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1. Punkt Widzenia, Choczewo
2. Sieć Korzeni, Główczyce, Kluki 
3. Szekspir czy Sheakspeare, Słupsk 
4. TUSE – tworzę sztukę z młodzieżą, Gdańsk-Stogi
5. Włączeni w kulturę, Mrzezino, Gdańsk-Przymorze
6. Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia tożsa-
mości lokalnej, Kartuzy i Biskupia Górka
7. Teatr budzi ludzi, Subkowy
8. New School, Nowy Port
9. Foto zmiany upływ czasu w przestrzeni, Damnica
10. Dzieciaki lubią zwierzaki, a co robią zwierzaki?, 
Gdańsk

1. kTo w trawie piszczy?, Sikorzyno
2. Odczarujmy Szekspira, Gdynia 
3. O czym szumią lipy? Tworzymy mural, Skórowo
4. My – otwarci na teatr, Wejherowo 
5. Komiks pod chmurką... czyli o tym, jak się rozchmu-
rzyć i znaleźć w sobie superbohatera, Luzino
6. Adopcja z kulturą, Chojnice 
7. Mam fazę na czytanie, Słupsk 
8. Dwie Brodnice – jedna historia, Brodnica Górna 
9. Kreatywna 13-tka, Ciekocino
10. Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym, 
Szopa, Czarna Dąbrówka

Inspirujemy, wspieramy, tworzymy. Zachęcamy do ak-
tywnego, świadomego uczestnictwa w kulturze, emo-
cjonalnego, ale i krytycznego odbioru, do współtwo-
rzenia. Sieć Kultury pozwala sektorom edukacji i kultury 
poznać się i nawiązać współpracę, ale przede wszystkim 
daje możliwość spotkania animatorom kultury, arty-
stom, nauczycielom i innym edukatorom. Łączy światy 
kultury i edukacji, których relacje nie są wcale tak oczy-
wiste, jak można się spodziewać. Łączy talenty i ludzi, 
którzy być może dopiero je odkryją. 

Siłą Sieci Kultury jest wyjście poza publiczności, które 
jako instytucje już mamy. Ale też spotkanie – osób, które 
mają pasję do uczenia innych i tych, którzy wiedzą, jak 
pomocne i inspirujące w procesie nauczania mogą być 
narzędzia i języki kultury i sztuki. 

Aleksandra Szymańska, 
dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej 

Od kiedy poznaliśmy założenia programu Bardzo Młoda 
Kultura, wiedzieliśmy, że chcemy być jego częścią. Jednak 
nie spodziewaliśmy się, że efekty będą aż tak widoczne, 
że uda się zbudować tyle partnerstw i pozyskać tylu 
uczestników, że nawiążemy tak głębokie relacje z innymi 
instytucjami i indywidualnymi osobami i zrealizujemy 
tyle fantastycznych projektów. 

Na pewno nie udałoby się to bez wielkiego zaanga-
żowania głównej koordynatorki z ramienia IKM Agaty 
Andrasiak, wsparcia Kasi Buczek, naszych partnerów, 
wszystkich, którzy mieli swój udział w tworzeniu Bardzo 
Młodej Kultury. Ta publikacja to świetna okazja do pięk-
nego podziękowania, ale przede wszystkim do pokazania 
przykładów zrealizowanych działań. 

2016 2017

Mapa projektów 
Sieci Kultury
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98 Sieć Kultury

Program nastawiony jest głównie na sieciowanie, in-
tegrację i współpracę. Stwarza warunki do spotka-
nia reprezentantów sfery kultury z przedstawicielami 
placówek oświatowo-edukacyjnych w różnych prze-
strzeniach i konfiguracjach, po to by lepiej się poznać 
i zrozumieć. Można stwierdzić, że to „tylko spotkanie”. 
Dla mnie to „aż spotkanie”, połączone ze wzajemnym 
poznaniem się, bo województwo pomorskie nie jest 
jednym spójnym regionem, a raczej subregionami 
o skomplikowanej historii związanej z germanizacją, 
wysiedleniami czy przetasowaniami administracyjnymi 
zamieszkującej tu społeczności Kaszubów, Kociewia-
ków czy Żuławiaków.

Jak i czy integrować te społeczności? Jak wydobywać 
ukryty potencjał? Do kogo i jakie działania kierować? 
Czy to, co robię, tworzę, co stanowi moją pasję, może 
być dla kogoś inspiracją? Na powyższe pytania nie ma 
jednoznacznych odpowiedzi. Nie znajdziesz ich też 
w tej publikacji, która chociaż stanowi swego rodzaju 
przewodnik metodyczny, służy głównie inspiracji i po-
kazaniu potencjału, który drzemie w społecznościach 
lokalnych.

W publikacji zaprezentowanych jest dziesięć oddol-
nych inicjatyw opartych na współpracy międzysekto-
rowej. „Komiks pod chmurką” Mai Krośnickiej miał na 

Wstęp

Agata Andrasiak, 
koordynator programu 
Sieć Kultury

celu stworzenie komiksowych historii o inspirujących 
osobach i wydarzeniach ważnych dla mieszkańców Lu-
zina; „Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym” 
Piotra Zatonia to dobry przykład artystycznych działań  
opartych na potencjale, wiedzy i doświadczeniu zapro-
szonych do przedsięwzięcia animatorów, edukatorów 
i artystów, zrealizowanych w Szopie i Czarnej Dąbrów-
ce; „Adopcja z Kulturą” Ewy Kerplik łączy twórcze za-
jęcia fotograficzne z chęcią pomocy pokrzywdzonym 
przez los zwierzakom ze schroniska w Chojnicach; 
„My – otwarci na teatr” Anny Pobłockiej to budowanie 
sieci współpracy i kooperacji poprzez przygotowanie 
i zaprezentowanie w Filharmonii Kaszubskiej w Wejhe-
rowie amatorskiego spektaklu, w którym główną rolę 
gra młodzież niesłysząca i słabosłysząca; „kTo w trawie 
piszczy?” Beaty Czerniewicz przełamuje bariery zwią-
zane z przestrzenną izolacją dzieci i młodzieży z niewiel-
kiej miejscowości Sikorzyno; „Dwie Brodnice – jedna 
historia” Hanny Kajety integruje mieszkańców dwóch 
wsi położonych w sercu Kaszub – Brodnicy Górnej 
i Dolnej; „Kreatywna 13-tka” Agnieszki Książek stano-
wiła pretekst do spotkania uczniów z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ciekocinie z podopiecznymi  Fun-
dacji Mimo Wszystko Anny Dymnej w Lubiatowie; 

„Mam fazę na czytanie” Ewy Konarzewskiej-Michalak 
to cykl nowatorskich działań edukacyjno-artystycz-
nych ukierunkowanych na łączenie literatury z innymi 
rodzajami sztuki; „O czym szumią lipy?” Anny Tere-
fenko zaangażował mieszkańców w twórczy proces, 
którego efektem jest ceramiczny mural opowiadający 
legendę i historię Skórowa, a „Odczarujmy Szekspira” 
Oliwii Dajnowiec kształtuje u młodych ludzi cierpliwość 
i determinację poprzez różnorodne działania teatralne 
zwieńczone spektaklem Sen nocy letniej. Koordynato-
rzy tych przedsięwzięć wykazali się nie tylko interdy-
scyplinarnym i twórczym podejściem do edukacji kul-
turowej, ale także uwagą, wytrwałością i szczerą chęcią 
poznania i zrozumienia siebie nawzajem. 

Opisane tu projekty są próbą przełamania niektórych 
barier, szczególnie tych subiektywnych. Pozwalają lepiej 
rozumieć siebie jako realizatora, partnera czy uczestnika 
danego wydarzenia, poznać swoje zasoby, możliwości 
i ograniczenia. Dają możliwość wyrażenia siebie, a także 
wejścia w nieoczywiste interakcje z otoczeniem. Mam 
nadzieję, że ta publikacja pobudzi cię, drogi czytelni-
ku, do twórczego działania w obszarze edukacji kul-
turowej, a przede wszystkim zainspiruje! 
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Sieć Kultury
w roku 2017

72
33                   pomorskich miejscowości: 

Baranowa, Bytowa, Chojnic, Człuchowa, 
Gdańska, Gdyni, Główczyc, Helu, Kamienickiej 
Huty, Krępy Słupskiej, Łebna, Nowego Świata, 

Parchowa, Pruszcza Gdańskiego, Siemianic, 
Straszyna, Ustki, Dretynia, Luzina, Malborka, 
Redy, Ryjewa, Słupska, Tczewa, Wejherowa, 

Żukowa, Ciekocina, Kartuz, Kwidzyna,
Lęborka, Mrówczyna, Parszczenicy, 

Sopotu

osoby  wzięły udział w szkoleniach 
– liderzy edukacji kul turowej z

zlokalizowanie 

podmiotów zajmujących
się edukacją kulturową

w województwie
pomorskim

1200

44

 

zrealizowanych w Bytowie,
Gdańsku i Słupsku,

w których wzięło udział

19

130 osób

Sieć Kultury
w roku 2016 

„Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie po-
morskim” to program nastawiony na sieciowanie, dokształ-
canie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego.  
Był częścią ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum 
Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. 

Program wspiera nauczycieli, pracowników domów kultury, 
bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kul-
tury, a także radnych i przedstawicieli władz z województwa 
pomorskiego. Skierowany jest do osób, które zajmują się 
edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformal-
nych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. 

Dzięki Sieci Kultury powstała sieć powiązań osób zaangażo-
wanych w edukację kulturową w województwie pomorskim. 

Sieć Kultury 
2016 - 2017

10
projektów

edukacyjno-
-kulturowych

10
projektów

edukacyjno-
-kulturowych

2              projekty duże 
(wsparcie do 15 000 zł)

zrealizowane
w Gdańsku 

oraz w Kartuzach

2           projekty duże 
zreal izowane w miejsco-
wościach: Szopa (gmina 

Sierakowice), Czarna 
Dąbrówka i Słupsk

 warsztatów

projektów małych (wspar-
cie do 5 000 zł) zreal-

izowanych
w Gdańsku, Damnicy, 

Zagórzycy
i Damnie, Choczewie, 

Główczycach i okolicach,
Słupsku, Subkowach

i Mrzezinie

8

projektów małych 
(wsparcie do 5 000 zł) 

realizowanych
w Sikorzynie na terenie 
gminy Stężyca, Wejhe-
rowie, Luzinie, Cieko-

cinie, Brodnicy Górnej, 
Chojnicach, Skórowie

i Gdyni

8

spotkania
informacyjno-sieciujące

w województwie
pomorskim

22

spotkań
badawczych

48

osób z całego
województwa wzięło udział
w Giełdzie projektów, m.in.: 

edukatorzy, animatorzy, działacze 
kulturalni oraz uczestnicy projek-

tów zrealizowanych
w 2016 roku

60
1427

uczestników
bezpośrednich 5852

uczestników
pośrednich

dni warsztatowe dla
beneficjentów programu

153

trenerów
42

7             spotkań
informacyjno-integracyjnych 

w pięciu miastach
województwa pomorskiego: 

Chojnicach, Gdańsku,
Pruszczu Gdańskim,

Ustce i Wejherowie, w których 
wzięło udział ponad

100 osób  i

wywiady indywidualne
pogłębione, 4 wywiady

grupowe

Uczestnicy i uczestniczki

programu otrzymali wsparciemerytoryczne

i finansowe poprzez realizację:

- konkursów na projekty (program finansowania zakłada 

współpracę przedstawicieli sfery kultury z przedstawicielami 

placówek oświatowo-edukacyjnych)

- warsztatów i szkoleń obligatoryjnych dla uczestników 

konkursu Sieć Kultury oraz fakultatywnych realizowanych 

w całym regionie województwa pomorskiego 

- konsultacji indywidualnych
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kTo w trawie piszczy?

Beata Czerniewicz Kaszubskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Stężycy, 
Muzeum Dwór Wybickich w Sikorzynie, 
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno w Sikorzynie, kościół 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubiu Kaszubskim, 
Lufilm Studio Filmowe, LPG Przemysław Pytel w Gdańsku, 
Grażyna Ostapiuk Fotografia w Gdańsku

Partnerzy: Koordynator: 
SUKCESY DAJĄ NAM SIŁĘ NA 
KOLEJNE ZADANIA, NATO-
MIAST POPEŁNIANE BŁĘDY 
I NAPOTKANE TRUDNOŚCI, 
PO ODPOWIEDNIEJ ANALIZIE, 
SĄ NAJLEPSZYMI NAUCZY-
CIELAMI ŻYCIA. 

BEATA CZERNIEWICZ
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Kultura inspiruje do działania

Czy będąc osobą niezwiązaną z sektorem 
oświaty oraz kultury, można zostać autorem 
zwycięskiego projektu Sieci Kultury 2017? Tak, 
a działania zrealizowane w ramach projektu 
„kTo w trawie piszczy?” są tego żywym przy-
kładem. Wystarczą chęci do pracy i „wszystko 
się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń”, jak 
śpiewała u progu swej kariery Anita Lipnicka. 

Przypadek sprawił, że znalazłam się na spotka-
niu II Pomorskiej Giełdy Inspiracji, która mnie 
rzeczywiście zainspirowała do stworzenia wła-

snego pomysłu na edukację kulturową w ma-
łej pomorskiej miejscowości. Z powodu nie-
wielkiego doświadczenia w pisaniu projektów 
w sektorze kultury nie liczyłam na sukces, ale 
postanowiłam spróbować, tym bardziej, że za 
sobą mam już wiele projektów biznesowych, 
unijnych etc. Wraz z wypełnieniem internetowe-
go zgłoszenia do edycji 2017 machina ruszyła 
i zaczęło się dziać…

Dawno, dawno temu w Sikorzynie...

W odległej wsi zwanej Sikorzyno, w sercu Ka-
szub, zwycięstwo projektu było wielką nie-

spodzianką dla wszystkich stron związanych 
z realizacją pomysłu. Czy to się może udać? 
– wątpliwości było wiele, a sceptycyzm chwi-
lami brał górę nad optymizmem. 

