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Scenariusze, które znalazły się w tej części Poradnika, można 
połączyć z kategorią społecznej sprawiedliwości. Są to pro-
pozycje, których nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi 
na problemy życia społecznego, politycznego, publicznego 
– warunkowane rozmaitymi nierównościami tak o charakte-
rze uznaniowym, jak i redystrybucyjnym1. Nie podsuwają one 
oczywiście prostych, gotowych rozwiązań, jak te nierówno-
ści wyrugować – ale pokazują, że edukacja antydyskrymi-
nacyjna, krytyczna, uświadamiająca złożoność społecznych 
zachowań i kulturowych wzorów może prowadzić do zmiany 
krzywdzącego języka, odrzucenia stereotypów czy do zwięk-
szenia roli empatii i solidarności w społeczeństwie. Odgrywa 
również ważną rolę we wzmacnianiu podmiotowości i spo-
łecznej sprawczości zaangażowanych w nią osób, wskazując 
m.in. na znaczenie widoczności określonych kulturowych 
praktyk. Umieszczone w tej części książki scenariusze oferują 
wskazówki, którędy podążać, by doprowadzić do przeobra-
żeń niesprawiedliwych relacji i mechanizmów rzutujących  
na społeczną egzystencję.

Sprawiedliwość
społeczna

1. Nierówności wynikające z redystrybucji oparte są na niesprawiedliwości o charakterze społeczno-eko-

nomicznym, usankcjonowanym strukturami ekonomicznymi społeczeństwa, nierówności wywodzące się 

z braku uznania związane są z niesprawiedliwością o charakterze kulturowym, zakorzenioną w sposobach 

reprezentacji, komunikacji czy kulturowych wzorcach. Zob. N. Fraser, Sprawiedliwość społeczna w epoce 

polityki tożsamości: redystrybucja, uznanie, uczestnictwo, w: N. Frazer, A. Honneth, Redystrybucja czy uzna-

nie? Debata polityczno-filozoficzna, przeł. M. Bobako, T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP  

we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 30–31. 
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Snucie 
— opowieści  
o pracy i mieście

Bartek Lis Temat

Pomysł na Snucie powstał w wyniku kilkumiesięcznych działań 
badawczo-animacyjnych realizowanych w Dzierżoniowie – małym 
miasteczku na Dolnym Śląsku, które brało udział w projekcie Czytanie 
miasta. Głównym celem przedsięwzięcia była próba zdekodowania 
miejskich narracji, stworzenie subiektywnego portretu miejscowo-
ści. Grupa młodych badaczy i badaczek (antropolodzy, socjolodzy, 
architektki, urbaniści, pedagożki) na zaproszenie dr Kamili Kamińskiej 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Marka Sztarka – koordynatora 
współpracy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem, 
„włóczyli się” po kilku, arbitralnie wybranych dolnośląskich mia-
steczkach. Każdy i każda otwierali oczy na inne rzeczy. Co innego 
zaciekawiło wizytującego Lwówek Śląski, a na inne historie zwracała 
uwagę osoba eksplorująca Wołów. Ta duża swoboda metodologiczna 
pozwoliła zebrać dość różnorodny materiał i zaprezentować wybrane 
miejsca, z różnych perspektyw. Socjolog, dr Bartek Lis, był liderem 
grupy badawczo-animacyjnej w Dzierżoniowie (razem z Bartkiem 
pracowały tam: Anna Nowak i Joanna Staszewska). Najciekawszym 
wątkiem, który w ich ocenie miał olbrzymi potencjał miastotwórczy, 
była opowieść o zasiedlaniu miasta po 1945 roku. Tworzenie polskiej 
narracji na niemieckich ziemiach, współżycie przez przynajmniej dwie 
dekady z żydowską mniejszością (Dzierżoniów po II wojnie światowej 
miał największy odsetek ludności żydowskiej) i budowanie powojennej 
tożsamości miasteczka, dla której wielkie znaczenie miała praca w zlo-
kalizowanych w okolicy wielkich zakładach. Dzierżoniów stał się praw-
dziwą Ziemią Obiecaną (ponoć odzyskaną). 

Raport z badań realizowanych metodami socjologiczno-animacyjnymi 
(wywiady pogłębione, warsztaty z mieszkańcami i mieszkankami miasta, 
w tym młodzieżą licealną, obserwacje) został przedstawiony dzier-
żoniowianom i dzierżoniowiankom na początku kwietnia 2016 roku. 
Wówczas, szczególnie mocno akcentowany był mit DIORY – zakładu 
produkującego słynne w całym kraju radioodbiorniki, którego upadek 
na początku transformacji ustrojowej odbił się wielką traumą w lokalnej 
społeczności, skutkując grupowymi zwolnieniami i wysokim bezrobo-
ciem. Tymczasem Dzierżoniów nie był miastem, w którym funkcjono-
wała tylko DIORA. Na spotkaniu obecna była jedna kobieta, która bar-
dzo emocjonalnie, ze łzami w oczach, nawiązała do kilku wypowiedzi 

Pomysłodawczyni: 
Magdalena Skowrońska
Realizatorzy: 
Magdalena Skowrońska, Joanna Morawiecka, 
Beata Rojek, Łukasz Kubicki, Roland Okoń
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przytoczonych w prezentacji (chodziło o miejscową rzeczkę, która, dawniej 
przyjmowała różne kolory: od granatu do czerwieni – zależnie od barwnika  
do niej wylewanego). Pani była pracownicą SILESIANY – innego, wielkiego 
zakładu pracy, tym razem zajmującego się włókiennictwem. Przemysł odzieżo-
wy, choć niemal tak samo liczny jak DIORA, nie wpisał się zbyt mocno w zbio-
rowej pamięci mieszkańców Dzierżoniowa. I nie chodzi wyłącznie o generalny 
brak uwagi ze strony włodarzy miasta, by włączać te narracje do współczesnej 
historii Dzierżoniowa, i pracować z tymi narracjami, w kontekście budowy lo- 
kalnej tożsamości. Ważnym powodem, jest czynnik genderowy. W SILESIANIE 
pracowały głównie kobiety i to ich mniejszościowe głosy, opowieści, stopnio-
wo ulegają wymazaniu. 

Należało przypomnieć historie SILESIANY. Zrehabilitować industrialne, pra-
cownicze dziedzictwo powojennego Dzierżoniowa. Uhonorować pracę kilku 
tysięcy dzierżoniowskich kobiet. 

Magda Skowrońska – edukatorka kulturalna i kuratorka z Muzeum Współczes-
nego Wrocław, zgodziła się na zaproszenie Bartka Lisa zmierzyć z tym ważnym 
problemem. Do współpracy zaproszona została także dziennikarka i reporterka 
radiowa – Joanna Morawiecka. 

Grupa odbiorcza

Grupą, do której skierowane było działanie, byli wszyscy mieszkańcy Dzier-
żoniowa. Osoby (niezależnie od płci i wieku), które żyją w mieście i chciałyby 
przypomnieć sobie lub dowiedzieć się o przemysłowej historii miejscowości. 
Ważną grupą odbiorców są byłe pracownice i pracownicy SILESIANY oraz 
miejscy włodarze, którzy dzięki nagłośnieniu akcji mogliby włączyć do polityki 
społecznej i kulturalnej więcej działań kultywujących lokalną tradycję i dziedzi-
ctwo robotnicze. Udział wszystkich tych grup jest prostszy, gdy o wydarzeniu 
poinformują lokalne media. 

Diagnoza

Bezpośrednie działania (sam event, jak i poprzedzające go działania przygoto-
wawcze) wyprzedził opisany wcześniej moment badawczy. Jasnym się wów-
czas stało, że miasto cierpi na brak współczesnych narracji, mitu, wokół które-
go można by budować mocną, a nie tylko życzeniową/wyobrażoną („Dzierżo-
niów – miasto innowacji”, brzmi oficjalny slogan miasta), tożsamość miejsca. 

Wspomnienia pierwszych powojennych mieszkańców i mieszkanek 
oraz żywa pamięć o zakładzie DIORA zwróciły uwagę, że te najprost-
sze, nieprofesjonalne (w sensie nie historyczne, akademickie, oficjalne) 
opowieści mają w sobie moc integracyjną. Aby jednak ta opowieść 
mogła być pełna i pełniejsza, i znalazła także użycie w oficjalnej polityce 
miejskiej, musi wybrzmieć publicznie i trzeba ją uzupełnić o wątki jesz-
cze bardziej zagłuszone, niż tylko opowieści o trudnych, powojennych 
dziejach miasteczek położonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Główne cele

— przypomnienie industrialnego dziedzictwa miejscowości i wpisanie 
go we współczesną tożsamość; 
— rehabilitacja zapomnianych profesji i zawodów (tkacz/tkaczka); 
— edukacja historyczno-herstoryczna, uzupełnianie wiedzy o historii 
miasta o wątek pracowniczy uwzgledniający aspekt genderowy;
— ukazanie rękodzielnictwa, jako ważnego elementu budowania  
opowieści i kształtowania miejskich tożsamości; 
— ukazanie storytellingu jako ważnego narzędzia animacyjnego  
oraz sposobów jego włączania do animacji kulturowej.
 
Zakładane efekty

Ważnym zadaniem jest przypominanie robotniczej historii miast i mia-
steczek. Kolokwialnie pisząc: schodzenie na ziemię i opowiadanie histo-
rii ludzi, nie tylko pisanej wielką literą (królowie, wojny, bitwy, polityka). 
Także te mikronarracje (a taką jest opowieść pracowników i pracownic 
dzierżoniowskich zakładów pracy) zasługują na uwagę i współtworzą 
zbiorową tożsamość. W efekcie takich działań, więcej nowych miesz-
kańców Dzierżoniowa ma szansę dowiedzieć się o ciekawych losach 
pracownic SILESIANY. Posłuchać o codzienności, etosie i trudzie pracy 
fizycznej. Projekt ma być kontynuowany w przyszłości (dalsze uzupeł-
nianie archiwum opowieści – może nawet stwarzając społeczne archi-
wum albo muzeum opowieści). Realizacja tego postulatu będzie jednak 
możliwa dopiero po uznaniu wagi tego przedsięwzięcia przez urzędni-
ków i włodarzy. 

Podobne projekty – rehabilitujące ludzi pracy – mogłyby się odbyć 
w innych miastach regionu.
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Harmonogram przedsięwzięcia

— nawiązanie kontaktów z osobami pracującymi niegdyś w SILESIANIE; 
— rozmowy z pierwszymi pracownicami oraz odwiedzenie kolejnych 
osób (polecenie)/rejestracja wywiadów; 
— równoległe tworzenie scenariusza słuchowiska oraz konceptualizo-
wanie finałowej akcji: kontakt z artystami/artystkami (Beata Rojek); 
— kontakt z Urzędem Miasta (promocja wydarzenia, uzyskanie pozwo-
leń na akcję w przestrzeni publicznej);
— wybór miejsca do finałowej akcji, organizacja scenografii, wybór 
najlepszego terminu; 
— zamówienie, odbiór i przewóz produktów niezbędnych do wykona-
nia wielkoformatowego malowidła. Transport pozostałych elementów: 
głośniki etc.; 
— finał odbywał się w niedzielę, od godziny 13 do 17 (po niedzielnej 
mszy, ul. Świdnicka wierni spacerują w stronę swoich domów). 

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Magdalena i Joanna, podążając niejako „po nitce do kłębka”, nawiązały 
kontakt z kilkoma paniami, byłymi pracownicami SILESIANY. Podczas 
kilku, wielogodzinnych spotkań, rejestrowały rozmowy przybliżające 
dawny pracowniczy kontekst. Z bogatego materiału etnograficzno-
-socjologicznego udało się odtworzyć fragment „silesiańskiej” gawędy. 
Wywiady realizowane w domach prywatnych, nierzadko wiązały się 
z pokazywaniem rzeczy, przedmiotów, efektów pracy: obrusy, ręczniki, 
fartuchy – wszystko to stanowiło materialną ilustrację opowieści o pra-
cy w przemyśle włókienniczym. Nie bez znaczenia jest fakt, że osobami 
realizującymi projekt animacyjno-artystyczny były kobiety. Sądzimy, że 
nawiązanie intymnej relacji, zdobycie zaufania byłoby o wiele trudniej-
sze, gdyby prowadzącymi działanie byli tylko mężczyźni. 

Historie snuły się, tak jak snuć się można po mieście (hipsterska optyka 
towarzyszyła wszystkim badaczom i badaczkom w ramach projektu  
Czytanie miasta), albo jak tkać można opowieść. Ważnym stało się, aby 
opowiedzieć potem o SILESIANIE mieszkańcom i mieszkankom Dzier-
żoniowa. Zainteresować ich tymi narracjami. Po zmontowaniu kilku dłuż-
szych fragmentów rozmów, przyszedł czas na ich atrakcyjną, włączającą 
innych mieszkańców i mieszkanki Dzierżoniowa prezentację. 

Czas i miejsce działania

Dzierżoniów, województwo dolnośląskie. Badania i animacja (sierpień 2015 – 
marzec 2016). Przygotowania do animacji w przestrzeni publicznej (rozmowy 
z pracownicami SILESIANY): kwiecień – lipiec 2016. Finał projektu – działania 
w przestrzeni publicznej – 17 lipca 2016. 

