali�zo�wa�ny
od2013�ro�ku,�ma�ją�cy�na ce�lu�ak�ty�wi�za�cję�spo�łecz�ną�i oby�wa�tel�ską
war�szaw�skiej�mło�dzie�ży.�

W dro dze kon kur su Biu ro Edu ka cji Urzę du m.st. War sza wy wy ła nia
or ga ni za cje po za rzą do we – ope ra to rów pro gra mu – któ re przy zna ją
nie for mal nym gru pom gim na zja li stów i li ce ali stów pie nią dze na prze -
pro wa dze nie ich wła snych, au tor skich, edu ka cyj nych przed się wzięć,
skie ro wa nych do lo kal nych spo łecz no ści. 

Do dat ko wo mło dzi lu dzie mo gą li czyć na wspar cie me ry to rycz ne
eks per tów or ga ni za cji oraz sko rzy stać z róż no rod nych szko leń. 
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Z własnej inicjatywy
Po sta no wi li na uczyć się ro bie nia piz zy. Wy na ję li więc za ple cze piz -

ze rii, opła ci li kil ku ku cha rzy i zor ga ni zo wa li trwa ją ce ca ły wie czór
warsz ta ty dla sie bie oraz swo ich ko le gów i ko le ża nek z dziel ni cy. I nie
by ło by w tym mo że nic dziw ne go, gdy by nie fakt, że by li tyl ko nie -
wiel ką gru pą na sto lat ków, a ca łą ini cja ty wę sfi nan so wa li dzię ki gran -
to wi z pro jek tu „Ini cja ty wy Mło dzie żo we”.

–�Kil�ka�lat�te�mu�w trak�cie�two�rze�nia�po�li�ty�ki�mło�dzie�żo�wej�wWar�sza�wie,�pod�czas
spo�tkań�rad�nych�i eks�per�tów�z mło�dzie�żą,�mło�dzi�lu�dzie�po�wie�dzie�li,�że�po�trze�bu�ją
pro�gra�mu,�któ�ry�umoż�li�wił�by�im,�nie�peł�no�let�nim�i po�zba�wio�nym�oso�bo�wo�ści�praw�-
nej,�za�bie�gać�o do�ta�cje�na swo�je�ini�cja�ty�wy.�Otwo�rzy�li�śmy�więc�tę�furt�kę – tłu ma czy
Ka mi la Tyl kow ska -Maj cher z Biu ra Edu ka cji, człon ki ni ko mi sji kon kur so wej „Ini -
cja tyw Mło dzie żo wych”. Po wstał wte dy pro gram sto łecz ne go Biu ra Edu ka cji na -
zwa ny „War szaw ska Ak tyw na Mło dzież”. W je go ra mach sze reg fun da cji i stowa-
rzy szeń prze ję ło ro lę tak zwa nych ope ra to rów, czy li po śred ni ków mię dzy inicjaty-
wa mi mło dych lu dzi a źró dłem ich fi nan so wa nia.

W ra mach przed się wzię cia „Ini cja ty wy Mło dzie żo we” ro lę po śred ni ka wzię ły
na sie bie dwie or ga ni za cje har cer skie. Wspól nie stwo rzy ły naj więk szy w War sza -
wie i naj bar dziej po wszech ny pro gram, umoż li wia ją cy mło dzie ży re ali za cję waż -
nych spo łecz nie przed się wzięć. 

–�Ma�my�sa�tys�fak�cję,�że�od 2013�ro�ku�zre�ali�zo�wa�li�śmy�dwie�ście�ini�cja�tyw,�któ�re
po�zwo�li�ły�roz�wi�nąć�skrzy�dła�rze�szy�mło�dych�lu�dzi�– wy ja śnia Bar ba ra Kap tur kie -
wicz, ko or dy na tor ka ak cji z ra mie nia Sto wa rzy sze nia Har cer skie go.

Nie tyl ko dla har ce rzy
Sto wa rzy sze nie Har cer skie i Zwią zek Har cer stwa Rze czy po spo li tej zde cy do -

wa ły się zo stać ope ra to ra mi pro gra mu do ta cji ze wzglę du na swo je wie lo let nie
do świad cze nie w pra cy wy cho waw czej. Jed nak po wo ła na przez obie or ga ni za -
cje ko mi sja nie przyj mu je tyl ko wnio sków o do ta cje od sa mych har ce rzy, ale
przede wszyst kim na sta wia się na współ pra cę z mło dzie żą spo za or ga ni za cji. 

–�„Na�szej”�mło�dzie�ży�jest�na�wet�trud�niej,�bo�zna�my�do�sko�na�le�ob�sza�ry�ich�za�in�-
te�re�so�wań� i moż�li�wo�ści.�Dzię�ki� te�mu�po�tra�fi�my�sku�tecz�niej�od�róż�nić�pro�jek�ty�złe
od do�brych – wy ja śnia Jan Ba dow ski. 

Co trze ba zro bić, by do ta cję otrzy mać? Przede wszyst kim za wią zać nie for mal -
ną gru pę mło dych, ak tyw nych lu dzi ze szkół po nad pod sta wo wych i zna leźć so -
bie peł no let nie go opie ku na. Opie ku na, ale nie po my sło daw cę dzia łań. –�Nie
ak�ty�wi�zu�je�my,�ale�wspie�ra�my�już�ak�tyw�ną�mło�dzież. I dla�te�go�jed�ną�z klu�czo�wych
dla�nas�rze�czy�przy roz�pa�try�wa�niu�wnio�sków,�jest�spraw�dze�nie,�czy�po�mysł�na�le�ży



rze�czy�wi�ście�do nich,�a nie�do osób�star�szych,�na przy�kład�na�uczy�cie�li�– uści śla druh -
na Kap tur kie wicz. 

Ta gru pa mło dzie ży mu si wy my ślić pro jekt, któ ry bę dzie atrak cyj ny, po ucza -
ją cy i uży tecz ny nie tyl ko dla nich sa mych, ale tak że dla lo kal nej spo łecz no ści. Po -
mysł trze ba roz sąd nie osza co wać fi nan so wo i osta tecz nie nadać mu for mę
pro fes - jo nal ne go wnio sku o do ta cję. Do rad cy za pew nie ni przez har ce rzy po ma -
ga ją w tych dwóch ostat nich punk tach. Jed nak wo bec au to rów nie chluj nie na -
pi sa nych wnio sków, któ rzy nie chcą ich po pra wiać, ko mi sja przy zna ją ca gran ty
nie ma li to ści. –�Chce�my�uczyć�mło�dych�lu�dzi�tak�że�kul�tu�ry�pi�sa�nia�wnio�sków�i pla�-
no�wa�nia�dzia�łań – tłu ma czy ko or dy na tor ka. – Szyb�ko�zro�zu�mie�li�śmy,�że�na dro�dze
swo�jej�ka�rie�ry�i ścież�ki�za�wo�do�wej�nie�raz�z te�go�sys�te�mu�wnio�sków�bę�dą�ko�rzy�sta�li.
W ten�spo�sób�przy�zna�wa�ne�są�prze�cież�roz�ma�ite�gran�ty�i do�fi�nan�so�wa�nia.�Dla�te�go
stwa�rza�my�im�po pro�stu�oka�zję,�by�się�te�go�na�uczy�li.

Bom by i ba ti ki
A gdy po praw nie wy peł nio ny wnio sek tra fi pod ob ra dy ko mi sji, ma du że szan -

se na otrzy ma nie gran tu. Nie któ re po my sły by wa ją z po zo ru sza lo ne, ale ich
uczest ni cy po tra fią prze ko nać oce nia ją cych, aby ich wes przeć. Tak sta ło się
z warsz ta ta mi jaz dy go kar ta mi, ze spły wem ni ko mu nie zna ną, a naj bliż szą War -
sza wy rze ką in ną niż Wi sła, czy li Je zior ką, z wy jaz dem na tur niej w tcho uk ball (kto
wie, co to?), z kur sem two rze nia ba ti ków czy z ama tor skim fil mem o śmier ci,
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Sto wa rzy sze nie Har cer skie, po wsta łe w 1996 ro ku oraz Zwią zek
Har cer stwa Rze czy po spo li tej, za ło żo ny w 1989 ro ku to dwie or -
ga ni za cje zaj mu ją ce się wy cho wa niem i edu ka cją po przez za -
sto so wa nie me to dy har cer skiej. Opie ra ją swo ją dzia łal ność
wy cho waw czą na spo łecz nej pra cy człon ków, pro mu ją wo lon ta -
riat, an ga żu ją się w sze reg lo kal nych ini cja tyw. 

www.sh.org.pl
www.mazowsze.zhr.pl

do któ re go wy po ży cza no trum nę i sa lę w za kła dzie po grze bo wym, aby po ka zać
emo cje zwią za ne z po że gna niem zmar łe go. –� Eks�cen�trycz�na by�ła� pro�po�zy�cja
warsz�ta�tów�che�micz�nych,�pod�czas�któ�rych�ucznio�wie�chcie�li�ro�bić�ma�te�ria�ły�wy�bu�-
cho�we.�Zgo�dzi�li�śmy�się�po spo�tka�niu�z na�uczy�ciel�ką�che�mii,�któ�ra�obieca�ła,�że�bę�dzie
czu�wać�nad całym�procesem – wspo mi na Bar ba ra Kap tur kie wicz. 

Jed nak pie nią dze to nie wszyst ko. Re ali za cja pro jek tu czę sto wy ma ga ła ta kie -
go na kła du pra cy wo lon ta ry stycz nej, któ ry za ska ki wał na wet sa mych oce nia ją -
cych wnio ski. Mło dzi, po cząt ku ją cy or ga ni za to rzy mu sie li sa mi zdo by wać pozwo-
le nia na dzia ła nia w par kach czy na uli cach, a na wet we wła snych szko łach, zbie-
rać po trzeb ne do ku men ty, pil no wać har mo no gra mu i bu dże tu. 

–�Mło�da�dziew�czy�na po�sta�no�wi�ła�zor�ga�ni�zo�wać�gru�po�we�tań�cze�nie�„bel�gij�ki”
na Pla�cu�Pił�sud�skie�go – wspo mi na Tyl kow ska -Maj cher. –�Za�ła�twi�ła�na�gło�śnie�nie,
po�zwo�le�nie�od za�rzą�du�te�re�nów�pu�blicz�nych�i od kon�ser�wa�to�ra�za�byt�ków,�do�ga�da�-
ła�się�z ZAIKS-em.�Na�praw�dę�sa�ma�to�zro�bi�ła!�Ma�ła�blon�dy�necz�ka,�nie�po�zor�na dziew�-
czy�na z nie�sa�mo�wi�tą�ener�gią!�A druh na Kap tur kie wicz do da je: –�In�ni�zor�ga�ni�zo�wa�li
tur�niej�de�sko�rol�ko�wy. I nie�zro�bi�li�te�go�na swo�im�po�dwór�ku,�wśród�wła�snych�zna�jo�-
mych,�ale�dla�ca�łej�dziel�ni�cy.�Na�wią�za�li�współ�pra�cę�z bur�mi�strzem,�na�mó�wi�li,�że�by
udo�stęp�nił�im�ur�sy�now�ski�ska�te�park,�a ten�nie�tyl�ko�zgo�dził�się�ich�wpu�ścić,�ale�za�-
pew�nił�pro�fe�sjo�nal�ne�na�gło�śnie�nie�i na�miot.�Wiek�uczest�ni�ków:�od przed�szko�la�ków
aż�po sta�rusz�ków,�naj�star�sza�oso�ba�mia�ła�ja�kieś 70�lat!�Zdo�by�li�spon�so�rów�po�rząd�-
nych�na�gród,�świet�nie�pro�wa�dzi�li�im�pre�zę,�przez�mi�kro�fo�ny�ga�da�li�jak�na�ję�ci!�A to�tyl�-
ko�dzie�cia�ki�z dru�giej�kla�sy�gim�na�zjum...

W ru chu
Wie lu otrzy mu ją cych gran ty na swo je dzia ła nia, raz zła paw szy bak cy la or ga -

ni za cyj ne go, swo je pro jek ty po wta rza kil ka krot nie lub wy my śla ko lej ne. –�Po�tem
spo�ty�ka�my�na�zwi�ska�na�szych�wnio�sku�ją�cych�na li�stach�in�nych�ini�cja�tyw�mło�dzie�żo�-
wych,�w sa�mo�rzą�dach�uczniow�skich,�do�wia�du�je�my�się�na se�sjach�Mło�dzie�żo�wej�Ra�-
dy�War�sza�wy,�że�dzia�ła�ją�pod ich�pa�tro�na�tem – pod su mo wu je Tyl kow ska -Maj cher.

A druh Ba dow ski do da je: –�Naj�bar�dziej�się�cie�szę�z tych�nie�har�cer�skich�pro�jek�-
tów.�Har�ce�rze�za�wsze�i tak�sa�mi�so�bie�znaj�dą�ja�kąś�ini�cja�ty�wę�i za�czną�dzia�łać.�Naj�-
faj�niej�sze,�że�przez�ten�pro�jekt�ak�ty�wi�zu�je�my�dodzia�ła�nia�tych�lu�dzi,�któ�rzy�bez�na�szej
po�mo�cy�nie�speł�ni�li�by�swo�ich�ma�rzeń�i nie�ru�szy�li�się�ze�swo�ich�do�mów.
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Dźwięki ciszy
Pra ca przy fil mie to do bry czas, po nie waż po wstał faj ny po mysł, by -

ło du żo śmie chu i sza leństw. :) Czu łem się, jak bym był czę ścią świa ta
sły szą cych, ale uświa do mi łem też so bie, że pew ne za cho wa nia są in ne
w świe cie głu chych. Na uczy łem się cze goś o so bie i in nych, tę wie dzę
i do świad cze nia wy ko rzy stu ję w swo im co dzien nym ży ciu.

Tak Ar tur opi sał swo je do świad cze nia przy re ali za cji fil mo we go pro jek tu
„Świat: Dwa w Jed nym”. Ra zem z kil ku na sto ma in ny mi na sto lat ka mi, z któ rych
część by ła sły szą ca a część nie, prze szli przez szko le nia z pra cy z ka me rą, warsz -
ta ty mon ta żu i pi sa nia sce na riu szy. A po tem pod czas dłu gie go week en do we go
spo tka nia na krę ci li film, któ ry po ka zu je w atrak cyj ny dla mło dych lu dzi spo sób,
czym róż nią się świa ty ci szy i dźwię ków oraz jak moż na je zin te gro wać. Wszyt ko
to mło dzi lu dzie zro bi li we dług swo je go wła sne go pla nu, któ ry po mógł im sfi -
nan so wać pro gram „War szaw ska Ak tyw na Mło dzież”. Jed nym z je go ope ra to rów
był Pol ski Zwią zek Głu chych, re ali zu ją cy za da nie pod na zwą „Ak tyw na Mło dzież
miesz ka w War sza wie”.

Prze ciw wy klu cze niu
Zwią zek otrzy mał pie nią dze w konkursie m.st. War sza wy i dys try bu ował je

wśród nie for mal nych grup mło dzie ży, któ re chcia ły zre ali zo wać swo je no wa tor -
skie po my sły. Za in te re so wa ni mu sie li wy peł nić pro sty for mu larz. Zgod nie ze swo -
im po lem dzia ła nia i do świad cze niem Pol ski Zwią zek Głu chych przede wszyst kim
sta wiał na ini cja ty wy re ali zo wa ne przez mło dzież głu chą czy sła bo sły szą cą, ale
we współ pra cy z ich sły szą cy mi ko le ga mi. –�Wy�ma�ga�li�śmy,�że�by�w każ�dej�gru�pie
re�ali�zu�ją�cej�pro�jekt�by�ły�cho�ciaż�dwie�oso�by�głu�che�czy�sła�bo�sły�szą�ce – wy ja śnia
Agniesz ka Gra bow ska, ko or dy na tor ka pro jek tu. –�Po�za tym�by�li�śmy�otwar�ci�na po�-
my�sły�i udział�w „Ak�tyw�nej”�róż�nych�grup�mło�dzie�ży.�W na�szych�pro�jek�tach�uczest�-
ni�czy�ła�też�mło�dzież�sła�bo�wi�dzą�ca.�Za�le�ży�nam�bo�wiem�na eli�mi�no�wa�niu�wyklucze-
nia�spo�łecz�ne�go.�

Każ da gru pa mło dych lu dzi, któ ra mia ła plan na cie ka we, twór cze i po ży tecz -
ne spo łecz nie dzia ła nie na po lu in te gra cji, bę dą ca w sta nie okre ślić je go ce le
i zbu do wać bu dżet ak cji, mo gła li czyć na roz pa trze nie wniosku przez ko mi -
sję. I na sfi nan so wa nie warsz ta tów czy wy naj mu sal, wy po ży cze nie lub za ku pie -
nie ko niecz ne go sprzę tu, za pew nie nie ho no ra riów dla eks per tów i tre ne rów.

Mi ga ją cy ku cha rze
Pro jek ty młodych, wpły wa ją ce do Polskiego Związku Głuchych, bywały różne.