Pomysł nie był wcześniej obszernie konsul-
towany z partnerami i lokalną społecznością. 
Powstał w dużej mierze na bazie moich wnikli-
wych obserwacji tamtejszej rzeczywistości. Re-
gularnie bywałam w Sikorzynie w charakterze 
gościa z Gdańska. Projekt sieciował stosunko-
wo dużą liczbę partnerów, którzy w większo-
ści nie znali się i nie współpracowali ze sobą 
wcześniej, pochodzili z różnych środowisk. Dla 
lokalnej, wiejskiej społeczności idea działania 
była obca, z wielkiego miasta i była rodzajem 
fanaberii. Czy to się może udać? – wątpliwości 
zniknęły w momencie rozpoczęcia rekrutacji 
uczestników projektu. Już pierwszego dnia lista 
była wypełniona maksymalną liczbą chętnych, 
a drugiego powstała równie obszerna lista re-
zerwowa.

Wakacje z pomysłem

Wakacyjne twórcze warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży z miejscowości Sikorzyno odbyły się 
w lipcu 2017. Jaki był program zajęć? Zabawy 
artystyczne, podczas których dzieci posługi-
wały się farbą, kadrem, papierem, dźwiękiem 
czy patykiem, pokazywały inne spojrzenie na 
codzienność miejscowości, pomagały znaleźć 
„ducha okolicy” – postać niezbędną do zbudo-
wania ich własnej definicji tożsamości lokalnej.
 
Warsztaty zostały zaplanowane w trybie trzech 
tematycznych bloków weekendowych na 
pierwszy miesiąc wakacji. Każdy blok warszta-
towy trwał 4 godziny i rozłożony był na piątko-
we popołudnie (2h) i sobotnie przedpołudnie 

(2h). Głównym realizatorem warsztatów była 
Alina Kropidłowska – doświadczony pedagog, 
terapeuta dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
Każdy blok tematyczny wspierał drugi edukator 
– artysta/twórca z dziedziny, której artystyczne 
ekspresje były motywem przewodnim danych 
warsztatów.

Wakacyjna radość tworzenia w Sikorzynie 

Radość tworzenia, która w okresie wakacyjnym 
zawitała do Sikorzyna za sprawą „kTo w trawie 
piszczy?”, przerosła założenia stawiane na eta-
pie projektowania wniosku i zmotywowała. 
Zaangażowanie wszystkich stron, uczestników, 
partnerów, realizatorów i przyjaciół projektu,  
było ponadprzeciętne. Dzięki temu uwolniona 
została bardzo duża dawka pozytywnej energii, 
która pozostawiła wiele dobrych wrażeń i prak-
tyk, zaowocowała dalszą chęcią współpracy. 
Projekt miał być jednorazowy, a zyskał tak wielu 
sympatyków, że możliwa jest jego kontynuacja 
i rozszerzenie obszaru działania. 

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Mentorka: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Autorka tekstu:
Beata Czerniewicz, koordynatorka projektu 
„kTo w trawie piszczy?”

kTo w trawie piszczy?

Sikorzyno

Beata Czerniewicz

Kaszubskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, Ośrodek Rewalidacyj-
no-Wychowawczy w Stężycy, Muzeum Dwór Wybickich w Sikorzynie, Sto-
warzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno w Sikorzynie, kościół Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubiu Kaszubskim, Lufilm Studio 
Filmowe, LPG Przemysław Pytel w Gdańsku, Grażyna Ostapiuk Fotografia 
w Gdańsku

Sulisława Borowska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Dzieci i młodzież z Sikorzyna 

7–29 lipca 2017

kTo w trawie piszczy?
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REFLEKsJA na start 

- zastanów się, po co to robisz, co chcesz 
osiągnąć dla siebie i dla swojego otoczenia;
- warto wyobrażać sobie (wizualizować) 
osiągnięcie wyznaczonego celu, zastanów 
się, co czujesz ty, twoi współpracownicy oraz 
osoby, dla których i z którymi działasz; 
- wypisz wszystkie atuty i zalety twoje oraz 
twoich współpracowników, które pomogą 
w osiągnięciu założonego celu/ów;
- zrób analizę korzyści, które wynikną z reali-
zacji twojego pomysłu z twojej perspektywy 
oraz perspektywy osób, z którymi i dla któ-
rych działasz, a także w odniesieniu do śro-
dowiska, w którym podejmujesz aktywność.

Jak to robić?

- organizujmy wydarzenia zgodnie z własny-
mi zainteresowaniami i potrzebami, ale rów-
nież z myślą o społeczności, w której żyjemy;
- zastanawiajmy się, jak zaangażować otoczenie;
- plan minimum niech przewiduje włączenie 
mieszkańców w odbiór proponowanych przed-
sięwzięć, czyli zaproszenie ich do oglądania i ki-
bicowania; 
- warto podejmować inicjatywy, które zmie-
rzają do włączenia we współpracę różnych 
grup (nie tylko docelowej) już na etapie przy-
gotowań, a potem realizacji naszych dzia-
łań; przykładem może być praca animacyjna 
z dziećmi, która uaktywni ich rodziców i senio-
rów z danego obszaru; 

- pamiętajmy o tym, aby uczcić zrealizowanie 
zadania z tymi osobami, z którymi mieliśmy 
okazję wspólnie działać;
- bardzo ważna jest informacja zwrotna po 
zrealizowanym zadaniu – cieszmy się z tego, 
co się nam udało, ale nie bójmy się konstruk-
tywnej krytyki, zachęcajmy innych do dziele-
nia się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami. 

Co warto zabrać ze sobą w podróż animacyjną 

- „poczucie” klimatu danego miejsca/środowiska,
- umiejętność doceniania – podziękowania innym,
- umiejętność rozpoznawania potrzeb – prze-
mycajmy rzeczy wartościowe (ale stopniowo),
- poczucie humoru – ułatwia kontakty, rozła-
dowuje napięcie w trudnych sytuacjach,
- zaufanie do siebie i innych,
- otwartość na nowe,
- SERCE i DUSZĘ – to nasz motor napędowy.

Pamiętajmy, po co to robimy

Ponieważ: sprawia nam to przyjemność? 
Uczy? Daje możliwość podejmowania wy-
zwań? Zmusza do myślenia? Daje przestrzeń 
do rozwoju/budowania współodpowiedzial-
ności? Ponieważ miło usłyszeć pozytywną in-
formację zwrotną?

Powodzenia!

 

Działasz, animujesz? O czym warto pamiętać 
z perspektywy animatora w drodze

W Sieci Kultury znalazłam się dzięki temu, że 
pracuję w Kaszubskim Uniwersytecie Ludo-
wym, który jest partnerem projektu, mocno 
zainteresowanym i zaangażowanym od 35 lat 
w różne działania animacyjne łączące eduka-
cję i kulturę, głównie na obszarach wiejskich 
województwa pomorskiego. 

Wybrałam Sikorzyno, malutką wieś z du-
żym znanym i nieznanym skarbem, nie tylko 
w postaci dworu rodziców Józefa Wybickie-
go. Z jednej strony sama pochodzę z małego 
środowiska wiejskiego, z którego daleko było 
do dużych ośrodków miejskich pełnych róż-
nych atrakcji oraz możliwości edukacyjnych 
i kulturalnych, często nieosiągalnych dla dzie-
ci i młodzieży z moich okolic. 

Z drugiej strony wiem, że w każdej wsi i mia-
steczku drzemie ogromy potencjał – w dzie-
ciach, młodzieży i osobach dorosłych, który 
odpowiednio „obudzony – wybudzony ze 
snu” potrafi sprawić, że chcemy:
- być otwarci na świat,
- aby chciało nam się chcieć,
- podążać za marzeniami,
- zmieniać świat,
- współtworzyć przestrzeń do poszerzania 
perspektywy, 
- uśmiechać się i odnajdywać ten uśmiech 
w innych osobach, nawet jeśli na pierwszy 
rzut oka jest on niewidoczny. 

OD MENTORA
Sulisława Borowska 

kTo w trawie piszczy?
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Odczarujmy 
Szekspira

Oliwia Dajnowiec Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr Muzyczny im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni, Świetlica Socjoterapeutyczna 
Vitava w Gdyni oraz Klub Seniora w Gdyni

Partnerzy: Koordynator: 

Jeśli pojawia się słowo ”Szekspir” 
w tytule projektu, to wiadomo, że 
Gdański Teatr Szekspirowski się 
nim zainteresuje. Pomysł łączy 
w sobie różnorodne działania 
teatralne, ma wymiar społeczny - 
angażuje młodzież, seniorów oraz 
podopiecznych placówki socjote-
rapeutycznej. ”Sen nocy letniej” 
przygotowany przez gimnazjali-
stów brzmi ciekawie! Mam nadzieję, 
że wszystkich ten projekt ocza-
ruje, tak jak to zrobił ze mną!

anna Ratkiewicz-Syrek
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Szkoła nie działa w próżni

O programie Sieć Kultury dowiedziałam się 
podczas spotkania informacyjnego prowa-
dzonego przez partnera programu Teatr Szek-
spirowski. Nigdy wcześniej nie starałam się 
o dofinansowanie moich działań. Z nadzieją, że 
ewentualny udział w projekcie ogólnopolskim 
pozwoli mi zaangażować w pracę na rzecz 
uczniów więcej osób ze środowisk profesjo-
nalnie związanych z kulturą oraz traktując to 
jak wyzwanie – złożyłam wniosek. Zdaję sobie 
sprawę, że szkoła nie jest instytucją funkcjo-
nującą w próżni. Wpływ na prawidłowy rozwój 
emocjonalno-psychologiczny młodego człowieka 

ma wiele czynników, a wyjście z działaniami 
edukacyjnymi poza ramy szkoły wzmacnia 
pozytywne oddziaływanie pedagogiczne.

Działania prowadzone w ramach projektu „Od-
czarujmy Szekspira” pokazały młodym, jak róż-
ne placówki i instytucje działające w zbliżonych 
dziedzinach współpracują ze sobą, a także jak 
tworzą się sieci nowych powiązań. Partnerami 
projektu było: Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr 
Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, 
Świetlica Socjoterapeutyczna Vitava w Gdyni 
oraz Klub Seniora w Gdyni. 

Szekspir inspiruje

Jestem nauczycielką języka angielskiego, więk-
szość moich działań pozalekcyjnych skierowa-
na jest na budzenie w uczniach zamiłowania do 
kultury, literatury i historii krajów anglojęzycz-
nych. Wielokrotnie uczestniczyłam już z moimi 
wychowankami w warsztatach teatralnych na 
temat sztuk Szekspira, braliśmy udział w ob-
chodach 400-lecia śmierci dramatopisarza, szli-
śmy w pochodzie płaczek ulicami Głównego 
Miasta w Gdańsku, a w trakcie zajęć koła języ-
kowego poznawaliśmy najsłynniejszych pisa-
rzy anglojęzycznych. Sen nocy letniej zaliczany 
jest do najpopularniejszych komedii Szekspira 
i jest komedią szczególną, ponieważ jej twórca 
przedmiotem śmiechu uczynił młodość, piękno 
i radość życia. Liczyłam, że praca nad tekstem 
będzie dla uczniów chwilą subtelnego i moty-
wującego do głębszej refleksji oddechu, moty-
wacją do nabrania dystansu do spraw, które na 
co dzień zaprzątają im głowę.

Trudna droga producenta i koordynatora

Przygotowania do przedstawienia niestety nie 
szły zgodnie z planem. Mieliśmy problem z dotrzy-
maniem ustalonych w pierwotnym projekcie ter-
minów. Za każdym razem powodem były sytuacje 
losowe wynikające z kwestii zdrowotnych osób 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. 
Zmuszeni byliśmy opóźnić próby, a w związku 
z tym i datę premiery spektaklu, która finalnie 
odbyła się 12 października 2017 roku. 

Pomimo zawirowań prace kontynuowaliśmy 
z dużym zapałem. Główną reżyserką i pomy-
słodawczynią strojów była Urszula Kowalska. 
Uczniowie szybko nauczyli się w wielu przy-
padkach bardzo trudnego tekstu. W czasie 

nieobecności reżyserki Agnieszka Kaczor, 
aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni, poma-
gała uczniom w analizie i interpretacji tekstu 
Szekspira. W międzyczasie Artur Guza prze-
prowadzał próby wokalne i uczył młodzież 
utworu, który wykorzystany został w spekta-
klu.  W trakcie przygotowań do przedstawienia 
wielu uczniów przełamało barierę lęku i wstydu, 
wyzbyło się kompleksów, pokonało nieśmia-
łość. Uczestnictwo w projekcie w zasadniczy 
sposób zintegrowało moich wychowanków, 
uwrażliwiając ich i otwierając na rówieśników 
z tego samego zespołu klasowego. 

Przygotowanie sceniczne, rekwizyty, warsztaty

Uczniowie poznali pracę aktorów, razem z nimi 
analizowali i interpretowali tekst. Zwiedzali za-
kamarki Teatru Muzycznego w Gdyni, podpa-
trywali pracę profesjonalistów, proces tworze-
nia widowiska scenicznego. Dzięki uprzejmości 
Dominiki Misiuro oraz Agnieszki Kaczor mło-
dzież zobaczyła: rekwizytornię, pracownię 
krawiecką i scenograficzną, modelatornię, po-
mieszczenia zaplecza technicznego, sale prób 
śpiewu i tańca, magazyny kostiumowe – miej-
sca stanowiące serce teatru. Była to niesamowi-
ta okazja, aby świat teatru obejrzeć od środka, 
znaleźć się „po drugiej stronie lustra”.

Prawdziwe partnerstwo

Niesamowicie pomogli rodzice uczniów, którzy 
przygotowali kostiumy. Powstały piękne stroje 
podkreślające efemeryczność i delikatność tre-
ści opisywanych w przedstawieniu.