Metody działań

— wywiady pogłębione rejestrowane cyfrowo – zbieranie żywych opowieści, 
świadectw, historii pracownic SILESIANY, które następnie mogły być odtwa-
rzane w przestrzeni publicznej, tworząc wielogodzinne słuchowisko; 
— praca plastyczna – tworzenie wielkoformatowego malowidła przedstawia-
jącego tkaninę, które w wielkich ilościach wytwarzały „silesianki”; 
— rozmowy z mieszkankami i mieszkańcami (przechodniami) i ich portretowa-
nie: zbieranie automatycznego feedbacku (co wiesz o SILESIANIE, czy znasz 
kogoś tam pracującego, czy wiesz, czym były te zakłady pracy? Domalujesz 
fragment?); 
— scenografia – ważnym elementem działania były rozwieszone na sznurze 
tkaniny, przypominające wizualnie kontekst i uplastyczniały głosowe opowieści 
odtwarzane z głośników. Wiele z nich było wypożyczonych przez kobiety, do 
których udało się dotrzeć. 

Narzędzia

Przygotowanie materiału dźwiękowego/audialnego o dobrej jakości wymaga 
dysponowania sprzętem nagrywającym (najlepiej radiowym). Ważne jest, by 
zrealizowane rozmowy można było odtworzyć bez utraty jakości. Pomocny 
może być także prosty sprzęt do montażu dźwięku. Podczas samego wydarze-
nia powinniśmy dysponować także odpowiednim nagłośnieniem i sprzętem 
odtwarzającym (laptop lub odtwarzacz mp3 z odpowiednim wejściem będzie 
wystarczający). Do wykonania samej pracy potrzebne będzie wielkoformatowe 
płótno lub inny biały materiał, na którym można malować (przykładowy roz-
miar: 5 x 9 metrów), różnokolorowe farby, pędzle i wałki malarskie, włóczka, 
lina, różnego rodzaju materiały (odzież, obrusy, ręczniki), klamerki. Rozmówcy 
w trakcie finału byli także portretowani. Potrzebny jest w związku z powyższym 
aparat fotograficzny. 
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W lipcu 2016 roku odbył się jednodniowy finał, który przyjął formę działania 
artystycznego w przestrzeni publicznej. Beata Rojek – wizualna artystka – na 
olbrzymiej płachcie materiału rozwiniętej na jednej z głównych ulic dzierżo-
niowskiej starówki (ul. Świdnicka) malowała wielkoformatową grafikę, wzo-
rem i charakterem przypominającą produkowane w SILESIANIE tkaniny. Do 
współpracy byli zapraszani mieszkańcy, spacerujący tym traktem w niedzielne 
popołudnie. Z dużych głośników odtwarzany był stale materiał dźwiękowy – 
opowieści dzierżoniowianek oraz odgłosy tkackich maszyn. Zadaniem Magdy 
Skowrońskiej było nawiązywanie rozmów z przyglądającymi się zdarzeniu oso-
bami. Nie tylko dzieci włączały się do wspólnego malowania. Dorośli miesz-
kańcy i mieszkanki Dzierżoniowa uzupełniali opowieści o „świecie SILESIANY”. 
Każdy, kto wyraził na to zgodę, był dodatkowo portretowany, a wizerunki te 
zostaną opublikowane na blogu projektu. Narracja się zagęszczała, historia 
była tkana dalej a snucie prawdopodobnie będzie miało swoje ciągi dalsze. 
Całe działanie było dokumentowane przez fotografów:  
Rolanda Okonia oraz Łukasza Kubickiego. 

Ewaluacja

Odbyła się wewnętrzna ewaluacja. Jednak projekt jest wciąż otwarty, nieza-
kończony. W momencie pisania tego scenariusza minęło od finału raptem 
2 tygodnie (sierpień 2016). Planowane jest spotkanie z uczestniczkami projektu 
i kontynuacja rejestrowania silesiańskich wspomnień, przedstawienie wyni-
ków miejskim włodarzom wraz z rekomendacjami. W październiku 2016 roku 
odbędzie się w Legnicy międzynarodowa konferencja pt. „Cities: The Fabric 
of Cultural Memories – Confrontation or Dialogue?”, podczas której jeden 
z referatów będzie dotyczył dzierżoniowskiego czytania miasta (dr Bartek Lis). 
Snucie będzie ważnym elementem tej prezentacji. 

Preferowane kompetencje edukatorki kulturowej/ 
edukatora kulturowego

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów osobistych, bezpośrednich z ludźmi 
wydaje się najważniejszą kompetencja/umiejętnością. Brak barier w inicjo-
waniu kontaktu i rozmowie jest niezwykle ważny przy wszystkich działaniach 
w przestrzeni publicznej. Kompetencje artystyczne – umiejętność malowania, 
w kontekście przyjętej metody prezentacji (malowidło), jest również dość waż-
ne. Dobry kontakt z dziećmi i animowanie przestrzeni spotkania i włączania  
do wspólnej pracy będą tylko punktowały. 

Źródło

www.snucie.tumblr.com
www.youtube.com/watch?v=reCeYyub6lQ 
www.tvsleza.blogspot.com/2016/07/dzierzoniow-silesiana-projekt-
-snucie.html 
www.tygodnikdzierzoniowski.pl/snucie-w-dzierzoniowie
www.web.facebook.com/events/646409822207831/?active_ 
tab=highlights

Naturalnym partnerem przedsięwzięcia był Urząd Miasta Dzierżonio-
wa, zapewniający pomoc w organizacji przestrzeni, pozwolenia na dzia-
łania w mieście oraz zapewnienie noclegów dla animatorek podczas 
wizyt roboczych w Dzierżoniowie. Lokalne media oraz miejsko-powia-
towa biblioteka publiczna były również cennymi partnerami (informacja 
o wydarzeniu). Wydarzenie odbywało się w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016. Z tego źródła pochodziły także środki na przy-
gotowanie instalacji, realizację słuchowiska oraz honoraria dla anima-
torów/animatorek. Czas realizacji: kwiecień – lipiec 2016. Finał akcji 
Snucie: 17.07.2016.
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Symbole  
— warsztaty 
filmowo-foto- 
graficzne

Magdalena Godlewska-Siwerska Temat

Warsztaty zostały zrealizowane w 2012 roku w Galerii Arsenał w Bia-
łymstoku, we współpracy z artystą multimedialnym Hubertem Czere-
pokiem. Projekt warsztatów multimedialnych Symbole składa się z: 
— 5-dniowych warsztatów artystycznych prowadzonych przez artystę;
— dyskusji towarzyszącej prezentacji filmu dokumentalnego autorstwa 
Huberta Czerepoka pt. Symbole, powstałego z materiałów filmowych 
zebranych podczas warsztatów (filmy kręcone przez uczestników 
i operatora, zmontowane przez artystę prowadzącego warsztaty).

Projekt był inspirowany przejawami dyskryminacji i agresji na tle raso-
wym i narodowościowym, do których w ostatnich latach dochodzi 
w całej Europie, z dużą intensywnością w Polsce, również na terenach, 
tradycyjnie uważanych od wieków, za tolerancyjne. Na przykład Pod-
lasie – przygraniczne, zamieszkałe przez wiele narodów wyznających 
różne religie. Region ten, niegdyś słynący z wielokulturowości, jest 
terroryzowany przez ruchy nacjonalistyczne, gdzie odmienności są dys-
kryminowane, a wśród ulicznych graffiti niejednokrotnie można zoba-
czyć napis „white power“ lub swastykę. Od zdemolowania Centrum 
Kultury Muzułmańskiej, przez zbezczeszczenie pomnika w Jedwabnem, 
podpalenie drzwi małżeństwa polsko-pakistańskiego – ta eskalacja 
nietolerancji i przemocy rośnie. Nie tylko w Białymstoku i na Podlasiu. 
Podobne wydarzenia miały miejsce we Wrocławiu, Poznaniu, Warsza-
wie, Gdyni i wielu innych miejscowościach. Genezy tych ekscesów, 
aktów wandalizmu należy poszukiwać na wielu płaszczyznach. Z całą 
pewnością mają tutaj znaczenie czynniki ekonomiczne – bezrobocie 
i poczucie braku perspektyw dla młodych ludzi. Jednakże oprócz płasz-
czyzny materialnej zdecydowanie bardziej istotną wydaje się być prze-
strzeń intelektualna.

Podczas warsztatów analizujemy rolę mediów, domu rodzinnego, 
szkoły, ruchów kibiców piłki nożnej, środowisk politycznych w stymu-
lowaniu i pogłębianiu fobii społecznych, które objawiają się poprzez 
uprzedzenia kulturowe, brak tolerancji dla inności, brak akceptacji dla 
myślących inaczej, akty agresji. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pyta-
nie, w jaki sposób dochodzi do aktów nietolerancji, dyskryminacji, prze-
mocy i jaka jest geneza „erozji“ poglądów młodych ludzi.
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Grupa odbiorcza

Warsztaty są adresowane do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, mogą 
być również realizowane z uczniami z ostatnich klas gimnazjum. Nie powinny 
to jednak być zajęcia z uczniami i uczennicami uczęszczającymi do tej samej 
klasy i nie w szkole. Rekrutacja poprzez ogłoszenia w mediach: gazety, radio, 
lokalne telewizje, strona www organizatora i partnera projektu, portale spo-
łecznościowe, dystrybucja informacji wśród nauczycieli/nauczycielek współ-
pracujących z organizatorem oraz „poczta pantoflowa”. Warsztaty mogą być 
kierowane przede wszystkim do uczniów tzw. męskich szkół, którym trady-
cyjnie przypisuje się poglądy ksenofobiczne i brak tolerancji. Jednakże projekt 
może być znacznie szerzej adresowany, również do uczennic z tzw. dobrych 
szkół i dobrych domów. Nasze wyobrażenie o sobie, o swoich poglądach, 
deklarowanie otwartości na innych są poddawane bezwzględnej ocenie pod 
wpływem pracy w grupie. Młodzież sama odnajduje „terytoria”, na których są 
ujawniane postawy braku tolerancji. Informacje, jakie uczniowie i uczennice 
powinni otrzymać przed rozpoczęciem działań:
— temat warsztatów, dlaczego zajmujemy się tym problemem;
— kto będzie prowadził warsztaty;
— projekt ma charakter artystyczny, więc uczestnicy i uczestniczki powinni 
wiedzieć, czy muszą mieć uzdolnienia artystyczne. W tym wypadku należało 
mieć jedynie chęć do pracy przez 5 dni, czyli wolny czas i gotowość do analizy 
swoich postaw;
— ramy organizacyjne: ile dni, w jakich godzinach, odpłatność (aczkolwiek 
uczestnictwo powinno być nieodpłatne).

Główne cele

— podjęcie społecznej dyskusji na tematy drażliwe związane z nietolerancją, 
dyskryminacją i jej przejawami;
— edukacja kulturalna z zakresu tolerancji i próba zmiany postaw uczestników 
i uczestniczek;
— budowanie atmosfery szacunku dla mniejszości narodowych, etnicznych 
i religijnych, seksualnych oraz innych, poprzez działania wykorzystujące różne 
formy przekazu artystycznego;
— ukazanie roli sztuki współczesnej w procesie budowania przemian 
społecznych;

— zmiana postaw obojętności lub agresji na zachowania szanujące 
różne odmienności a także świadczące o odwadze cywilnej, gdy należy 
wyrazić swoje poglądy odbiegające od poglądów grupy.

Zakładane efekty

Dwadzieścia osób weźmie udział w artystycznych warsztatach o tema-
tyce równościowej. Pod okiem artysty nauczą się świadomego posługi-
wania dostępnymi sprzętami multimedialnymi typu telefon komórkowy 
z opcją foto i wideo. A także skutecznego budowania przekazu określo-
nych treści, wykorzystując znajomość kompozycji obrazu i montażu filmu.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów będą samodzielnie wyrażali swoje 
poglądy na tematy trudne, których nie porusza się w szkole, w domu, 
grupie rówieśniczej. Zdobędą też świadomość, jak ważnym narzędziem 
komunikacji jest sztuka współczesna. Dwudziestu uczestników i uczest-
niczek warsztatów stanie się grupą świadomych młodych ludzi, którzy 
swoją wiedzą o tematyce równościowej będą się dzielić z rówieśnika-
mi. Nauczą się selekcji informacji pozyskiwanych z prasy codziennej, 
przekazów internetowych. Równie cennym efektem warsztatów arty-
stycznych będzie umiejętność prezentowania swoich poglądów przed 
grupą. Poza tym pracując z artystą, z kuratorami/kuratorkami czy edu-
katorami/edukatorkami udoskonalą swoje umiejętności dyskutowania. 
Udoskonalą też cenną umiejętność wyrażania swoich opinii.

Czas i miejsce działania

Projekt jest realizowany w cyklu 5 dni. Każdego dnia odbywa się część 
warsztatowa (3–4 godziny dziennie), praca z artystą – prezentacja 
swoich zdjęć i filmów wykonanych jako praca domowa, korekta oraz 
dyskusja. Druga część warsztatów odbywa się po południu, jest to 
samodzielna praca uczestników i uczestniczek polegająca na przygoto-
waniu wywiadów, które są przedmiotem prezentacji i analizy podczas 
zajęć dnia następnego. Dodatkowym elementem warsztatów mogą 
być wspólne wyprawy np. do miejsc kultu różnych religii. Nawet jeżeli 
wydaje się to banalne, badania prowadzone w Białymstoku przez Fun-
dację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” wskazują, 
że stosunkowo duży procent badanych stanowią osoby, które nigdy 
nie były w synagodze ani meczecie. Co może zastanawiać zważywszy, 
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że to właśnie na Podlasiu mieszkali między innymi Żydzi, a obecnie mieszkają 
Tatarzy i Czeczeni, czyli muzułmanie. Natomiast stosunek do osób innej wiary 
jest kształtowany na podstawie panujących stereotypów, a nie własnej wiedzy 
czy doświadczenia.