Bar dzo czę sto proponowano dzia ła nia wi zu al ne, któ re w świe cie głu chych należą



przecież do naj waż niej szych. Mło dzież krę ciła nie omal pro fe sjo nal ne fil my, or ga -
ni zowała warsz ta ty z fo to gra fii oraz wer ni sa że swo ich zdjęć, two rzyła pra ce pla -
stycz ne... 

Bar dzo waż ne były wszyst kie przedsięwzięcia zwią za ne z tłu ma cze niem na ję -
zyk mi go wy. –�To�bar�dzo�istot�ne,�bo�spo�łecz�ność�głu�chych�nie�ma�w za�sa�dzie�wpły�-
wu�na to,�co�w te�le�wi�zji�czy�In�ter�ne�cie�tłumaczy�się�na ję�zyk�mi�go�wy – opo wia da
Agniesz ka Gra bow ska. – Są�ska�za�ni�nawy�bo�ry�in�nych.�A tu�taj�mo�gli�w koń�cu�de�cy�-
do�wać�sa�mi.�Pod pa ra so lem „Ak tyw nej” mło dzi lu dzie re ali zowali tłu ma cze nia te -
go, co dla nich waż ne. Z jed nej stro ny były to ini cja ty wy z po pu lar ne go me dial nie
cy klu „Mło dzi Mi ga ją Mu zy kę”, z dru giej na przy kład „Gru pa Baj ko mi ga cze,” któ -
ra prze kła dała na ję zyk mi go wy baj ki i le gen dy war szaw skie. To jed nak nie wszyst -
ko. –� Jest� jesz�cze� pro�jekt� „Za�mi�gam� ci� Bi�blię”,� czy�li� tłu�ma�cze�nia� przy�po�wie�ści
bi�blij�nych�i opra�co�wa�nie�słow�ni�ka�wy�ra�żeń�bi�blij�nych.�Zresz�tą�w kon�tek�ście�te�go,
co�uwa�ża�my�za atrak�cyj�ne�dla�mło�dzie�ży,�sza�le�nie�nas�ten�pomysł�zdzi�wi�ł – do da je
Gra bow ska. 

Z ko lei pro jekt „Mi ga ją cy Ku cha rze” od po wia dał na in ny pro blem lu dzi nie -
sły szą cych – trud no ści w pod ję ciu za wo du. –�Mu�si�my�so�bie�uzmy�sło�wić,�że�je�śli
cho�dzi�o za�wo�dy�głu�cha�mło�dzież�nie�ma�tak�sze�ro�kie�go�wy�bo�ru�jak�mło�dzież�sły�szą�-
ca.�Gdy�otwie�ra�się�gdzieś�ja�kaś�kla�sa�za�wo�do�wa,�to�tam�idą.�Ale�czę�sto�na po�cząt�ku
nie�wie�dzą,�co�w da�nym�za�wo�dzie�mo�że�być�dla�nich�atrak�cyj�ne – opo wia da ko or -
dy na tor ka. Tak jest mię dzy in ny mi z za wo dów ka mi, uczą cy mi przy szłych ku cha -
rzy. Stąd po wstał po mysł, by za cząć krę cić pro gra my ku li nar ne w ję zy ku



Pol ski Zwią zek Głu chych – zrze sza ją ca oko ło 100 tys. osób nie -
sły szą cych i sła bo sły szą cych or ga ni za cja, któ ra nie tyl ko zaj mu je
się re ha bi li ta cją i wspar ciem praw nym dla spo łecz no ści głu chych,
ale tak że pro wa dzi sze reg pro jek tów edu ka cyj nych.

www.pzg.org.pl

mi go wym i w ten spo sób po ka zać nie sły szą cym wa dy i za le ty pra cy w kuch ni.
Zre ali zo wa li go wła śnie „Mi ga ją cy Ku cha rze”, czy li nie for mal na gru pa za wią za -
na przez uczniów szkół za wo do wych i tech ni ków ga stro no micz nych dzia ła ją cych
przy Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym dla Głu chych przy uli cy Łuc kiej w War -
sza wie. Ci mło dzi lu dzie zor ga ni zo wa li dla sie bie warsz ta ty ku li nar ne z do brym
ku cha rzem, do te go warsz ta ty cu kier ni cze, włącz nie z za ję cia mi z es te tycz ne go
po da wa nia i two rze nia ozdób. Po tem przy szedł czas na warsz ta ty pra cy przed ka -
me rą, ale i za ję cia ope ra tor skie oraz z mon ta żu fil mo we go. I po wsta ły pierw sze
fil my, w któ rych go tu je się we dług świet nych, „mi ga nych” na ekra nie prze pi sów.
„Mi ga ją cy Ku cha rze” na ty le wkrę ci li się w swo je dzia ła nia, że wzię li w udział w ku -
li nar nym pro jek cie mię dzy na ro do wym, a ich pro gram zdo był Pol sko -Nie miec ką
Na gro dę Mło dzie ży. Do tej po ry gru pa re ali zu je swo je wła sne pro duk cje!

Co chcę
Pro gram „Ak tyw na Mło dzież miesz ka w War sza wie” miał już pięć edy cji. Co -

rocz nie ze spo ły w nim uczest ni czą ce (śred nio od czte rech do sze ściu grup) spo -
ty ka ją się ze so bą, by móc po chwa lić się swo imi ini cja ty wa mi i je ra zem omó-
wić. –�Te�spo�tka�nia�są�dla�mło�dzie�ży�bar�dzo�waż�ne,�dzię�ki�nim�sa�mi�wza�jem�nie�się
in�spi�ru�ją.�Aż�do�cho�dzi�do sil�nej,�kon�struk�tyw�nej�ry�wa�li�za�cji. I na�gle�to,�co�ro�bią�w ko�-
lej�nych�la�tach�sta�ło�się�tak�pro�fe�sjo�nal�ne�i na tak�wy�so�kim�po�zio�mie,�że�za�czę�ło�nas
za�ska�ki�wać. Gru�py�po pro�stu�sa�me�roz�wi�ja�ją�swo�je�umie�jęt�no�ści�zwią�za�ne�z pla�no�-
wa�niem�i or�ga�ni�za�cją.�Im�dłu�żej�funk�cjo�nu�ją,�z edy�cji�na edy�cję,�tym�bar�dziej�unie�za�-
leż�nia�ją�się�od na�uczy�cie�li�i opie�ku�nów,�co�raz�wię�cej�ro�bią�sa�mi�– koń czy opo wieść
Gra bow ska. 

Z cza sem mi ja ją bo lącz ki z po cząt ków pro gra mu, gdy nie za wsze uda wa ło się
w pro jek tach zin te gro wać śro do wi sko nie sły szą cych ze sły szą cy mi al bo gdy po -
ży tek pły ną cy z dzia łań nie wy cho dził da le ko po za sa mych uczest ników. –�Dzi�siaj
wy�raź�nie�wi�dać�w tych�pro�jek�tach�chęć�dzia�ła�nia�dla�in�nych,�a nie�tyl�ko�dla�sie�bie.
Oczy�wi�ście,�że�mło�dzi�lu�dzie�ma�ją�du�żo�fraj�dy�przy re�ali�za�cji�własnych�po�my�słów,�ale
szu�ka�ją�moż�li�wo�ści,�by�by�ło�to�potrzebne�in�nym – pod su mo wu je ko or dy na tor -
ka. – Wi�dać�po pro�stu�jak�mło�dzież�się�roz�wi�ja,�jak�roz�sze�rza�ją�się�jej�ho�ry�zon�ty�i jak
dzia�ła�nie�zmie�nia�swój�kie�ru�nek�z te�go�„co�mu�szę”,�na to�„co�chcę”.
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„La�to�w Mie�ście”�oraz�ana�lo�gicz�ny�pro�gram�re�ali�zo�wa�ny�pod�-
czas�fe�rii�zi�mo�wych�to�uzna�na�i ce�nio�na�przez�miesz�kań�ców�pro�-
po�zy�cja�m.st.�War�sza�wy�dla�dzie�ci� spę�dza�ją�cych�w� stolicy� czas
wol�ny�od szko�ły.�Przez�ca�łe�la�to�oraz�fe�rie�zi�mo�we�dzia�ła�bar�dzo
wie�le�pla�có�wek,�ofe�ru�ją�cych�młodym�ludziom�atrak�cyj�ny�pro�gram
edu�ka�cyj�no�-wy�cho�waw�czy.

Ten seg ment jest rów nież prze strze nią współ pra cy po mię dzy or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz Biu rem Edu ka cji Urzę du m.st. War sza -
wy. W otwar tych kon kur sach ofert wy ła nia ne są podmioty trzecie-
go sek to ra, któ re ofe ru ją pro gra my edu ka cyj ne de dy ko wa ne dzie ciom,
spę dza ją cym fe rie szkol ne w mie ście.

Ich ce lem jest po�sze�rze�nie� ofer�ty edu ka cyj nej pro gra mu „La to
w Mie ście”, roz�bu�dza�nie�pa�sji i za in te re so wań na uko wych i twór czych
wśród dzie ci oraz pro�mo�cja ofer ty war szaw skich NGO.

Co ro ku re ali zo wa nych jest ok. 20 pro jek tów w tej dzie dzi nie dla kil -
ku ty się cy dzie ci. Pre zen tu je my je den z nich. 
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Wewnątrz 
i na zewnątrz ram

– Uczy my się od sie bie. Kie dyś na za ję ciach z gli ny, gdy dzie ci mó wi -
ły, że nie po tra fią ule pić żad ne go zwie rząt ka, po pro stu po ma ga li śmy
im. Po tem zro zu mie li śmy, że trze ba po cze kać, aż sa me w sie bie uwie -
rzą. I w koń cu za czę ły dzia łać – opo wia da Nad ia Schmidt z Fun da cji
Szka tuł ka.

Wy star czy na praw dę nie wie le. Przej ście przez sym bo licz ną ra mę do pra cow -
ni al bo krok do środ ka przez wiel ką okład kę książ ki i pry ska ją do tych cza so we
przy zwy cza je nia, blo ka dy czy lę ki. Dwa pro jek ty Fun da cji Szka tuł ka – „Ob ra zy
i rzeź by” oraz „Don Ki chot dla dzie ci” po ka zu ją, jak wiel ka (choć czę sto ukry ta)
ener gia twór cza drze mie w dzie cia kach, cze ka jąc na mo ment swo je go uwol nie -
nia. 

–�To�dla�mnie�nie�zwy�kłe,�że�dzie�ci�ukła�da�ją�czte�ry�ka�wał�ki�ko�lo�ro�we�go�pa�pie�ru
w wi�traż�i za�czy�na�ją�o tym�opo�wia�dać�nie�sa�mo�wi�te�rze�czy,�wi�dzą�w tym�ca�łe�hi�sto�-
rie,�uru�cha�mia�się�ich�wy�obraź�nia – kon ty nu uje Nad ia Schmidt. –�Ja�te�go�cza�sem
nie�wi�dzę,�choć�bym�chcia�ła.�A one�tak,�roz�ma�wia�ją�ze�so�bą,�roz�wi�ja�ją�te�hi�sto�rie
w nie�skoń�czo�ność.

Nauka brudzenia
–�Gdy�za�czy�na�łam�przed la�ty�swo�ją�pra�cę�zma�ły�mi�dzieć�mi,�sta�ło�się�dla�mnie�ja�-

sne,�że�w każ�dym�przed�szko�lu�po�win�ny�zna�leźć�się�pra�cow�nie�pla�stycz�ne�i mu�zycz�-
ne – wspo mi na Da ria Schmidt, pre ze ska, ko or dy na tor ka programów i ani ma tor ka
idei Szka tuł ki. –�Więc�tam,�gdzie�ich�nie�ma,�za�czę�li�śmy�or�ga�ni�zo�wać�pra�cow�nie�prze�-
no�śne.

W pro jek cie „Ob ra zy i rzeź by” ta prze no śna pra cow nia to po pro stu wiel ka
płach ta fo lii, na któ rej roz kła da się szta lu gi, ka wał ki drew na czy ka mie nia, gli nę
lub gips. Co naj waż niej sze, na tę płach tę nie wcho dzi się ni gdy po pro stu, ale wła -
śnie przez ra mę od ob ra zu. –�Dzieci�prze�cho�dzą�przez�ra�mę,�amy�mó�wi�my,�że�w ten
spo�sób�wcho�dzą�do pra�cow�ni,�w któ�rej�nikt�ich�nie�bę�dzie�oce�niał,�każ�dy�two�rzy�dla
sa�me�go�sie�bie�i mo�że�być�za�do�wo�lo�ny�ze�swo�jej�pra�cy,�oraz�że�nikt�ni�ko�go�nie�bę�dzie
tu�kry�ty�ko�wał�– wy ja śnia koordynatorka. W tym in nym świe cie – świe cie two rze -
nia – dzie ci po zna ją róż ne ma te ria ły pla stycz ne i rzeź biar skie, uczą się ope ro wać
róż ny mi na rzę dzia mi, mo gą do tknąć ka mie niar skie go tłucz ka do ka mie nia i sny -
cer skie go dłu ta, wy ro bić gli nę, upa prać się w gip sie czy zmie szać ma lar skie far -
by. A gdy już za aran żu ją swo ją ar ty stycz ną prze strzeń, za bie ra ją się do pra cy.



Cza sem ma lu ją, chla piąc far bę na płót no jak Jack son Pol lock. Cza sem ukła da -
ją swo je mar twe na tu ry, a pro wa dzą cy po ka zu ją im, że na wy po le ro wa nym jabł -
ku ina czej od bi ja się świa tło i że ziem niak jest bar dziej chro po wa ty od ce bu li.
Cza sem bu du ją wiel kie kon struk cje z kloc ków. –�Wpa�dłem�napo�mysł�drew�nia�nych
kon�struk�cji.�Mia�ły�skła�dać�się�z po�na�wier�ca�nych�kloc�ków�i łą�czą�cych�je�ze�so�bą�pa�-
tycz�ków�do szasz�ły�ków.�Trze�ba�po�ciąć�li�stwy,�wy�szli�fo�wać,�na�wier�cić�– opi su je Her -
bert Ra ni szew ski, współ au tor pro jek tu. – No�i po�tem�sam�mu�sia�łem�to�ro�bić�godzi-
na�mi,�bo�tych�kloc�ków�by�ło�po�trzeb�nych�kil�ka�ty�się�cy.�Ale�dzie�ci�kon�stru�owa�ły�z nich
nie�sa�mo�wi�te,�gi�gan�tycz�ne�dzie�ła.

A wszyst kim dzia ła niom przy świe ca je den nad rzęd ny cel – uwol nić dzie cię cą
eks pre sję, ale nie oce niać jej i w mia rę moż li wo ści jak naj mniej wpły wać na to,
co dzie ci chcą zro bić. Szu ka się tu taj me tod ak ty wi zu ją cych kre atyw ność, a uni -
ka tych, któ re ją blo ku ją, w tym od twór cze go na śla dow nic twa. –�Uczy�my�w ten
spo�sób�wła�ści�we�go�po�dej�ścia�do za�jęć�pla�stycz�nych�tak�że�przed�szko�lan�ki.�Trze�ba�pa�-
mię�tać,�że�na pe�da�go�gi�ce�ma�ją�tyl�ko�trzy�dzie�ści�go�dzin�pla�sty�ki�przez�ca�łe�swo�je�stu�-
dia – tłu ma czy Da ria Schmidt, a Ra ni szew ski do da je: –�Uczą�się,�że�nie�cho�dzi�o to,
by�wy�ma�gać�od dzie�ci,�by�ład�nie�ma�lo�wa�ły,�a każ�da�bu�zia�mia�ła�oczka,�nos,�uśmiech
i wła�ści�we�pro�por�cje.�Prze�cież�za�czy�nać�trze�ba�od ra�do�ści�two�rze�nia,�a nie�od te�go,
by�wszyst�ko�by�ło�pra�wi�dło�we.
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Już wie dzą
In spi ra cją dla twór czo ści przed szko la ków są za wsze zna ne dzie ła, po ka zy wa -

ne na po cząt ku za jęć w se rii slaj dów. A gdy cykl warsz ta to wy się koń czy, pro wa -
dzą cy warsz ta ty za bie ra ją gru pę do mu zeum, w któ rym mo gą zo ba czyć ory gi na ły
na śla do wa nych ob ra zów czy rzeźb. Oka zu je się wte dy, że choć teo re tycz nie war -
szaw skie mu zea ofe ru ją u sie bie spo ro za jęć o sztu ce dla dzie ci, to ko rzy sta ją
z nich głów nie przed szko la i szko ły ze Śród mie ścia czy Mo ko to wa, a z in nych
dziel nic wy bie ra się do mu ze ów rzad ko al bo wca le. Czę sto wi zy ta pod czas warsz -
ta tu jest pierw szym kon tak tem dzie ci z prawdziwą ga le rią ob ra zów. 