Nawiązanie kontaktu z instruktorami teatralny-
mi i aktorami Teatru Muzycznego wzbogaciło 
ofertę edukacyjną Gimnazjum nr 11. Młodzież 

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Mentorka: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Odczarujmy Szekspira

Gdynia

Oliwia Dajnowiec, Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni

Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni, Świetlica Socjoterapeutyczna Vitava w Gdyni oraz Klub Seniora 
w Gdyni

Anna Ratkiewicz-Syrek, kierowniczka Działu Edukacji Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego

Uczniowie I klasy dwujęzycznej w Gimnazjum nr 11 

14 sierpnia – 12 października 2017

Odczarujmy Szekspira

Autorka tekstu:
Oliwia Dajnowiec, koordynatorka projektu 
„Odczarujmy Szekspira”  
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świetna integracja klasy

bardzo dobrze poznaliśmy się 
w czasie warsztatów

miałem ciarki, gdy wchodziłem 
na scenę, na której profEs-
jonalni aktorzy odgrywają 
Wiedźmina

było dużo śmiechu, gdy ktoś 
pomylił się w czasie prób

superszaleństwo w rekwizy-
torni Teatru Muzycznego

zabawne przeżycia w trakcie 
prób

chciałabym jeszcze raz pobu-
szować w magazynie strojów 
w Teatrze Muzycznym

najbardziej podobało mi się 
w Teatrze Muzycznym

systematycznie spotyka się z profesjonalista-
mi, rozwija swoje talenty, wrażliwość teatralną, 
wiedzę o kulturze i sztuce. 

Kolejnym, poznanym w ramach Sieci Kultury 
partnerem, jest Świetlica Socjoterapeutyczna 
i Klub Seniora na Witominie w Gdyni. Planujemy 
organizować cykliczne prezentacje przedstawień 
przygotowanych przez uczniów naszej szkoły dla 
podopiecznych świetlicy i Klubu Seniora.

Dobry koordynator projektu to podstawa!

Jestem bardzo wdzięczna Katarzynie Buczek 
z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku za 
cierpliwość, z jaką reagowała na moje zapyta-
nia o możliwość przesunięcia w czasie pew-
nych prac związanych z realizacją projektu. Ze 
zrozumieniem tłumaczyła, że w działaniach, 
w których bierze udział wiele osób, nieoczeki-
wane zwroty związane z sytuacją rodzinną lub 
zdrowotną zdarzają się i nie wolno pozwolić, by 
przesunięcie terminu określonego wydarzenia 
przyćmiewało wszystkie pozytywne doświad-
czenia z projektu.

Swój udział uznaję za doświadczenie ze wszech 
miar pozytywne i genialne. Wielkim wydarze-
niem dla uczniów było spotkanie z pracownika-

mi Teatru Muzycznego w Gdyni oraz praca nad 
tekstem Szekspira pod kierunkiem profesjonal-
nej aktorki i reżyserki. Przygotowanie insceni-
zacji Snu nocy letniej stworzyło uczniom okazję 
do wyzwolenia twórczej postawy, ukształtowa-
ło w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko 
za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego 
zespołu. Nieobecność jednej osoby na pró-
bie niejednokrotnie uniemożliwiała efektywne 
przećwiczenie danej sceny. Dzieci nabrały pew-
ności siebie, nauczyły się nowych umiejętności.

Odczarujmy Szekspira
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Anna Terefenko, 
Pracownia Ceramiki i Malarstwa Tereferia 

Izabela Zielińska, nauczycielka w Szkole 
Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego 
w Skórowie

O czym szumią lipy?
TWORZYMY MURAL

Partnerzy: 

Koordynator: 

Projekt “O czym szumią 
lipy. TWORZYMY MURAL” 
otworzył piękną ścieżkę 
współpracy pomiędzy mną, 
społecznością lokalną 
i instytucjami kultury 
z województwa.  

Anna Terefenko
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Zainspirowani doświadczeniem innych

Projekty z poprzedniej (2016) edycji programu Sieć 
Kultury pojawiły się w naszym regionie, zauważy-
łam ich potencjał i postanowiłam zrealizować swój 
projekt w następnej edycji. Moją pasją, jaką jest 
ceramika i tworzenie z gliny, chciałam podzielić się 
ze społecznością lokalną i zaangażować do działa-
nia, stąd pomysł na mural ceramiczny. Partnerem 
projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Potęgo-
wie i Izabela Zielińska ze Szkoły Podstawowej im. 
L. Kowalskiego w Skórowie. 

Jak stworzyć ceramiczny mural?

Projekt „O czym szumią lipy? Tworzymy mural” 
opierał się głównie na zajęciach i warsztatach 
z ceramiki, które odbywały się na terenie Szkoły 
Podstawowej w Skórowie i Pracowni Ceramiki 
i Malarstwa Tereferia w Skórowie. Łącznie projekt 
miał objąć 8 spotkań po około 2 godziny (dwa 
miesiące). W trakcie pisania wniosku ciężko było 
oszacować czas realizacji projektu. Podczas pra-
cy okazało się, że czas tworzenia muralu się wy-
dłuży. Duża ilość kafli ceramicznych, detale, nad 

którymi długo i szczegółowo pracowały dzieci, 
mała pojemność pieca, wynajem innej pracowni 
ceramicznej na potrzeby tych kafli, koszty trans-
portu – to wszystko spowodowało, że uroczyste 
odsłonięcie muralu, które planowane było na 23 
czerwca, zostało przełożone na 17 lipca. 

Uczestnicy zaangażowani na każdyM etapie

Dzieci brały udział w projektowaniu muralu, wy-
konały własnoręcznie ponad 200 rzeźbionych ele-
mentów z gliny, były świadkami całego, długiego 
procesu tworzenia form ceramicznych (tworzenie 
kształtów, dekorowanie, suszenie, szkliwienie, 
wypalanie). Ostatnim etapem działania było po-
łączenie wszystkich elementów na ścianie szkoły, 
które w efekcie stworzyły mural w kształcie koła 
o średnicy 3,5 metra. Mural odsłonięto 17 lipca 
2017 roku z udziałem władz lokalnych, mediów, 
uczestników i zaproszonych gości.

Z życia koordynatora: niespodziewane trudności 

i wsparcie projektowych partnerów 

Teraz wiem, jak bardzo nieprzewidywalna i zaska-
kująca może być sztuka, zwłaszcza ta wykony-
wana przez dzieci. Spotkały nas także trudności 
finansowe. Projekt przekroczył oczekiwany bu-
dżet 4000 zł. Z własnych pieniędzy zakupiłam po-
zostałe, potrzebne do realizacji projektu materiały 
(glina, szkliwo). Szkoła Podstawowa w Skórowie 
zwróciła jednak większą część wydatków.

Zaskakujące było dla mnie ogromne zaangażo-
wanie partnerki projektu Izabeli Zielińskiej, która 
nie tylko wspierała realizację działań projekto-
wych, ale poświęcała swój prywatny czas, by pro-
jekt mógł przebiegać zgodnie z zamierzeniami. To 
był strzał w dziesiątkę, zaowocował pięknym mu-
ralem oraz przyjaźnią. 

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Mentorka: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

O czym szumią lipy? Tworzymy mural

Skórowo

Anna Terefenko, Pracownia Ceramiki i Malarstwa Tereferia 

Izabela Zielińska, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lucjana Kowal-
skiego w Skórowie

Joanna Kowalska, koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej

Uczniowie klas IV–VI Szkoły Podstawowej w Skórowie

8 maja – 17 lipca 2017

O czym szumią lipy? TWORZYMY MURAL

Autorka tekstu:
Anna Terefenko, koordynatorka projektu 
„O czym szumią lipy?  Tworzymy mural”
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OD MENTORA
JOAnna Kowalska

Projekt Anny Terefenko „O czym szumią 
lipy?” to projekt odważny i ambitny. Do pracy 
przy nim skłonił mnie jego artystyczny cha-
rakter, coś, co czuję i znam. Zaangażowanie 
dzieci w stworzenie muralu to coś więcej niż 
przeciętna aktywność artystyczna, to prze-
łamanie strachu przed materią, przestrzenią, 
ale też przed sobą – swoimi ograniczenia-
mi, lękami i wątpliwościami. Dzieci poznały 
technikę pracy w glinie oraz całą technologię 
wypalania i szkliwienia. Projekt angażował 14 
dzieci ze wsi Skórowo. Polegał na zaprojekto-
waniu i wykonaniu elementów ceramicznych 
muralu, który ostatecznie został zainstalowa-
ny na szkolnym murze. 

Miałam przyjemność obserwować proces 
powstawania muralu na jego różnych eta-
pach – od obycia z materią do wymiaru spo-
łecznego. Mam na myśli proces budowania 
grupy, nawiązywanie więzi i współpracę na 
rzecz powstającego dzieła, ale również budo-
wanie zaufania, otwartości, wyrażanie emocji, 
nabywanie pewności siebie i dumy. W pro-
jekcie wykorzystano wiele środków wyrazu 
plastycznego: faktury, kształty, ciekawe linie 
i barwy. Dały one możliwość wyrażania się po-
przez sztukę w sposób nieskrępowany i pełny. 
Zaangażowanie dzieci było tak olbrzymie, że 
pracowały dłużej w danym dniu, niż zakładał 
projekt, jakby nie istniał czas. Za każdym razem 
wyruszałam do Skórowa z ciekawością, a wra-
całam spełniona, nakarmiona energią i sztuką. 

W Skórowie powstała pewna historia. Naj-
piękniejsza historia, bo przecież mówiły dzie-
ci. Mural na zawsze zmienił otoczenie szkoły. 
Stał się jej pieczęcią wyrażoną w znakach 
i symbolach. Nawiązując do tradycji i kultury 
miejsca, zabiera obserwatorów w podróż hi-
storyczną, pokazując głębię i wartość tożsa-
mości wsi Skórowo. Istotą projektu jest jego 
dobre oszacowanie. Wnikliwe sprawdzenie 
kosztów i czasu poszczególnych działań, 
współpraca z kimś, kto realizował działanie 
o podobnym rozmachu. Przed podjęciem 
się takiego tematu warto przygotować listę 
osób wspierających przedsięwzięcie pomy-
słami, promocją, wsparciem technicznym, fi-
nansami etc. Rada: dobrze oszacuj projekt, 
otwórz się na rzeczy nowe, nieprzewidy-
walne, niewkalkulowane w projekt. Zrób 
pierwszy krok, bądź odważny i przekraczaj 
siebie! 

Pełnię funkcję koordynatorki Gdańskie-
go Programu Edukacji Kulturalnej. Od roku 
współpracuję z Siecią Kultury, angażując 
w jej projekty i propozycje nauczycieli gdań-
skich szkół i przedszkoli. Organizowałam tzw. 
masowe imprezy artystyczne dla gminy, 
a poprzez współpracę z sołtysami tworzyłam 
projekty artystyczne w wiejskich świetlicach 
i instytucjach kultury w ramach konkursów 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
miasto Nowe. 

O czym szumią lipy? TWORZYMY MURAL
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Anna Pobłocka, 
Wejherowskie Centrum Kultury 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie

My - otwarci na teatr 

Partnerzy: 

Koordynator: 
Projekt przyniósł młodym 
uczestnikom wiele dobrego. 
Pokazał, że można tworzyć 
dzieła artystyczne bez 
barier. Ekspertów nauczył 
cierpliwości i wskazał 
metody pracy z osobami 
niesłyszącymi. 

Anna Pobłocka



3332 Sieć Kultury

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

My – otwarci na teatr 

Wejherowo

Anna Pobłocka, Wejherowskie Centrum Kultury 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie

Wychowankowie Ośrodka

1 maja – 15 października 2017

Sieć Kultury rozwija i łączy

Wejherowskie Centrum Kultury dba o edukację kul-
turową w mieście i regularnie zaprasza do współpracy 
placówki oświatowo-edukacyjne. Poprzednie doświad-
czenia pokazały, jak wielki potencjał drzemie w połącze-
niu sfery kultury i edukacji. Program Sieć Kultury wpaso-
wał się w plan rozwoju instytucji w tym zakresie. 

Pomysł na współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Wejherowie zrodził się z obserwacji pracowników 
i pracowniczek WCK. Mimo że w środowisku zachodzi 

wiele pozytywnych procesów, wykluczenie osób nie-
słyszących jest widoczne, a ich uczestnictwo w kulturze 
ograniczone. 

Wspólnie zróbmy teatr! 

Pomysł na działanie opracowaliśmy wspólnie z part-
nerami. Doświadczenie pracowników i pracowniczek 
Ośrodka, którzy znają potrzeby i problemy grupy mło-
dzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, było kluczowe przy 
budowaniu programu. 

Do projektu „My – otwarci na teatr” zaprosiliśmy 10-oso-
bową grupę młodzieży. W ramach przygotowań do 
spektaklu uczestniczyli w warsztatach z profesjonalista-
mi. Doskonalili ruch sceniczny z Karolem Formelą, uczy-
li się tworzenia scenariusza z Magdaleną Hierowską, 
tworzyli lalki teatralne z Tatianą Skumiał, uczyli się, jak 
animować lalki z Joanną Stoike-Stempkowską, a Dorota 
Muża-Szlas pokazała, jak zrobić instrumenty perkusyjne. 
Wyposażeni w nowe umiejętności i wiedzę, pod okiem 
reżysera Karola Formeli i współreżysera Romualda Ven-
ta, zrealizowali spektakl Onira opowiadający o ludziach, 
którzy nie widzą, nie słyszą i nie mówią o niektórych 
problemach, przez co żyją w swoistym koszmarze życia 
codziennego. Muzykę do inscenizacji skomponowała 
Alicja Jelińska. Przed premierą młodzież odwiedziła Te-
atr Muzyczny w Gdyni, poznała kulisy teatralnego życia. 
Przewodniczką po zakamarkach teatru była aktorka 
Agnieszka Kaczor. Wizyta wzmocniła motywację grupy, 
a samą aktorkę, zaciekawioną twórczością młodzieży, 
zobaczyliśmy na widowni podczas premiery spektaklu.