Podobnie ważnym elementem warsztatów jest spacer po mieście w poszu-
kiwaniu/dokumentowaniu ulicznych napisów typu „white power”, a ostatnio 
również – symbol Powstania Warszawskiego zawłaszczony przez młodzież 
zaangażowaną w ruchy prawicowe.

Miejsce: galeria sztuki lub sala multimedialna w domu kultury, internacie, 
bibliotece publicznej.
Wyposażenie: profesjonalna kamera rejestrująca przebieg warsztatów, z zare-
jestrowanych materiałów docelowo może powstać film dokumentalny.

Bardzo cenny materiał do ewaluacji; projektor multimedialny do odtwarzania 
materiałów nagranych samodzielnie przez uczestników i uczestniczki, zamien-
nikiem może być duży telewizor lub komputer; wybór dzienników i tygodni-
ków ogólnopolskich, z których młodzież samodzielnie wybierze informacje 
będące według nich przejawami dyskryminacji, następnie zrobi z wycinków 
rodzaj gazetki ściennej. Do realizacji tej części zadania są potrzebne podsta-
wowe materiały i narzędzia plastyczne: nożyczki, kleje, taśmy, mazaki; telefony 
komórkowe, wykorzystywane przez uczestników i uczestniczki do samodziel-
nego przeprowadzania wywiadów z rodziną, koleżankami i kolegami, osobami 
ważnymi w kontekście realizowanych działań.

Metody działań

— tworzenie gazetek ściennych i ich prezentacja połączona z uzasadnieniem 
wyboru omawianych treści. Jest to metoda relatywnie prosta, a dająca dużo 
możliwości: praca indywidualna albo w grupie, dużo też mówi o wcześniej-
szym doświadczeniu uczestników – od informacji o środowisku domowym 
(np. przewlekłe choroby w rodzinie i dyskryminacja osób chorych jako przejaw 
dyskryminacji wybrany na temat gazetki ściennej); po informację o pozycji zaj-
mowanej w grupie rówieśniczej (np. odrzucenie przez klasę i wybór informacji 
o prześladowaniu Romów w szkole czy ogólnie – aktach przemocy szkolnej 
i odrzuceniu osób o innej wrażliwości);
— tworzenie własnych filmów dokumentalnych i nagrań dźwiękowych. 
Jest łatwe do realizacji, gdyż większość młodzieży ma telefony komórkowe 

z funkcją rejestracji. Pokazuje również telefon komórkowy jako narzę-
dzie do pracy twórczej. Poza tym konieczność przygotowania samo-
dzielnych materiałów filmowych powoduje, że uczestnicy i uczestniczki 
wybierając osoby do nagrania – analizują swoje relacje rodzinne, kole-
żeńskie, a także poznają poglądy osób dla nich ważnych;
— korekta materiałów wizualnych uczestników i uczestniczek, doko-
nana przez prowadzących warsztaty. Wyposaża w podstawowe umie-
jętności kompozycyjne, takie jak budowanie nastroju, posługiwanie się 
planami filmowymi, światłem czy natężeniem dźwięku;
— dyskusja – młodzież w wieku szkolnym bardzo rzadko ma możli-
wość dyskutowania o poważnych problemach. Szkoła nie stwarza sytu-
acji do wygłaszania swoich opinii w sposób nienarażający na ocenianie 
przez nauczycieli, z drugiej strony – na kpiny kolegów. Podobnie – jeśli 
chodzi o rodzinę i grupę rówieśniczą, a młodzież ma ogromną potrzebę 
dyskutowania, konfrontowania własnych poglądów z poglądami innych 
osób. I przede wszystkim – chce być wysłuchana i traktowana na zasa-
dach partnerskich;
— opowiadanie dowcipów o wymowie dyskryminacyjnej – jest to celo-
wy zabieg prowadzący do wytworzenia w uczestnikach i uczestnicz-
kach poczucia zażenowania, że na głos wypowiadają treści, z którymi 
się nie utożsamiają. Prowadzi to do analizy własnych poglądów, porów-
nywania ich z poglądami formułowanymi przez otoczenie.

Narzędzia

— sala warsztatowa;
— technika: kamera, telefony komórkowe, projektor multi-
medialny, ekran;
— materiały plastyczne typu klej, nożyczki, taśma klejąca, ściana, 
na której można umieścić wycinki prasowe.

Harmonogram przedsięwzięcia

Przygotowania
Zbieranie prasy lokalnej i krajowej (codziennej, tygodników – typu: 
Kurier Poranny, Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, Wprost, Rzeczpospolita, 
Nie, Polityka, Newsweek, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny) – zesta-
wy w ilości odpowiadającej ilości uczestników i uczestniczek warszta-
tów. Tak, by każdy uczestnik/uczestniczka dysponował/dysponowała 
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całością prasówki. Aby zmniejszyć koszt, można ogłosić na Facebooku lub 
wśród znajomych, że zbieramy gazety. Albo odkupić zwroty z kiosków.
Jeden komplet gazet muszą otrzymać prowadzący/a zajęcia.

Pierwszy dzień warsztatów
Praca uczestników i uczestniczek z materiałami prasowymi. Potrzebne kolo-
rowe flamastry (transparentne) do znaczenia wybranych fragmentów w gaze-
tach. Potrzebne nożyczki, tablice do przypinania wyciętych artykułów z gazet 
(mogą być one przyklejane taśmą klejącą bezpośrednio do białych ścian). 

Uczestnicy i uczestniczki przygotowują w parach lub indywidualnie gazetki 
ścienne, na których umieszczają wybrane przez siebie informacje medialne 
będące według nich przejawami nietolerancji. Następnie każdy uczestnik 
prezentuje grupie informację, którą uzna za najważniejszą. Uzasadnia wybór. 
Materiały: flamastry, nożyczki w ilości po 1 sztuce dla każdego uczestnika/
uczestniczki. Potrzebne są też krzesła i stoły do pracy, taśma klejąca prze-
zroczysta, taka, którą można łatwo później usunąć ze ściany (najlepiej firmy 
Scotch „magic tape”). Jeżeli dysponujemy czasem, możemy odwiedzić synago-
gę, cmentarz żydowski, o ile takie miejsca są w najbliższej okolicy. Czas trwa-
nia warsztatów: około 3–4 godziny zegarowe.

Drugi dzień warsztatów
Kontynuacja pracy z materiałami informacyjnymi pozyskanymi z prasy, mediów, 
internetu. Uczestnicy i uczestniczki dostają tzw. zadanie domowe. Przy użyciu 
kamer wideo, aparatów cyfrowych z funkcją nagrywania, telefonów komórko-
wych mają dokonać wywiadów z osobami dla nich ważnymi (rodzice, rodzeń-
stwo, dalsza rodzina), w których pytają o ich poglądy dotyczące mniejszości 
narodowych, seksualnych. Jeżeli dysponujemy czasem, możemy odwiedzić 
meczet lub Centrum Kultury Muzułmańskiej, o ile takie miejsca są w najbliższej 
okolicy. Czas trwania warsztatów: do 4 godzin zegarowych.

Trzeci dzień warsztatów
Przygotowanie i obejrzenie filmów wykonanych przez uczestników i uczest-
niczki warsztatów. Dyskusja. Potrzebny projektor wideo i zestaw głośników. 
Wizyta w cerkwi, jeżeli jest taka możliwość. Czas trwania warsztatów:  
około 4 godziny zegarowe.

Czwarty dzień warsztatów
Uczestnicy i uczestniczki dokonują rejestracji siebie nawzajem – każdy 
z nich ma opowiedzieć trzy dowcipy, w których pojawia się mniejszość 
narodowa czy seksualna, która jest podmiotem żartu. Zostaje to zareje-
strowane telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kame-
rą wideo (istnieje możliwość, że każdy z uczestników/uczestniczek 
mówi takie dowcipy do jednej kamery). Reszta reaguje na nie śmiechem 
lub nie. Celowo wprowadzamy rodzaj gry z uczestnikami i uczestnicz-
kami. Polega ona na tym, że opowiadają dowcipy, które grupa z jednej 
strony ocenia pod względem zabawności. Z drugiej natomiast ocenia 
samych opowiadających, czy są np. rasistami. Podstawowym narzę-
dziem pracy jest rozmowa prowadzących warsztaty z uczestnikami 
i uczestniczkami. Czas trwania warsztatów: około 4 godziny zegarowe.

Piąty dzień warsztatów
Rejestracja autowywiadów z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów, 
odnoszących się do historii Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem 
czasów przedwojennych, kiedy to Białystok był miastem wieloetnicz-
nym. Rejestracja kamerą wideo na statywie. Podstawowym narzędziem 
pracy jest rozmowa prowadzących warsztaty z uczestnikami i uczest-
niczkami. Wizyta na stadionie miejscowej drużyny piłki nożnej.  
Czas trwania warsztatów: około 4 godziny zegarowe.

Ostatni etap warsztatów, po przerwie potrzebnej na montaż 
filmu dokumentalnego
Prezentacja filmu oraz dyskusja na tematy równościowe z udziałem 
zaproszonych gości – krytyka sztuki, przedstawicielki kuratorium oświa-
ty, historyka, przedstawicielek NGO zajmujących się lokalnie zwalcza-
niem ksenofobii lub z organizacji ogólnopolskiej, zajmującej się tą prob-
lematyką, z udziałem prowadzącego/prowadzącej warsztaty oraz mło-
dzieży w nich uczestniczącej i zaproszonych przez nią dodatkowo gości.

Ewaluacja

W wypadku tego projektu ewaluacja była prowadzona zgodnie 
z wymogami grantodawców, czyli przeprowadzono badanie ankietowe. 
Ankieta była ułożona przez grantodawcę. Dodatkową formą ewaluacji 
była dyskusja po prezentacji filmu dokumentalnego, zmontowanego  
już po zakończeniu warsztatów.

M
ag

da
le

na
 G

od
le

w
sk

a-
Si

w
er

sk
a

Sy
m

bo
le

 —
 w

ar
sz

ta
ty

 fi
lm

ow
o-

fo
to

gr
afi

cz
ne



2 4
2 4

2 4

Preferowane kompetencje edukatora kulturowego/
edukatorki kulturowej

Tego typu działania powinny być prowadzone przez artystę/artystkę 
z doświadczeniem dydaktycznym we współpracy z kuratorką/kuratorem 
sztuki współczesnej, specjalistów od edukacji prowadzonej poprzez sztukę 
współczesną.

Źródło

Galeria Arsenał w Białymstoku, warsztaty multimedialne pt. Symbole prowa-
dzone przez Huberta Czerepoka w ramach całorocznego programu edukacyj-
nego Plac Zabaw Arsenał 2012, którego kuratorką jest Magdalena Godlewska-
-Siwerska.
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Budujemy 
dialog w klasie

Marcela Kościańczuk Temat

Pomysł jest rozwinięciem moich autorskich warsztatów, które rea-
lizuję w wielkopolskich szkołach, w ramach profilaktyki zachowań 
przemocowych. Jest ściśle związany z zapotrzebowaniem, obecnym 
w większości szkół podstawowych, powiązanym z nauką wartości oby-
watelskich, wspólnej odpowiedzialności, nauki komunikacji i akceptacji 
różnorodności. 

Grupa odbiorcza

Działanie jest skierowane do uczniów i uczennic klas V, VI, VII i obec-
nych II klas gimnazjalnych, a także ich nauczycieli i pośrednio rodziców. 
Bezpośrednimi uczestnikami warsztatów są uczniowie i uczennice, 
natomiast nauczyciele mogą dzięki warsztatom zdiagnozować potrze-
by swoich wychowanków, zobaczyć ich trudności, a także zainspiro-
wać się w poszukiwaniu rozwiązań. Niejednokrotnie po warsztatach 
nauczyciele proszą mnie o wskazówki. Nie mam możliwości wcześ-
niejszych spotkań z każdą z klas, z którą przeprowadzam warsztaty, 
natomiast każdorazowo dzwonię do szkoły, zbierając informacje od 
pedagoga, psychologa szkolnego lub przedstawiciela dyrekcji, odpo-
wiedzialnego za warsztat. Staram się uzyskać informacje na temat 
natury warsztatu (interwencyjna – po niepokojącym zdarzeniu lub pro-
filaktyczna), oczekiwań szkoły i uczniów i uczennic, a także trudności 
związanych z przemocą i brakiem komunikacji w klasie. Idealna byłaby 
sytuacja, w której pierwsze spotkanie z grupą miałoby charakter diag-
nostyczny (w rozumieniu diagnozy w działaniu), podczas nagrywanego 
(dla celów ewaluacji) warsztatu, który pokazuje sposoby komunikacji 
w grupie, sytuacje agresji i mikroagresji (także niewerbalnej), ale tak-
że pokazuje zasoby i potrzeby grupy oraz fazę procesu grupowego, 
w której znajduje się klasa szkolna. Ważne, by nauczyciele zdawali 
sobie sprawę, że jednorazowy warsztat dotyczący zagadnień agresji 
i budowania komunikacji jest tylko elementem procesu (który może być 
kontynuowany w codziennym życiu klasy). Z mojego doświadczenia 
wynika, że uczniowie i uczennice mają ogromną wiedzę na temat agre-
sji, natomiast nie towarzyszą jej umiejętności. Ważna jest świadomość 
uczniów, uczennic i nauczycieli, dotycząca wagi zdobywania umiejętno-
ści i nauki przez doświadczenie. 