Jed nak by wa, że ten pierw szy kon takt ma już w so bie spo ro pew no ści sie -
bie. –�Naj�pierw�dzie�ci�są�tro�chę�onie�śmie�lo�ne�prze�strze�nią,�w któ�rej�się�zna�la�zły:
ogrom�ny�gmach,�wiel�kie�scho�dy,�ci�sza�i spo�kój.�Cho�dzą�z na�boż�no�ścią�i na�gle�za�-
uwa�ża�ją�ob�ra�zy�zna�ne�im�zwarsz�ta�tów�wprzed�szko�lach – opi su ją wi zy ty w ra mach
„Ob ra zów i rzeźb” edu ka tor ki z Mu zeum Na ro do we go. –�I w jed�nej�chwi�li�ich�za�-
cho�wa�nie�się�zmie�nia,�bo�w „świą�ty�ni�sztu�ki”�zna�la�zły�coś�„swo�je�go”.�Dzie�ci�po pro�-
stu�mó�wią:�to�„nasz�ob�raz”,�wszyst�kie�się�oży�wia�ją,�sa�me�sta�ra�ją�się�jak�naj�wię�cej�po-
wie�dzieć�i wła�ści�wie�to�one�po czę�ści�pro�wa�dzą�roz�mo�wę.�Raz�na�wet�zda�rzy�ło�się,�że
jed�na gru�pa�uzna�ła,�że�nie�trze�ba�o ob�ra�zie�roz�ma�wiać,�bo�oni�już�wszyst�ko�wie�dzą...�

Let nie pod da sze
Każ de go ro ku w ra mach ak cji „La to w mie ście” kil ka set in sty tu cji, mu ze ów,

fun da cji i sto wa rzy szeń otwie ra swo je po dwo je dla dzie ci, któ re spę dza ją wa ka -
cje w War sza wie. Wszę dzie od by wa ją się i warsz ta ty, i po ka zy edu ka cyj ne, i spo -
tka nia z cie ka wy mi ludź mi, i za ję cia spor to we pod okiem tre ne rów. Moż na po brać
od ci ski pal ców w ko men dzie po li cji, usiąść za kie row ni cą wo zu stra żac kie go, za -
grać w pa int ball czy stwo rzyć wła sny film. 

Jed nak jest tyl ko jed no miej sce w mie ście, w któ rym w ra mach ak cji dzie ci go -
ści się w... pry wat nym miesz ka niu. Przez to wy jąt ko we miesz ka nie na pod da szu
przy uli cy Ra ko wiec kiej prze wi nę ło się przez ostat nie sześć lat oko ło dwóch ty -
się cy dzie ci i opie ku nów! 

Jed nym z pro jek tów, któ re w do mo wej at mos fe rze re ali zo wa ła Fundacja Szka -
tuł ka był „Don Ki chot dla dzie ci”. –�Wi�dzi�my,�że�im�star�sze�dzie�ci,�tym�mniej�lu�bią
czy�tać.�Po�wo�du�je�to�nie�ste�ty�szko�ła,�któ�ra�na�rzu�ca,�co�czy�tać�i jak�czy�tać.�Bo�lał�mnie
ten�fakt�i za�sta�na�wia�łam�się�nad za�ję�cia�mi,�któ�re�mo�gą�dzie�ci�do czy�ta�nia�od no�wa
za�chę�cić – wspo mi na po my sło daw czy ni warsz ta tu Nad ia Schmidt. –�A wy�bra�łam
li�te�ra�tu�rę�dla�do�ro�słych,�by�po�ka�zać,�ja�ki�jej�świat�jest�cie�ka�wy�i żeby�za�chę�cić�dzie�ci
do czy�ta�nia�w przy�szło�ści.

Sam Don Ki chot wy dał się po jem ny – można opo wie dzieć i o ba ro ku, i o epo -
sie ry cer skim. I rze czy wi ście, ze staw za baw twór czych na pod sta wie frag men tów
po wie ści Ce rvan te sa, ilu stra cji i stro jów wy ko na nych przez animatorów Fun da -
cji oka zał się strza łem w dzie siąt kę. Dzie ci z pierw szych trzech klas szko ły pod sta -
wo wej bez tru du wy trzy my wa ły trzy go dzin ne za ję cia. Pod czas nich odgady wa ły,
co jest przed sta wio ne na ob ra zach, na przy kład: dla cze go Don Ki chot wal czy



Fun da cja Szka tuł ka od 2015 ro ku two rzy i re ali zu je pro gra my edu -
ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży szkol nej, sta ra jąc się wspie rać ich
roz wój in te lek tu al ny, psy chicz ny i spo łecz ny przez sze ro ko po ję -
tą ak tyw ność twór czą. Warsz ta ty pro wa dzi w przed szko lach
i szko łach, a tak że na Pod da szu – w pry wat nej prze strze ni udo -
stęp nia nej dzie ciom i opie ku nom.

www.szkatulka.org

z wia tra ka mi? Ale tak że pi sa ły swo je wła sne epo si ki ry cer skie – o smo kach, wo -
do spa dach pły ną cych do gó ry, pięk nych księż nicz kach i dziel nych ry cer zach. –�Im
dzie�ci�star�sze,�tym�więk�szy�pro�blem�ma�ją�z fan�ta�zją�i twór�czo�ścią�– dodaje edu-
katorka. –�Nie�są�one�roz�wi�ja�ne,�za ma�ło�się�z dzieć�mi�roz�ma�wia�i pro�si,�by�opo�wie�-
dzia�ły�hi�sto�rię.�A prze�cież,�gdy�chwi�lę�się�z dzieć�mi�po�pra�cu�je,�to�te�hi�sto�rie�się�z nich
wy�cią�ga�w do�wol�nej�licz�bie.�Bu do wa ły też wia tra ki z ru cho mym śmi głem, oglą da -
ły ma lar stwo z epo ki, roz ma wia ły o stro jach z daw nych cza sów, przy mie rza ły kry -
zy, fo to gra fo wa ły się w ko stiu mach, gra ły w te atrzy ku cie ni, ro bi ły ko la że do scen
z książ ki. Ce rvan tes, na wet je śli nie stał się im szcze gól nie bli ski, mógł do łą czyć
w ten spo sób do li sty lek tur, któ re kie dyś prze czy ta ją sa mo dziel nie. A na pew no
stał się pre tek stem do nie skrę po wa nej eks pre sji i pra cy w gru pie – war to ści, któ -
re dla Szka tuł ki są naj waż niej sze. 

Abs trak cyj ne
W pra cy ani ma to rów z Fun da cji czuć czy stą sa tys fak cję z te go, co ro bią. Dla -

cze go spra wia im ona ta ką przy jem ność? –�Je�den�chło�piec�po�wie�dział�mi,�że�nie
po�tra�fi�ry�so�wać.�„A lu�bisz?”�–�spy�ta�łam.�„Lu�bię,�ale�nie�po�tra�fię” – opo wia da Nad ia
Schmidt. –�„No�to�sko�ro�lu�bisz,�sko�ro�bę�dzie�ci�to�spra�wiało�przy�jem�ność,�to�pew�nie
i po�tra�fisz.�Spró�buj!”�No�i po�szedł�do sto�łu�i na�ry�so�wał. I był�tym�za�chwy�co�ny.�Wi�dzia�-
łam,�że�po raz�pierw�szy�w sie�bie�uwie�rzył.

Dzie ci mo gą za chwy cić nie tyl ko tym, jak prze ła mu ją we wnętrz ne ba rie ry, ale
tak że po pro stu in spi ro wać. Jak w przy pad ku wspo mnia ne go już wo do spa du pły -
ną ce go do gó ry, wie le ich wła snych po my słów pod pa trzo nych na po przed nich
za ję ciach, pro wa dzą cy warsz ta ty wy ko rzy stu ją w trakcie ko lej nych. –�Na przy�kład
dona�sze�go�po�my�słu�uczty,�od�gry�wa�nej�przy uży�ciu�uszy�tych�zma�te�ria�łu�na�czyń,�do�-
da�li�śmy�sce�nę,�pod�czas�któ�rej�z wiel�kiej�fi�li�żan�ki�wy�le�wa�się�na dzie�ci�po ko�lei�ka�wa�-
łek� ciem�ne�go� ma�te�ria�łu,� któ�ry� uda�je� płyn�ną� cze�ko�la�dę. I to� dzia�ła� niesamowi-
cie�– wy ja śnia Da ria Schmidt. –�Dzie�ci�wy�bu�cha�ją�śmie�chem,�a po�tem�w na�pię�ciu
cze�ka�ją�aż�ko�lej�ne�zo�sta�nie�„ob�la�ne”.�W ten�spo�sób�uda�je�nam�się�to,�cze�go�pra�gnie�-
my�–�wy�do�być�z dzie�ci�jak�naj�wię�cej�two�rze�nia,�eks�pre�sji,�wy�obraź�ni. A Her bert Ra -
ni szew ski do rzu ca: –�I to�nie�sa�mo�wi�te,�jak�ła�two�się�z dzieć�mi�po�ro�zu�mieć�na te�mat
sztu�ki�współ�cze�snej.�Są�jesz�cze�nie�zep�su�te,�po pro�stu�ją�ły�ka�ją,�przyj�mu�ją,�bio�rą.�Bez
za�ło�że�nia,�że�coś�jest�brzyd�kie�czy�nie�ta�kie,�jak�trze�ba.�Wie�lu�z nas�mo�gło�by�się�te�go
od nich�uczyć.
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„La�to�po�za�Mia�stem”�obej�mu�je�pro�jek�ty�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�-
wych�do�fi�nan�so�wa�ne�przez�Biu�ro�Edu�ka�cji�Urzę�du�m.st.�War�sza�wy,
do�ty�czą�ce�re�ali�za�cji�wy�jaz�dów�wa�ka�cyj�nych�dla�dzie�ci�i mło�dzie�-
ży.�

Ich za sad ni czym ce lem jest kon�ty�nu�acja�ca�ło�rocz�nej�pra�cy�edu�-
ka�cyj�no�-wy�cho�waw�czej z pod opiecz ny mi or ga ni za cji oraz za pew nie -
nie im atrak cyj ne go, twór cze go, ak tyw ne go i zdro we go wy po czyn ku.
Wy jaz dy od by wa ją się w róż nych czę ściach Pol ski oraz po za jej gra ni -
ca mi. Nie jed no krot nie przy czy nia ją się do bu do wa nia mo stów mię dzy
na ro da mi oraz po zna wa nia in nych kul tur. 

Ana lo gicz nie or ga ni zo wa ne są kon kur sy na do fi nan so wa nie wy jaz -
dów edu ka cyj nych pod czas fe rii zi mo wych – „Zi ma po za Mia stem”.
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Pośród drzew i na nich
– Je śli cho dzi o wia rę w swo je moż li wo ści, by ła to po pro stu po dróż

na księ życ. Od mo men tu, gdy któ raś nie śmia ło rzu ci ła po mysł „Mo że
dom ki na drze wach?”, po przez my śle nie, że to się nie da, że nie wie my
jak, przez czas sa mej pra cy, aż po chwi lę, gdy za miesz ka ły nad zie mią
na te trzy ty go dnie – Mi ko łaj Ha ra si mo wicz opo wia da o tym, jak gru -
pa star szych har ce rek z 40. Szcze pu War szaw skich Dru żyn Har cer -
skich i Zu cho wych mo ko tow skie go huf ca ZHP roz sta wi ła swo je na-
mio ty w ko ro nach drzew.

Dzia ło się to pod czas let nie go obo zu szcze pu, na któ rym co rocz nie prze by wa
oko ło stu osiem dzie się ciu zu chów, har ce rzy, star szych har ce rzy i wę drow ni ków
(po dział ten od po wia da ko lej nym szcze blom edu ka cji szkol nej). War szaw scy har -
ce rze wy jeż dża ją na ta kie obo zy, by pod su mo wać rok swo jej pra cy w dru ży nach,
ale i po to, żeby na być no we umie jęt no ści. –�Jed�nym�z fi�la�rów�idei�har�cer�skiej�jest
prze�by�wa�nie�na ło�nie�na�tu�ry.�Amy�ży�je�my�wmie�ście,�mo�że�my�ro�bić�zbiór�ki�w la�sach
pod�war�szaw�skich,�ale�to�za ma�ło.�Do�pie�ro�za�bra�nie�dzie�ci�do la�su�na trzy�ty�go�dnie
po�wo�du�je�zmia�ny – opo wia da o let nim obo zie „Czter dziest ki” ko men dant szcze -
pu i współ or ga ni za tor obo zu Mi ko łaj Ha ra si mo wicz. –�Są�odłą�czo�ne�od te�le�fo�nów
ko�mór�ko�wych�i In�ter�ne�tu,�a za�le�ży�nam�by�sku�pi�ły�uwa�gę�na tym�mo�men�cie�i namiej�-
scu,�w któ�rym�są�oraz�re�al�nych�re�la�cjach�z in�ny�mi.�Uczą�się�umie�jęt�no�ści�spo�łecz�nych,
ży�jąc�na jed�nej�prze�strze�ni,�wspól�nie�wy�ko�nu�jąc�za�da�nia,�współ�pra�cu�jąc.

Ada pta cja la su
Co jesz cze har ce rze ro bi li przez te dwa dzie ścia dwa dni spę dzo ne w le sie? 
Jak to za wsze na obo zach by wa przy jazd wszyst kich uczest ni ków po prze dza -

ła tzw. kwa ter ka, pod czas któ rej wy ko ny wa no naj po trzeb niej sze do ży cia kon -
struk cje. –�Wcze�śniej�nie�by�ło�tam�nic,�nie�któ�rzy�ro�dzi�ce�śmia�li�się,�że�przeprowadzili-
śmy�tam�ada�pta�cję�la�su�do ce�lów�miesz�ka�nio�wych – opo wia da druh Ha ra si mo -
wicz. –�Od�bu�do�wa�li�śmy�po�mo�sty:�ką�pie�lo�wy�i sa�ni�tar�ny,�zbu�do�wa�li�śmy�sa�mo�ką�pie�-
li�sko,�sto�łów�kę,�kuch�nię,�wy�mu�ro�wa�li�śmy�piec,�posta�wi�li�śmy�na�mio�ty�sa�ni�tar�ne�i wie�-
żę�ci�śnień. I tak�stworzy�li�śmy�na�sze�mia�sto�na trzy�ty�go�dnie�obo�zu.

W sa mej bu do wie bra li udział nie, jak to za zwy czaj by wa, naj star si har ce rze,
ale tak że mło dzi za stę po wi. Zresz tą, tych któ rzy przy by li z War sza wy już po kwa -
ter ce cze ka ła bu do wa po do bo zów, roz sta wia nie na mio tów, bu do wa nie wła snych
łó żek. –�Dzia�ło�się�tak�dla�te�go,�że tym�ra�zem�jed�nym�z naj�waż�niej�szych�ce�lów�by�ła
pra�ca�nad po�czu�ciem�wła�snej�war�to�ści�i sa�mo�dziel�no�ścią.�W trak�cie�dzia�łań�w cią�gu
ro�ku�wi�dzie�li�śmy,�że�dzie�cia�ki�nie�czu�ją�się�pew�nie�i brak�im�wia�ry�w swo�ją�spraw�-
czość – do da je druh. Tak że z te go po wo du w tym ro ku ro dzi ce nie przy jeżdża li



w od wie dzi ny. A na obóz specjalnie za bie ra ło się ma ło ubrań, by konieczne było
ich sa mo dziel ne pra nie. I każ dy miał służ bę w kuch ni, bo we współ cze snych do -
mach dzie ci pra wie ni gdy nie go tu ją. –�Wszyst�ko�sta�ra�li�śmy�się�zbu�do�wać�tak,�że�-
by�ro�sło�rów�no�cze�śnie�po�czu�cie�wła�snej�war�to�ści�u na�szych�pod�opiecz�nych – do da je
Ha ra si mo wicz. 

Zmia na na lep sze
Plan obo zu nie skła dał się jed nak z sa mych wy zwań i tru dów. Oprócz gier i za -

baw w le sie, tra dy cyj nej po ran nej ką pie li w je zio rze, wę dró wek, tre nin gów spor -
tów wal ki i in nych za baw ruchowych od by ły się na nim mię dzy in ny mi
in te gru ją ce ca ły szczep: fe sti wal pio sen ki har cer skiej, dwa wiel kie wspól ne ogni -
ska oraz bieg har cer ski po łą czo ny z ma new ra mi. 