Premiera Oniry odbyła się 6 października 2017 roku w Fil-
harmonii Kaszubskiej.  Wystawienie sztuki na prawdzi-
wej scenie, z profesjonalnym oświetleniem, nagło-
śnieniem, widownią i promocją spektaklu, było bardzo 
ważne dla grupy. Nie było to kolejne amatorskie działa-
nie w Ośrodku, tylko „coś prawdziwego”.  

Czy otworzyliśmy się na teatr, siebie, innych?

Widzowie mogli na własne oczy przekonać się, że war-
to otworzyć się na nowe doznania i metody prezentacji 
projektów kulturalnych. Uczyliśmy się siebie nawzajem. 
Owacje na stojąco, łzy młodych aktorów, widzów, gości, 
rodziców i edukatorów pokazały, że było warto i że jest 
potrzebne więcej tego typu działań. 

MY - OTWARCI NA TEATR

Autorka tekstu:
Anna Pobłocka, koordynatorka projektu 
„My – otwarci na teatr”



Komiks pod chmurką...
czyli o tym, jak się 
rozchmurzyć i znaleźć 
w sobie Superbohatera

Maja Krośnicka, 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie

Akademia Malarstwa i Rysunku 
przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono

Partnerzy: 

Koordynator: 

Podczas realizacji „Komiksu pod 
chmurką...” okazało się, że nie 
tyle sam pomysł, co ostatni etap 
projektu był zarówno dla nas 
organizatorów, jak i uczestników 
– momentem kluczowym. I że to, co 
miało być zakończeniem działań, 
stało się w rzeczywistości ich 
początkiem. Ale o tym za chwilę…

Maja Krośnicka
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Komiks pod chmurką… czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie 
superbohatera

Luzino

Maja Krośnicka, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie

Akademia Malarstwa i Rysunku przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatel-
skich Pro Bono

Monika Kuligowska, Fundacja Edukacyjna ODITK

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe – mieszańcy Luzina

15 czerwca – 15 października 2017

Chmura pomysłów w Luzinie

Wydawałoby się, że świeży, niebanalny pomysł przy 
tworzeniu projektu jest elementem kluczowym, naj-
ważniejszym, od którego wszystko się zaczyna… Nasz 
komiksowy pomysł narodził się naturalnie, po prze-
analizowaniu naszych dotychczasowych doświadczeń, 
możliwości i zasobów. Po namyśle nad tym, jakie osoby 
mogłyby i chciałyby się w proponowane działania zaan-
gażować. 
 
Zaprosiłyśmy do współpracy mieszkańców Luzina i oko-
lic, a w szczególności: uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

w Luzinie, nauczycieli plastyki, przedstawicielki Akade-
mii Rysunku i Malarstwa działającej przy lokalnym Sto-
warzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono, dzieci 
spotykające się na zajęciach plastycznych w Gminnym 
Ośrodku Kultury, strażaków z OSP Luzino... Jednym sło-
wem wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych. 

Jesteś superbohaterem! 
 
Efektem działań są wielkoformatowe paski komiksowe 
wykonane przez mieszkańców Luzina i okolic. Malo-
wali „luzińskich superbohaterów”. Projekt pokazuje, że 
w gminie Luzino mieszkało i mieszka wiele osób, które 

odniosły i odnoszą sukcesy na różnych polach: społecz-
nym, kulturowym, sportowym i naukowym. 

Jako organizatorzy słuchaliśmy i staraliśmy się rozwie-
wać wszelkie wątpliwości. Nad całością zadania czuwał 
profesjonalista, twórca komiksów i animacji Tomasz 
Mering, który udzielał wskazówek i niezbędnej pomo-
cy. W ten sposób, podczas indywidualnych rozmów, 
spotkań organizacyjnych, warsztatów komiksowych 
w bibliotece i spotkań w Gminnym Ośrodku Kultury, 
powstało dziewięć ciekawych historii: o bohaterach 
wojennych, ale także o ludziach, których codziennie 
mijamy na ulicy: strażakach, wolontariuszach, animato-
rach kultury, a nawet o zwierzętach! Każda tablica jest 
unikatowa, malowana według pomysłu, umiejętności 
konkretnego malarza czy zespołu malarzy. 

Paski komiksowe wiszą przy głównej ulicy Luzina, dzięki 
czemu każdy mieszkaniec może obejrzeć je w dowolnej 
chwili. Mamy nadzieję, że nasze obrazy będą inspiracją 
także dla innych osób. Kto wie, może jakiś przechodzień 
niby przypadkiem zauważy, że i on posiada supermoce?

Świętowanie sukcesów spaja grupę 

W dniu otwarcia wystawy świętowaliśmy nasz mały 
sukces i cieszyliśmy się z rezultatów, które udało nam się 
wspólnie osiągnąć. Po raz kolejny okazało się, że każda 
akcja społeczna musi mieć swoje uroczyste podsumo-
wanie. Czas na poczucie satysfakcji, dumy, przynależ-
ności do grupy, w tym wypadku, pozytywnie zakręco-
nych osób.
 
Podczas finału, czyli sobotnio-niedzielnej akcji malowania, 
faktycznie czuliśmy się jak superbohaterowie. Atmosfera 
była niesamowita: współpraca, radość tworzenia, rozmo-
wa, wzajemna pomoc, poznawanie innych i siebie, swoich 

nieodkrytych dotąd zdolności, walka z czasem, bólem ple-
ców i rąk… Spytacie, czy się opłacało? Oczywiście! Rezulta-
ty przeszły nasze oczekiwania.

Czas przygotowań do finału, czyli w zasadzie dwa mie-
siące od ogłoszenia projektu do zawiązania się zgranych 
zespołów, był pracowitym okresem. Pomysł szedł swoją 
drogą, realizacja swoją. Ze względu na ogromną różno-
rodność osób, które brały udział w projekcie, cały czas 
elastycznie modyfikowaliśmy przewidziane na etapie 
pisania projektu spotkania i warsztaty komiksowe. Po-
jawiały się różne wątpliwości, niektórzy uczestnicy oba-
wiali się tego, czy ich historie są odpowiednie, czy ich 
umiejętności malarskie są wystarczające i czy w ogóle 
powinni malować. 

Sieć kontaktów i energia do kolejnych 
działań 

Dla mnie jako organizatorki bardzo ważny był kon-
takt z mentorką – Moniką Kuligowską. Usłyszałam od 
niej bardzo wiele ciepłych słów, wskazówek i pomy-
słów, które narodziły się już w trakcie trwania projektu 
i wspólnych rozmów. Nawiązałam kontakty z wieloma 
ciekawymi osobami, poznałam młodych, bardzo uzdol-
nionych ludzi z Luzina. Koniec tego projektu oznacza 
tak naprawdę początek dalszej współpracy lokalnego 
środowiska. Jesteśmy w trakcie opracowywania mate-
riałów na temat namalowanych historii, chcemy osa-
dzić je w kontekście historycznym i społecznym, tak by 
były bardziej zrozumiałe dla przypadkowego odbiorcy. 
W efekcie (a tego nie planowaliśmy na etapie pisania 
projektu) ma powstać broszurka ze zdjęciami i najważ-
niejszymi informacjami o malujących historie i namalo-
wanych osobach. Dodatkowo pojawi się film promujący 
projekt, któremu będzie przyświecać motto z piosenki 
zespołu Arete: „póki żyjemy, zróbmy coś”.

Komiks pod chmurką... czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie Superbohatera

Autorka tekstu:
Maja Krośnicka, koordynatorka projektu „Komiks pod 
chmurką… czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w so-
bie superbohatera”
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OD MENTORA
Monika Kuligowska

Projekt „Komiks pod chmurką… czyli o tym, 
jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie super-
bohatera” oparty był na wyjątkowo wdzięcz-
nym pomyśle – lokalna społeczność miała 
sama uznać, kto jest lokalnym superbohate-
rem i dlaczego. Idea znakomita – zmusza do 
refleksji nad istotą bohaterstwa, prowokuje 
do poznawania historii lokalnej, a ponieważ 
istnieje ona często jedynie w formie przekazu 
ustnego, sprzyja rozmowom międzypokole-
niowym. 

Dobrana forma ekspresji – wielkoformatowy 
komiks – w moim przekonaniu była bardzo 
spójna z całym projektem. Z jednej strony 
nowoczesna i niecodzienna, z drugiej nie bu-
dzi nabożnego dystansu. W końcu komiks 
można stworzyć nawet niewprawną kreską 
i nikt nie oczekuje, że „koń będzie jak żywy”. 
Komiks może być bardzo „nasz” w formie, tak 
jak i „nasi” są wybrani bohaterowie. 

Finałowe wydarzenie – malowanie komik-
sów – ze względu na niesprzyjającą pogodę 
odbyło się w budynku szkoły podstawowej 
w Luzinie. W trakcie kilkunastu godzin pra-
cy powstało dziewięć unikatowych historii, 
inspirowanych doświadczeniami osobistymi 
lub losami osób ważnych dla autorek i auto-
rów. Organizatorzy i uczestnicy stworzyli nie-
zwykłą atmosferę tego wydarzenia – z jed-
nej strony pełne skupienie i zaangażowanie 
w pracę, z drugiej otwartość na dzielenie się 

doświadczeniami, współdziałanie i po prostu 
dobra zabawa. 

Miło było patrzeć na różnorodność wiekową 
uczestniczek i uczestników akcji finałowej – 
przyszły całe rodziny, od dzieci po mocno już 
starsze osoby. Cześć z tych osób reprezento-
wała instytucje, z którymi organizator projek-
tu – Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie 
– współpracuje od dawna, ale rola, w jakiej 
wystąpili była nowa, np. dziewczyny z Ochot-
niczej Straży Pożarnej okazały się doskonałymi 
rysowniczkami. 

W projektach tego typu, gdzie wypraco-
wane wspólnie dzieła wiszą potem w prze-
strzeni publicznej dostępne dla innych, bar-
dzo ważne jest opracowanie i udostępnienie 
wraz z pracami krótkiej informacji o projekcie, 
kontekście społecznym i celu prezentowa-
nych prac, ich autorach i autorkach. Sugero-
wałabym wspólne zdjęcia autorów i autorek 
każdej z tablic oraz – jeśli to możliwe – ich 
bohaterów i bohaterek. To nie tylko kwestia 
promocji organizacji czy projektu, ale też 
ważna forma oddziaływania na lokalną spo-
łeczność, element docenienia wkładu pracy 
jej członków, budowania ich poczucia wspól-
noty i sprawstwa. Dlatego bardzo cieszy mnie 
informacja, że w opracowaniu jest broszurka 
z tymi informacjami oraz film. Liczę, że zaist-
nieją one w sieci, ale także jako uzupełnienie 
ekspozycji prac w przestrzeni Luzina. 

Komiks pod chmurką... czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie Superbohatera



Ewa Kerplik, 
Chojnickie Centrum Kultury 

Technikum nr 3 im. Szarży Bohaterów pod Kro-
jankami w Chojnicach, Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach

Adopcja z Kulturą

Partnerzy: 

Koordynator: 

Naszym założeniem było nowa-

torstwo działania przez wkom-

ponowanie elementów sztuki 

w zdjęcia. Zachęciliśmy młodzież 

do stylizowania fotografII

w nawiązaniu do wątków z inte-

resujących ich dziedzin sztuki, 

zostawiając przy tym wolną 

rękę w doborze tematu. 

Ewa Kerplik
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JAK SIEĆ KULTURY TRAFIŁA DO CHOJNIC? 

Zaczęło się na początku 2017 roku. Wzięłam udział 
w spotkaniu informacyjnym o programie Sieć Kul-
tury, które odbywało się w Chojnicach. Koordyna-
torka jasno i szczegółowo przedstawiła założenia 
i zasady programu, a w ramach warsztatów od-
były się szkolenia dotyczące planowania i realizacji 
projektów. Dzięki nim nabyliśmy wiedzę i odwa-
gę, aby przystąpić do konkursu. 

ADOPCJA Z KULTURĄ, CZYLI INNY POMYSŁ NA ZAJĘCIA 

FOTOGRAFICZNE 

Stworzyliśmy projekt, który połączył aktyw-
ność twórczą młodych ludzi z zaangażo-

waniem społecznym i działaniem na rzecz 
innych. Wybraliśmy fotografię jako formę 
działalności twórczej, wokół której obser-
wujemy rosnące zainteresowanie młodzieży. 
Chcieliśmy wyjść naprzeciw tej fascynacji 
i uczynić z niej nową formę działalności kul-
turalno-edukacyjno-społecznej, której bra-
kuje w naszym mieście. 
 
Zadaniem młodzieży było wykonanie artystycz-
nych, inspirowanych wybraną dziedziną sztuki, 
zdjęć podopiecznych Schroniska dla Zwierząt 
Przytulisko w Chojnicach. Oryginalne i wrażli-
we podejście młodych do tematu wzmacniało 
pozytywne postawy i skłaniało społeczeństwo 
Chojnic i okolic do włączenia się w kampanię 

adopcyjną zwierzaków, która stanowiła finalny 
cel naszych działań. 

Adopcja z Kulturą krok po kroku 

Adopcja z Kulturą to cykl bezpłatnych warsz-
tatów z fotografii, w trakcie których uczestnicy 
i uczestniczki poznawali teoretyczne aspekty 
robienia zdjęć, a uzyskaną wiedzę wykorzysty-
wali w praktyce, podczas wakacyjnych sesji fo-
tograficznych w schronisku dla zwierząt. 