Stop przemocy
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Diagnoza

Warsztat odpowiada na zapotrzebowanie związane z przemocą rówieśniczą, 
cyberprzemocą, trudnościami w komunikacji i brakiem umiejętności roz-
wiązywania konfliktów. Problemy te są po części uniwersalne i wynikające 
z zapotrzebowania rozwojowego młodych ludzi oraz z zagadnień związanych 
z psychologią grupy. Jednakże w konkretnych grupach, określonych regionach 
występują specyficzne problemy. Tego typu zjawiska zauważam na przykład 
w szkołach znajdujących się na terenach wiejskich w pobliżu dużych aglome-
racji miejskich. W szkołach w takich regionach następuje zderzenie różnych 
wartości, statusów społeczno-ekonomicznych i stylów życia osób od wielu 
lat zamieszkujących dane tereny i napływowych nowych mieszkańców, któ-
rzy zaczynają stanowić grupę większościową. Różnicowanie się struktury 
rodzinnej sprawia, że uczniowie dużo częściej niż w przeszłości spotykają się 
z bardzo różnorodnymi modelami budowania podstawowej komórki społecz-
nej. Niejednokrotnie staje się to dużym wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale 
i nauczycieli. Różnorodność wymaga bowiem systemowych działań nastawio-
nych na umiejętności powiązane z otwartością, zgodnym współdziałaniem 
w obliczu różnic poglądów i zachowań. Z tego powodu wskazane warsztaty 
powinny być projektem kontynuowanym cyklicznie, zwłaszcza w szkołach,  
które borykają się z problematyką zwiększającej się agresji, wynikającej  
z trudności w zarządzaniu konfliktem. 

Główne cele

Celem projektu jest zmniejszenie się przemocy rówieśniczej, zwiększenie otwar-
tości na różnorodność i akceptacji różnic (które naturalnie występują w środowi-
sku rówieśniczym). Cel ten można osiągnąć poprzez realizację celów szczegó-
łowych takich jak: integracja grupy, zdobycie umiejętności mediacji w sytuacjach 
konfliktowych, budowanie pozytywnej tożsamości grupowej. 

Zakładane efekty

Efektem projektu jest zmiana postaw społecznych u uczniów i pośrednio także 
być może częściowa zmiana dyrektywnego modelu nauczania na nauczanie 
włączające świadomość i aktywność ucznia i uczennicy (w tych szkołach, 
w których tego typu metody nie są jeszcze stosowane). Zmiana postaw jest 
długotrwałym procesem, dlatego jednorazowy, akcyjny warsztat ma małe 
szanse spowodowania trwałej zmiany, jednakże dzięki stworzeniu plakatów 
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będących materialnym znakiem, przypominającym wiedzę i umiejętno-
ści zdobyte podczas warsztatów nawet pojedyncze działanie ma szan-
se dalszego oddziaływania na młodzież. Projekt generuje możliwość 
ciągłej współpracy z klasami, odpowiadając na bezpośrednią potrzebę 
wyrażaną przez wielu uczniów i nauczycieli. 

Czas i miejsce działania

Duża sala, krzesła ustawione w okrąg, z boku mogą być stoły potrzeb-
ne w czasie części plastycznej. Czas jednego spotkania 1,5 godziny. 

Metody działań

Bardzo ważne w projekcie jest połączenie różnych metod pracy gru-
powej (na forum całej grupy, w wymieniających się tandemach oraz 
w grupach kilkuosobowych). Dzięki tak zróżnicowanym formom budu-
jemy jedność grupy opartą na głębszym porozumieniu poszczególnych 
jej członków. 

Metody działań są aktywne, kreatywne i zróżnicowane dla większego 
zainteresowania i zaangażowania uczestników. Wśród nich znajdują się: 
film z dyskusją, gry integracyjne, dylematy do rozwiązania przez całą 
grupę, tak zwana metoda szybkich randek, aktywność plastyczna. 

Narzędzia

Krzesła, szary papier, mazaki (lub farby), piłeczka.

Harmonogram przedsięwzięcia

Scenariusz jednego warsztatu, który w moim przekonaniu powinien 
stanowić wprowadzenie do cyklu działań warsztatowych opartych na 
tej samej filozofii współpracy z uczniami i angażowania ich w doświad-
czenie mające zwiększyć ich potencjał współpracy, komunikacji, roz-
wiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy. 

Wstęp
Kluczowy etap wstępny przeznaczony jest na wprowadzenie zasad  
i/lub kontraktu z grupą. Podczas niezwykle krótkiego czasu, jaki mam 
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na przeprowadzenie warsztatów w szkołach, realizuję to najczęściej poprzez 
zakomunikowanie podstawowych zasad powiązanych z szacunkiem, wzajem-
nym słuchaniem się, metodami uzyskiwania ciszy. Ten etap jest kluczowy, by 
po raz pierwszy wskazać klasie, że jest jednym zespołem i dlatego wzajemne 
współdziałanie jest niezwykle istotne. 

Pierwszy etap
Przeznaczam na diagnozę i integrację grupy. Te dwa cele realizuję równocześ-
nie podczas gier i zabaw integracyjnych, które bardzo dynamicznie dostoso-
wuję do potrzeb grupy. Ćwiczeniem, od którego zaczynamy, jest zazwyczaj: 
Każdy, który tak jak ja lubi... zmienia miejsce (ćwiczenie polega na tym, że ucz-
niowie siedzący w kole zmieniają miejsce wtedy, gdy podzielają sympatię bądź 
antypatię osoby będącej w środku koła. Ponieważ jest o jedno krzesło mniej 
niż uczestników ostatnia osoba wchodzi do środka i proponuje nowe zdanie). 
Ja, jako prowadząca zaczynam, najczęściej wskazując na podobieństwo 
w lubieniu/nielubieniu jakiegoś produktu żywnościowego. 

Ćwiczenie to jednakże rozmaicie się rozwija. W niektórych grupach 
przerywałam je po kilku minutach, gdy kolejne osoby nie-wprost obrażały 
innych w wypowiadanych na środku zdaniach. Po krótkiej dyskusji nad tym, co 
się stało w czasie ćwiczenia, powróciliśmy do niego w formie wyrażającej sza-
cunek (na prośbę samych uczniów, którzy mieli niezwykłe doświadczenie tego, 
że czasem przejście od przemocy do współpracy może nastąpić szybko, jeśli 
wiele osób jest ku temu zmotywowanych). W innej klasie ćwiczenie to stało 
się początkiem 45-minutowej mediacji pomiędzy uczniami, którzy byli bardzo 
skłóceni w klasie. Ćwiczenie to staje się początkiem dyskusji: czy jesteśmy tacy 
sami czy różni, kiedy trudno jest zobaczyć swoją wyjątkowość... czy łatwo jest 
stać na środku i być w centrum spojrzeń wszystkich, jak wtedy reaguje klasa?

Drugi etap
Powiązany jest z przełamaniem drobnego konfliktu, który pojawia się w grupie. 
W świetle teorii procesu grupowego każda z grup przeżywa okres konfliktu. 
Jest on kluczowy dla dalszego rozwoju grupy. W bardzo krótkich zajęciach 
(najczęściej mam możliwość przeprowadzenia tylko 1,5-godzinnego warsztatu) 
etapy pracy grupowej będą nakładały się na etap rozwoju grupy i jej trudności, 
które uczniowie przeżywają jako już zaistniała społeczność, znająca się od nie-
rzadko kilku lat. Jeśli w klasie nie występuje naglący konflikt (nie pytam o niego, 
ale jeśli istnieje, to często pojawia się na początku tego etapu bądź w trakcie 
kolejnej gry), rozpoczynamy zadanie powiązane z metodą wspólnej pracy ku 

rozwiązaniu pewnego problemu. Zadanie polega na jak najszybszym 
przekazaniu sobie piłki tak, by każda osoba ją dotknęła. Początkowo 
próbujemy zrealizować to zadanie bez żadnego planu, a ja – trenerka 
mierzę czas. Potem rozpoczyna się dyskusja na temat skutecznych 
sposobów zwiększenia szybkości w tym zadaniu. Podczas tego procesu 
pojawiać się mogą oskarżenia. Zadaję wtedy pytania związane ze sku-
tecznością współpracy w obliczu takich strategii. Rozważamy, skąd one 
się biorą. Odnajdujemy wspólnie drogę rozwiązań zamiast oskarżeń. 
W trakcie kilku prób rozwiązania zadania klasa może odnaleźć swoje 
zasoby jako jedna drużyna, bądź przeciwnie ujawnić konieczność dłuż-
szej pracy nad współpracą, w obliczu braku współdziałania. 

W klasach gimnazjalnych można wprowadzić bardziej skomplikowane 
zadania, które ujawnią trudności w porozumieniu np. gry zaczerpnięte 
z metody Betzavta. 

Przeniesienie wiedzy wprost w realia klasy – na podstawie dyskusji 
związanej z 2-minutowym filmem: It only takes one
www.youtube.com/watch?v=Hh1ReLlnBng

W połowie filmu zatrzymuję jego przebieg, by zadać uczniom pytania:
Co się stało?
Czy to był konflikt? Ile osób było przeciw ilu za?
Czego potrzebuje osoba, która została popchnięta?
Czemu dziewczyny ją popchnęły?
Co robiła reszta osób z klasy?
Czy potrzeba odwagi, by jej pomóc? Dlaczego?
Po obejrzeniu całego filmu zastanawiamy się wspólnie, czy to rozwiąza-
nie było najlepsze, czy też inny pokaz siły byłby wg uczniów korzystniej-
szy. Dyskutujemy nad tym, jakie są konsekwencje użycia siły przeciw 
sile. Edukacyjnie wskazuję również na informacje o mózgu gadzim 
(pierwotnych strukturach mózgowych odpowiadających za proste 
reakcje walki i ucieczki). Szukamy metod wykorzystania bardziej skom-
plikowanych struktur mózgowych, poprzez naukę relaksacji i danie 
sobie czasu na reakcję.
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Czwarty etap
Potrzebuję cię – każdy ma zasoby, z których możemy korzystać. 
Uczniowie stoją w 2 kołach i w bardzo krótkim czasie (30 sekund na jedną 
osobę) muszą odpowiedzieć na pytania skierowane do coraz to nowych osób 
(co minutę następuje wymiana osoby). Oto przykłady pytań: 

Czego się od ciebie nauczyłem/am?
Co w Tobie cenię, za co cię lubię?
Gdzie chciałbym/chciałabym z tobą pojechać?
Co chciałbym/chciałabym dać ci w prezencie?
Gdybym miał/a nakręcić o tobie film, to w jakiej roli bym cię obsadził/a?
Chciałbym/chciałabym z głębi serca ci życzyć...
Co lubię z tobą robić? 
Najbardziej pamiętam jak razem z tobą... 
Masz wielki talent do... 

Dyskusja nad tym, co nas zdziwiło w tym ćwiczeniu, czy często mówimy 
sobie dobre informacje, pozytywne komunikaty zwrotne? W czym one 
mogłyby pomóc?

Uwaga!
W bardzo skonfliktowanych klasach to ćwiczenie lepiej wykonywać  
na forum całej grupy przy pełnej kontroli nauczyciela.

Piąty etap
Materialny znak stanowiący przypomnienie wniosków z warsztatów.
W grupach 4-osobowych tworzymy plakaty przedstawiające klasę jako  
jedną drużynę, które mają przypominać, co nam może pomóc ją tworzyć.  
Każda grupa tworzy swój własny projekt i rozdziela role, dopiero po rozdaniu 
ról (i dogadaniu się uczestników) dostaje papier i może zacząć tworzyć. 

Szósty etap
Podsumowanie – każdy wspomina jedną najważniejszą wartość, jaką wynosi 
z tego warsztatu. 

Kolejne warsztaty powinny obejmować kwestie rozwiązywania konkretnych 
konfliktów, budowania wartości klasowych, wzmacniania silnych stron wszyst-
kich uczniów i całego zespołu. 

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Warsztat bazuje na pracy procesowej, dlatego w zależności od zacho-
wania uczestników może wyglądać bardzo odmiennie. Największe 
ryzyko wiąże się z rozpoczęciem procesu zmiany, otworzeniem prze-
strzeni do dyskusji na trudne tematy i zostawieniem uczestników 
z takim otwartym procesem bez dalszego wsparcia. 

Ewaluacja

Warto, by odbywała się ewaluacja poprzez uzyskanie informacji zwrot-
nych od uczniów i nauczycieli. Przykładowe pytania do ewaluacji:

Z tego warsztatu zapamiętam:
Najważniejsze dla mnie w czasie tego warsztatu było:
Podczas tego warsztatu przeszkadzało mi:
Warsztat pomoże mi w:

Preferowane kompetencje edukatorki kulturowej/ 
edukatora kulturowego

Warsztat może w bardzo szybki sposób otwierać wiele procesów emo-
cjonalnych u uczestników, dlatego zalecam realizację w porozumieniu 
z psychologiem lub pedagogiem szkolnym lub realizację przez trenera 
z przygotowaniem psychologicznym.