–�Ama�new�ry�po�le�ga�ły�na zmia�nie�świa�ta�na lep�sze.�Mie�li�śmy�drew�no,�któ�re�nam
zo�sta�ło�po bu�do�wa�niu�obo�zu,�po�cię�li�śmy�je�i har�ce�rze�za�nie�śli�je�do do�mu�kul�tu�ry
namiej�sce�ogni�sko�we,�by�mo�gły�z nie�go�sko�rzy�stać�in�ne�dzie�ci�– opi su je ak cję Ha ra -
si mo wicz. –�Przed obo�zem�zro�bi�li�śmy�wśród�ro�dzi�ców�zbiór�kę�ksią�żek�dla�dzie�ci,�a te�-
raz�har�ce�rze�do�sta�li�za�da�nie,�by�nie�po�strze�że�nie�do�star�czyć�je�domiej�sco�wej�bi�blio�te�ki
i zo�sta�wić�na re�ga�łach.�Prze�kro�czy�ło�to�zresz�tą�na�sze�ocze�ki�wa�nia,�oka�za�ło�się,�że
znie�śli�tam�dwa�dzie�ścia�skrzy�nek�ksią�żek!�Jesz�cze�in�ni�pi�sa�li�li�sty�do Po�wstań�ców.
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Cho rą giew Sto łecz na ZHP im. Bo ha te rów War sza wy – jed nost ka
te re no wa Związ ku Har cer stwa Pol skie go, naj więk szej pol skiej or -
ga ni za cji har cer skiej. Głów nym ce lem jest wy cho wy wa nie dzie ci
i mło dzie ży. Swo ją dzia łal ność opie ra na spo łecz nej pra cy człon -
ków, pro mu je wo lon ta riat, an ga żu je się w sze reg lo kal nych ini -
cja tyw.

www.stoleczna.zhp.pl

Trze ba tutaj po wie dzieć, że obo zy są wpraw dzie wiel kim atu tem or ga ni za cji,
cza sem na wet przy cią ga ją do niej mło dych lu dzi, by ły by jed nak ni czym bez osa -
dze nia w me to dzie har cer skiej. Dla in struk to rów sta no wią po pro stu prze dłu że -
nie ca ło rocz nej pra cy z dzieć mi, w któ rej za wsze za ba wa prze pla ta się z róż ne go
ro dza ju wo lon ta ria tem, pra cą spo łecz ną oraz sa mym pro ce sem wy cho waw -
czym. –�Dwa�dzie�ścia�czte�ry�go�dzi�ny�ra�zy�dwa�dzie�ścia�dwa�dni�da�je�nam�astro�no�-
micz�ną�ilość�efek�tyw�ne�go�cza�su.�Nie�ustan�nie�wy�wie�ra�my�wów�czas�wpływ�wycho-
waw�czy�na dzie�ci,�bo�dzień�jest�upo�rząd�ko�wa�ny,�ma�za�sa�dy,�pro�gram – tłu ma czy
wy cho waw czą ro lę obo zu pod harc mistrz Ha ra si mo wicz. –�No�i do te�go�ma�my�zda�-
rze�nia�lo�so�we.�Ktoś�się�z kimś�po�bi�je,�ktoś�się�z kimś�po�wy�zy�wa,�ko�muś�coś�zgi�nie.�To�-
czy�się�tam�nor�mal�ne�ży�cie�spo�łecz�ne,�na któ�re�ka�dra�re�agu�je�i ma�moż�li�wość�pra�cy
z po�sta�wa�mi�nie�wła�ści�wy�mi,�na�pro�wa�dza�nia�na uzna�wa�ne�przez�nas�za wła�ści�we,
i prze�ka�zy�wa�nia�ideałów�har�cer�skich.

W dzia ła niu
Czy jed nak war to ści har cer skie ma ją ja kiś prak tycz ny sens? 
–�To,�co�har�ce�rze�ro�bią�na swo�ich�obo�zach�czy�week�en�do�wych�zbiór�kach�i wy�jaz�-

dach,� przy�no�si� im� kon�kret�ne� umie�jęt�no�ści� i zdol�no�ści� po�trzeb�ne�w� dal�szym� ży-
ciu – prze ko nu je Ha ra si mo wicz. –�Po�ran�na roz�grzew�ka�czy�umie�jęt�ność�go�to�wa�nia
obia�dów�to�na�wy�ki,�któ�rych�wy�pra�co�wa�nie�w dzi�siej�szym�świe�cie�jest�co�raz�trud�niej�-
sze.�Po�dob�nie�rzecz�ma�się�ze�zdol�no�ścia�mi�ma�nu�al�ny�mi.�A za�nim�wej�dzie�my�w do�-
ro�słe� ży�cie,� po�win�ni�śmy� na�uczyć� się� pra�cy� w gru�pie,� bra�nia� od�po�wie�dzial�no�ści
za in�nych�czy�kon�se�kwen�cji�w dzia�ła�niu.�

O oczy wi stych zy skach czy sto mo ral nych nie trze ba na wet wspo mi nać. –�Dla
mnie�naj�waż�niej�sze�jest�to,�gdy�po ca�łym�dniu�bu�do�wa�nia,�dzie�cia�ki�przy�cho�dzą�wie�-
czo�rem�uśmiech�nię�te,�że�by�po�ga�dać,�bo�cie�szą�się�z ko�lej�ne�go�wy�zwa�nia�kon�struk�-
cyj�ne�go�na�za�jutrz – pod su mo wu je pod harc mistrz. – Mam�wra�że�nie,�że�każ�dy�z nich
ma�po�czu�cie�–�wi�dać�to�w pod�su�mo�wa�niach�po obo�zie�–�że�swo�imi�rę�ko�ma�re�al�nie
zro�bił�kon�kret�ne,�po�moc�ne�in�nym�rze�czy,�że�ma�wpływ�na rze�czy�wi�stość.



Bużański 
nad-przewodnik

O kimś, kto uto pił się z nad mia ru mi ło ści, o ba lo nie roz bi tym
pod Sta rym Bu blem, o po są gu wil ka, na któ rym trze ba usiąść, aby
zajść w cią żę, o ko niach za mi lion do la rów, o tym, przed czym ucie -
ka li Bie żeń cy, jak prze wo zi się cię ża rów ka mi stu let nie cha ty, gdzie
ro sną na praw dę smacz ne po mi do ry oraz dla cze go „Gdy wra cam
z Gra bar ki, czu ję na ple cach ciar ki” moż na prze czy tać w pew nym
prze wod ni ku po pol sko–bia ło ru sko -ukra iń skim po gra ni czu.

W ra mach pro jek tu „(po)ŁĄCZY(ł) NAS BUG” mło dzi lu dzie z Fun da cji AVE oraz
Fun da cji Eko–Mi ło sier dzie z So snów ki ko ło Lwo wa wspól nie po dró żo wa li na ro -
we rach i ka ja kach po Bu gu i je go oko li cach. A to, co po dro dze zo ba czy li, pie czo -
ło wi cie na no si li na ma py swo ich dwóch nie ty po wych prze wod ni ków, jed ne go
w po sta ci ga ze ty dru ko wa nej po pol sku i po ukra iń sku, dru gie go – fil mo we go
na You Tu be. –�Je�śli�ktoś�weź�mie�do rę�ki�ga�ze�tę�czy�obej�rzy�film,�mo�że�za�pa�li�mu�się
lamp�ka�w gło�wie.�Oto�mło�dzi�lu�dzie�z mo�je�go�mia�sta�zro�bi�li�wspól�nie�z Ukra�iń�ca�mi
pro�jekt,�do�ga�da�li�się,�nie�za�bi�li,�więc�współpraca�jest�moż�li�wa – uśmie cha się Bar -
tło miej Włod kow ski, pre zes Fun da cji Ave i ko or dy na tor przedsięwzięcia.

Źró dło i uj ście Bu gu
Sam pro jekt nie jest ni czym no wym w pra cy Fun da cji. Od wie lu lat or ga ni zu -

je wy jaz dy, pod czas któ rych na ka ja ko wa niu i twór czych warsz ta tach spo ty ka się
mło dzież z róż nych kra jów. Szcze gól nym upodo ba niem cie szą się w tych dzia ła -
niach wy mia ny do świad czeń z pań stwa mi le żą cy mi na wschód od Pol ski – z Bia -
ło ru sią i Ukra iną. Wo lon ta riu sze Fun da cji go ści li swo ich ró wie śni ków zza Bu ga nie
raz i nie raz by li przez nich gosz cze ni. –�Ja�ko�są�sie�dzi�je�ste�śmy�dla�sie�bie�po pro�stu
waż�ni – mó wi Włod kow ski. –�Z są�sia�dem�war�to�do�brze�trzy�mać�i bu�do�wać�part�ner�-
skie�re�la�cje. Trze�ba�to�po�czu�cie�wza�jem�nej�za�leż�no�ści�i wzmo�żo�ne�go�zna�cze�nia�dla
sie�bie�w mło�dych�lu�dziach�bu�do�wać.�Tym�bar�dziej,�że�ży�je�my�w świe�cie�bar�dzo�ży�-
wych�uprze�dzeń,�wy�ni�ka�ją�cych�z na�szych�trud�nych�re�la�cji�hi�sto�rycz�nych.

Nic dziw ne go, że rze ka Bug z cza sem wy ro sła dla wszyst kich do ran gi sym bo -
lu. To ją za wsze prze kra cza się w po dró ży na fun da cyj ne wy jaz dy, to ona sta no wi
ba rie rę, a za ra zem łącz nik mię dzy ró wie śni ka mi z róż nych kra jów, to ona ro dzi się
na Ukra inie, by do trzeć pra wie do War sza wy i roz pu ścić się w pol skiej Na rwi. –�Dla�-
te�go�za�nim�do nas�przy�je�cha�li,�Ukra�iń�cy�ru�szy�li�na ro�we�rach�do źró�deł�Bu�gu,�przy�-
wieź�li�stam�tąd�se�rię�zdjęć�i fil�mów – kon ty nu uje pre zes or ga ni za cji. –�Od te�go�zaczę-
ła�się�na�sza�po�dróż�w po�szu�ki�wa�niu�ele�men�tów,�któ�re�łą�czą�na�sze�kul�tu�ry.

FUNDACJA AVE
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Prze wod nik przez Bug
–�Sam�po�mysł�po�wstał�pod�czas�po�przed�nie�go�wy�jaz�du�z mło�dzie�żą�z So�snów�ki.

Uczestnicy�wy�my�śli�li�wte�dy,�że�gdy�spo�tka�my�się�za rok,�mu�si�my�roz�bić�coś�cie�ka�we�-
go,�ktoś�rzu�cił�–�„Mo�że�prze�wod�nik? I to�nie�ta�ki�zwy�kły,�ale�mło�dzie�żo�wy,�aw do�dat�-
ku�dwu�ję�zycz�ny” – opo wia da Włod kow ski. 

Kie dy już w tym ro ku pe le ton z Ukra iny spo tkał się z pol ską ob sa dą ka ja ko wą
(wo lon ta riu sze Fun da cji Ave to za pa le ni ka ja ka rze, mło dzież z So snów ki – ro we -
rzy ści), od ra zu ra zem ru szo no na szlak, wy mie nia jąc się zresz tą cza sem środ ka -
mi trans por tu. Jed ni ustę po wa li miej sca dru gim w swo ich ka ja kach, by w za mian
za to po pe da ło wać. –�Ka�ja�ki�i ro�we�ry�wy�ma�ga�ją�pra�cy�ze�spo�ło�wej�i ko�mu�ni�ka�cji.
W tym�przy�pad�ku�w in�nych�ję�zy�kach – za uwa ża ko or dy na tor. – I moc�no�in�te�gru�ją
w sy�tu�acji�przy�go�dy,�wy�pra�wy.�Gdy�po�ka�zu�je�się�so�bie�na�wza�jem�by�strze,�gdy�ostrze�-
ga�przed nad�jeż�dża�ją�cym�sa�mo�cho�dem...�Wła śnie spły wy i raj dy ro we ro we, któ re
mia ły miej sce dzień po dniu w cza sie pra wie dwu ty go dnio we go wy jaz du, by ły
je go głów ną atrak cją. Dzię ki nim po zna wa no się na wza jem, ale tak że te re ny Pod -
la sia, Po le sia i Za mojsz czy zny. Wy bra no je nieprzy pad ko wo. Tu taj, jak ni gdzie in -
dziej w Pol sce, kul tu ry z obu stron Bu gu współ ist nie ją i wza jem nie się prze ni ka ją.
Obok ka to lic kie go krzy ża moż na zo ba czyć ko pu ły cer kwi, zna leźć i Gra bar kę,
świę tą gó rę z pra wo sław nym mo na sterem, i ży dow skie kir ku ty, i ba zy li kę, w któ -
rej, we dług le gen dy, wi si ob raz skra dzio ny z samego Wa ty ka nu.



Fun da cja Ave od 2005 ro ku dzia ła w prze strze ni edu ka cji nie for -
mal nej. Trzy pro jek ty or ga ni za cji na gro dzo ne zo sta ły „Sło necz -
ni ka mi” – pre sti żo wą na gro dą por ta lu Czas dzie ci.pl i m.st.
War sza wy dla naj bar dziej roz wo jo wych ini cja tyw edu ka cyj nych. 

www.fun da cja ave.pl

Sel fie spod Bu bla
Wszyt ko to, nie wspo mi na jąc już o pro mach na pol skim od cin ku Bu gu, je zio -

rach w ko pal niach kre dy, zre kon stru owa nej wsi Go tów sprzed pra wie dwóch ty -
się cy lat, aż pro si się o opi sa nie, sfo to gra fo wa nie i sfil mo wa nie. I tym, gdy już
na ma cha li się wio sła mi i na krę ci li pe da ła mi, zaj mo wa li się pod czas warsz ta tów
uczest ni cy z obu kra jów. Uczy li się por tre to wać, pi sa li zwa rio wa ne sce na riu sze,
tre no wa li ro bie nie wy wia dów, opi sy wa li sa mych sie bie, ra po wa li o mi ło ści
do Miel ni ka, gra li trud ne ro le (na wet to piel ca!). I skła da li z te go swo je su biek tyw -
ne, mło dzie żo we, bar dzo barw ne i im pro wi zo wa ne prze wod ni ki po nad bu żań -
skich szla kach. –�Oprócz�umoż�li�wie�nia�stwo�rze�nia�fil�mu�i ga�ze�ty�pra�ca�z fo�to�gra�fią,
pi�sa�niem�i ka�me�rą�wy�mu�sza�tak�że�szer�szą�ak�tyw�ność�– tłu ma czy Włod kow ski. –�Da�-
je�kom�pe�ten�cje�spo�za szko�ły.�Uczest�ni�cy�mu�sie�li�zwra�cać�uwa�gę�na rze�czy,�któ�re�zwy�-
kle� się� po�mi�ja.� Oglą�da�li�więc� sta�re� cha�ty,� pod�pa�try�wa�li� przy�ro�dę,� szu�ka�li� de�ta�li
ar�chi�tek�to�nicz�nych.�Ale�tak�że�roz�ma�wia�li�ze�star�szy�mi�ludź�mi,�wy�py�ty�wa�li�ich�owspo�-
mnie�nia,�ży�cie�i prze�szłość�wsi.

I rze czy wi ście, Po la cy i Ukra iń cy „wkrę ci li się” w dzia ła nia pro jek to we do te go
stop nia, że tak na praw dę ni gdy nie prze ry wa li pra cy warsz ta to wej, każ de go dnia
ru sza li na ro we ry i ka ja ki z kon kret ny mi za da nia mi do wy ko na nia. A to mie li na -
grać pio sen kę za śpie wa ną po cha chłac ku, czy li w mie sza nym bia ło ru sko–pol sko–
ukra iń skim ję zy ku, któ re go śla dy wciąż moż na od na leźć na Pod la siu. A to od wie -
dza li naj star sze oso by za miesz ku ją ce oko licz ne wsie, by wy py tać je, czy to praw -
da, że kie dyś co ra no sprzed każ de go do mu owczarz za bie rał na wy pas owce
ni czym w gó rach. A to za trzy my wa li się w po lu pod Sta rym Bu blem, gdzie mie -
siąc wcze śniej ar ty ści zo sta wi li wy ko na ne przez sie bie pod czas ple ne ru rzeź by
i im pro wi zo wa li krót kie sza lo ne fil mi ki na te mat tych prac...

Zna jo me twa rze
Ostat ni dzień wy jaz du to nie odmien nie dzień łez. Kil ka dzie siąt go dzin w ka -

ja ku czy na ro we rach, wspól ne na gry wa nie fil mo wych re por ta ży czy fo to gra fo -
wa nie – łą czą mo że na wet sil niej niż ogni ska czy pla żo wa nie. –�Waż�ne�jest�to,�że
każ�dy�z uczest�ni�ków�wy�jaz�du�już�za�wsze�na dźwięk�sło�wa�„Ukra�ina”�bę�dzie�miał
przed ocza�mi�Ne�lię,�Na�ta�lię,�Sa�szę,�Pa�bla.�Kon�kret�nych�lu�dzi,�któ�rych�zna�my�z ich�pa�-
sji,�z któ�ry�mi�się�kum�plu�je�my�i wy�mie�nia�my�wia�do�mo�ścia�mi�na Fa�ce�bo�oku. I na któ�-
rych�cze�ka�my – pod su mo wu je Włod kow ski. – Awza�jem�ne�po�zna�nie�i prze�nie�sie�nie
tych�wiel�kich�słów�zna�nych�z te�le�wi�zji�–�o za�szło�ściach�hi�sto�rycz�nych,�o gra�ni�cach,
o re�sen�ty�men�tach�–�na płasz�czy�znę�kon�kret�nych�lu�dzi�ma�wiel�ką�si�łę,�któ�rą�chcie�li�-
by�śmy�prze�ka�zać�da�lej.
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Polowe laboratoria
Raz w ro ku do ośrod ka po ło żo ne go na Ma zu rach przy jeż dża bus

pe łen spe cja li stycz ne go sprzę tu. Wy sy pu ją się z nie go lu dzie, któ rzy
prze no szą do świe tlic kom pu te ry, mi kro sko py, szkło la bo ra to ryj ne,
zwa ły far tu chów i skrzyn ki oku la rów ochron nych. Roz sta wia ją sprzęt
po sa lach, za peł nia ją sza fy od czyn ni ka mi, pod pi na ją do na pię cia
mier ni ki i la se ry. A do kład nie w mo men cie, gdy już się z tym wszyst -
kim upo ra ją, od stro ny War sza wy nad jeż dża ją au to ka ry peł ne mło -
dych lu dzi.