Uczniowie świetnie uchwycili ideę projektu 
i dopasowali tematykę tak, że zwierzę i model 
stanowiły kompozycyjną całość zdjęcia. Zdję-
cia pokazują radosną naturę zwierząt i to, że 
tę radość mogą dzielić z nowym właścicielem. 
Fotografie wpisały się w kampanię adopcyjną, 
uwrażliwiając autorów i odbiorców projektu na 
cierpienie i samotność zwierząt przebywają-
cych w schronisku. 

Czas, odbiorcy, partnerzy, ograniczenia i sukcesy 

Projekt skierowany był do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Planowaliśmy udział 12 
osób, finalnie uczestniczyło w nim 7. Trudnością 
okazał się czas realizacji projektu: zajęcia pro-
wadzone były po lekcjach, w czasie wolnym 
i podczas wakacji szkolnych.
 
W pierwszej fazie projektu zainteresowaliśmy 
warsztatami nauczycielkę fotografii z Ośrod-
ka Wychowawczego w Debrznie. Młodzież 
z Ośrodka aktywnie uczestniczyła w zajęciach 
do końca czerwca. Wiemy, że wychowankowie 
ośrodka śledzili losy projektu, otrzymali od nas 
zaproszenie na wystawę.
Nietypowymi uczestnikami zajęć były zwie-

rzęta. Chętnie współpracowały z młodzieżą 
i wykonywały polecenia. Pokazały nam, jak 
trudny i smutny jest los zwierząt w schronisku 
i jednocześnie, jak trudności te przezwyciężać, 
cieszyć się chwilą i dzielić radość z tymi, którzy 
w danym momencie tę radość ofiarowują. Czas 
spędzony w schronisku uświadomił nam, ile zła 
może wyrządzić człowiek, ale też jak niewie-
le trzeba, aby wyrządzoną krzywdę naprawić. 
Chwile te były dla nas bezcenne, uwrażliwiły 
uczestników i utwierdziły w postawie szacunku 
dla zwierząt. Głęboki szacunek mamy także dla 
pracowników schroniska, którzy wiele energii 
poświęcają, aby podopieczni Przytuliska odna-
leźli tam namiastkę domu. Za tę lekcję ludzkiej 
dobroci zawsze będziemy im wdzięczni.
 
Finałową galerię zdjęć, pomimo niesprzyjają-
cych warunków pogodowych, udało się zre-
alizować w centrum miasta, na głównym dep-
taku i jednocześnie najbardziej uczęszczanym 
szlaku komunikacyjnym. Chcieliśmy dotrzeć 
do wszystkich mieszkańców. Dodatkowym ce-
lem prezentacji zdjęć w przestrzeni miasta było 
upowszechnienie w Chojnicach wystaw plene-
rowych, docierających do szerokiej publiczno-
ści, skoordynowanych w jednej społecznie uży-
tecznej tematyce.
 
W projekt chętnie zaangażowały się stowarzy-
szenia i lokalne organizacje, udzielając pomocy 
podczas trwania projektu, realizacji warszta-
tów, organizacji wystawy finałowej oraz nagła-
śnianiu głównej idei działań, czyli promowaniu 
haseł adopcyjnych. Współpracowaliśmy z part-
nerami w ramach Sieci Kultury: Fundacją Roz-
woju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Techni-
kum nr 3 im. Szarży Bohaterów pod Krojantami, 
Schroniskiem dla Zwierząt Przytulisko, ale poja-

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Mentorka: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Adopcja z Kulturą

Chojnice

Ewa Kerplik, Chojnickie Centrum Kultury 

Technikum nr 3 im. Szarży Bohaterów pod Krojankami w Chojnicach, Fun-
dacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach

Joanna Śnieżko-Misterek, Gdański Teatr Szekspirowski

Młodzież Chojnic 

4 maja – 15 października 2017

Adopcja z Kulturą

Autorka tekstu:
Ewa Kerplik, koordynatorka projektu 
„Adopcja z Kulturą” 
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wiły się też nowe partnerstwa ze Stowarzysze-
niem Dworek Polski, Bractwem Rycerskim Her-
bu Tur, Muzeum Historyczno-Etnograficznym, 
Centrum Handlowym Brama Pomorza i Miejską 
Biblioteką Publiczną, dzięki którym kampania 
nabrała dodatkowego rozgłosu.  
 
Chcąc upowszechnić problematykę cierpienia 
zwierząt, promowaliśmy ideę adopcji zwierząt 
podczas Dnia Seniora, który odwiedziło ponad 
300 osób oraz w Centrum Handlowym, gdzie 
wystawa wyeksponowana została w głów-
nym holu. Podczas Dnia Seniora przy wystawie 
pojawiło się stoisko Schroniska dla Zwierząt, 
gdzie pracownicy i wolontariusze zbierali dat-
ki i prowadzili kampanię adopcyjną. Podobne 
działania odbyły się w Centrum Handlowym 
Carrefour. Akcji organizowanej przez Przytuli-
sko towarzyszyła wystawa Adopcja z Kulturą, 
a tym samym wszyscy dotychczasowi partne-
rzy i uczestnicy projektu.

Kampania adopcyjna zwierzaków stała się fak-
tem i trwa! Wszystkim, którzy umożliwili, re-
alizowali i wspierali Adopcję z Kulturą bardzo 
dziękujemy, a tym, którzy szukają czworonoga-
-przyjaciela, przypominamy: Nie kupuj! Pomóż! 
Pokochaj! Adoptuj!

Adopcja z Kulturą
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Kto pomoże mi w reali-
zacji projektu? Jakie 
mam zasoby kadrowe? 
Jakim dysponuję ze-
społem? Jak podzielić 
zadania, by każdy czuł 
się w nich najlepiej?

OD MENTORA
JOANNA ŚNIEŻKO  

Mam przyjemność być mentorką projektu 
realizowanego w ramach programu Sieć Kul-
tury już po raz kolejny. W poprzedniej edycji 
opiekowałam się projektem „Punkt widze-
nia” przygotowanym przez Ewelinę Miszkie-
wicz i Lucynę Samotyję w Choczewie. Było 
to dla mnie bardzo inspirujące doświadcze-
nie. Tym razem zostałam mentorką projektu 
„Adopcja z Kulturą”, którego autorką jest Ewa 
Kerplik z Chojnickiego Centrum Kultury. Bar-
dzo zaciekawiło mnie połączenie twórczych 
zajęć fotograficznych dla młodzieży z chęcią 
pomocy pokrzywdzonym przez los zwie-
rzakom. Pomysł tworzenia obrazów inspiro-
wanych dziełami sztuki z wykorzystaniem 
zdjęć podopiecznych schroniska Przytulisko  
w Chojnicach i skorzystanie z nich w szero-
kiej kampanii społecznej wydał mi się ważny 
i potrzebny. Cieszy mnie, że projekt się udał 
i wierzę, że był twórczym i rozwijającym do-
świadczeniem dla jego uczestników.

Do udziału w programie Sieć Kultury zachęciły 
mnie koleżanki z działu edukacji naszego te-
atru. Idea wspierania projektów skoncentrowa-
nych na edukacji kulturowej ogromnie do mnie 
przemawia. Dzięki współpracy z realizatorami 
Sieci Kultury uświadamiam sobie, jak ważne 
i inspirujące projekty powstają w mniejszych 
ośrodkach naszego województwa. Za każdym 

- Jeśli adresujesz swe działania do uczniów, 
warto zainteresować projektem nauczycieli, 
spotkać się z nimi, przybliżyć im ideę projek-
tu, zarazić swoim entuzjazmem.
- Jakie jest odpowiednie miejsce na realizację 
mojego projektu? Jakie warunki musi speł-
nić? Również te atmosferyczne. Gdzie jest 
szansa na największą liczbę odbiorców?
- Warto te wszystkie zagadnienia przedys-
kutować w zespole. Stworzyć plan, podział 
zadań, ale być gotowym na jego zmianę.

Pamiętaj, że na etapie realizacji projektu masz 
mentora, do którego zawsze możesz zwró-
cić się z wątpliwościami i pytaniami. Dzwoń, 
pisz, pytaj. On/ona chętnie pomoże! 

Na stałe pracuję w Gdańskim Teatrze Szek-
spirowskim, zajmując się organizacją wielu 
wydarzeń artystycznych, w tym – przede 
wszystkim – jestem koordynatorką Festiwa-
lu Szekspirowskiego, dużej międzynarodo-
wej imprezy teatralnej. Jestem też autorką 
i realizatorką projektów „Dolne Miasto Górą”, 
„Fabryka Talentów na Dolnym Mieście” oraz 
polskiej wersji duńskiego projektu „Wszech-
świat Księcia H”. Wszystkie w głównej mierze 
były adresowane do młodych uczestników. 

Powodzenia!

Do kogo kon-
kretnie adre-
sowany jest 
mój projekt?

razem ujęły mnie nie tylko ciekawe pomysły na 
same projekty, ale zapał i zaangażowanie ich 
twórców oraz radość uczestników.

Chciałabym podzielić się kilkoma radami, jak 
najlepiej przygotować się do projektu. 

Myślę, że na etapie planowania warto za-
dać sobie jak najwięcej pytań:

- Do kogo konkretnie adresowany jest mój 
projekt?
- Jaka grupa wiekowa i dlaczego właśnie ta? 
Jakie są potrzeby, zainteresowania i możli-
wości czasowe tej grupy?
- Kiedy byłby najlepszy czas na realizację pro-
jektu, aby trafić do zaplanowanych odbiorców?
- Kto pomoże mi w realizacji projektu? Jakie 
mam zasoby kadrowe? Jakim dysponuję ze-
społem? Jak podzielić zadania, by każdy czuł 
się w nich najlepiej?
- Jacy są najodpowiedniejsi partnerzy projektu? 
Organizacje, instytucje? Jakie kroki podjąć, by 
zaangażować je w odpowiednim wymiarze?
- Jak trafić z informacją do uczestników i od-
biorców projektu? Jakie metody i narzędzia 
będą najlepsze? Media społecznościowe, 
ogłoszenia prasowe, plakaty, a może kontak-
ty bezpośrednie? Jaka metoda będzie naj-
lepsza dla mojej grupy odbiorców?
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Mam fazę 
na czytanie

Ewa Konarzewska-Michalak, 
Fundacja Solar Trip

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, 
Fundacja Balticum, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 w Słupsku, Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Partnerzy: Koordynator: 

Najbardziej cieszy, że uczest-
niczki, które otwarcie mówiły, że 
nie czytają, bo ich to nudzi, pod 
wpływem rówieśniczek sięgnęły 
po książki, raperzy wyszli poza 
dotychczasowe tematy i chcą 
dalej pisać piosenki inspirowane 
literaturą, a grupa teatralna 
kontynuuje przygodę z aktorst-
wem pod okiem profesjonalistki.  

Ewa Konarzewska-Michalak
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Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Mam fazę na czytanie

Słupsk

Ewa Konarzewska-Michalak, Fundacja Solar Trip

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Fundacja Balticum, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku, Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Uczniowie partnerskich szkół

1 maja – 15 października 2017

Inicjatywa w ręce młodych

Z partnerami wypracowaliśmy pomysł na pro-
jekt, w którym tekst literacki posłuży za źródło 
inspiracji dla twórczości młodzieży. Zaintereso-
waliśmy się Siecią Kultury, ponieważ ten pro-
gram stawia na twórcze działania dla młodych. 
Założyliśmy, że niestandardowy projekt może 
skutecznie zachęcić ich do czytania. 

W projekcie „Mam fazę na czytanie” oddaliśmy 
inicjatywę młodzieży. Było to eksperymentalne 
przedsięwzięcie, w którym obserwowaliśmy, czy 
metoda łączenia sztuk sprawi, że młodzi, idąc za 
swoimi pasjami, zainteresują się czytaniem. 

O czytaniu z pasją: muzyczną, projektowania, te-

atralną, fotografIczną...

Trzy grupy młodzieży wzięły udział w trzech 
różnych działaniach. Jedna z nich na podsta-
wie tekstów literackich przygotowała etiudę 
teatralną, druga, wykorzystując współczesną 
poezję, napisała piosenki hip-hopowe i nagrała 
je. Trzecia, korzystając z motywów literackich, 
stworzyła stroje i wystąpiła w pokazie mody. 
Grupa hip-hopowa nagrała teledysk, grupa te-
atralna i modowa wzięły udział w sesji zdjęcio-
wej. Projekt podsumowała gala, podczas której 
grupy zaprezentowały swoje dokonania, oraz 
wystawa zdjęć. 

Partnerzy projektu przygotowali wnioski z ob-
serwacji uczestników i realizacji zadań, które zo-
staną zebrane w materiałach dla nauczycieli. 
Projekt zawierał szeroki wachlarz zajęć warszta-
towych i samodzielne zadania twórcze, w któ-
rych artyści i animatorzy pełnili jedynie rolę tuto-
rów/doradców ze względu na dużą liczbę zajęć.
 
Każda z trzech grup miała inne zadanie: mo-
dowa szyła stroje, teatralna przygotowywała 
etiudę aktorską, hip-hopowa pisała i nagrywała 
piosenki. Proces szukania pomysłów na stroje 
okazał się fascynujący. Uczestniczki samodziel-
nie zinterpretowały postaci znane z bajek i ksią-
żek fantasy w bardzo dojrzały sposób, na przy-
kład Czerwony Kapturek okazał się waleczną 
kobietą, a Śnieżka groźną kusicielką. Planowanie 
szczegółów stylizacji dało im dużo radości. Z ko-
lei grupa teatralna żywo dyskutowała o poezji 
współczesnej, której początkowo nie rozumiała. 

Najwięcej satysfakcji młodzież czerpała z sesji 
zdjęciowej, teledysku, płyty nagranej przez rape-
rów oraz występu na żywo przed publicznością. 

Trudności i rezultaty

Kilkumiesięczny okres realizacji działań projek-
towych we współpracy z młodzieżą przyspo-
rzył jednak niespodziewanych trudności. Późną 
wiosną młodzież intensywnie się uczy, potem 
wyjeżdża na wakacje lub pracuje, a we wrześniu 
wchodzi w nowe obowiązki – trudno oczekiwać 

wysokiego zaangażowania przez cały czas. 
Fakt, że uczestnicy pochodzili z różnych szkół 
i klas i mieszkali poza Słupskiem, sprawiał, że 
trudno było ustalić optymalne terminy zajęć.