Źródło

Realizowałam ten projekt w wersjach rozszerzonej i skróconej 
w szkołach w Wielkopolsce.
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Jak dobrze 
się różnić?

Malina Baranowska-Janusz Temat

Edukacja równościowa, przeciwdziałanie mowie nienawiści, edukacja 
antydyskryminacyjna. Jak dobrze się różnić to cykl 2 (lub 4) warszta- 
tów do wykorzystania na lekcji wychowawczej, etyki lub zajęciach  
pozalekcyjnych. 

Grupa odbiorcza

Zajęcia skierowane są dla dzieci w w wieku 6–10 lat. Szczególnie pole-
cane dla grupy/klasy różnorodnej kulturowo, dla dzieci o pochodzeniu 
migranckim lub o doświadczeniu powrotu z emigracji do Polski.  
Ale także dla klasy/grupy, w której pojawiają się nowe osoby  
(skrót U/U – uczestnicy/uczestniczki).

Diagnoza

Zajęcia nie muszą być poprzedzone diagnozą. Warto jednak je zreali-
zować w grupie różnorodnej kulturowo, gdzie temat wcześniej nie był 
poruszany. Często w klasach szkolnych pojawiają się dzieci o doświad-
czeniu migranckim i jedynymi dodatkowymi działaniami integracyjnymi 
są zajęcia o kulturze ich pochodzenia. Zazwyczaj pokazuje się tzw. 
folklor danej kultury, wystawiając dziecko na widok i ustawiając w roli 
ambasadora czy typowego przedstawiciela swojej kultur. Proponowane 
w tym scenariuszu zajęcia stanowią alternatywę dla takich zajęć, dzięki 
ogólności tematów (nie omawianiu jednej kultury), doborowi metod 
i integracyjnemu charakterowi.

Główne cele

Celem warsztatów jest dostrzeżenie i wsparcie różnorodności w gru-
pie, z którą pracujemy. Zajęcia mogą być także traktowane jako integra-
cyjne dla klasy/grupy, w której pojawiają się nowe osoby. Przygotowują 
do zmiany w grupie i uczą otwartości na nowe, nieznane, i wrażliwości  
na różnorodność. 
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Zakładane efekty

— poszerzenie wiedzy o sobie i osobach z klasy/grupy;
— zmiany postawy dotyczące różnorodności, widzenia świata w różny  
sposób, uwrażliwienie na innych;
— wstęp do działań wspierających wielokulturowość, poznanie pojęcia  
różnicy kulturowej; 
— prewencja dotycząca mowy nienawiści.

Czas i miejsce działania

— 2 x 1,5-godzinne (możliwe 4 x 45-minutowe zajęcia); 
— miejsce: klasa lekcyjna, biblioteka, sala w domu kultury.

Metody działań

— praca w grupach: wspólne doświadczenie, wymiana opinii, poznanie siebie, 
stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, integracja;
— praca indywidualna: refleksja nad tym, kim jestem, co mnie kształtuje oraz 
tego, jakie są moje mocne strony. Wprowadzenie do rozmowy o tożsamości 
i roli w grupie;
— dyskusje grupowe: nauka słuchania, formułowania swoich opinii, rozumie-
nie pojęć;
— zadania plastyczne: pozwala wyrazić siebie i myśli w inny, graficzny sposób; 
— zadania dramowe (teatralne): praca z ciałem, rytmem, otwiera na nowe 
doświadczenia, pomaga w skupieniu i rozumieniu zjawisk. 

Narzędzia

Przestronna sala bez ławek, materiały papiernicze: kartki, kredki, wydruki 
załączników lub odręczne rysunki, sprzęt grający – muzyka z różnych kręgów 
kulturowych, tablica do prezentacji prac uczniów, książka My ludzie, kłębek 
wełny lub sznurek.

Harmonogram przedsięwzięcia

Spotkanie nr 1 (1,5 godziny)

1. Wprowadzenie.
Powitaj grupę i jeśli się nie znacie, przedstaw się. Poproś, by każdy 
powiedział, jak ma na imię. Powiedz, o czym będziecie dziś mówić, 
przedstaw tytuł i cele dzisiejszego warsztatu. Zapytaj grupę, co im się 
kojarzy, gdy słyszą temat. Co to znaczy różnić się? Zapisz wypowiedzi 
na kartce lub tablicy (przydadzą się na koniec spotkania – 10 minut).

2. Ćwiczenie: Poznajmy się. 
Zaczniemy od rozgrzewki-integracji. Poproś grupę o to, by wstała 
i zaczęła powoli chodzić po sali. Po chwili poproś, by na twój znak każ-
dy się zatrzymał (wyznacz znak, jaki to będzie: klaśniecie czy okrzyk). 
Przywitaj się z osobą, która stoi najbliżej ciebie, powiedzcie sobie jedną 
rzecz o sobie. Jeśli jesteście gotowi, znów chodzimy, tym razem dwa 
razy wolniej niż ostatnio. Daj znak i znów poproś o zatrzymanie się. 
Znów przywitaj się z osobą, która stoi blisko. Powiedzcie sobie coś cze-
go nie lubicie robić. Kontynuuj ćwiczenie do 4–5 zmian, zmieniaj tempo 
i kierunki chodzenia po sali, zadawaj inne pytania np.: Coś czego nigdy 
nie robiłem/am? zawsze gdy rano wstaję…., raz mi się zdarzyło… kiedyś 
wierzyłem/am, że…? itp. (20 minut).

3. Ćwiczenie: Kim jestem? 
Rozdaj każdemu kartkę i coś do pisania, poproś o odrysowanie swojej 
ręki i wpisanie w miejsce odrysowanych palców 5 rzeczy, które mówią 
kim jestem? Np. do jakich grup należysz, co lubisz, z czym się utożsa-
miasz. Omówcie na forum to, jakie rzeczy się tam pojawiły. Zazwyczaj 
pojawiają się kategorie związane z: hobby (gry, piłka), rodzina, wygląd, 
miejsce zamieszkanie, kraj pochodzenia. Zapytaj młodzież o to, która 
z tych rzeczy to ich wybór, sami zdecydowali, że tacy będą. Poroz-
mawiajcie o tym, że to jacy jesteście, kształtujecie nie tylko sami, ale 
wpływa na to miejsce, gdzie się urodziliście, w jakiej rodzinie, w jakim 
państwie, kulturze, jakim językiem mówicie, jak wyglądacie, czy jesteście 
pełnosprawni czy nie. Podsumuj mówiąc o tym, jak wiele czynników 
wpływa na to kim jesteśmy i poznając nową osobę dobrze o tym pamię-
tać, że ona w takiej „łapce” ma inne rzeczy (20 minut).
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4. Ćwiczenie: Co nas łączy, co nas różni. 
Podziel grupę na mniejsze 3-, 4-osobowe grupki. Rozdaj dużą kartkę i flama-
stry. Poproś, by na kartce narysowali kwiatka o dużym środku i tylu płatkach, ile 
osób w grupie (możesz mieć już przygotowane ksero). Poproś, by U/U wpisali 
w środku 3 rzeczy, które ich łączą, każda z nich to lubi, ma, widziała, była, zna. 
W płatkach niech każdy wpisze 3 rzeczy, które go wyróżniają od innych, zadbaj 
by to były rzeczy charakterystyczne tylko dla tej osoby. Omówcie, czego się 
dowiedzieli o sobie i innych w tym ćwiczeniu (30 minut).

5. Zamknięcie. 
Podsumuj to, co się dziś zadziało na zajęciach. Poproś, by każdy powiedział, 
czego się dziś dowiedział. Co mu się podobało, a co nie. Pokaż kartkę, tablicę 
z wypisanymi na początku sformułowaniami, co to znaczy się różnić, zapytaj, 
czy by coś dodali do tego (15 minut).

Spotkanie nr 2 (1,5 godziny)

1. Wprowadzenie.
Powitaj grupę, zapytaj, co U/U pamiętają z poprzednich zajęć. Powiedz, o czym 
będziecie dziś mówić, przedstaw tytuł i cele dzisiejszego warsztatu (5 minut).

2. Ćwiczenie: Lustrzane odbicie. Rozgrzewka-integracja. Zabawa w parach, 
poproś o dobranie się w pary i zabawę w lustro. Poproś, by osoby ustaliły, kto 
jest osobą A i B. Zaczyna osoba A, pokazuje jak się zachowuje rano przed wyj-
ściem do szkoły, druga osoba ją naśladuje. Po 5 minutach zrób zamianę, teraz 
pokazuje osoba B a druga ją naśladuje. Omówcie, co było łatwe, trudne w tym 
zadaniu (15 minut).

3. Ćwiczenie: Super Moce. Rozdaj każdemu kartkę i poproś o narysowanie 
swojego symbolu super bohatera. Krótko omów, kto to jest super bohater: 
ktoś kto ma jakąś super siłę, coś, co go odróżnia od innych oraz co daje, dzięki 
czemu pomaga innym. Niech będzie na nim zawarte, kto w czym jest super 
dobry i może się tym podzielić z innymi, wnieść do tej grupy. Poproś o prezen-
tację rysunków, stwórzcie tablicę z waszymi super mocami (25 minut).

4. Dyskusja: Czy łatwo jest się różnić? Porozmawiajcie teraz o tym, jakie 
wyzwania pojawiają się, jeśli się różnimy. Pokaż grupie kartkę z rysunkiem licz-
by 6. Połóż ją tak, by jedna strona grupy widziała 6 a druga 9. Zapytaj, co jest 
na obrazku? Część grupy powie, że 6 a część 9, będą też tacy co powiedzą, 

że to ślimak lub haczyk. Zapytaj kto ma rację? Poprowadź dyskusję 
o tym, jak możemy widzieć te same rzeczy w różny sposób. Zapytaj 
U/U, co zazwyczaj myślimy o ludziach, który myślą inaczej/widzą 
rzeczy inaczej? 

Podsumowaniem ćwiczenia powinna być rozmowa o tym, że dobrze 
jest wiedzieć, że ludzie się różnią i że mogą inaczej widzieć, i rozumieć 
rzeczy i zjawiska, bo mają inne doświadczenie, zwyczaje itd. (15 minut).

Dodatkowe działanie: jeśli masz taką możliwość, na koniec tej części, 
przeczytaj z grupą książkę Elizy Piotrowskiej My Ludzie (10 minut).

5. Ćwiczenie: Rytmy Świata. 
Zaproś grupę na mały festiwal muzyczny. Powiedz, że będziemy słu-
chać teraz muzyki. Puść muzykę z różnych kręgów kulturowych, ważne, 
żeby nie folklorystyczną, ale popularną, zadbaj o różnorodność np.: 
— Bohemian Rapsody, Queen, Wielka Brytania;
— Love Letter to myself , Faye Wong, Chiny;
— Agolo, Angelique Kidjo, Benin;
— Ai se eu te pego!, Michel Teló, Brazylia.

Najpierw wysłuchacie fragmentów piosenek, jeśli dzieci chcą wstać 
i się ruszać, to nie zniechęcaj ich. Po wysłuchaniu wszystkich piose-
nek poproś, żeby teraz każdy się wsłuchał w rytm i pomyślał, co go 
charakteryzuje. Puść pierwszą piosenkę, zatrzymaj po chwili, spiszcie 
wspólnie jej cechy. Następnie zróbcie to samo z kolejnymi piosenkami. 
Porozmawiajcie o różnicach i podobieństwach w tych rytmach. Zapytaj 
uczniów, jak myślą, skąd się biorą te różnice. Wprowadź termin różnic 
kulturowych i to, że kultury się różnią, wymieńcie sobie parę kategorii, 
w których się mogą różnić: klimat, język, otwartość/dystans do ludzi, 
sposób ekspresji (mówienia, poruszania się), wiara, historia, święta, 
które obchodzą (podpowiedzią może być treść książki My Ludzie, ale 
głównie wiedza i doświadczenie uczniów, jeśli w grupie nie ma dzieci 
o różnym pochodzeniu kulturowym, zapytaj o doświadczenie dzieci 
z podróżowania). Podsumuj tę część mówiąc, że różnice kulturowe są 
i będą, że jest to część naszego świata. Warto o nich wiedzieć i pamię-
tać przy spotkaniach z osobami z innych kultur (15 minut).

Ja
k 

do
br

ze
 s

ię
 ró

żn
ić

?
M

al
in

a 
Ba

ra
no

w
sk

a-
Ja

nu
sz



4 0
4 0

4 0

4 1
4 1

4 1

Sp
ra

w
ie

dl
iw

oś
ć 

sp
oł

ec
zn

a
Po

ra
dn

ik
 m

et
od

yc
zn

y

6. Podsumowanie: Zaproś grupę do zakończenia zajęć, usiądźcie w kręgu, 
podaj jednej osobie kłębek wełny (lub sznurek), zacznij ty, powiedz, za co 
dziękujesz dzieciom i czego się dowiedziałeś/aś na tych zajęciach, zatrzymaj 
początek sznurka, a kłębek rzuć do kolejnej osoby. Tym sposobem stworzycie 
sieć powiązań. Będzie to symboliczna siatka wspólnego doświadczenia, jakim 
było uczestnictwo w tych zajęciach.