–�Od kil�ku�lat�in�te�re�su�ję�się�che�mią�i po�sta�no�wi�łem�po�je�chać�gdzieś�się�po�uczyć.
Nie�chcia�łem�przez�wa�ka�cje�le�żeć�bez�czy�nie�w łóż�ku.�Ma�ma�zna�la�zła�mi�obóz�naMa�-
zu�rach,�no�i spraw�dzi�łem�to�w In�ter�ne�cie.�Za�cie�ka�wi�ło�mnie,�że�bę�dę�mógł�tam�ro�bić
do�świad�cze�nia�che�micz�ne,�a nana�stęp�nym�tur�nu�sie�bio�lo�gicz�ne.�No�i na�krę�ci�łem�się
na to,�bo�cho�dzę�do che�micz�no�-bio�lo�gicz�nej�kla�sy�i pe�cho�wo�lu�bię�tak�sa�mo�jed�no
i dru�gie – opo wia da Pa skal, uczest nik „Obo zu Na uko we go Po li tech ni ki War szaw -
skiej”. W je go ra mach co ro ku pra wie trzy stu gim na zja li stów i li ce ali stów przy jeż -
dża na dwa sied mio dnio we in ten syw ne tur nu sy, by ra zem pra co wać w po lo wych
la bo ra to riach nad za gad nie nia mi zwią za ny mi z naj mod niej szy mi pro ble ma mi
współ cze snych na uk ści słych.

Agent jej fi zycz nej mo ści
–�Obóz�był�po�my�słem�ko�le�gi�z ra�dy�kół�na�uko�wych,�dzia�ła�ją�cej�przy Sa�mo�rzą�dzie

Stu�den�tów�Po�li�tech�ni�ki�War�szaw�skiej.�W tych�ko�łach�zgru�po�wa�ni�są�lu�dzie,�któ�rzy
czę�sto�ma�ją�smy�kał�kę�dy�dak�tycz�ną,�chcą�się�dzie�lić�swo�ją�wie�dzą. I ich�po�ten�cjał�trze�-
ba�by�ło�ja�koś�wy�ko�rzy�stać�–�zwró�cił�się�z tym�do nas,�a my�po�mo�gli�śmy�mu�ten�po�-
mysł�zre�ali�zo�wać – wspo mi na Mał go rza ta Ko ło da, pre ze ska Fun da cji In cep tio.
Od pierw sze go obo zu dla dwudziestu osób i te go stu denc kie go po my słu wie le
się zmie ni ło – osiem lat zro bi ło swo je i obóz na brał kon kret nych kształ tów i roz -
mia rów. 

Jak osta tecz nie wy glą da je den dzień z wy ma rzo ne go gdzieś w 2010 ro ku obo -
zu? No więc... Uczest ni cy wsta ją, je dzą śnia da nie i za raz po nim sta wia ją się na kil -
ku go dzin nych warsz ta tach. –�Pierw�szy�raz�by�łem�naobo�zie,�gdzie�od dzie�sią�tej�ra�no
co�dzien�nie�ro�bi�ło�się�do�świad�cze�nia�do czter�na�stej.�To�się�wy�daje�dłu�go,�ale�to�nie
dzia�ła�jak�w szko�le.�Nie�cze�ka�łem�na koniec�zajęć.�Bo�ten�ko�niec�przy�cho�dził�o tak!
I�najczęściej�za�wcześnie... – wspomina Pa skal. Nic dziw ne go, nie za le żnie od te go,
do ja kiej gru py za pi szą się uczest ni cy – czy bę dzie to che mia z bio che mią, fi zy ka
ru chu, ma te ma ty ka w fi zy ce, me cha tro ni ka, pro gra mo wa nie w fi zy ce czy ro bo -
ty ka – każ da dzie dzi na przed sta wia na jest w prak tycz nych eks pe ry men tach i do -



świad cze niach. Tu taj na sy mu la cjach kom pu te ro wych ba wi się ko dem ge ne tycz -
nym, ude rza pię ścią w ciecz nie new to now ską, ob ser wu je pod mi kro sko pem glo -
ny czy grzy by. Do dat ko wo warsz ta ty są po da wa ne uczniom w lek ko straw nej
i in try gu ją cej for mie. Na przy kład w za pro sze niu na „Fi zycz ne Hol ly wo od” moż -
na  prze czy tać, że ko lej ne za ję cia ma ją na stę pu ją ce ty tu ły: „Elek trycz ne za ba wy:
Prze bu dze nie Mo cy”, „Fi zy cy z Pięk nej Gó ry”, „Na nie zna nych cie czach” czy
„Gauss, Carl Gauss. Agent jej fi zycz nej mo ści”. 

Po obie dzie teo re tycz nie koń czy się blok warsz ta tów głów nych i resz ta pro -
gra mu jest prze zna czo na tyl ko dla chęt nych. W prak ty ce pra wie wszy scy po ja -
wia ją się na tych uzu peł nia ją cych za ję ciach, któ re oka zu ją się tak sa mo cie ka we
jak przed po łu dnio we. Tym ra zem ćwi czy się na przy kład ko mu ni ka cję i pra cę
w gru pie, oby wa ją się lek cje ję zy ka mi go we go czy warsz ta ty z che mii ko sme tycz -
nej. Fu ro rę pew ne go ra zu zro bił po kaz pi ro tech nicz ny z fa jer wer ka mi i kłę ba mi
ko lo ro we go dy mu, na któ ry ze szli się nie tyl ko wszy scy uczest ni cy obo zu, ale na -
wet tu ry ści z ośrod ka. 

A po za ję ciach nie któ rzy z pro wa dzą cych zdej mu ją far tu chy la bo ra to ryj ne
i oka zu ją się tre ne ra mi pił ki noż nej czy siat ków ki. Do dat ko wo sam ma zur ski ośro -
dek oczy wi ście ofe ru je kla sycz ne atrak cje re gio nu: je zio ro, ka ja ki czy wy ciecz ki
do la su. A dla prze mę czo nych warsz ta ta mi – gra nie w plan szów ki al bo ogni -
sko. I na de ser – dys ko te ka na pla ży. 
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Fun da cja In cep tio od 2011 ro ku pro wa dzi sze ro ko za kro jo ną dzia -
łal ność edu ka cy j ną, skie ro wa ną do mło dzie ży. Pro muje na ukę,
zwłasz cza przedmioty ści słe, eko lo gię, di zaj n i ar chi tek tu rę.

www.inceptio.org.pl

–�Oprócz�te�go�wie�czo�ra�mi�pro�po�nu�je�my�uczest�ni�kom�jesz�cze�cie�ka�we�wy�kła�dy,
na któ�re�przy�cho�dzą�po ca�łym�dniu�peł�nym�za�jęć – dzi wi się Ko ło da. – A gdy�ro�bi�li�-
śmy�dwa�wy�kła�dy�w tym�sa�mym�cza�sie,�w an�kie�tach�po�tra�fi�li�się�skar�żyć,�że�nie�mo�-
gli�wziąć�udział�w oby�dwu.

Wow! To na gle ta kie faj ne!
Tym, co naj bar dziej za ska ku je na obo zie, nie jest jed nak wca le efek tyw ność

w po pu la ry zo wa niu na uk ści słych czy ak ty wi zo wa nie za in te re so wań mło dych lu -
dzi. Wpraw dzie: –�W pierw�szej�kla�sie�gim�na�zjum�to�ma�ło�wie�my�o che�mii,�nie�jest�to
za�bój�czo�cie�ka�we,�bo�to�wia�do�mo:�teo�ria�i teo�ria�– opo wia da uczest nik Mi chał –�ale
jak�przy�je�dzie�my�na obóz�–�to...�wow!�To�na�gle�ta�kie�faj�ne!�

Jed nak osta tecz nie naj waż niej szym dla wie lu uczniów sta je się coś zu peł nie
in ne go: –�At�mos�fe�ra.�Tam�przy�jeż�dża�ją�lu�dzie,�któ�rzy�in�te�re�su�ją�się�tym�sa�mym�–�na�-
uką�(che�mią,�bio�lo�gią,�pro�gra�mo�wa�niem,�fi�zy�ką),�są�ca�ły�czas�w swo�im�gro�nie,�wśród
po�dob�nych�do nich.�Na co�dzień�im�się�to�nie�zda�rza – mó wi Ko ło da. Opo wia da też
o na sto lat kach, któ rzy po obo zach utrzy mu ją ze so bą kon takt i uma wia ją się
na ko lej ny obóz za rok. –�Ale�też�ma�ją�na obo�zie�stycz�ność�z ab�sol�wen�ta�mi�Po�li�tech�-
ni�ki,�dok�to�ran�ta�mi�i mło�dy�mi�na�ukow�ca�mi.�Z oso�ba�mi�nie�wie�le�od nich�star�szy�mi,
ale�na wyż�szym�po�zio�mie�w świe�cie�na�uki�oraz�w ży�ciu,�a to�jest�sza�le�nie�in�spi�ru�ją�ce
i mo�ty�wu�ją�ce. O tym fe no me nie mó wi też jed na z pro wa dzą cych za ję cia – Aga ta
Ko ło dziej czyk: –�Naobo�zie�mo�że�my�po�znać�uczest�ni�ków�w trak�cie�sa�mych�za�jęć,�ale
tak�że�po nich.�Wy�py�tać,�ja�kie�ma�ją�za�in�te�re�so�wa�nia,�co�chcą�ro�bić�po szko�le. I coś
pod�po�wie�dzieć,�bo�my�ja�ko�ab�sol�wen�ci�Po�li�tech�ni�ki�je�ste�śmy�tam�po to,�by�tym�li�ce�-
ali�stom�po pro�stu�po�ka�zać�ścież�kę�za�wo�do�wą.

Nic dziw ne go, że obo zo wi czów spo ty ka się póź niej wła śnie na ko ry ta rzach
Po li tech ni ki War szaw skiej na róż ne go ro dza ju otwar tych wy kła dach czy warsz ta -
tach w la bo ra to riach. A po la tach czę sto na sa mych stu diach. –�Ma�my�ta�kie�go
uczest�ni�ka,�któ�ry� jeź�dził�z na�mi�na obo�zy�przez sześć� lat – pod su mo wu je Ko ło -
da. –�W tym�ro�ku�zdał�ma�tu�rę�i do�stał�się�na stu�dia.�Py�ta�nas�te�raz,�czy�mo�że�zo�stać
wy�cho�waw�cą�na na�stęp�nym�obo�zie.�To�jest�na�praw�dę�mi�łe.
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Najbardziej 
podobało mi się morze...

... tyl ko by ło zim ne. Ale pły wa łem. Aż pół go dzi ny – wspo mi na Mi -
chał, a Ju sty na do rzu ca: – Dys ko te ki! Bar dzo du żo lu dzi by ło. No, tań -
czy łam! Obo je są dzieć mi z ze spo łem Do wna i let ni wy jazd wakacyj-
ny zna czy dla nich wię cej niż dla ko go kol wiek in ne go.

–�Zwy�kle�mło�dzież�po szko�le�czy�wweek�en�dy�idzie�so�bie�gdzieś�ze�zna�jo�my�mi.�Na�-
si�wy�cho�wan�ko�wie�te�go�zro�bić�nie�mo�gą,�są�ska�za�ni�na sie�dze�nie�z ro�dzi�ca�mi�czy
ewen�tu�al�nie�od�wie�dza�nie�sie�bie�na�wza�jem.�A tu�taj�ma�ją�rzad�ką�chwi�lę�wol�no�ści.�Mo�-
gą�po pro�stu�po�sza�leć�bez�ro�dzi�ców.�Być�sa�mo�dziel�ny�mi�– mó wi We ro ni ka Wie lo -
cha, wo lon ta riusz ka na let nich obo zach Sto wa rzy sze nia „Bar dziej ko cha ni”. Co ro -
cznie or ga ni za cja na każ dym spo śród trzech przy go to wy wa nych wy jaz dów za -
pew nia ak tyw ny wy po czy nek dla trzy dzie stu swo ich pod opiecz nych oraz to wa -
rzy szą cych im opie ku nów i ka dry.

Za ra ża ją cy opty mi zmem
–�Nie�wi�dzia�łam�jesz�cze�osób,�któ�re�by�się�tak�cie�szy�ły�ze�wszyst�kie�go,�co�ro�bią,

z naj�drob�niej�szych,�naj�mniej�szych�rze�czy.�To�nie�sa�mo�wi�te – opo wia da Asia Gó ral -
ska, za stęp ca kie row ni ka obo zu. –�Oni�po pro�stu�za�ra�ża�ją�opty�mi�zmem.�Gdy�wró�-
ci�łam�z pierw�szej�ko�lo�nii,�po�wie�dzia�łam�wszyst�kim�zna�jo�mym,�że�ni�gdy�nie�by�łam
na lep�szej�dys�ko�te�ce�niż�ta�zmo�imi�wy�cho�wan�ka�mi.�Ni�gdy�nie�wi�dzia�łam,�by�ktoś�tak
do�brze�się�ba�wił�i tak�moc�no�cie�szył.�

Tym, co dzie ci (i już peł no let nich uczest ni ków wy jaz dów, w przy pad ku osób
z ze spo łem Do wna roz róż nie nie jest trud ne) tak bardzo na wy jaz dach cie szy, są
wła śnie naj prost sze ele men ty co dzien ne go pro gra mu. Czy bę dą to blo ki za jęć
pla stycz nych, czy za wo dy spor to we, czy warsz ta ty mu zycz ne, czy wy ciecz ki do
oko licz nych atrak cji tu ry stycz nych, czy spa ce ry po le sie i pla żo wa nie – dla wszyst -
kich sta ją się wy da rze nia mi wy jąt ko wy mi. Nie ma już co mó wić o prze bie ra nych
dys ko te kach oraz za ba wach w imi to wa nie zna nych pro gra mów. Gdy nad mo -
rzem w miej sco wo ści Ro wy ka dra or ga ni zo wa ła im „The Vo ice of Ro vy”, a opie ku -
no wie prze bie ra li się za zna nych ju ro rów, dzie ci ca ły wie czór eks cy to wa ły się tym,
że przy je cha ła do nich sa ma Ewa Far na czy Be ata Ko zi drak! 

Wy jaz dy ma ją jed nak nie tyl ko cha rak ter wy po czyn ko wy, ale przede wszyst -
kim zna cze nie edu ka cyj ne. Z jed nej stro ny uczą dzie ci funk cjo no wa nia w gru pie,
za leż no ści od in nych, współ pra cy i od po wie dzial no ści. Z dru giej stro ny: –�Usa�-
mo�dziel�nia�ją�się�nawy�jaz�dach.�W swo�im�do�mu�ro�dzin�nym�są�czę�sto�wy�rę�cza�ni�przez



ro�dzi�ców�wnaj�prost�szych�czyn�no�ściach,�na przy�kład�wubie�ra�niu�się�czy�wy�bo�rze�je�-
dze�nia.�Ro�dzi�ce�ro�bią�to,�by�za�osz�czę�dzić�czas,�dzie�ciom�z Do�wnem�te�czyn�no�ści�idą
bar�dzo,� bar�dzo� wol�no – tłu ma czy Ewa Such cic ka, pre ze ska „Bar dziej Ko cha -
nych”. –�A na obo�zach�sta�ra�my�się,�by�oni�sa�mi�to�wszyst�ko�ro�bi�li.�Po�tem,�gdy�wra�ca�-
ją�do do�mów�czę�sto�pro�te�stu�ją,�gdy� ro�dzi�ce� chcą� im�po�móc� i mó�wią:� „Ja� sam!”
Po dob nie rzecz ma się z roz bu dza niem na wy ku po zna wa nia świa ta. Dzie ci
po obo zach wy mu sza ją na ro dzi cach, by z ni mi po pły wa li łód ką czy wy bra li się
na wy ciecz kę.