Mimo to projekt przyniósł świetne rezultaty. 
Obserwacje z projektu spisane w studium przy-
padku udostępnimy nauczycielom ze Słupska, 
którzy będą mogli wykorzystać je w swojej co-
dziennej pracy.

Mam fazę na czytanie

Autorka tekstu:
Ewa Konarzewska-Michalak, koordynatorka projektu 
„Mam fazę na czytanie”

W szkole nauczyciele uczą nas obowią-
zujących interpretacji, nie zachęcają 
do szukania własnych - tłumaczy Zuzan-
na Kryszałowicz - Na warsztatach po 
raz pierwszy poczułam, że mój punkt 
widzenia jest ważny. To pozwoliło mi 
wczuć się w wiersze i zrozumieć, że one 
odnoszą się do współczesności. Cieszę 
się, że wybraliśmy trudną poezję do 
spektaklu, bo dała nam pole do popisu. 
mogliśmy wybierać z wielu koncepcji, 
które przyszły nam do głowy. 
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Dwie Brodnice - jedna historia

Hanna Kajeta, 
Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu na Złotej Górze

Zespół Szkół i Wychowania w Brodnicy Górnej, 
Kartuskie Centrum Kultury, Sołectwo Brodnica Górna, 
Sołectwo Brodnica Dolna, 
Stowarzyszenie Pod Wspólnym Niebem

Partnerzy: Koordynator: 

Program Sieć Kultury dał 
szansę na ożywienie społeczne 
takich miejsc jak Brodnica 
Dolna czy Górna, wyłonienie 
liderów, udzielenie im wspar-
cia, zainspirowanie przykła-
dowymi działaniami, które 
świetnie sprawdziły się w in-
nych tego typu miejscach.

Hanna Kajeta
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Dwie Brodnice w jednej Sieci Kultury)

Program Sieć Kultury był szansą na sfinansowa-
nie działań nakierowanych na integrację spo-
łeczną Brodnicy Górnej i Brodnicy Dolnej. Ich 
wspólna historia (jednej Brodnicy – pierwotnie 
wioski rycerskiej, a następnie szlacheckiej) za-
kończyła się w połowie XVIII wieku, kiedy do-
konano podziału administracyjnego na Brodni-
cę Dolną i Górną. Dzisiaj oba sołectwa próbują 
dzięki projektowi znaleźć obszary współpracy, 
skupić uwagę na wspólnej historii, łączącej je 
tradycji i  kulturze.   

Słuchać potrzeb mieszkańców, wspierać lokal-

nych liderów

Jako osoba społecznie zaangażowana w działal-
ność trzeciego sektora i jednocześnie pracownik 
Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu 
usytuowanego na Złotej Górze (przynależącej 
geograficznie do Brodnicy Górnej i sąsiadującej 
z Brodnicą Dolną) zaobserwowałam, że w obu 
miejscowościach brakuje inicjatyw oddolnych. 

Mieszkańcy przyjęli postawę wyczekiwania na 
to, co zrobi sołtys, radny czy władze gminy. Fru-

struje ich także brak odpowiedzi na ich podsta-
wowe potrzeby. Od lat borykają się z brakiem 
chodnika, nie mają placu zabaw dla dzieci czy 
świetlicy wiejskiej. Kiedy weszłam głębiej w śro-
dowisko, poznałam wielu ciekawych ludzi. Trud-
no było mi uwierzyć, że na obszarze Brodnicy 
Dolnej nie działa żadne stowarzyszenie, żaden 
podmiot formalny czy też nieformalny. W Brod-
nicy Górnej, pomimo dziesięciokrotnie większej 
liczby mieszkańców – poza szkołą, Ochotniczą 
Strażą Pożarną i parafią – nie funkcjonuje żaden 
organizm integrujący społeczność na poziomie 
lokalnym, chociażby na wzór Koła Gospodyń 
Wiejskich.
 
W 2016 roku napisałam projekt poprzez Fundację 
Nasze Dzieci, który miał na celu integrację lokalnej 
społeczności Brodnic. Przyznanie dotacji było za-
leżne od ilości głosów oddanych przez mieszkań-
ców z obszaru, gdzie projekt miał być realizowany. 
Nie wiem, czy zabrakło zaangażowania, czy może 
chęci do wspólnego działania na rzecz środowi-
ska lokalnego. Projekt przepadł, a ja wciąż miałam 
w głowie kolejne pomysły na działanie. W przeko-
naniu o tym, że należy skupić się na działaniach in-
tegrujących społeczność lokalną, utwierdza mnie 
wciąż Renata Lica, sołtys Brodnicy Dolnej. Słyszę 
też często głosy: „Brakuje nam liderów lokalnych 
do inicjowania oddolnych działań”. 

Współdziałanie 

Projekt promował CSWiPR jako miejsce inte-
gracji społecznej mieszkańców Brodnicy Gór-
nej i Dolnej. Zorganizowaliśmy dwa spotkania 
formalne oraz jedno nieformalne, w których 
uczestniczyło ponad 400 mieszkańców. Pod-
czas spotkań mówili o potrzebie współdziała-
nia we własnym środowisku lokalnym. Jednym 
z najbliższych wyzwań, które stoi przed spo-

łecznością Brodnic jest stworzenie Koła Gospo-
dyń Brodnickich.

Inne zgłaszane pomysły to organizacja kina letnie-
go z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury: 
sceny amfiteatru i prostych narzędzi – projektora, 
komputera i ekranu z białego materiału. Podczas 
spotkań integracyjnych pojawiły się też pomysły 
zorganizowania wyjazdów na wycieczki eduka-
cyjne, ustawienia tablic informacyjnych (w ślad 
za wydanym folderem opisującym ciekawe kul-
turowo miejsca), promowania kulinariów wywo-
dzących się z rodzimej kuchni, a w szczególności 
wszystkich potraw, deserów i „kuchów” związa-
nych z tak popularną w tym regionie truskawką. 
Rozwinięcie tego wątku mogłoby uatrakcyjnić 
organizowane od lat Truskawkobranie.

Realizacja pod wiatr

Społeczny charakter projektu wymagał specy-
ficznego podejścia – zdobycia zaufania miesz-
kańców, podzielenia się z nimi swoimi doświad-
czeniami, podania przykładowych działań, 
które pobudziłyby kreatywność mieszkańców 
i zachęciły do działania lokalnych liderów. 
 
Warunki pogodowe, w tym obfite opady, miały 
niekorzystny wpływ na realizację zaplanowa-
nych działań. Region Brodnicy Dolnej ucierpiał 
podczas sierpniowych nawałnic. Pozbawienie 
mieszkańców i CSWiPR prądu oraz zniszczenia 
i podtopienia lokalne spowodowały, że uwa-
ga mieszkańców skupiona była na ratowaniu 
dobytku i naprawianiu szkód. Mokre pola po-
zbawiły rolników szansy zebrania wszystkich 
plonów. W  dniu, w którym odbywał się festyn 
wrześniowy, mieszkańcy zaangażowani byli 
w prace polowe. Na spotkanie przybyła tylko 
część z nich. Wciąż barierą dla mieszkańców 

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Mentorka: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Dwie Brodnice – jedna historia

Złota Góra (Brodnica Górna)

Hanna Kajeta, Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej 
Górze

Zespół Szkół i Wychowania w Brodnicy Górnej, Kartuskie Centrum Kultury, 
Sołectwo Brodnica Górna, Sołectwo Brodnica Dolna, Stowarzyszenie Pod 
Wspólnym Niebem

Monika Łajming, Nadbałtyckie Centrum Kultury

Chętne osoby z Brodnicy Dolnej i Górnej, bez ograniczeń wiekowych

30 maja – 9 września 2017

Dwie Brodnice - jedna historia

Autorka tekstu:
Hanna Kajeta, koordynatorka projektu 
„Dwie Brodnice – jedna historia”
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jest niedostępność CSWiPR (brak chodnika, 
ścieżki rowerowej – mieszkańcy Brodnicy Dol-
nej muszą poruszać się bardzo ruchliwą, nie-
bezpieczną drogą powiatową, aby dostać się 
na teren Złotej Góry). A przecież CSWiPR jest 
idealnym miejscem do integracji mieszkańców. 
 
Zmianą, która miała znaczący wpływ na prze-
bieg projektu, było powołanie w końcu sierpnia 
nowego  dyrektora w Zespole Kształcenia i Wy-
chowania w Brodnicy Górnej, co skomplikowa-
ło nieco ostatnie działania projektowe. Szkoła 
– nasz silny partner projektowy – od początku 
była bardzo zaangażowana w realizację całego 
przedsięwzięcia. Wdrożenie nowego dyrektora 
w projekt oraz harmonogram działań wymaga-
ło dodatkowych spotkań wszystkich partne-
rów. Wszystkie strony wykazały jednak dalsze 
chęci współdziałania. Zabrakło jednak tak cen-
nego czasu na promocję finalnego spotkania – 
wrześniowej biesiady.

Pierwszy krok ku integracji 

Zrobiliśmy pierwszy krok, lecz środowisko Brodnic 
wymaga dalszego aktywizowania. Praca nad 
integracją lokalnej społeczności na tego typu 
obszarach jest wieloletnim procesem i wymaga 
zaangażowania lokalnych liderów. Mieszkańcy 

powoli uświadamiają sobie, że posiadają ol-
brzymi potencjał. Dzięki warsztatom i spotka-
niom okazało się, że w czterech ścianach, na 
własny użytek, powstają rękodzieła, wyroby 
rzemieślnicze, dzieła sztuki ludowej. Mieszkań-
cy realizują pasje fotograficzne, florystyczne, 
wykorzystują posiadane zdolności artystyczne 
i manualne. 
 
Dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach 
plastycznych pod okiem artystki Jolanty Wol-
skiej-Mielewczyk – ich prace pokazały ogromny 
potencjał artystyczny. Cieszyło mnie zwłaszcza 
to, że większość dzieci, opowiadając o miej-
scach utrwalonych na obrazach, mówiła o nich 
z pasją i wyraźnym ożywieniem. Widać było, że 
jest to ich miejsce na ziemi. Miejsce, w którym 
mogą realizować swoje marzenia. 
 
Uświadomienie mieszkańcom ich możliwości, 
przekazanie pewnych wzorców z miejsc, gdzie 
sztuka integracji się powiodła, powinno powoli 
wpływać na zmiany społeczne. Warunkiem jest 
wspieranie lokalnych liderów, zaangażowanie 
szkoły, grup nieformalnych oraz wsparcie in-
frastrukturalne i merytoryczne ze strony Kartu-
skiego Centrum Kultury,  w którego strukturze 
organizacyjnej mieści się CSWiPR w Brodnicy 
Górnej.

Dwie Brodnice - jedna historia
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OD MENTORA
MONIKA BĄKOWSKA-ŁAJMING

nas – partnerów – łączy. To moment, w któ-
rym odkrywamy ludzi-pasjonatów, takich jak 
my, którzy próbują coś zrobić dla swojego 
środowiska, dla ludzi z najbliższego otocze-
nia. I nie jest ważne, kto jest odbiorcą tych 
działań. Ważne jest to, co zdarzy się „między”. 
Im więcej wytworzy się tych relacji „między”, 
tym większa nadzieja na to, że coś zaiskrzy, 
coś się w ludziach przebudzi, coś pozytyw-
nego się zadzieje. Potem następują kolejne 
etapy – faza zachowania tej dobrej energii, 
która wytworzyła się podczas realizacji pro-
jektu i okres nieustannego podsycania pasji, 
aby zaprocentowała kolejnymi pomysłami 
i wytworzyła grupę liderów, którzy poniosą tę 
chęć działania dalej.

Uczenie się „animowania środowiska” i stawa-
nia się „liderem lokalnym” bywa czasem trud-
ne. Ile razy wydaje nam się, że „skroiliśmy coś 
na wzór” – zrodził się w naszych głowach ge-
nialny pomysł, do którego stworzyliśmy per-
fekcyjny plan działania, założyliśmy sobie real-
ny cel, dobraliśmy odpowiednią metodologię 
działań, zaplanowaliśmy szczegółowo budżet, 
idealny harmonogram dostosowany do reali-
zacji zadania. Coś jednak nie zadziałało… Nie 
do końca wyszło… Zadajemy sobie wówczas 
pytanie „dlaczego?”.

To, czego się nie da do końca przewidzieć, 
dotyczy właśnie relacji, jakie rodzą się między 
osobami, które stykają się w działaniu. To sto-
pień zaangażowania tych ludzi, ich osobowość, 
zdolność do poświęcenia siebie i swego czasu, 
jakość wniesionych pomysłów czy potencjał 
kontaktów. Aby te relacje miały pozytywny 

charakter, potrzebne jest od samego począt-
ku bycie „wewnątrz”, bycie razem wszystkich, 
którzy współtworzą projekt, wzajemne inspi-
rowanie się i wymienianie doświadczeniami, 
pomysłami. Pracujemy tak, aby każdy zaczął 
się identyfikować z projektem, uznał go za 
swój i zostawił w nim cząstkę siebie. To, co 
wydaje się „skrojone na wzór”, nie zawsze jest 
prawidłowo „docięte”. Trzeba nieustannie mie-
rzyć i dopasowywać, abyśmy wszyscy w tym 
procesie realizacji projektu czuli się komforto-
wo, znaleźli w nim swoje miejsce. 

W projekcie „Dwie Brodnice - jedna historia”, 
w którym przyszło mi być mentorką, naj-
cenniejsze było właśnie bycie od początku 
wśród ludzi zaproszonych do jego realizacji 
– wielogodzinne rozmowy, odkrywanie po-
tencjału tkwiącego w lokalnym środowisku 
i obserwacja, w jaki sposób zwiększa się za-
angażowanie poszczególnych uczestników 
w projekt, z którym zaczynają się utożsa-
miać, który staje się ich projektem. I radość 
z każdej nowej pozytywnej relacji, która po-
wstała „między”. 