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

W trakcie realizacji zajęć ważne, by łączyć dzieci w grupy i pary losowo,  
tak by nie pracowały zawsze w tych z tymi samymi osobami. Warto zadbać 
o nieśmiałe osoby przy rysowaniu super mocy, podejść i zachęcić do naryso-
wania swoich mocnych stron. 

Ewaluacja

Ostatnia, podsumowująca część spotkania ma charakter ewaluacji. 
Dzięki wspólnej rundce dowiesz się czego dzieci nauczyły się na spotkaniu, 
co im się podobało, a co nie, jakie uczucia im towarzyszyły podczas zajęć. 

Preferowane kompetencje edukatorki kulturowej/
edukatora kulturowego

Dobrze, żeby osoba prowadząca zajęcia z dużą uważnością i wrażliwością 
podchodziła do różnorodności w grupie. Często nieświadomie odwołujemy 
się do stereotypów dotyczącej danej kultury, co skutkuje ich wzmocnieniem 
i wtłoczeniem osoby w daną rolę. Dlatego dobrze, by osoba prowadząca była 
świadoma tego, jaką stereotypową wiedzę ma się na temat danej kultury, 
by się do niej nie odwoływać. Jednocześnie sposobem na poradzenie sobie 
z takimi treściami w grupie jest sprowadzanie rozmowy do osobistych, indy-
widualnych doświadczeń, a nie generalizowanie. Jeśli w grupie mamy osobę 
z danej kultury, warto zapytać ją o to, jak ona się zachowuje, jak świętuje się 
w jej domu. 

Źródło

Fragmenty scenariusza były wykorzystywane z projekcie WARS i SAWA 
bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych 
oraz w scenariuszach z publikacji Wkręceni w wielokulturowość realizo-
wanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Inspiracją, do niektó-
rych ćwiczeń są zajęcia edukacyjne prowadzone w MHŻP Polin. 

Wkręceni w wielokulturowość: www.wielokulturowe.ceo.org.pl/sites/
wielokulturowe.ceo.org.pl/files/wkreceni_publikacja_final.pdf

Ja
k 

do
br

ze
 s

ię
 ró

żn
ić

?
M

al
in

a 
Ba

ra
no

w
sk

a-
Ja

nu
sz



4 3
4 3

4 3

Sp
ra

w
ie

dl
iw

oś
ć 

sp
oł

ec
zn

a
Po

ra
dn

ik
 m

et
od

yc
zn

y

Dziewczyny 
mierzą wysoko

Agnieszka Sosińska Temat

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic w wieku gimnazjalnym. 
Ma na celu przełamywanie stereotypów płci w wyborze dalszej ścieżki 
edukacyjnej i w wyborze kariery zawodowej. Ma także zachęcić uczest-
ników i uczestniczki do poszerzenia wachlarza możliwych przyszłych 
wyborów edukacyjnych i zawodowych. Projekt został przygotowany 
z uwzględnieniem komponentu antydyskryminacyjnego. Uzupełnie-
niem warsztatów równościowych Dziewczyny mierzą wysoko, których 
dotyczy niniejszy scenariusz, są warsztaty wendo – dwudniowy tre-
ning samoobrony i asertywności dla dziewcząt. Jest to element, który 
ma wspierać przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć z jednej 
strony, a świadomość własnych granic i podniesienie poczucia własnej 
wartości oraz własnej decyzyjności u uczestniczek – z drugiej.

Grupa odbiorcza

Pisząc projekt, sięgnęłyśmy do statystyk polskich i zagranicznych, do 
naszego doświadczenia pracy z młodzieżą i doświadczenia związane-
go z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. 
Spróbowałyśmy także pokazać film Dziewczyny mierzą wysoko i omówić 
go z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku podczas pierwszej edycji pro-
jektu. Doszłyśmy do wniosku, że na etapie gimnazjum młodzież zaczyna 
myśleć o dalszej edukacji i swoich planach zawodowych, ale nie jest to 
jeszcze etap, na którym te plany są ostatecznie sprecyzowane. Jedno-
cześnie jest to ważny etap w kształtowaniu się postaw, w dokonywaniu 
wyborów życiowych, w rozwoju samoakceptacji i akceptacji dla innych. 
Uznałyśmy także, że czas, jaki przeznaczamy na warsztat, metody pracy, 
stopień trudności poruszanych zagadnień sprawdzą się w pracy z mło-
dzieżą w wieku gimnazjalnym. Naszym celem było dotarcie do młodzie-
ży z mniejszych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców), która rza-
dziej lub w bardziej ograniczonym stopniu ma okazję korzystać z takich 
form pracy jak warsztat czy zajęcia pozalekcyjne, niż młodzież w dużych 
miastach. Warsztat równościowy jest przewidziany dla grupy chłopców 
i dziewcząt, zaś wendo zgodnie z filozofią tej metody – dla samych 
dziewcząt. Przed rozpoczęciem działań przede wszystkim mówimy,  
ile potrwają zajęcia, jakie są główne założenia – tematyka, sposób pra-
cy, kim jesteśmy my – prowadzące i kto współorganizuje wydarzenie 
w danej szkole/instytucji.
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Główne cele

Celem projektu jest zwalczanie stereotypów płciowych w zakresie wyborów 
edukacyjnych i zawodowych. Kolejny cel to wzmocnienie decyzyjności uczest-
niczek i uczestników oraz poszerzenie możliwych wyborów w zakresie dalszej 
edukacji i wyboru zawodu.

Celem projektu jest także dotarcie do młodzieży z małych miejscowo-
ści – zdecydowałyśmy się na wybór kryterium za pomocą określenia liczby 
mieszkańców i mieszkanek. Miały to być miejscowości liczące do 20 tysięcy 
mieszkańców. Uznałyśmy, że mimo rozwoju nowych mediów, młodzież z miast 
i większych miejscowości ma większe szanse na udział w warsztatach, w pra-
cy metodami aktywnymi, w zajęciach pozaszkolnych czy w takich formach 
aktywności, które zakładają z jednej strony duże zaangażowane własne, otwar-
tą formułę wypowiedzi i wyrażania się, brak oceniania (jaki można zapewnić 
na sali warsztatowej i co ją odróżnia od klasycznej godziny przedmiotowej), 
a z drugiej strony edukację włączającą komponent różnorodności i komponent 
antydyskryminacyjny. Kolejnym priorytetem w projekcie było zachęcenie do 
własnego rozwoju i wzmocnienie poczucia własnej wartości – poprzez roz-
mowę o wzorcach dorosłego, czy dalszego, w obszarze wyboru ścieżki
edukacyjnej i zawodowej, życia – jak także wspólne poszukiwanie wzorców 
(role models), osób, które mają pracę, jaka zapewnia i utrzymanie, i satysfakcję, 
ale też których rozwój i drogę do dzisiejszej pozycji można wspólnie prześle-
dzić i przeanalizować. Ważnym celem było ponadto wzmacnianie w dziew-
czętach rozumienia przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć – dzięki 
warsztatom samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt wendo.

Zakładane efekty

Zakładane efekty to po pierwsze, poszerzenie wachlarza możliwych wyborów 
edukacyjnych i zawodowych uczestników i uczestniczek. Rozmowa o stereo-
typach płciowych w zakresie wyboru dalszej edukacji, zawodu i szerzej, miej-
sca na rynku pracy. Wzmocnienie własnej decyzyjności wśród uczestników 
i uczestniczek oraz poczucia własnej wartości. Danie uczestnikom i uczest-
niczkom przestrzeni dla swobodnej wypowiedzi i dyskusji z trenerką w roli 
moderatorki. Znalezienie wzorców lokalnych, wśród osób znanych uczestni-
kom i uczestniczkom – sąsiadów, znajomych, członków lokalnej społeczności, 
na podstawie inspirującego filmu Dziewczyny mierzą wysoko przygotowanego 
przez Feminotekę i stanowiącego narzędzie edukacyjne do wykorzystania na 

warsztacie. Ale też znalezienie globalnych wzorców – wśród osób, 
które mają zawody przełamujące stereotypy płci, ale też takich, których 
zawód jest pasją, jest ciekawy, daje satysfakcję, zapełnia nie tylko byt, 
ale także pozwala się realizować, rozwijać. Efektem projektu było także 
wzmocnienie świadomości na temat funkcjonowania mechanizmów 
dyskryminacyjnych wśród uczestniczek i uczestników, a także na temat 
tego, jak przeciwdziałać, jak bronić się przed dyskryminacją. Innym 
zakładanym efektem było wzmocnienie lokalnej społeczności.

Kolejnym – promowanie i praktyczne wykorzystanie filmu i książeczek 
Dziewczyny mierzą wysoko – materiałów dla nauczycieli/nauczycielek, 
edukatorów i trenerek. Projekt zakładał także przeprowadzenie 10 war-
sztatów wendo i warsztatów równościowych w 10 wyłonionych
w konkursie miejscowościach. Istotne było także zwiększenie dostę-
pu do warsztatów młodzieży spoza dużych miast i miejscowości oraz 
zwiększenie świadomości na temat tego, jak tworzą się wybory i ścieżki 
zawodowe i edukacyjne oraz jakie czynniki mogą na nie wpływać.

Czas i miejsce działania

Założeniem projektu było przeprowadzenie 3-godzinnego warsztatu. 
W realiach szkolnych sprawdza się prowadzenie warsztatu w trak-
cie roku szkolnego, w terminie ustalonym z dyrekcją/pedagogiem 
szkolnym/wychowawcą/pracownikiem domu kultury lub inną osobą 
zgłaszającą szkołę do uczestnictwa w projekcie i odpowiedzialną za 
organizację działań na miejscu. Warsztat trwa przez 3 kolejne lekcje, 
z zachowaniem przerw dla uczestników i uczestniczek zgodnie z pla-
nem szkolnym, czyli z dzwonkami na przerwę.

Metody działań

Warsztat prowadzony metodami aktywnymi, praca wspólna całej gru-
py: burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, wspólne pre-
zentacje efektów na poszczególnych etapach pracy. W założeniu praca 
łączy zebranie wiedzy, doświadczeń, pomysłów uczestników i uczestni-
czek oraz pracę nad zadanymi zagadnieniami na podstawie filmu
Dziewczyny mierzą wysoko. Cele mogły zostać osiągnięte również 
dzięki formule warsztatu z elementem kontraktu – warsztatu, który 
zakłada danie wszystkim możliwości i swobody wypowiedzi, na którym 
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umawiamy się na nieocenianie innych, na to, że pomysły, wnioski i wypowie-
dzi mogą być różnorodne, szanujemy siebie i innych, nie przerywamy sobie 
nawzajem itd.

Narzędzia

Laptop, rzutnik, ekran do rzutnika lub biała ściana/tablica, na którą można pro-
jektować obraz z rzutnika. Sala, która pozwala na zasłonięcie okien podczas 
projekcji filmu. Sala z krzesłami i stołami – idealna jest sala, która pozwala 
zarówno na ustawienie krzeseł w kręgu na początkową część warsztatu, 
zapoznanie, jak i na pracę w grupach – np. pojedyncze stoły i wokół po kilka 
krzeseł, a także na pracę indywidualną – notowanie, pisanie np. każdej osobie 
w swojej ławce czy przy swojej części stołu. Dobrze się sprawdza większa kla-
sa szkolna czy np. większa sala w domu kultury.

Materiały warsztatowe: taśma malarska, markery, długopisy, flipchart (lepiej) 
lub tablica ścieralna, zapas papieru do flipcharta lub szarego papieru, kartki A4, 
kolorowe post-ity.

Harmonogram przedsięwzięcia

Warsztat rozpoczynam od przedstawienia się, ustalenia szczegółów tech-
nicznych (czas trwania, przerwy), opowiedzenia skąd jestem, skąd się wziął 
pomysł na warsztat i projekt, gdzie jeszcze prowadzimy warsztaty, kto jest 
lokalnym koordynatorem. Następnie puszczając taśmę malarską, na której 
wszyscy wpisują swoje imiona po sali, proszę wszystkich, żeby się przedsta-
wili w parach – 1 osoba z pary przedstawia drugą. Ponieważ warsztat nazywa 
się Dziewczyny mierzą wysoko, zachęcam do podania 2 informacji o sobie 
– mogą być o pasjach i zainteresowaniach, ale nie muszą, decyzja należy 
do każdego indywidualnie.