Ro dzi ce
Trze ba tu taj po wie dzieć o tym, że na wy jaz dy Sto wa rzy sze nia dzie ci wy jeż -

dża ją bez swo ich ro dzi ców, co dla obu stron jest sza le nie waż ne. – Pro�jekt�słu�ży
dzie�ciom,�ale�tak�że�sa�mym�ro�dzi�com,�któ�rzy�w swo�im�ży�ciu�nie�ma�ją�od nich�chwi�li
wy�tchnie�nia – do da je Such cic ka. – Oprócz�kil�ku�go�dzin,�kie�dy�dzie�ci�uczą�się�w szko�-
le,�nie�jest�im�da�na w za�sa�dzie�moż�li�wość�by�cia�sa�me�mu,�bez�nie�peł�no�spraw�ne�go
dziec�ka.�Opie�ka�po�chła�nia�ca�ły�ich�czas.�

A dla tych ro dzi ców, któ rych nie stać na opła ce nie dro gich wyjazdów or ga ni -
zo wa nych przez szko ły spe cjal ne, obo zy „Bar dziej Ko cha nych” są je dy nym ra tun -
kiem. Tam ich ro lę bio rą na sie bie wo lon ta riu sze -opie ku no wie, któ rych towarzy-
szy uczest ni kom aż pięt na ścio ro. Re kru tu ją się w więk szo ści ze stu den tów kierun-
ków pe da go gicz nych. –�Z roz�my�słem�wy�bie�ra�my�mło�dych,�aby�by�li� łącz�ni�kiem
z te�raź�niej�szo�ścią,� z tym� czym� na�praw�dę� ży�ją�mło�dzi� lu�dzie.� Dzie�ci� z ze�spo�łem



Sto wa rzy sze nie Ro dzin i Opie ku nów Osób z Ze spo łem Do wna
„Bar dziej Ko cha ni” od 2001 ro ku dzia ła na rzecz osób z ze spo -
łem Do wna, jak rów nież ich ro dzin i opie ku nów. Or ga ni zu je za -
ję cia re ha bi li ta cyj no -uspraw nia ją ce, let nie wy jaz dy, pro wa dzi
spe cja li stycz ny punkt in for ma cji i wspar cia, ani mu je kon fe ren cje
te ma tycz ne, fe sty ny dla pla có wek spe cjal nych oraz wy da je pu -
bli ka cje zwią za ne z ze spo łem Do wna i upo śle dze niem umy sło -
wym.

www.bardziejkochani.pl

Do�wna�są�ska�za�ne�na cią�głe�prze�by�wa�nie�w to�wa�rzy�stwie�lu�dzi�star�szych�od nich.
A to�se�pa�ru�je�je�od świa�ta�mło�dzie�ży.�Zresz�tą�mło�da�ka�dra�ma�tak�że�nam�–�ro�dzi�-
com�–�zwró�cić�uwa�gę�na świat�i współ�cze�sność,�po�ka�zać,�co�jest�te�raz�waż�ne�i istot�-
ne,�na cza�sie – uści śla prezeska organizacji. 

To wo lon ta riu sze wspie ra ją dzie ci w sy tu acjach dla nich trud nych – po ma ga -
ją do bie rać ubra nia czy ro bić za ku py (dla dzie ci z Do wnem pie nią dze są zbyt abs -
trak cyj ne, by zro zu mieć ich war tość). A cza sem wy my śla ją do dat ko we atrak cje.
An dże li ka Wło daw ska wspo mi na: –�Raz�spon�ta�nicz�nie�zor�ga�ni�zo�wa�ły�śmy�Dzień
Woj�ska� Pol�skie�go.� Jed�na z nas� wzię�ła� gwiz�dek,� gło�śno� gwizd�nę�ła� i krzyk�nę�ła
„Na zbiór�kę!”.�Po�tem�by�ła�musz�tra�i ćwi�cze�nia�woj�sko�we. I z bo�om�bo�xem�na ra�mie�-
niu�szli�śmy�na pla�żę�marszowym�krokiem,�pusz�cza�jąc�le�gio�no�we�pio�sen�ki,�a nad sa�-
mym�mo�rzem�usta�wia�li�śmy�się�w dwu�sze�re�gu,�za�nim�we�szli�śmy�do wo�dy.

Jed nak nie wszy scy wo lon ta riu sze po zo sta ją ze Sto wa rzy sze niem po let nich
wy jaz dach. –�Obozy�są�tak�że�te�stem�dla�wo�lon�ta�riu�szy�i od�sie�wa�ją�tych,�któ�rzy�po�-
mi�mo�roz�po�czę�tych�stu�diów�na pe�da�go�gi�ce�spe�cjal�nej�czy�psy�cho�lo�gii,�po pro�stu�się
do te�go�nie�na�da�ją. I do�brze,�że�tak�się�dzie�je – mó wi Ewa Such cic ka. –�W ten�spo�-
sób�nie�zmar�nu�ją�swo�je�go�ży�cia.�Nie�każ�dy�jest�stwo�rzo�ny,�by�ro�bić�to�co�my.

Mo ment prze ło mo wy
–�Ra�dość�da�je�im�mo�ment,�gdy�coś�się�uda,�gdy�cze�goś�się�na�uczą.�A naj�więk�szym

osią�gnię�ciem�jest�to,�że�wyj�dą�na śro�dek�przedwszyst�kich,�że�za�pre�zen�tu�ją�się,�że�do�-
sta�ną�okla�ski.�To�czę�sto�ta�ka�chwi�la�prze�ło�mo�wa�– mó wi We ro ni ka Wie lo cha, a Asia
Gó ral ska do da je: –�Przy�po�mi�na�mi�się�czter�na�sto�let�ni�An�tek,�któ�ry�nie�daw�no�za�czął
jeź�dzić�na ko�lo�nie.�Na pierw�szych�nie�chciał�na�wet�wejść�do au�to�ka�ru,�nie�mógł�się
roz�stać�z ta�tą.�A już�namiej�scu�był�za�mknię�ty�w so�bie,�nie�śmia�ły,�nie�chciał�brać�udzia�-
łu�w za�ję�ciach.�Przy�łą�czył�się�do nich�do�pie�ro�pod sam�ko�niec,�w dru�gim�ty�go�dniu
obo�zu.�Sam�wi�dział�i my�tak�że�wi�dzie�li�śmy,�że�da�je�mu�to�wiel�ką�sa�tys�fak�cję.�Po ro�ku
by�ło�już�ina�czej,�brał�udział�we�wszyst�kim�od sa�me�go�po�cząt�ku.�

A czym te wy jaz dy są dla wo lon ta riu szy? –�Czymś�in�nym�odwszyst�kie�go�wmo�-
im�ży�ciu.�Oso�by�z ze�spo�łem�Do�wna�ma�ją�w so�bie�po�kła�dy�do�bra�i cie�płych�emo�cji,
opty�mi�zmu,�rzad�ko�kie�dy�kto�kol�wiek�się�zło�ści�czy�ro�bi�coś�na złość.�To�są�po pro�stu
ta�cy�faj�ni�lu�dzie!�Oszu�ki�wa�łam�się�przez�chwi�lę,�pró�bo�wa�łam�ro�bić�coś�in�ne�go.�Ale
te�raz�nie�wy�obra�żam�so�bie�ży�cia�bez�nich.



Warszawski
Kalejdoskop
Edukacyjny 

Od 2013 ro ku Bran żo wa Ko mi sja Dia lo gu Spo łecz ne go ds. Edu ka -
cji oraz Biu ro Edu ka cji Urzę du m.st. War sza wy or ga ni zu ją pik nik or -
ga ni za cji po za rzą do wych, dzia ła ją cych w sfe rze oświa ty i wy cho wa -
nia. Dwie pierw sze edy cje od by ły się w Par ku Pra skim, na stęp ne
w Par ku Bród now skim ra zem z Tur nie jem Ry cer skim. 

Ideą „War szaw skie go Ka lej do sko pu Edu ka cyj ne go”, któ ry co ro ku przy cią ga
kil ka ty się cy od bior ców, jest pro mo cja ofer ty edu ka cyj nej NGO-sów. Bie rze w nim
udział kil ka na ście or ga ni za cji po za rzą do wych. Przy go to wu ją one atrak cyj ne
warsz ta ty i ani ma cje dla dzie ci i mło dzie ży. Im pre za ma rów nież swo je wy daw -
nic twa (ga ze ty, fol der), pre zen tu ją ce pro jek ty sto łecz nych or ga ni za cji oświa to -
wych. Uczest ni ków czwar tej i pią tej edy cji od wie dził Za stęp ca Pre zy den ta
m.st. War sza wy p. Wło dzi mierz Pa szyń ski. 













Warszawski
Pozarządowy

Tydzień Edukacyjny 
W paź dzier ni ku 2017 ro ku pod szyl dem „War szaw skie go Ka lej do -

sko pu Edu ka cyj ne go” Bran żo wa Ko mi sja Dia lo gu Spo łecz ne go
ds. Edu ka cji oraz Biu ro Edu ka cji Urzę du m.st. War sza wy zor ga ni zo -
wa ły I War szaw ski Po za rzą do wy Ty dzień Edu ka cyj ny – cykl bez płat -
nych i ogól no do stęp nych dla miesz kań ców War sza wy wy da rzeń
o cha rak te rze edu ka cyj nym, ani mo wa nych przez stołeczne or ga ni -
za cje po za rzą do we. 

Po nad 40 sto wa rzy szeń i fun da cji przy go to wa ło 116 warsz ta tów, wy kła dów,
po ka zów na uko wych, kon cer tów, spek ta kli, wy cie czek var sa via ni stycz nych, wy -
staw, otwar tych lek cji, z któ rych sko rzy sta ło kil ka ty się cy dzie ci i mło dzie ży oraz
ich ro dzi ców, opie ku nów, wy cho waw ców i na uczy cie li. Wszyst kie wy da rze nia za -
pre zen to wa no w spe cjal nie wy da nym fol de rze. 
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Indeks
Poniżej publikujemy wykaz wszystkich organizacji (z adresami

stron internetowych), które współpracowały z Biurem Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy w latach 2005-2017. 

AKADEMICKIE�INKUBATORY�PRZEDSIĘBIORCZOŚCI��inkubatory.pl

AKAT Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich fakat.nazwa.pl

ASPEKTY.�Fundacja�na rzecz�rozwoju�językoznawstwa�komputerowego,�logiki�i badań�nad językiem�

aspekty.org

ATP atp.lodz.pl

Bank�Żywności�SOS�wWarszawie�bzsos.pl

BE A STAR FOOTBALL ACADEMY wilczki.com

Białołęcki�Uczniowski�Klub�Sportowy�„BUKS”�buks.warszawa.pl

Bielański Klub Kyokushin Karate karatebielanski.com.pl

CARITAS�Archidiecezji�Warszawskiej�warszawa.caritas.pl

Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej cdwp.caritas.pl

Centrum�Informacji�o Środowisku�UNEP/GRID�-Warszawa�Zakład�Narodowej�Fundacji�Ochrony�Środowiska

gridw.pl

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego stoleczna.zhp.pl

Chorągiew�Stołeczna�Związku�Harcerstwa�Polskiego�Hufiec�Mokotów�mokotow.zhp.pl

Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) cmw.waw.pl

DRAMA�WAY�Fundacja�Edukacji�i Kultury�fundacja.dramaway.pl

Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. dom.org.pl

Filmforum�filmforum.pl

Forum Dialogu dialog.org.pl

Forum�Młodzieży�Warszawy�facebook.com/Forum-Młodzieży-Warszawy-160046994027543/

Fundacja „Bez Względu Na Niepogodę”  - w likwidacji

Fundacja�„Bo�Warto”�fundacjabowarto.pl

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej” glowna.ceo.org.pl

Fundacja�„Civis�Polonus”�civispolonus.org.pl

Fundacja „Dr Clown” drclown.pl

Fundacja�„Edukacja�dla�Nas”�edukacjadlanas.pl

Fundacja „Generacja TR Warszawa” trwarszawa.pl

Fundacja�„Harcerska�Wola”�

Fundacja „Indygo” Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury fundacja-indygo.org.pl

Fundacja�„Kibicuj�Rodzinie”�kibicujrodzinie.pl

Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. Św. Józefa Kalasancjusza fundacja.pijarzy.pl

Fundacja�„Małymi�Krokami”�malymikrokami.org

Fundacja „MAMA” 

Fundacja�„Miasto�Słów”�miastoslow.tumbir.com

Fundacja „Naszym Dzieciom” fundacjanaszymdzieciom.pl

Fundacja�„Nauka�iWiedza”�edukator.pl

Fundacja „OCALENIE” ocalenie.org.pl

Fundacja�„Odkrywcy�Wyobraźni”�

Fundacja „Ogrody Muzyczne” ogrodymuzyczne.pl

Fundacja�„OMNIBUS”�im.�Franciszki�Drab�fundacjaomnibus.pl

Fundacja „Oswoić Stres” fos.org.pl
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Fundacja�„PEDAGOGIUM”�fp.org.pl

Fundacja „POLONIA 2011” 

Fundacja�„Promyk�Słońca�Dzieciom”�

Fundacja „Przyjaciel Dziecka”  

Fundacja�„Rodzice�Szkole”�rodziceszkole.edu.pl

Fundacja „STO POCIECH” stopociech.pl

Fundacja�„Szafa�Kultury”�szafakultury.art.pl

Fundacja „Światło-Życie” fundacja.oaza.pl

Fundacja�„Warszawa�Walczy 1939-1945”�warszawawalczy.pl

Fundacja „Afryka Connect” afrycon.org

Fundacja�„Dobro�Lokalne”�dobrolokalne.pl

Fundacja „Rozwój” fundacjarozwoj.pl

Fundacja�„Świat�na TAK”�swiatnatak.pl

Fundacja „Zielone Domy” zielonedomy.org.pl

Fundacja�A.R.T.�fundacjaart.pl

Fundacja ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom calapolskaczytadzieciom.pl

Fundacja�AD�HOC�adhoc.org.pl

Fundacja Akademia Młodych Mistrzów amm.org.pl

Fundacja�Aktywni�Uczestnicy�Miasta�facebook.com/fundacjaaum/

Fundacja Aktywności Społecznych Złote Łany fundacjazlotelany.pl

Fundacja�Archeologia�Fotografii�faf.org.pl

Fundacja Architektury fundacjaarchitektury.wordpress.com

Fundacja�ARTE�fundacja-arte.pl

Fundacja ARTIBUS - Muzyka, Obraz, Słowo

Fundacja�Artystyczna�„MŁYN”�scena.fundacjamlyn.pl

Fundacja Atalaya atalaya.pl

Fundacja�AVE�fundacjaave.pl

Fundacja BioEdukacji bioedukacja.org.pl

Fundacja�BONUM

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych bullerbyn.org.pl

Fundacja�Centrum�Dla�Nowej�Ekonomii�

Fundacja Chlorofil chlorofil.com.pl

Fundacja�Chrześcijańska�„NEBO”�fundacjanebo.pl

Fundacja CMP Czy Mogę Pomóc czymogepomoc.pl

Fundacja�Culture�Shock�cultureshock.pl

Fundacja dla Wolności fundacjadlawolnosci.org

Fundacja�Dobrego�Odbioru�fundacjado.wordpress.com

Fundacja Dom Kultury fundacjadomkultury.pl

Fundacja�DRABINA�ROZWOJU�drabina.org

Fundacja Dzieci Niczyje / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę fdds.pl

Fundacja�Dziecięcy�Uniwersytet�Ciekawej�Historii�duch.edu.pl

Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego „Warsztat” / Fundacja Szkatułka szkatulka.org

Fundacja�Edukacji�Astronomicznej�astroedukacja.org

Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA szkolafilmowa.pl

Fundacja�Edukacji�Międzykulturowej�miedzykulturowa.org.pl

Fundacja Edukacyjna Perspektywy perspektywy.org

Fundacja�Effatha�

Fundacja Europejski Instytut Pomocy Prawniczej eipp.org.pl

Fundacja�Europejskie�Letnie�Igrzyska�Olimpiad�Specjalnych 2010�olimpiadyspecjalne.pl

Fundacja Feminoteka feminoteka.pl

Fundacja�FORTE�„Finansowanie,�organizowanie�realizacji�twórczych�i edukacyjnych”�

Fundacja GAP Polska - Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi

Fundacja�Girls�Code�Fun�girlscodefun.pl
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Fundacja Hereditas fundacja-hereditas.pl

Fundacja III Kliniki�Psychiatrii�„Syntonia”�czarnefale.blogspot.com

Fundacja im. Augustina - Jeana Fresnela 

Fundacja�im.�Księcia�Józefa�Poniatowskiego�Wspomagania�i Rozwoju�Nowoczesnej�Szkoły

Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra schorr.edu.pl

Fundacja�INCEPTIO�inceptio.org.pl

Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych fise.org.pl

Fundacja�Inna�Przestrzeń innaprzestrzen.pl

Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych

Fundacja�ITAKA�- Centrum�Poszukiwań�Ludzi�Zaginionych itaka.org.pl

Fundacja Ja Tak 

Fundacja�KOLOS kolos.org.pl

Fundacja Korczakowska korczakowska.pl

Fundacja�KSK fundacjaksk.pl

Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek nazaretanki.edu.pl

Fundacja�Międzynarodowy�Instytut�Edukacji facebook.com/miedzynarodowy.instytut.edukacji/

Fundacja Młodej Nauki fmn.org.pl

Fundacja�na Rzecz�Edukacji�i Rozwoju�Regionalnego�„FERVOR”

Fundacja na rzecz edukacji i zdrowia „Perspektywa” fundacjaperspektywa.org.pl

Fundacja�na rzecz�kobiet�„Ja�Kobieta”�kobieta50plus.pl

Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej

Fundacja�na rzecz�Rozwoju�Szkolnictwa�Dziennikarskiego�fsd.edu.pl

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” fundacja-maraton.pl

Fundacja�Nasza�Historia�fundacjanaszahistoria.pl

Fundacja Nauka i Wiedza edukator.pl

Fundacja�Nowa�Orkiestra�Kameralna�fnok.pl

Fundacja Nowe Media fundacjanowemedia.org

Fundacja�Nowoczesnej�Edukacji�fen.net.pl

Fundacja Ocean Marzeń oceanmarzen.org.pl

Fundacja�Odpowiedzialność�Obywatelska�odpowiedzialnosc.org

Fundacja Ogród Ceramiki ogrodceramiki.blogspot.com

Fundacja�Otwarta�Pracownia�Twórcza�opt-art.blogspot.com

Fundacja Po drugie podrugie.pl

Fundacja�Polska�Akcja�Humanitarna�pah.org.pl

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT” trakt.org.pl

Fundacja�Polskie�Forum�Migracyjne�forummigracyjne.org

Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym kozminska.edu.pl

Fundacja�Pomocy�Matematykom�i Informatykom�Niesprawnym�Ruchowo�aktywizacja.org.pl