Stała obserwacja środowiska, jego analiza, 
bieżąca ocena potencjału ludzi, ale też umie-
jętność dostrzeżenia słabych ogniw, na które 
trzeba znaleźć antidotum – oto prawdziwe 
wyzwanie dla każdego koordynatora, ale tak-
że mentora. To, czego uczymy się całe życie, to 
dopasowywanie – nieustanne weryfikowanie 
i korygowanie założeń projektu, procesu re-
alizacji, jego dostosowanie do konkretnego 
środowiska, w jakim przyszło nam prowadzić 
działania projektowe. 

Dlaczego Sieć Kultury? 

Program Bardzo Młoda Kultura, realizowany 
w naszym województwie pod nazwą Sieć 
Kultury, to program wyjątkowy, na który cze-
kaliśmy od wielu lat. Wydaje się, że z punk-
tu widzenia edukatora i animatora kultury 
skupia w sobie wszystko, co najważniejsze – 
wspiera inicjatywy oddolne, integruje kultu-
rę i edukację, sektory wciąż działające „obok 
siebie”. Pozwala on także odnaleźć lokalnych 
liderów, jednoczy w działaniu, stwarza moż-
liwość zawierania partnerstw, mapowania, 
skalowania, pozwala na dzielenie się do-
świadczeniem i podnoszenie kompetencji. 
To program otwarty, w którym na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy możemy sami 
określić ścieżkę, jaką podążamy. Przez to 
właśnie skłania do refleksji i nieustannego za-
dawania sobie pytań: Co chcemy osiągnąć? 
Jakie inicjatywy oddolne chcemy wspierać? 
Jaką metodologię powinniśmy wybrać? 

Nie są to pytania łatwe, zarówno dla lidera, 
jak i dla nas – przedstawicieli partnerów pro-
gramu Sieć Kultury. Bo przecież każdy z nas 
to „inna bajka” – odrębny bagaż doświad-
czeń, odmienne środowiska, różne grupy 
społeczne, z którymi przychodzi nam pra-
cować. Rzutuje to na nasz sposób myślenia, 
nasze wybory, a z drugiej strony właśnie owa 
różnorodność nas wzbogaca, tworzy mno-
gość spojrzeń. Pomimo różnic, jakie w naszej 
grupie dostrzegamy, jest coś, co na pewno 

Dwie Brodnice - jedna historia
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Agnieszka Książek, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie

Ośrodek Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej 
w Lubiatowie

Kreatywna 13-tka

Partnerzy: 

Koordynator: 

Efekty? Empatia i wza-
jemna akceptacja osób 
niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych, 
rozwój nowych umiejęt-
ności i zainteresowań 
uczestników i uczest-
niczek.   

Agnieszka Książek
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Uczniowie motywacją do działań

Zdolności i otwartość moich uczniów motywu-
je mnie do ciągłego podnoszenia im poprzeczki, 
podejmowania nowych wyzwań, poszukiwania 
nowych rozwiązań, żeby wzbogacić ich zajęcia.  

W Sieć Kultury wciągnęła mnie sieć interneto-
wa. Do szkoły trafił mail zapraszający do udzia-
łu w programie, który przekazała mi dyrekcja. 
To uczniowie zainspirowali mnie do podję-
cia współpracy z Ośrodkiem Fundacji Mimo 
Wszystko Anny Dymnej w Lubiatowie, w któ-

rym wcześniej mieli okazję występować. Na-
wiązałam współpracę z Tomaszem Gzowskim, 
absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i dy-
rektorem oddziału fundacji w Lubiatowie. Jego 
otwartość i kreatywność pomagała na każdym 
etapie projektu. 

Kreatywna 13-tka

Trzynaście dorosłych niepełnosprawnych in-
telektualnie osób, podopiecznych Fundacji 
w wieku od 25 do 50 lat oraz trzynastu uczniów 
w wieku 8–10 lat z Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Ciekocinie stało się współautorami 
projektu „Kreatywna 13-tka”.  Integrował obie 
grupy, uświadamiał uczestnikom i lokalnej spo-
łeczności, że można współpracować, uczyć się 
od siebie nawzajem, korzystać z umiejętności, 
mądrości i talentów. 

Na początku pojawiły się pytania o to, czy są to 
odpowiednie grupy do integracji, jednak bar-
dzo szybko dwie 13-tki połączyły wspólne za-
interesowania plastyczno-artystyczne w trak-
cie warsztatów garncarskich, rękodzielnictwa, 
teatralno-tanecznych i fotograficznych. Taki 
był początek zacierania barier i różnic. Działania 
uświadomiły najbliższemu otoczeniu, że ludzie 
niepełnosprawni intelektualnie są bardzo kre-
atywną i wrażliwą grupą społeczną. Kontakt 
uczniów z osobami niepełnosprawnymi wzbu-
dził bardzo różne emocje, od lęku przed kon-
taktem z kimś obcym do troski i chęci bliższego 
poznania. Z biegiem czasu uczestnicy chętnie 
spędzali ze sobą czas. Dzięki wspólnemu wy-
stępowi z przedstawieniem Kaczka Dziwaczka 
na wesoło i wystawie prac zaistnieli w społecz-
ności lokalnej jako zespół. Największym zasko-
czeniem dla widzów była otwartość osób nie-
pełnosprawnych, ich pozytywny stosunek do 
ludzi i radość. Kibicowali nam nie tylko najbliżsi, 
ale również władze naszej gminy i osoby po-
stronne. 

Wspólnota i poczucie więzi

Wspólne warsztaty przywróciły osobom nie-
pełnosprawnym poczucie własnej wartości, 
a często kształciły umiejętność radzenia sobie 
z emocjami. Szkoła nawiązała stałą współpra-
cę z fundacją, a ja poznałam wspaniałych lu-
dzi, którzy inspirują mnie swoimi pomysłami 
i otwartością. 

Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Mentorka: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Kreatywna 13-tka

Ciekocino

Agnieszka Książek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie

Ośrodek Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej w Lubiatowie

Zofia Lisiecka, Fundacja Edukacyjna ODITK

Uczniowie ZSP w Ciekocinie, podopieczni Fundacji Mimo Wszystko

8 maja – 30 czerwca 2017

Kreatywna 13-tka

Autorka tekstu:
Agnieszka Książek, koordynatorka projektu 
„Kreatywna 13-tka” 
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ZOFIA LISIECKA

„Kreatywna 13-tka” to przykład projektu, w któ-
rym sztuka ma być przestrzenią do oswajania 
inności, poznawania się i budowania relacji 
między pozornie odległymi grupami społecz-
nymi. Tytuł odnosił się do ilości uczestniczek 
i uczestników tego przedsięwzięcia – w pro-
jekcie wzięło udział 13 uczniów i uczennic z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie 
oraz 13 osób z niepełnosprawnością korzysta-
jących z warsztatów terapii zajęciowej w Lu-
biatowie. Tak nieliczna grupa gwarantowała, 
że uczestniczki i uczestnicy nie pozostaną ano-
nimowi i rzeczywiście się poznają. Spotkania 
odbywały się w maju i czerwcu 2017 roku. 

Cennym aspektem tego projektu był fakt, że 
nie ograniczono spotkań jedynie do przyglą-
dania się sobie z daleka obu grup, do podzi-
wiania nawzajem swoich prac, ale zaplano-
wano szereg warsztatów, w ramach których 
dzieci i osoby z niepełnosprawnością wspól-
nie wykonywały ceramiczne ozdoby, zdję-
cia oraz przygotowały przedstawienie wraz 
z rekwizytami i kostiumami. Dla osób z nie-
pełnosprawnością była to rzadka okazja do 
wystąpienia w roli eksperta (np. od wykony-
wania ceramicznych rybek), dla dzieci często 
pierwsza okazja do spotkania osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną, spędzenia z nią 
czasu i wspólnego działania. 

Bardzo ważne, że w projekt włączono lokal-
ną społeczność – mieszkańcy i mieszkanki 
pomagali w tworzeniu rekwizytów i kostiu-
mów do przedstawienia oraz w przygoto-

waniu kończącego projekt festynu. W trakcie 
festynu, który odbył się w sobotę 17 czerw-
ca w szkole w Ciekocinie, miała miejsce pre-
miera przygotowanego w ramach projektu 
przedstawienia Kaczka Dziwaczka na weso-
ło. Pokazano też wystawę prac powstałych 
w ramach warsztatów, sprzedawano prace 
podopiecznych Ośrodka Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Lubiatowie oraz wspólnie bie-
siadowano. Ten czas posłużył nie tylko do 
świętowania udanego zakończenia realizacji 
projektu, ale również zebrania od uczestni-
ków i uczestniczek opinii o tym, co im się po-
dobało, czego chcieliby w przyszłości więcej, 
a co warto byłoby ich zdaniem zmienić.

„Kreatywna 13-tka” była niedługim w czasie, 
ale intensywnym projektem. Współpraca 
z ośrodkiem prowadzonym przez Fundację 
Mimo Wszystko Anny Dymnej znacząco uła-
twiła sprawną realizację warsztatów. Dzię-
ki takiemu partnerowi nie było problemów 
z dostosowaniem sal, sprzętem ani przygo-
towaniem prowadzących zajęcia do pracy 
z osobami z niepełnosprawnością. 

Mimo że dla autorki projektu było to pierwsze 
takie przedsięwzięcie, była bardzo odważ-
na i samodzielna w podejmowaniu działań, 
nawet tak niecodziennych jak negocjowa-
nie użycia utworu muzycznego z ZAiKS-em 
(utwór użyto w przedstawieniu i jego nagra-
niu). Mam nadzieję, że współpraca między 
szkołą i ośrodkiem Fundacji, która zaistniała 
dzięki projektowi, będzie się nadal rozwijała. 

Kreatywna 13-tka
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Kulturalny Kurs
Ku Kompetencjom
Kluczowym

Piotr Zatoń, 
Fundacja Aby chciało się chcieć

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, 
Zespół Szkół w Szopie, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Czarnej Dąbrówce, Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL)

Partnerzy: 

Koordynator: 

Efekty warsztatów:  spektakl 
oraz zaangażowana młodzież, 
która zyskała wiele cennych 
doświadczeń i umiejętności 
dają satysfakcję oraz wiarę 
w sens takich działań. Szcze-
gólnie jeśli uczestnicy pro-
szą, żeby pamiętać o nich 
w przyszłym roku…
 Piotr Zatoń
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Nazwa:

Miejscowość: 

Koordynator: 

Partnerzy: 

Uczestnicy: 

Czas trwania: 

Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym

Czarna Dąbrówka

Piotr Zatoń, Fundacja Aby chciało się chcieć

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Zespół Szkół w 
Szopie, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce, Ka-
szubski Uniwersytet Ludowy (KUL)

Uczniowie Zespołu Szkół w Szopie oraz dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia do Gminnego Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce

1 maja – 7 lipca 2017

Poczta pantoFLowa jednym ze skuteczniejszych 

źródeł pozyskiwania informacji

O Sieci Kultury dowiedziałem się od znajomej. Moją 
uwagę zwróciła możliwość pozyskania środków na 
realizację ciekawych przedsięwzięć kulturalno-edu-
kacyjnych. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby 
zmiany rzeczywistości, w której oferta szkolnych 
zajęć artystycznych jest uboga. Dał nam możliwość 
zaproszenia ciekawych artystów (w większości po-
znanych na szkoleniu obligatoryjnym dla osób za-
interesowanych udziałem w konkursie Sieć Kultury), 
którzy w nietuzinkowy sposób pracowali z uczestni-

kami i uczestniczkami. Współpraca z partnerami prze-
biegła świetnie, każdy wywiązywał się z przyjętych obo-
wiązków. 

Zainteresuj, zaangażuj i pokaż efekty działania 

innym

Rozpoczęliśmy od rozwijania zainteresowań artystycz-
nych młodzieży oraz pokazania, jakie kierunki pracy 
twórczej mogą ją wciągnąć. Odbyły się zajęcia z foto-
grafii, dźwięku, malarstwa oraz teatralne. Prowadzili je 
instruktorzy i nauczyciele z partnerskich instytucji. Pod-
sumowaniem całości był 4-dniowy, stacjonarny obóz 

artystyczny dla wszystkich uczestników warsztatów 
z udziałem reżysera teatralnego. Podczas ArtObozu 
młodzież przygotowała spektakl oparty na kaszub-
skich obrzędach sobótkowych Dż dż. Było to działanie 
„od pomysłu przez produkcję po promocję i realizację”. 
Dzień przed premierą Dż dż uczestnicy zajęć, aktorzy 
i instruktorzy śpiewem, muzyką i plakatami zapraszali 
lokalną społeczność na spektakl. 

Premiera odbyła się o zmroku 7 lipca, nad jeziorem nie-
daleko Gminnego Ośrodka Kultury. Stroje, pieśni i taniec 
aktorów nawiązywał do tradycji Kaszub. Spektakl poka-
zywał walkę dobra ze złem. Czerń i biel, ogień i wodą 
przenikały dźwięki bębnów oraz tradycyjnych słowiań-
skich pieśni. Jezioro rozświetliły pochodnie i wianki uno-
szące się na tafli wody. Finał projektu obejrzało około 
70 osób. Całość została udokumentowana za pomocą 
zdjęć oraz filmu, który publikujemy w internecie. 

Dokumentacja dla wytrwałych 

Trudne przy realizacji zadania było wypracowanie 
wspólnej, spójnej wizji działań instruktorów – silnych 
indywidualistów. Pomimo lekkich tarć stworzyliśmy 
zgrany zespół do kolejnych twórczo-wychowawczo-
-edukacyjnych zadań. Jak zwykle w tego typu działa-
niach trudne i żmudne w wypełnianiu były dokumenty 
rozliczeniowe. 