Dalej w formie burzy mózgów zachęcam do wspólnego spisania skojarzeń 
z hasłem Dziewczyny mierzą wysoko. Po tym etapie (lub wcześniej, po przed-
stawieniu się), spisuję krótki kontrakt na czas wspólnej pracy, zachęcam 
uczestników i uczestniczki do proponowania swoich zasad do kontraktu  
(np. wyciszamy telefony, jesteśmy punktualni, mówi jedna osoba, nie ma głu-
pich pomysłów itp.). Następnie w grupach lub wspólnie na forum uczestnicy 
i uczestniczki mają za zadanie zastanowić się, czy znają osoby, o których 
mogą powiedzieć, że „mierzą wysoko” i to uzasadnić. Jeśli praca przebiega 

w grupach, proszę o prezentację na forum, a plakaty z notatkami roz-
wieszamy w sali za pomocą taśmy malarskiej. Następnie szukamy 
przykładów takich osób wspólnie lub w grupach, chodzi o osoby znane 
osobiście uczestnikom i uczestniczkom – np. członków lokalnej spo-
łeczności, sąsiadów czy osób, które pochodzą z sąsiedztwa – i również 
zbieramy wyniki. Następnie wspólnie oglądamy film Dziewczyny mierzą 
wysoko i zastanawiamy się, o czym był – tu czasem pojawiają się głosy 
ze strony chłopców, że nie było żadnego mężczyzny – i to jest dobry 
moment, by się przy tym chwilę zatrzymać. Zastanawiamy się i dyskutu-
jemy, dlaczego w filmie wystąpiły tylko kobiety i znów proszę uczestni-
ków i uczestniczki, by zastanowili się, jacy znani im mężczyźni mogliby 
wystąpić w podobnym filmie. W ten sposób szukamy męskich wzorców 
czy autorytetów i możemy ich doreprezentować na warsztacie. W dal-
szej części w nowych grupach uczestnicy zastanawiają się, (1) dlacze-
go dana bohaterka (po 1 dla każdej grupy) wystąpiła w naszym filmie, 
oraz (2) odtwarzają jej ścieżkę edukacyjną/ścieżkę kariery/decydujące 
momenty w życiu – odpowiadając na pytania o to, jak to się stało i co 
sprawiło, że jest dziś w tym miejscu w swoim życiu zawodowym, w któ-
rym ją oglądamy. Praca każdej z grup zostaje zaprezentowana na forum 
i wspólnie omówiona. To także czas, by przypomnieć sobie dokładnie 
historie bohaterek i je skomentować. To jest również drugi etap pracy 
nad tym, jak postrzegamy bohaterki, wybory życiowe swoje i innych, 
często padają słowa: stereotypy, dyskryminacja czy też słowa o tym, 
co typowe lub nie – dla kobiet i mężczyzn – jest to więc przestrzeń na 
rozmowę o stereotypach płciowych w odniesieniu do edukacji i rynku 
pracy. Następnie każdy indywidualnie zastanawia się nad tym, co może 
mu/jej pomóc w osiągnięciu stawianych sobie celów – mogą być to 
cele edukacyjne i zawodowe, ale mogą też być związane np. z własnym 
hobby. Kolejnym krokiem jest zebranie za pomocą post-itów pomysłów 
na flipcharcie i wspólnie odczytanie całości. Zdarza się, że na tym etapie 
warsztat się kończy, a jeśli wystarcza czasu, zapraszam najpierw, przed 
powyższym zamykającym ćwiczeniem, uczestników i uczestniczki do 
indywidualnego zastanowienia się, co jest dla nich ważnym do osiąg-
nięcia celem. Potem proszę, by spisali, co jest im potrzebne, by go 
zrealizować. A na trzecim etapie – o pogrupowanie elementów w takie, 
które już mają i posiadają, i takie, które będą mogli nabyć czy podszkolić 
w przyszłości. Na koniec zachęcam do przyjrzenia się tym zasobom, 
umiejętnościom, pomysłom czy wiedzy, jakie już posiadają i mogą 
z nich czerpać starając się osiągnąć to, co dla nich ważne. 
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Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Istotna jest dbałość o przestrzeń wypowiedzi dla wszystkich, o to by mogły 
wybrzmieć różne wypowiedzi, o nieocenianie, wzajemny szacunek. Często 
także – czas na oswojenie się z metodami pracy. Ponieważ warsztat zawie-
ra elementy antydyskryminacyjne, dbam szczególnie o te właśnie elementy. 
Na koniec warsztatu staram się zostawić coś dla każdego – mogą to być np. 
książeczki Dziewczyny mierzą wysoko, ale też mogą to być kolorowe kartki, na 
których uczestnicy i uczestniczki indywidualnie i sami dla siebie notują, czego 
się dowiedzieli podczas warsztatu. Uczestnicy i uczestniczki wpływają na prze-
bieg działań poprzez swój aktywny udział, zadawane pytania, czas, jaki chcą 
poświęcić poszczególnym zadaniom, główne zagadnienia i tematy, o których 
chcą rozmawiać, które ich intrygują czy budzą ich emocje. Niekiedy kieruje 
to warsztat bardziej w stronę poszukiwania różnych znanych im zawodów, 
niekiedy w stronę własnych pasji i możliwości rozwoju, a niekiedy w stronę 
zagadnień związanych z różnorodnością i brakiem dyskryminacji.

Ewaluacja

Można uwzględnić w przebiegu warsztatu przeprowadzenie na koniec ankiety 
ewaluacyjnej, złożonej z pytań zamkniętych i otwartych, oraz zebrać wyniki an-
kiet i analizować je zbiorczo, jeśli prowadzony jest cykl warsztatów. Podobną 
ankietę np. w formie elektronicznej, przesłaną za pomocą poczty elektronicz-
nej, ale dotyczącą organizacji warsztatów, można przeprowadzić z lokalnymi 
organizatorami.

Preferowane kompetencje edukatora kulturowego/ 
edukatorki kulturowej

Osoba mająca doświadczenie w pracy z młodzieżą, w edukacji antydyskrymi-
nacyjnej czy też w obszarze zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dys-
kryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Może to być trener/ka, 
edukator/ka, ale też np. pedagog/pedagożka czy wychowawca/wychowaw-
czyni. Dobrze, by osoba prowadząca miała doświadczenie w pracy metodami 
aktywnymi, znała przebieg procesów grupowych, dostosowywała szczegóło-
we zadania i metody do potrzeb danej grupy na danym etapie pracy.

Źródło

Warsztat był prowadzony przez trenerkę Agnieszkę Sosińską, wypra-
cowany został w ramach projektu Dziewczyny mierzą wysoko, realizo-
wanego przez fundację Feminoteka przy wsparciu firmy Boeing. Część 
informacji zamieszczonych powyżej wynika z praktyki wypracowanej 
w trakcie trwania pierwszej (2013–2014) i drugiej (od 2015) edycji pro-
jektu, czyli w toku realizowania kolejnych warsztatów. Film Dziewczyny 
mierzą wysoko jest pomocą edukacyjną, do korzystania z której zachę-
camy serdecznie nauczycieli, edukatorki, trenerów i inne osoby pracu-
jące z młodzieżą. Sam scenariusz warsztatu można dostosowywać do 
potrzeb nieco młodszej, jak i nieco starszej grupy wiekowej. Może też 
być przyczynkiem do dyskusji na lekcji WOS, przedsiębiorczości czy 
na godzinie wychowawczej. Film jest dostępny w internecie: 
www.youtube.com/watch?v=LE0LpYdzCSs. W wersji z angielskimi 
napisami: www.youtube.com/watch?v=CSntx1BJntc.

Warsztaty są prowadzone przez trenerki współpracujące z Feminoteką. 
Feminoteka ogłasza również konkurs dla szkół i innych instytucji pracu-
jących z młodzieżą. Warsztat wendo i warsztat równościowy to bezpłat-
na, finansowana w ramach projektu nagroda, której kosztów szkoły nie 
ponoszą. Zespół Feminoteki wyłania 10 zwycięzców konkursu. Zgłosze-
nie konkursowe to także deklaracja ze strony lokalnego koordynatora, że 
zrekrutuje grupę, ustali termin warsztatów w porozumieniu z trenerkami 
oraz ze szkołą/instytucją, a także znajdzie salę, w której będą mogły 
odbyć się warsztaty. W ramach projektu finansowane są materiały – 
w tym płyty z filmem i książeczki Dziewczyny mierzą wysoko, prowadze-
nie warsztatu, dojazd i – jeśli jest konieczny – nocleg trenerek.
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Równa 
kultura 

Magda Szewciów Temat

Równa kultura to warsztat antydyskryminacyjny dla osób pracujących 
w obszarze kultury. Tworzenie działań animacyjnych bez perspektywy 
antydyskryminacyjnej może wzmacniać społeczne struktury margina-
lizacji danych grup społecznych a także powielać istniejące w kulturze 
stereotypy i uprzedzenia. Zwłaszcza w kontekście projektów społecznie 
zaangażowanych wrażliwość na różnice między ludźmi jako indywidu-
alnymi jednostkami, ale także jako członkami/członkiniami danych grup 
społecznych wydaje się niezwykle istotna. Włączenie perspektywy 
antydyskryminacyjnej w działania instytucji kultury czy inicjatorów/
inicjatorek działań z zakresu edukacji kulturowej otwiera szerokie 
spektrum poszukiwań/aktywności artystycznych, badawczych i aktywi-
stycznych. Uwzględnianie różnorodności społecznej czy to na pozio-
mie indywidulanym czy grupowym stawia nowe pytania o dostępność 
dóbr kultury i możliwości włączania poszczególnych grup społecznych 
w podejmowane działania kulturalne. 

Grupa odbiorcza

Warsztaty przeznaczone są dla osób zajmujących się działaniami 
z zakresu edukacji kulturowej i/lub pracują w instytucjach kultury. 
Uczestnikami i uczestniczkami mogą więc być nauczyciele i nauczyciel-
ki, działacze i działaczki, aktywiści i aktywistki, animatorzy i animatorki 
zainteresowane/zainteresowani podejmowaniem działań włączających, 
a nie wykluczających. 

Proponowany warsztat dotyczy podstawowego zakresu wiedzy na 
temat dyskryminacji i skierowany jest do osób nieposiadających wiedzy 
antydyskryminacyjnej. 

Diagnoza

Warsztat jest propozycją uzupełniającą wiedzę z zakresu dyskryminacji 
i społecznych nierówności wśród osób zajmujących się działaniami 
z zakresu edukacji kulturowej czy pracujących w instytucjach kultury. 
Edukacja antydyskryminacyjna nie jest elementem programów szkol-
nych ani uniwersyteckich, wiedza z nią związana jest często w Polsce 
zdobywana na drodze edukacji nieformalnej. W obszarze kultury tak jak 
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w innych obszarach aktywności zawodowej pracują osoby z różnym przygo-
towaniem i wykształceniem, a także różną świadomością/wrażliwością anty-
dyskryminacyjną. Jednakże w tej grupie częściej niż w innych obszarach osoby 
mają wpływ na przekazywane treści, wzorce postaw i pozbawioną barier 
dystrybucję dóbr kultury. Jest to także obszar, w ramach którego podejmowa-
ne są działania aktywizacyjne, interwencyjne czy krytyczne często z udziałem 
społeczności lokalnych i grup zagrożonych wykluczeniem. Dlatego tak istotne 
wydaje się uruchomienie u osób upowszechniających dobra kultury wrażliwo-
ści antydyskryminacyjnej, by podejmowane przez nie działania nie generowały 
kolejnych wykluczeń lub nie powielały społecznych stereotypów. 

Główne cele

Równa kultura to warsztaty mające przede wszystkim na celu wsparcie osób 
zajmujących się edukacją kulturową, pracujących z grupami i/lub w instytu-
cjach kultury w podejmowaniu działań z uwzględnieniem perspektywy antydy-
skryminacyjnej. Cele szczegółowe to: 
— zapoznanie uczestniczek i uczestników z podstawowymi pojęciami, takimi 
jak tożsamość, stereotyp, uprzedzenie i dyskryminacja (w tym – wyposażenie 
uczestniczek i uczestników w wiedzę na temat różnicy między stereotypami, 
a uprzedzeniami);
— uruchomienie u uczestniczek i uczestników autorefleksji na temat własnej 
tożsamości i jej elementów;
— zwiększenie świadomości wśród uczestniczek i uczestników na temat ist-
niejących stereotypów i możliwości ich kwestionowania oraz uwrażliwienie ich 
na język jako nośnik stereotypów i jedno z narzędzi dyskryminacji;
— uruchomienie u uczestniczek i uczestników refleksji na temat społecznych 
relacji władzy/społecznej hierarchii i ich korelacji z dyskryminacją;
— wyposażenie uczestniczek i uczestników w wiedzę na temat mechanizmu 
dyskryminacji i możliwości przeciwdziałania jej oraz na temat jej różnych form, 
rodzajów i poziomów;
— uruchomienie wrażliwości na przejawy dyskryminacji na różnych poziomach;
— zwiększenie świadomości uczestniczek i uczestników na temat wyklucza-
jących określeń i poprawności językowej w mówieniu o danych osobach/gru-
pach i do danych osób/grup.

Zakładane efekty

Osoby uczestniczące w warsztacie zdobędą podstawową wiedzę na 
temat dyskryminacji i przeciwdziałania jej. Zdobyta wiedza może przy-
czynić się do zwiększenia dostępności tworzonych przez nie działań 
czy wydarzeń począwszy od formułowania ogłoszenia po dobór grup 
odbiorczyń i odbiorców. Perspektywa antydyskryminacyjna może także 
stać się inspiracją do podejmowania ciekawych i zaangażowanych pro-
jektów z uwzględnieniem potrzeb i możliwości poszczególnych grup 
społecznych. Z pewnością będzie stanowić istotne wsparcie przy projek-
tach czy działaniach zakładających partycypację społeczności lokalnych. 

Warsztat można rozbudowywać i włączyć w szerszy program zwięk-
szający kompetencje pracownic i pracowników kultury lub dotyczący 
dostępności kultury. Scenariusz może także stanowić podstawę dla 
programu antydyskryminacyjnego dotyczycącego poszczególnej formy 
lub rodzaju dyskryminacji, by pogłębić wiedzę osób uczestniczących 
w wybranym obszarze.