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko...” nietylko.org.pl

Fundacja�Pomocy�Społecznej�EVA�eva.org.pl

Fundacja Pomóż Innym pomozinnym.wixsite.com/fundacja

Fundacja�Pracownia�Nauki�i Przygody�naukaprzygoda.edu.pl

Fundacja PRIMUS primus.com.pl

Fundacja�projekt:�Polska�projektpolska.pl

Fundacja Promocji i Rekreacji „KiM” fundacjakim.pl

Fundacja�Proscenium�teatrgo.pl

Fundacja Przypływ Kultury przyplywkultury.pl

Fundacja�Przystanek�Twórczość�tworczosc.org.pl

Fundacja Rodzinna fundacjarodzinna.org.pl

Fundacja�Rok�Rzeki�Wisły�rokwisly.pl

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego frd.org.pl

Fundacja�Rozwoju�i Edukacji�Regionalnej�

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo fundacjaroro.org
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Fundacja�Rozwoju�Społeczeństwa�Wiedzy�„Think!” think.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji frse.org.pl

Fundacja�SAPERE�AUDE�sapere-aude.org.pl

Fundacja Shalom shalom.org.pl

Fundacja�STIWEK�stiwek.org.pl

Fundacja Strefa Wolnosłowa strefawolonoslowa.pl

Fundacja�Studio�(S)praw�Kobiet�

Fundacja Studio Skit studioskit.pl

Fundacja�SYNAPSIS�synapsis.org.pl

Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego poloniachess.pl

Fundacja�Szerokie�Wody�fundacjaszerokiewody.pl

Fundacja Szkoła z Klasą szkolazklasa.org.pl

Fundacja�Szkoły�Społecznej�szkolybulhaka.pl

Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ” sokolowsko.org

Fundacja�św.�Jana�Jerozolimskiego�fundacjaswjana.pl

Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki swiaty.org.pl

Fundacja�Tańczę�więc�Jestem�Psychoterapia�Tańcem�i Ruchem�

facebook.com/Fundacja-Tańczę-Więc-Jestem-335665203120147/

Fundacja Teatr TM facebook.com/teatrtm

Fundacja�Terapeutyczna�„Pies�dla�Stasia”�

facebook.com/Fundacja-Terapeutyczna-Pies-dla-Stasia-102167333167739/

Fundacja Terapii przez Sztukę „Kolorowy Start”  facebook.com/Fundacja-Kolorowy-Start-231607796862510/

Fundacja�Towarzystwo�Wioślarskie�Syrenka�twsyrenka.pl

Fundacja TPSW tpsw.pl

Fundacja�Turystyki�i Rehabilitacji�ftir.org.pl

Fundacja Twarda Sztuka twarda-sztuka.pl

Fundacja�VLEPVNET�vlepvnet.bzzz.net

Fundacja Warszawska TV warszawskatv.pl

Fundacja�Warszawskiego�Chóru�Chłopięcego�choir-warsaw.subnet.pl

Fundacja Wisła Warszawie wislawarszawie.org

Fundacja�Wolnego�i Otwartego�Oprogramowania�

Fundacja Wspierania i Rozwoju Młodzieży ADYS adys.edu.pl

Fundacja�Wspierania�Twórczości�Kultury�i Sztuki�„Nowolipki”�nowolipki.org

Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych „ATUT” teatrkamienica.pl

Fundacja�Wychowawców�i Młodzieży�„PROM”�promfundacja.pl

Fundacja Zmiana fundacjazmiana.pl

Fundacja�Zwalcz�Nudę�zwalcznude.pl

Fundacja ZwrotNa zwrotna.org.pl

Fundacja�Żyj�z Pasją�fundacjazyjzpasja.pl

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie  warszawa.jewish.org.pl

Ingenium�- Stowarzyszenie�Ludzi�Aktywnych�stowarzyszenieingenium.pl

Instytut Kultury Narodów Kaukazu sintar.eu

Instytut�na rzecz�edukacji�kulturalnej�

Instytut Systemów ise.pw.edu.pl

Ja�Wisła�jawisla.pl

Klub Inteligencji Katolickiej kik.waw.pl

Klub�Sportowy�Delta�Warszawa�delta.warszawa.pl

Klub Sportowy Powiśle kspowisle.pl

Klub�Sportowy�Szkoły�Sióstr�Niepokalanek�„Ursynów�Warszawa”�szkolaniepokalanek.com

Klub Szachowy „Polonia Warszawa” poloniachess.pl

Kolejka�Marecka�Stowarzyszenie�Obrony�Pozostałości�Warszawy�kolejkamarecka.pun.pl

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole ksps.pl

La�strada�- Fundacja�Przeciwko�Handlowi�Ludźmi�i Niewolnictwu�strada.org.pl



211

Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki skarbiecmazowiecki.org

Małe�Dzieło�Boskiej�Opatrzności�- Orioniści�PROWINCJA�POLSKA�orione.pl

MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznychmanzana.org.pl

Mazowieckie�Stowarzyszenie�Na Rzecz�Uzdolnionych

Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury

Muzeum�Jana�Pawła II i Prymasa�Wyszyńskiego�muzeumjp2.pl

Nie tylko myśl nietylkomysl.pl

Nowoczesne�Mazowsze�Mazowiecka�Fundacja�Społeczna�nowoczesne-mazowsze.pl

Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

facebook.com/tml.warszawa/

Oddział�Warszawski�Katolickiego�Stowarzyszenia�Wychowawców�kolegium-ksw.edu.pl

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich simp.pl

Ognisko�ECHO�Towarzystwa�Krzewienia�Kultury�Fizycznej�tkkfecho.pl

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mazowsze.zhr.pl

Ośrodek�Fundacji�„Światło�- Życie”�wWarszawie�fundacja.wpraga.oaza.pl

Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów

hospicjum-domowe.waw.pl

Ośrodek�Wychowawczo�- Profilaktycznym�Michael�michael.waw.pl

Otwarta Rzeczpospolita -Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii otwarta.org

PAIDEIA.�Fundacja�działań�twórczych�w kulturze�i edukacji�/�Fundacja�Uniwersytet�Dzieci�uniwersytetdzieci.pl

Parafia Rzymskokatolicka bł. Edmunda Bojanowskiego bojanowski.org.pl

Parafia�Rzymskokatolicka�Matki�Bożej�Królowej�Polskich�Męczenników�meczennicy.waw.pl

Parafia Rzymskokatolicka św. Benedykta - Patrona Europy swbenedykt.pl

Parafia�Rzymskokatolicka�św.�Feliksa�z Kantalicjo�parafiaswfeliksa.pl

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Kantego w Warszawie jankanty.waw.pl

Parafia�Rzymskokatolicka�św.�Klemensa�swietyklemens.pl

Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny swmariamagdalena.pl

Parafia�Rzymskokatolicka�św.�Marka�Ewangelisty�swmarek.waw.pl

Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego zwiastowaniepanskie.com.pl

Polska�Fundacja�im.�Roberta�Schumana�schuman.pl

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO” fundacja-echo.pl

Polska�Fundacja�Szachowa�

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego o.o. Dominikanów dominikanie.pl

Polski�Związek�Głuchych�pzg.org.pl

Polski Związek Szachowy pzszach.org.pl

Polskie�Bractwo�Kawalerów�Gutenberga�bractwogutenberga.pl

Polskie Centrum Mediacji mediator.org.pl

Polskie�Stowarzyszenie�im.�Janusza�Korczaka�pskorczak.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów - przekształcone w Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe ewo.org.pl

Polskie�Stowarzyszenie�na Rzecz�Dzieci�Chorych�na Padaczkę�padaczka.pl

Polskie Towarzystwo Chemiczne ptchem.pl

Polskie�Towarzystwo�Fizyczne�ptf.net.pl

Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny ptf.fuw.edu.pl

Polskie�Towarzystwo�Geograficzne�ptgeo.org.pl

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ptmw.art.pl

Polskie�Towarzystwo�Sprawiedliwych�Wśród�Narodów�Świata�sprawiedliwi.org

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mazowsze pttk.com.pl

Polskie�Towarzystwo�Twórczej�Edukacji�facebook.com/ptte.waw/

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ptzn.org.pl

Po szkole�Fundacja�Wspierania�Inicjatyw�Kulturalnych�i Edukacyjnych�

Powiślańska Fundacja Społeczna pfs.pl

Przywrócić�Dzieciństwo.�Towarzystwo�Przyjaciół�Dzieci�Ulicy�im.�Kazimierza�Lisieckiego�„Dziadka”

dziadeklisiecki.org
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Razem Przeciw Przemocy rppstow.pl

Rodzinna�Poradnia�Profilaktyki�i Terapii�Uzależnień�MONAR�wWarszawie poradnia-monar.pl

Royal Rangers POLSKA royalrangers.pl

Samodzielne�Koło�Terenowe�Społecznego�Towarzystwa�Oświatowego�Nr 21�zsosto.pl

Samodzielne Koło Terenowe Nr 65 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

Samodzielne�Koło�Terenowe�Nr 69�Społecznego�Towarzystwa�Oświatowego�sp24sto.edu.pl

Samodzielne Koło Terenowe Nr 77 Społecznego Towarzystwa Oświatowego astronautow.eu

Samodzielne�Koło�Terenowe�Nr 102�Społecznego�Towarzystwa�Oświatowego�dacszanse.edu.pl

Samodzielne Koło Terenowe Nr 174 Społecznego Towarzystwa Oświatowego superszkola.pl

Social�Wolves�socialwolves.com

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele Tygryska tygrysek.waw.pl

Społeczne�Towarzystwo�Oświatowe�sto.org.pl

Społeczny Fundusz Stypendialny fundusz-stypendialny.pl

Stołeczne�Wodne�Ochotnicze�Pogotowie�Ratunkowe�wopr.warszawa.pl

Stołeczny Klub OYAMA Karate oyama-karate.warszawa.pl

Stowarzyszenie�Aktywni�dla�Stegien�facebook.com/aktywnidlastegien/

Stowarzyszenie Alternatiff 

Stowarzyszenie�Apetyt�na aktywność�facebook.com/apetytnaaktywnosc/

Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin rodzinarodzin.pl

Stowarzyszenie�Artanimacje�artanimacje.pl

Stowarzyszenie ASLAN aslan.org.pl

Stowarzyszenie�AXA�stowarzyszenieaxa.org

Stowarzyszenie Byłych Właścicieli i ich Spadkobierców oraz Sympatyków Fabryki NORBLIN,

B-cia Buch i T. Werner - Nasz NORBLIN enorblin.wordpress.com

Stowarzyszenie�Charytatywne�„Pomoc�Bliźniemu”�im.�Matki�Teresy�z Kalkuty�pomocblizniemu.org.pl

Stowarzyszenie CREO centrumcreo.pl

Stowarzyszenie�Dialog�- Edukacja�- Rozwój�

Stowarzyszenie DIETANOVA dietanova.org

Stowarzyszenie�dla�Rodzin�stowarzyszeniedlarodzin.pl

Stowarzyszenie Dobra Edukacja dobraedukacja.edu.pl

Stowarzyszenie�Dzieciaki�facebook.com/stowarzyszeniedzieciaki/

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „KONCENTRAT” koncentrat.org.pl

Stowarzyszenie�Edukacja�i Nauka�stowarzyszenie.edu.pl

Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej Phronesis phronesis.org.pl

Stowarzyszenie�Edukacyjne�Integracja�facebook.com/Stowarzeszenie.Edukacyjne.Integracja/

Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii stowgeo.pl

Stowarzyszenie�Grupa�Historyczna�„Zgrupowanie�Radosław”�radoslaw44.pl

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ gpaspraga.org.pl

Stowarzyszenie�Grupa�Przedsięwzięć�Teatralno-Medialnych�sgptm.org.pl

Stowarzyszenie Grupa Studnia O. studnia.org

Stowarzyszenie�HALT�- Zatrzymaj�się�

Stowarzyszenie Harcerskie sh.org.pl

Stowarzyszenie�Harcerstwa�Katolickiego�„Zawisza”�Federacja�Skautingu�Europejskiego skauci-europy.pl

Stowarzyszenie im. Lecha Wałęsy

Stowarzyszenie�im.�Stanisława�Brzozowskiego krytykapolityczna.pl

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” ipn.oswiata-solidarnosc.pl

Stowarzyszenie�Interwencji�Prawnej interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN karan.pl

Stowarzyszenie�Kolektyw�Odrobina�Kultury odrobinakultury.org

Stowarzyszenie KRA stowarzyszenie-kra.blogspot.com

Stowarzyszenie�Kulturalne�Bliżej�Tradycji�i Kultury�sbtk.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN” 

Stowarzyszenie�MIERZ�WYSOKOmierzwysoko.org.pl
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Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno - Wolontariackie „SOLIDARNI” solidarni.sma.pl

Stowarzyszenie�Młodego�Społeczeństwa�Obywatelskiego�-�organizacja�zakończyła�działalność�

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” polis.org.pl

Stowarzyszenie�MONAR�Zarząd�Główny�monar.org.pl

Stowarzyszenie Monopol Warszawski monopolpraski.pl

Stowarzyszenie�Na�Całe�Życie�facebook.com/NaCaleZycie/

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego                       

o Nazwie „Chaber” chaber.org.pl

Stowarzyszenie�na�Rzecz�Osób�Upośledzonych�Umysłowo�lub�Fizycznie�DOBRA�WOLA dobrawola.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” odblokuj.org

Stowarzyszenie�na�Rzecz�Przeciwdziałania�Przemocy�w�Rodzinie�„Niebieska�Linia”�niebieskalinia.org

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka” przemocwszkole.org.pl

Stowarzyszenie�na�Rzecz�Rozwoju�i�Pomocy�„Q�Zmianom”�qzmianom.org

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „PRO HUMANUM” prohumanum.org

Stowarzyszenie�Nauczycieli�Matematyki�snm.edu.pl

Stowarzyszenie Naukowo - Oświatowe „POZYTON”

Stowarzyszenie�Nowe�Horyzonty�nhef.pl

Stowarzyszenie O!Praga opraga.pl

Stowarzyszenia�OPTA opta.org.pl

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi otwartedrzwi.pl

Stowarzyszenie�Otwarte! stowarzyszenieotwarte.org

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 sppw1994.org

Stowarzyszenie�Parafiada�im.�Św.�Józefa�Kalasancjusza parafiada.pl

Stowarzyszenie Plan B planbe.pl

Stowarzyszenie�Pływackie�„Swimmers” swimmersteam.pl

Stowarzyszenie Polska Młodych

Stowarzyszenie�Polskich�Artystów�Muzyków spa-m.pl

Stowarzyszenie Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga bractwogutenberga.pl

Stowarzyszenie�Pomocy�Dzieciom�„GNIAZDO” stowarzyszeniegniazdo.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera 

„NIE-GRZECZNE DZIECI” niegrzecznedzieci.org.pl

Stowarzyszenie�Pomocy�Młodzieży�Dyslektycznej

facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocy-Młodzieży-Dyslektycznej-212767908814160/

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” spoza.org.pl

Stowarzyszenie�Pracownia�Aktywnego�Działania�„Półpiętro” polpietro.org

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego etnograficzna.pl

Stowarzyszenie�Praktyków�Dramy�„STOP�-�KLATKA” stop-klatka.org.pl

Stowarzyszenie Praktyków Kultury praktycy.org

Stowarzyszenie�Praska�30 facebook.com/praska30/

Stowarzyszenie Program Stacja programstacja.org.pl

Stowarzyszenie�Przewodników�Turystycznych�„Złota�Kaczka” zlotakaczka.waw.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce atd.org.pl

Stowarzyszenie�Przyjaciół�Osób�z�Autyzmem�„Nie�z�tej�bajki”�nieztejbajki.pl

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko - Serbskiej przyjaznps.wordpress.com

Stowarzyszenie�Przymierze�Rodzin przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Razem przeciw przemocy rppstow.pl

Stowarzyszenie�Rodzice�w�Edukacji rodzicewedukacji.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ISKRA” 

Stowarzyszenie�Rodziców�Dzieci�Niepełnosprawnych�Krasnal krasnal.org.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „AKTYWNA SZKOŁA” aktywnaszkola.org

Stowarzyszenie�Rodziców�i�Przyjaciół�Dzieci�i�Młodzieży�z�Wadą�Słuchu�„Usłyszeć�Świat” uslyszecswiat.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” bardziejkochani.pl

Stowarzyszenie�Rozwiń�się�Edukacja,�Kultura,�Sport rozwinsie.org.pl
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Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej skocznia.org.pl