Zaskakująco łatwa okazała się praca z młodzieżą pod-
czas obozu. Nie mieliśmy żadnych problemów z dyscy-
pliną i zaangażowaniem w intensywną pracę. 

Kulturalny Kurs Ku Kompetencjom Kluczowym

Autor tekstu:
Piotr Zatoń, koordynator projektu 
„Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym” 
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Przemek Stępniewski, aktor 

To był twórczy czas, w którym, jak przy każdym 
twórczym projekcie, wchłonąłem cząstkę każde-
go uczestnika. Każdy aktor, którego oczy udało 
mi się otworzyć i zobaczyć w nim prawdę dał mi 
swoją prawdę, która stała się moja prawdą. Każ-
da wrażliwość, która się ujawniła, stała się moją 
wrażliwością i każda blokada, przed którą staną-
łem, stała się blokadą, którą dostrzegłem w sobie. 

Efekt w postaci spektaklu to tylko pewna histo-
ria ograniczona materią i czasem. Na poziomie 
uczestników-aktorów ta historia jest zupełnie 
inna, to cały proces otwierania się i tworzenia 
skondensowany w określonym czasie, przeżywa-
ny w trakcie odgrywania poszczególnych scen. 
Wszystko to we mnie zostało i wierzę, że w każ-
dym uczestniku moich zajęć zostało na zawsze 
doświadczenie żywych oczu, oddychania pełną 
piersią z podniesioną głową oraz akceptacji wła-
snych ograniczeń z intencją pokonywania ich. 

Czego wszystkim życzę z całego serca, dzięku-
jąc jednocześnie organizatorom za możliwość 
wzięcia udziału w projekcie.

iGA KUREC, instruktorka

 

Żyliśmy w ciągłym napięciu kreatywnym – na-
wet spacery po lesie kończyły się sesją fotogra-
ficzną na moście czy przekraczaniem rzeki nocą, 
gdzie pozwalaliśmy sobie na przekraczanie wła-
snych granic. Daliśmy sobie ogromny zastrzyk 
energii do działania, co skumulowało się w prze-

piękny, motywujący stres tuż przed spektaklem. 
Najbardziej zapamiętałam te wszystkie zaabsor-
bowane dziewczyny, które szepcząc powtarzały 
sobie co, kto ma robić i że teraz już musimy być 
cicho. W powietrzu było czuć ogromną ekscyta-
cję, a staliśmy wówczas za krzakami, które były 
naszym backstagem. 

Sabina Leyk, nauczycielka ze szkoły w Szopie

Bardzo mile wspominam udział w całym przed-
sięwzięciu. Najbardziej dlatego, że dzieci, które 
mi zaufały i zapisały się do projektu, podjęły się 
wyzwania, były i są bardzo zadowolone. Prze-
łamały własne lęki i bariery. Dziś nie są już tylko 
obserwatorami, którzy oglądali przedstawienia 
teatralne, obrazy w galerii, zdjęcia w rodzinnym 
albumie, słuchali muzyki na osobistym odtwa-
rzaczu, ale miały okazję być twórcami. Stanęły po 
stronie autorów, a nie odbiorców, jak to było do 
tej pory. Ponadto ich styczność z ważnymi oso-
bami, specjalistami w dziedzinach, które na co 
dzień nie są nam bliskie i pospolite od tzw. kuch-
ni, dały im wiarę w to, że też można robić różne 
rzeczy i w dodatku łączyć je ze sobą. Efektem 
może być na przykład inscenizacja. I choć znana 
z tytułu, opowiadań, lekcji, teraz nabrała nowego 
wymiaru, została odświeżona, i być może nawet 
lepiej albo w ogóle zrozumiana przez młodego 
człowieka, który obecnie żyje w wielkim chaosie. 
Warsztaty polekcyjne w Szopie, zajęcia w Czarnej 
Dąbrówce, przyjaźni i sympatyczni artyści, którzy 
z wielką troską, ciepłem i profesjonalizmem po-
deszli do uczestników, wywarły wielkie pozytyw-
ne wrażenie. Dziś na hasło wzięcia udziału w po-
dobnych warsztatach jestem pewna, że zgłosiliby 
się nie tylko uczestnicy, ale i nowi, chętni i ciekawi 
wyzwań. Bez omawiania i przybliżania szczegó-
łów lista zostałaby zapełniona nazwiskami.

REFLEKSJE INSTRUKTORÓW PO PRO-
JEKCIE “KULTURALNY KURS KU KOMPE-
TENCJOM KLUCZOWYM”

Kulturalny Kurs Ku Kompetencjom Kluczowym
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SIEĆ KULTURY
- MIĘDZY ANIMACJĄ
A EDUKACJĄ 

Zacznę od krótkiego wspomnienia. Od lat 90. XX wieku 
dzięki Kaszubskiemu Uniwersytetowi Ludowemu mie-
liśmy okazję współpracować z organizacją Kulturbund 
z Meklemburgii – Pomorza Przedniego. W ramach współ-
pracy odbywały się różnego rodzaju seminaria, dyskusje, 
podróże studyjne, prezentacje artystyczne etc. Pamię-
tam, że kilka razy tytułem było: „Sich begegnen” – „Spo-
tkać się”. Dziwiłem się, o co właściwie idzie? Dlaczego taki 
tytuł? I kiedyś powiedziałem, że każde spotkanie musi 
mieć jakiś cel, który tytuł tegoż spotkania powinien okre-
ślać. Moi starsi koledzy z Niemiec szybko jednak zareago-
wali i jeden z nich tłumaczył mi, że nie do końca mam 
rację. Istotą bowiem wszelkiej współpracy jest po prostu 
spotkanie. Bez narzucania z góry celów, bez koncentra-
cji na efektach. Najpierw trzeba się spotkać i dobrze po-
znać, aby się zrozumieć. Ale też – podkreślał – może być 
odwrotnie. Oto mogą być „działania projektowe”, skon-
centrowane na określonych celach. Jednak i one muszą 
przede wszystkim dawać możliwość spotkania się. Bez 
tego będą to tylko sztuczne przedsięwzięcia, nietworzą-
ce trwałych efektów. Te są bowiem możliwe tylko wtedy, 
gdy ludzie mają okazję do pełnego porozumienia. 

Gdy tego słuchałem, trudno było nie przyznać im racji. 
Tym bardziej, że przecież tak właśnie od początku funk-
cjonowaliśmy w środowisku kaszubsko-pomorskim. 
Naszym celem było spotkanie i wzajemne zrozumienie 
osób, które reprezentowały różne środowiska i poko-
lenia, odmienne wrażliwości estetyczne, poglądy i po-
stawy, zróżnicowane biografie i pochodzenie. Dlatego 
też, gdy kilkanaście lat temu powstało województwo 
pomorskie, Instytut Kaszubski, który współtworzyłem, 
wspólnie z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym oraz 
innymi partnerami zorganizował pierwsze Pomorskie 
Forum Animatorów Kultury (Starbienino 1999). Później 
przeprowadziliśmy je jeszcze dwukrotnie. Od samego 
początku postanowiliśmy, że będzie to spotkanie „mię-
dzy…”, czyli otwarte dla osób z różnych części nowego 
województwa, z różnych pokoleń, kręgów społecznych 
i środowisk zawodowych etc. Spotykali się więc ludzie 
z różnorodnych instytucji kultury, organizacji pozarzą-
dowych, ze świata akademickiego i kręgów oświato-
wych, samorządowcy i politycy, osoby z metropolii, ale 
też z bardzo niewielkich miejscowości, które trudno na 
mapie znaleźć. 

Cezary Obracht-Prondzyński 
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Wkrótce idea „między-światowych” spotkań stała się 
niejako naszym znakiem firmowym na Pomorzu. Jed-
nak choć podobnych inicjatyw z każdym rokiem przy-
bywa, to ciągle uświadamiamy sobie, jak poważne 
mamy deficyty, jeśli idzie o wsparcie osób, które an-
gażują się w działania kulturalne i edukacyjne, szcze-
gólnie w bardzo małych, prowincjonalnych, peryfe-
ryjnych ośrodkach. Brakowało (i ciągle brakuje) form 
systemowego, konsekwentnego i solidnego od strony 
merytorycznej mechanizmu pomagania i inspirowania 
animatorów, a jednocześnie monitorowania tego, co 
się w kulturze zmienia oraz upowszechniania wiedzy 
o tychże zmianach. Dlatego gdy tylko ruszył program 
Bardzo Młoda Kultura, ucieszyłem się, bo oto pojawił 
się pomysł na to, jak te cele zrealizować i choć trochę 
nadrobić istniejące deficyty. Przyglądałem się progra-
mowi zarówno z perspektywy ogólnoregionalnej, jak 
i z perspektywy mikroskali. Dla mnie osobiście właśnie 
mocne wyjście „w teren”, docieranie do najmniejszych, 
często dotychczas niezauważanych i pomijanych śro-
dowisk, jest największym jego walorem. I widzę, jakie 
on przynosi efekty, bo nieustannie rozmawiam z tymi, 
którzy się z nim stykają, uczestniczą w nim, korzysta-
ją z wypracowanej oferty. A jest ona rzeczywiście im-
ponująca i bogata: warsztaty i szkolenia, promowanie 
dobrych praktyk i uczenie się na ich przykładach, spo-

tkania integracyjne i zapoznawcze, giełdy inspiracji, 
badania diagnostyczne etc. Mam przy tym wrażenie, 
że w tym ogromie różnych przedsięwzięć nie uległ za-
traceniu podstawowy cel – spotkanie i wzajemne po-
znanie. To zachowanie podmiotowego i humanistycz-
nego wymiaru jest szczególnie cenne, bywa bowiem 
tak, że podobne projekty „osuwają się” w technokra-
tyczne i ściśle pragmatyczne działania. Tymczasem na 
styku kultury i edukacji otwartość na społeczne pro-
blemy, na ludzką wrażliwość, na etyczne dylematy ma 
znaczenie zasadnicze. Każdy, kto zajmuje się edukacją 
kulturową, musi sobie uświadamiać, że ma do czy-
nienia z wartościami i ludzką tożsamością. Wymaga 
to delikatności, wyrozumiałości i przede wszystkim 
otwartości. A także świadomości, jak wielka spoczywa 
odpowiedzialność na tych, którzy wkraczają w ludzkie 
życie i wybory. 

Odpowiedzialność ta jest szczególnie istotna w obli-
czu procesów indywidualizacji, mediatyzacji oraz re-
wolucji technologicznej, rozproszenia i rozmnożenia 
„aktorów instytucjonalnych” w sferze kultury oraz 
stawiania sobie przez nich różnorodnych (często 
sprzecznych) celów. Do tego dochodzi słabość party-
cypacji kulturowej, brak spójności polityki publicznej 
w zakresie edukacji kulturalnej (tak samorządowej, jak 

i realizowanej przez agendy rządowe), a także utrzy-
mywanie się różnorodnych barier w zakresie realiza-
cji tejże edukacji. Oczywiście, trzeba stawiać pytania 
o naturę tych barier i o to, jak sobie z nimi radzić. Czy 
ważniejsze są bariery „obiektywne” – wiek, wykształ-
cenie, niskie kompetencje, problemy ekonomiczne 
i finansowe, kłopoty transportowe i przestrzenna izo-
lacja? Czy może jednak istotniejsze są bariery mental-
ne i osobowościowe: niski poziom potrzeb, aspiracji, 
słaba motywacja? Czy bariery są na zewnątrz: w oto-
czeniu instytucjonalnym, w niesprzyjającym prawie, 
w niechętnych ludziach… Czy może ważniejsze są te 
tkwiące w nas samych: wypalenie, znużenie, zirytowa-
nie, zawiedzenie, brak pomysłów? 

Stając wobec takich dylematów, animatorzy i edukato-
rzy zadają pytania: jak sobie z tym radzić? Jak „ładować 
baterie” i gdzie szukać inspiracji? Jak ćwiczyć cierpli-
wość, wytrwałość i determinację? Jak pokonywać ba-
riery biurokratyczne, ale szczególnie te osobowościowe 
i mentalne? Jak budować sieci współpracy i kooperacji? 
A więc – jak wykorzystywać potencjał naszej wspólnej 
wiedzy i doświadczenia?

Wydaje mi się, że program „Sieć Kultury. Edukacja kul-
turowa w województwie pomorskim” daje tę rzadką 

okazję, aby w oparciu o badania, wymianę doświad-
czeń, integrację i wzajemne poznanie przezwyciężać 
istniejące deficyty. Co ciekawe, badania diagnostyczne 
zrealizowane w ramach projektu pokazały, że istnie-
je duży potencjał współpracy i zawierania partnerstw. 
Z drugiej jednak strony badani aktualny stan tej współ-
pracy uznawali za dalece niesatysfakcjonujący, a sieci 
wsparcia i kooperacji za nazbyt słabe. W dodatku, co 
również można wyczytać w raportach badawczych, nie 
da się raczej mówić w naszym województwie o jed-
nym środowisku edukacji kulturowej. Istnieją bowiem 
duże różnice w postrzeganiu celów i metod realizacji 
tej edukacji, w określaniu problemów społecznych, ja-
kie można przy jej pomocy rozwiązywać, a nawet tego, 
jaką rolę odgrywają w jej realizacji poszczególne insty-
tucje i środowiska. Jest to z pewnością efekt głębokich 
zróżnicowań naszego województwa. Ale też właśnie 
dlatego tak interesujący jest fakt, również w badaniach 
odnotowany, że właśnie u nas kładzie się duży nacisk 
na działania rozwijające lokalną tożsamość oraz pod-
trzymywanie tradycji regionu.

Wszystko to pokazuje, jak duże są w naszych środowi-
skach potencjały i jak istotne przed nami stoją wyzwa-
nia. Sieć Kultury daje szansę na skuteczne zmierzenie 
się z nimi.

Sieć Kultury - między animacją a edukacją Cezary Obracht-Prondzyński 
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