Stowarzyszenie�Sąsiedzkie�Stara�Miłosna

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci serduszko.org.pl

Stowarzyszenie�Sienna�53 facebook.com/Stowarzyszenie-Sienna-53-137955416269982/

Stowarzyszenie Smocza smocza.edu.pl

Stowarzyszenie�Spokojne�Jutro

Stowarzyszenie Sportowe Białołęka 

Stowarzyszenie�Stołeczne�Towarzystwo�Ochrony�Ptaków�stop.eko.org.pl

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „KLATRAT” klatrat.org

Stowarzyszenie�Studio�Teatralne�KOŁO�studiokolo.com

Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja sztuka-edukacja.org.pl

Stowarzyszenie�Teatr�Baza�teatrbaza.pl

Stowarzyszenie Teatralne REMUS teatrremus.pl

Stowarzyszenie�Teatru�Konsekwentnego�teatrwarsawy.pl

Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa facebook.com/SztukaNowa/

Stowarzyszenie�Vox�Humana�voxhumana.pl

Stowarzyszenie W Pół Drogi

Stowarzyszenie�W�stronę�dziewcząt�wstronedziewczat.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „FREE ART” stowarzyszeniefreeart.blogspot.com

Stowarzyszenie�Wspólne�Podwórko�wspolnepodworko.org.pl

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica staszic.waw.pl

Stowarzyszenie�Wyżyny�

Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie wwarszawie.org.pl

Stowarzyszenie�Zwierzęta�Ludziom�zwierzetaludziom.pl

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce szih.org.pl

Stowarzyszenie�Żydowskie�Motywy�jewishmotifs.org.pl

SZAFA oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”

Towarzystwo�Kultury�Żydowskiej�BEIT�Warszawa�beit.org.pl

Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych 

facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Gier-Umysłowych-378883108925839/

Towarzystwo�Miłośników�Lwowa�i�Kresów�Południowo�-�Wschodnich�Oddział�Stołeczny�

facebook.com/tml.warszawa/

Towarzystwo Pomocy Młodzieży tpm.org.pl

Towarzystwo�Przyjaciół�Dzieci�Oddział�Dzielnicowy�Warszawa�-�Żoliborz�tpd-maz.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny zg.tpd.org.pl

Towarzystwo�Przyjaciół�Dzieci�Zarząd�Mazowieckiego�Oddziału�Wojewódzkiego�tpd-maz.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół I SLO bednarska.edu.pl

Towarzystwo�Przyjaciół�I�Społecznego�Liceum�Ogólnokształcącego�tpislo.idu.edu.pl

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy tpw.org.pl

Towarzystwo�Resocjalizacyjne�frs.pl

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Oddział Warszawa-Ochota szansa.warszawa.pl

Towarzystwo�Rozwijania�Aktywności�Dzieci�SZANSA�Oddział�Warszawa-Targówek�TA�SZANSA taszansa.pl

Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Warszawie trr.warszawa.pl

Towarzystwo�Skautowe�„SZMARAGDOWA”�szmaragdowa.skaut.pl

Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” im. Stefana Wasiaka w Warszawie lira.waw.pl

Uczniowski�Klub�Judo�„225”�judo225.pl

Uczniowski Klub Judo „AON Warszawa” judo-aszwoj.pl

Uczniowski�Klub�Judo�„BIAŁOŁĘKA”�judo.witryna.info

Uczniowski Klub Sportowy „Bachmacka” bachmacka.pl

Uczniowski�Klub�Sportowy�„Czarodzieje�z�Bielan”�czarodziejezbielan.w.interiowo.pl

Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” ukskusy.waw.pl

Uczniowski�Klub�Sportowy�„LA�BASKET”�labasket.waw.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Manta Warszawa Włochy” uksmanta.pl
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Uczniowski�Klub�Sportowy�„TALENT�BIAŁOŁĘKA”�zapasybialoleka.pl

Uczniowski Klub Sportowy „VARSOVIA” varsovia.waw.pl

Uczniowski�Klub�Sportowy�DERBY�356�Warszawa�facebook.com/uksderby356/

Uczniowski Klub Szermierczy Gocław 75 

Warszawska�Akademia�Karate�Tradycyjnego�wakt.pl

Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „HABAZIE” habazie.pl

Warszawski�Klub�Kolarski�wkk.waw.pl

Warszawski Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP omep.org.pl

Warszawskie�Towarzystwo�Chorałowe�„Gregorianum”'�im.�Edwarda�Jozajtisa�gregorianum.pl

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie wtw.waw.pl

Wspólna�Droga�United�Way�Polska�unitedway.pl

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski felicjanki.waw.pl

Zgromadzenie�Zakonne�Małe�Dzieło�Boskiej�Opatrzności�-�Orioniści�PROWINCJA�POLSKA�parafiaorione.rel.pl

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” pozytywniwteczy.pl

Związek�Kompozytorów�Polskich�-�Zarząd�Główny�zkp.org.pl

Związek Literatów Polskich zlpwarszawa.wordpress.com

Żyd�Niemalowany�Muzeum�Wieczny�Tułacz�zydniemalowany.pl
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Załącznik
Po ni żej pu bli ku je my frag men ty ogło szeń kon kur so wych na re ali -

za cję za dań pu blicz nych w dzie dzi nie oświa ty i wy cho wa nia: 

Mło�dzi�zdol�ni�war�sza�wia�cy
Za�da�nie�obej�mu�je:
1)�pro�gra�my�edu�ka�cyj�ne�roz�wi�ja�ją�ce�za�in�te�re�so�wa�nia�i kom�pe�ten�cje�na�uko�we:
–�roz�bu�dza�ją�ce�za�in�te�re�so�wa�nia�na�uko�we,
–�pro�mu�ją�ce�na�ukę�wśród�dzie�ci�i mło�dzie�ży,
2)�pro�jek�ty�do�ty�czą�ce�edu�ka�cji�dla�ryn�ku�pra�cy:
–�ma�ją�ce�na ce�lu�zwięk�sze�nie�szans�mło�dzie�ży�na ryn�ku�pra�cy,
–�in�no�wa�cyj�ne�for�my�do�radz�twa�za�wo�do�we�go�dla�mło�dzie�ży,
–�uczą�ce�przed�się�bior�czo�ści�i za�cho�wań�kon�su�menc�kich,
3)�pro�gra�my�ni�we�lu�ją�ce�róż�ni�ce�edu�ka�cyj�ne�w War�sza�wie:
–�zwięk�sza�ją�ce�szan�se�edu�ka�cyj�ne�mło�dych�war�sza�wia�ków,
–�zwięk�sza�ją�ce�za�in�te�re�so�wa�nia�uczniów�gim�na�zjów�kon�ty�nu�acją�na�uki�w szko�łach�kształ�cą�-
cych�w za�wo�dach,
4)�pro�jek�ty�dla�szkol�nic�twa�nie�pu�blicz�ne�go:
wspie�ra�ją�ce�dzia�ła�nia�po�dej�mo�wa�ne�w ra�mach�War�szaw�skich�Ini�cja�tyw�Edu�ka�cyj�nych�na rzecz
uczniów�i wy�cho�wan�ków�war�szaw�skich�szkół�i przed�szko�li�nie�pu�blicz�nych�oraz�śro�do�wi�ska�lo�-
kal�ne�go�wo�kół�tych�pla�có�wek.�(…)

Mło�dzi�oby�wa�te�le�War�sza�wy
Za�da�nie�obej�mu�je�pro�gra�my:
1)�edu�ka�cji�oby�wa�tel�skiej:
–�dzia�ła�nia�roz�wi�ja�ją�ce�po�sta�wy�otwar�to�ści,�ak�cep�ta�cji�i em�pa�tii�wo�bec�in�nych,�prze�ciw�dzia�-
ła�ją�ce�„mo�wie�nie�na�wi�ści”�oraz�słu�żą�ce�in�te�gra�cji�i włą�cze�niu�spo�łecz�ne�mu,
–�pro�mo�cja�de�mo�kra�cji�i praw�ucznia�i czło�wie�ka,
2)�edu�ka�cji�hi�sto�rycz�nej:
–�wzmac�nia�ją�ce�pa�trio�tyzm�mło�dzie�ży,�w tym�pro�jek�ty�na�wią�zu�ją�ce�doważ�nych�rocz�nic�hi�sto�-
rycz�nych,
–�pro�jek�ty�na rzecz�ochro�ny�dzie�dzic�twa�kul�tu�ro�we�go�War�sza�wy,
3)�edu�ka�cji�sa�mo�rzą�do�wej:
–�sa�mo�rząd�ność�uczniow�ska�w szko�le,�dziel�ni�cy�i mie�ście�oraz�pro�jek�ty�wspie�ra�ją�ce�mło�dzie�-
żo�we�ra�dy�dziel�nic.�(…)

Mło�dzi�po�zna�ją�i zmie�nia�ją�War�sza�wę
Za�da�nie�obej�mu�je�pro�gra�my:
1)�edu�ka�cji�var�sa�via�ni�stycz�nej:
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–�uwzględ�nia�ją�ce�tra�dy�cję�kul�tu�ral�ną,�spo�łecz�ną�i eko�no�micz�ną�mia�sta,
–�zwią�za�ne�z roz�wo�jem�War�sza�wy,�w tym�pro�mu�ją�ce�war�szaw�skie�roz�wią�za�nia�włą�cza�ją�ce
miesz�kań�ców�w po�dej�mo�wa�nie�de�cy�zji�o mie�ście,
–�włą�cza�ją�ce�mło�dych�lu�dzi�w kre�owa�nie�wi�ze�run�ku�mia�sta,
2)�edu�ka�cji�me�dial�nej:
–�wy�ko�rzy�stu�ją�ce�twór�czość�in�for�ma�tycz�no�-me�dial�ną�mło�dych�war�sza�wia�ków�w bu�do�wa�niu
za�so�bów�wie�dzy�oWar�sza�wie�(two�rze�nie�za�so�bów�ob�ję�tych�praw�ną�i tech�nicz�ną�swo�bo�dą�do�-
stę�pu),
–�wy�ko�rzy�stu�ją�ce�edu�ka�cję�me�dial�ną�i tech�no�lo�gie�in�for�ma�cyj�no�–�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�na rzecz�bu�-
do�wa�nia�kom�pe�ten�cji�cy�fro�wych�war�szaw�skich�uczniów,
3)�edu�ka�cji�kul�tu�ral�nej:
–�obej�mu�ją�ce�re�ali�za�cję�pro�gra�mów�na rzecz�bu�do�wa�nia�trwa�łej�ofer�ty�edu�ka�cji�kul�tu�ral�nej
opar�tej�nawspół�pra�cy�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wej,�szko�ły�i pla�ców�ki�wy�cho�wa�nia�po�zasz�kol�ne�-
go/ogni�ska�ar�ty�stycz�ne�go/in�sty�tu�cji�kul�tu�ry,�wpi�su�ją�cej�się�w War�szaw�ski�Pro�gram�Edu�ka�cji
Kul�tu�ral�nej,
4)�edu�ka�cji�eko�lo�gicz�nej�i wi�śla�nej:
–�ma�ją�ce�na ce�lu�zwięk�sze�nie�eko�lo�gicz�nej�świa�do�mo�ści�war�szaw�skich�uczniów,
–�zwięk�sze�nie�świa�do�mo�ści�war�szaw�skich�uczniów�w kwe�stii�go�spo�da�ro�wa�nia�od�pa�da�mi�i wy�-
ko�rzy�sta�nia�al�ter�na�tyw�nych�źró�deł�ener�gii,
–�dzia�ła�nia�edu�ka�cyj�ne�ma�ją�ce�na ce�lu�zwięk�sze�nie�wie�dzy�na te�mat�zna�cze�nia�Wi�sły�i jej�do�li�-
ny�dla�mia�sta,
–�bu�du�ją�ce�po�zy�tyw�ne�na�wy�ki�zwią�za�ne�z za�cho�wa�niem�czy�sto�ści�Wi�sły�i jej�oto�cze�nia,
–�do�ty�czą�ce�ak�tyw�ne�go�spę�dza�nia�cza�su�nad rze�ką�i na rze�ce,
5)�edu�ka�cji�na rzecz�bez�pie�czeń�stwa�oraz�na rzecz�pro�mo�cji�zdro�we�go�sty�lu�ży�cia:
–�ma�ją�ce�na ce�lu�zwięk�sze�nie�bez�pie�czeń�stwa�dzie�ci�i mło�dzie�ży,�m.�in.:�dzia�ła�nia�w śro�do�wi�-
sku�szkol�nym�wpły�wa�ją�ce�na bez�piecz�ne�oto�cze�nie�uczniów,�ochro�na przed prze�mo�cą�fi�zycz�-
ną� i psy�chicz�ną,� bu�do�wa�nie� po�czu�cia� bez�pie�czeń�stwa,� za�po�bie�ga�nie� za�cho�wa�niom
ry�zy�kow�nym,�kształ�to�wa�nie�bez�piecz�nych�za�cho�wań�uczest�ni�ków�ru�chu�dro�go�we�go,�kształ�-
to�wa�nie�wła�ści�wych�na�wy�ków�ży�wie�nio�wych,�bez�piecz�ne�go�za�cho�wa�nia�nad i na wo�dzie,�re�-
ago�wa�nie�w sy�tu�acjach�nad�zwy�czaj�nych.�(…)

Mło�dzi�war�sza�wia�cy�in�nym�miesz�kań�com
Za�da�nie�obej�mu�je�pro�gra�my�edu�ka�cyj�no�–�wy�cho�waw�cze:
1)�edu�ka�cji�mię�dzy�kul�tu�ro�wej:
-�zwią�za�ne�z kształ�to�wa�niem�zro�zu�mie�nia�i po�sza�no�wa�nia�dla�in�nych�kul�tur,�na�ro�do�wo�ści,�re�-
li�gii,
-�po�ma�ga�ją�ce�w in�te�gra�cji�dzie�ci�cu�dzo�ziem�skich,�dzie�ci�uchodź�ców�i z mniej�szo�ści�na�ro�do�-
wych�oraz�dzie�ci�mi�gru�ją�cych,
2)�edu�ka�cji�mię�dzy�po�ko�le�nio�wej:
-�ma�ją�ce�na ce�lu�two�rze�nie�umie�jęt�no�ści�wspól�ne�go�ucze�nia�się�po�przez�wza�jem�ne�ko�rzy�sta�-
nie�z kom�pe�ten�cji�mło�de�go�i star�sze�go�po�ko�le�nia.
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Ak�tyw�na war�szaw�ska�mło�dzież

Głów�nym�za�ło�że�niem�za�da�nia�jest�ak�ty�wi�za�cja�mło�dzie�ży,�wspar�cie�kre�atyw�nych�form�dzia�ła�-
nia�mło�dych�lu�dzi,�po�moc�w re�ali�za�cji�od�dol�nych�ini�cja�tyw�mło�dzie�żo�wych,�włą�cze�nie�mło�dzie�-
ży�w bu�do�wa�nie�wi�ze�run�ku�mło�de�go,�kre�atyw�ne�go�mia�sta�War�sza�wy.

Istot�ne�jest,�aby�dzia�ła�nia�nie�for�mal�nych�grup�mło�dzie�żo�wych�po�ja�wia�ją�ce�się�w róż�nych�ob�-
sza�rach�(na�uko�wym,�kul�tu�ral�nym,�spo�łecz�nym,�zwią�za�nym�ze�śro�do�wi�skiem�lo�kal�nym)�umoż�-
li�wi�ły�mło�dym�war�sza�wia�kom�na�by�cie�prak�tycz�nych�umie�jęt�no�ści�roz�wią�zy�wa�nia�
w przy�szło�ści�kon�kret�nych�pro�ble�mów�spo�łecz�no�ści�lo�kal�nej.�

Ce�lem�za�da�nia�jest�stwo�rze�nie�moż�li�wo�ści�uzy�ska�nia�przez�nie�for�mal�ne�gru�py�mło�dzie�żo�we
środ�ków�pu�blicz�nych�na re�ali�za�cję�au�tor�skich�pro�jek�tów.�
W ra�mach�otwar�te�go�kon�kur�su�ofert�zo�sta�ną�wy�ło�nie�ni�ope�ra�to�rzy,�któ�rzy�przej�mą�od�po�wie�-
dzial�ność�za dzia�ła�nia�po�dej�mo�wa�ne�przez�mło�dzież.

Ofe�rent�po�wi�nien�przed�sta�wić�szcze�gó�ło�wy�za�kres�dzia�łań,�któ�ry�bę�dzie�uwzględ�niał�in�for�ma�-
cje�na te�mat:
a.�spo�so�bu�do�tar�cia�do nie�for�mal�nych�grup�mło�dzie�żo�wych,�
b.�dzia�łań�pro�mo�cyj�nych,�
c.�kry�te�riów�wy�bo�ru�pro�gra�mów�mło�dzie�żo�wych�do sfi�nan�so�wa�nia�(mło�dzież�po�win�na otrzy�-
mać�grant�po�kry�wa�ją�cy�kosz�ty�re�ali�za�cji�pro�jek�tu�w 100%),
d.�wspar�cia�mło�dzie�ży�–�pro�wa�dze�nie�szko�leń,�pra�ca�do�rad�ców,�
e.�spo�so�bu�prze�ka�za�nia�mło�dzie�ży�środ�ków�fi�nan�so�wych�na re�ali�za�cję�pro�jek�tów,
f.�ewa�lu�acji�pro�jek�tów�mło�dzie�żo�wych,
g.�spo�so�bu�roz�li�cze�nia�pro�jek�tów.�
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