Czas i miejsce działania

Czas na warsztaty to maks. 8 godzin, można jednak program rozbić 
na dwa spotkania po maks. 4 godziny. Do programu włączyć prze-
rwy i czas na ćwiczenia pobudzające i/lub zwiększające koncentrację 
w sytuacji spadku energii w grupie. 

Warsztaty mogą być organizowane w instytucjach kultury lub placów-
kach edukacyjnych. Potrzebna jest duża, najlepiej jasna sala bez stołów, 
z możliwością swobodnego przemieszczania się. Krzesła dla osób 
uczestniczących należy ułożyć w kręgu, by wszystkie osoby się widziały. 

Metody działań

Warsztat prowadzony przy użyciu metod aktywnych takich jak ćwicze-
nia integracyjne, praca w podgrupach, dyskusja, elementy dramy i mini-
-wykłady w momentach podsumowujących dany etap. Program zakłada 
duży wkład uczestniczek i uczestników, wymianę myśli i doświadczeń, 
by wspólnie wypracować wnioski. Inaczej wszystkie cele warsztatu  
nie będą mogły być zrealizowane. 
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Narzędzia

Zestaw materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów to: 
— flipchart i blok flipchartowy;
— markery (przede wszystkim czarne, ale też czerwone, niebieskie, zielone);
— karty zadań (liczba kopii zgodna z liczbą uczestników i uczestniczek);
— podkładki do pisania;
— długopisy;
— białe kartki A4;
— taśma malarska;
— sześć krzeseł, stół i butelka z wodą.

Harmonogram przedsięwzięcia

Rundka początkowa i powitanie
Warsztat rozpoczynam od powitania wszystkich osób uczestniczących 
i przedstawienia się. Po powitaniu osób, jeśli warsztat jest w ramach jakiegoś 
większego działania, warto przedstawić kontekst i opowiedzieć o całym 
projekcie w skrócie. 

Następnie puszczając taśmę malarską proszę o przedstawienie się i napisanie 
swojego imienia lub ksywki (tak jak dana osoba chce, by się do niej zwracano 
w trakcie warsztatu). Warto przed puszczeniem taśmy zapytać grupę, czy 
możemy się chociaż na czas warsztatu zwracać po imieniu. Zwykle poza proś-
bą o imię, proszę o powiedzenie kilku słów o sobie (np. kim jestem i czym się 
zajmuję oraz jakie mam oczekiwania względem warsztatu). Po przedstawieniu 
się prezentuję w skrócie program warsztatów, odnoszę się do oczekiwań 
oraz informuję o kwestiach technicznych (czas trwania warsztatu, przerwy 
itp.). Przed rozpoczęciem kolejnych części warsztatu ustalam z grupą zasady 
współpracy lub proponuję gotowe zasady do przyjęcia/zmiany przez grupę. 
Proponowane zasady to: 
Dobrowolność
Aktywność na swoje 100 %
Nie oceniamy się 
Komunikat „ja” 
Szacunek dla różnic
Tu i teraz
Dyskrecja

Mówi jedna osoba – nie przerywamy sobie
Uważność
Telefony na minimum 

Zasady można wypisać na kartce flipchartowej lub umieścić na osob-
nych kartkach A4 z adekwatną grafiką lub znakiem graficznym. Zarówno 
listę zasad, jak i kartki należy po omówieniu i zatwierdzeniu zawiesić 
w sali na ścianie w widocznym miejscu, by towarzyszyła osobom 
uczestniczącym w trakcie warsztatu. Proponując zasady należy każdą 
z nich omówić i wyjaśnić, by mieć pewność, że każda osoba uczest-
nicząca rozumie jej znaczenie. Chcąc np. wprowadzić komunikat „ja” 
najlepiej sprawdzić czy jest znany uczestnikom i uczestniczkom, jeśli 
nie, warto podać przykład i wytłumaczyć, jaki jest cel takiego sposobu 
formułowania wypowiedzi.

Integracja
Po ustaleniu zasad warto wprowadzić jakieś luźne ćwiczenie pozwalają-
ce osobom uczestniczącym poznać się lepiej i pobyć ze sobą nawzajem. 
Możliwości na integrację jest wiele, ważne by ćwiczenie nie zajęło zbyt 
dużo czas, zawierało trochę ruchu, by pobudzić energię w grupie a tak-
że by osoby miały możliwość wymienić się informacjami na swój temat. 

Moja propozycja to uproszczona wersja ćwiczenia Koncentryczne kręgi. 
Zapraszam osoby do spacerowania/poruszania się po sali, a następnie 
na klaśnięcie dobranie się w pary i porozmawianie na podany przeze 
mnie temat. Każda para ma 2 minuty na rozmowę, po 1 minucie na oso-
bę, klaśnięciem sygnalizuję zmianę w parze. Na kolejne klaśnięcie osoby 
wracają do spacerowania/poruszania się po sali. Ważne, by w miarę 
możliwości osoby przy kolejnych tematach dobierały się w nowe pary. 

Sugerowane tematy do rozmów:
1. Co robisz w wolnym czasie?
2. Jak spędziłaś/spędziłeś ostatnie wakacje? 
3. Jaka jest najbardziej zwariowana rzecz jaką zrobiłeś/zrobiłaś  
w swoim życiu?
4. O co poprosiłabyś/poprosiłbyś złotą rybkę?
5. Jaką książkę/artykuł ostatnio czytałaś/czytałeś, opowiedz o tym?
6. Jakie zwierzę lubisz i dlaczego?
7. Dlaczego tutaj jestem?
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I. Tożsamość
Warsztat antydyskryminacyjny na poziomie podstawowym powinien rozpo-
czynać się od pojęcia tożsamości i autorefleksji na temat własnych cech tożsa-
mościowych. Moja propozycja to ćwiczenie Fragmenty tożsamości z publikacji 
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Antydyskryminacja. Pakiet edu-
kacyjny. Przedstawiam zmodyfikowany wariant:

Najpierw każda z osób uczestniczących uzupełnia kartę zadania, czyli wypisuje 
grupy do których uważa, że należy lub z którymi się identyfikuje. Po wypi-
saniu 5 grup proszę by podkreśliły/podkreślili tę grupę, która jest dla nich 
najważniejsza. 

Następnie odczytuję kolejne kategorie, a osoby uczestniczące proszę o wsta-
nie, jeśli wypisały grupę, która należy do tej kategorii. Informuję także, że jeśli 
z jakiś powodów nie będą chciały wstać przy danej kategorii, to nie muszą, 
ale mimo wszystko zachęcam do uczestniczenia w ćwiczeniu. Proszę osoby, 
by siadały dopiero na mój sygnał, zatem po wstaniu chwilę ich przetrzymuję 
i pytam, czy jest to dla nich grupa, którą zaznaczyły jako najważniejszą. Jeśli nie, 
proszę by usiadły. Jeśli tak, proszę by jeszcze chwilę zostały, stojąc i dopiero po 
chwili proszę by usiadły. 

Istotne w tym ćwiczeniu jest by osoby nie rozmawiały w trakcie tego ćwi-
czenia i skupiły się na zadaniu. Ważne jest też, by jednak chwilę przetrzymać 
osoby w pozycji stojącej, by same nie siadały, gdy tylko poczują dyskomfort, ale 
by miały szansę pobyć w pozycji ekspozycji grupowej i ujawnieniem fragmentu 
swojej tożsamości. 

Przykładowe kategorie: religia, pochodzenie, płeć, narodowość, orientacja 
psychoseksualna, zawód, wiek, status ekonomiczny, pozycja społeczna, hob-
by, czas wolny, rodzina, przyjaciele, edukacja, sport, działalność społeczna, 
subkultura, stopień sprawności, orientacja polityczna, sąsiedztwo, dom, język, 
mniejszości, muzyka i sztuka, zwyczaje żywieniowe, światopogląd itp. 

Po przeczytaniu wszystkich kategorii można zapytać, czy osoby chciałyby 
zaproponować jeszcze jakąś kategorię, w której mieści się grupa, do której 
należą, a która nie została jeszcze wyczytana. Jeśli jest propozycja, to tak jak 
wyżej osoby wstają, jeśli czują, że to ich dotyczy i stoją dłużej jeśli to dla nich 
kategoria najważniejsza. 

Po tym doświadczeniu najpierw omawiam z grupą: jak się osoby czuły 
w trakcie i pytam jak im było stojąc w grupie a potem samym. Następ-
nie dyskutujemy na temat tego, czym jest tożsamość i co się na nią 
składa. Podsumowując wprowadzam schemat „koła różnorodności“ 
autorstwa Marilyn Londen i Judy Rosener. 

Na koniec zachęcam osoby uczestniczące do narysowania własnego 
„koła różnorodności” i wypełnienia go cechami własnej tożsamości 
zgodnie ze schematem.

II. Stereotypy i uprzedzenia
Drugim etapem warsztatu jest wprowadzenie pojęć stereotyp i uprze-
dzenie. Jest bardzo wiele możliwości i ćwiczeń do omówienia tych 
kwestii. Proponuję jedno z nich, pochodzące z Wybierz różnorodność. 
Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miej-
scu pracy. 

Gra w etykietki
Proszę osoby uczestniczące o ustawienie się w kręgu, twarzami do 
siebie. Uprzedzam, że będę im naklejać na plecy etykietę z tożsamoś-
cią, po czym każdej osobie „nadaję“ nową tożsamość. Proszę, by osoby 
nie próbowały odczytywać własnej etykiety i powstrzymały się przed 
zaglądaniem na plecy sąsiadki/sąsiada. Następnie proszę grupę o swo-
bodne spacerowanie po sali w milczeniu i zapoznanie się z etykietami 
innych osób. Zachęcam do uruchomienia myśli na temat tych tożsamo-
ści i nie cenzurowanie pierwszych skojarzeń. Po czym proszę, by pomo-
gły innym osobom zgadnąć ich tożsamość, mówiąc im to, co pojawiło 
im się w głowie. Ważne, by uczestniczki i uczestnicy nie mówiły/mówili 
wprost, jaką ktoś ma tożsamość, a używały/używali tylko skojarzeń, 
myśli lub zasłyszanych opinii na temat danej tożsamości. Zadaniem każ-
dej osoby jest odgadnięcie jej własnej tożsamości na podstawie usły-
szanych od innych informacji. 

Jak już wszyscy zgadną, proszę, by osoby usiadły, a wracając na swoje 
miejsce zdjęły etykietę i wyrzuciły do kosza. 

Następnie osoby rozmawiają w parach na podstawie przygotowanych 
wcześniej pytań. Po rozmowach w parach rozmawiamy wspólnie o ich 
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doświadczeniu w tym ćwiczeniu, czym są myśli, jakie im się pojawiają i jak się 
mają do rzeczywistości. Omawiamy definicję stereotypu i różnicy między ste-
reotypem a uprzedzeniem. Podsumowując ćwiczenie, podaję definicję stereo-
typu i uprzedzenia. 

III. Mechanizm dyskryminacji
Trzeci etap warsztatu to poznanie pojęcia dyskryminacja i jak działa mecha-
nizm dyskryminacji. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na istnienie dodat- 
kowego, poza stereotypami i uprzedzeniem, czynnika umożliwiającego zaist-
nienie dyskryminacji, jakim jest władza. Można więc narysować schemat 
obrazujący dyskryminację z pominięciem tego pojęcia: S (stereotypy)  
+ U (uprzedzenia) + ….= D (dyskryminacja), a następnie zapytać o brakujący 
element. Proponuję jednak dodatkowe ćwiczenie dramowe, które pozwoli 
grupie zobaczyć relacje władzy i ich znaczenie – wielka gra o władzę 
z Gry dla aktorów i nieaktorów Augusto Boala. 

Ustawiam na środku sali sześć krzeseł, stół, a na stole butelkę z wodą. Proszę 
grupę, by usiadła wokół przedmiotów i się im przyjrzała. Po czym proszę, by 
chętna osoba ustawiła tak przedmioty, by jeden z nich stał się najpotężniejszy 
i dominował nad resztą. Przedmioty można przesuwać, przenosić, odwracać, 
ustawiać na sobie i obok siebie, ale nie można ich wynosić poza krąg. Następ-
nie kolejne osoby mające pomysł wprowadzają zmiany w ustawieniu. Jeśli 
pomysły się skończą, proszę, aby tym razem chętna osoba ustawiła się w takiej 
pozycji wobec krzeseł, aby to ona była najpotężniejsza i dominowała nad 
przedmiotami. Nie przesuwając jednak żadnego przedmiotu. Jeśli jakaś inna 
osoba będzie miała pomysł, jak bardziej dominować, wchodzi na scenę odbie-
rając siłę poprzedniej. Po chwili, gdy już kilka osób będzie na scenie, następuje 
ożywienie: dotykam ramienia danej osoby i pytam dlaczego uważa, że ma wła-
dzę lub dlaczego dominuje? 

Po chwili kończymy i osoby wracają na miejsca w kręgu.

Omawiam z grupą, jak im było w tym ćwiczeniu, co zobaczyły/zobaczyli,  
w jaki sposób przedmioty a potem osoby dominowały, czy coś im to przypo-
mina i w jaki sposób ta sytuacja łączy się z dyskryminacją. Podsumowując ćwi-
czenie, przedstawiam równanie dyskryminacji i dodaję władzę jako kluczowy 
element dyskryminacji. 

IV. Rodzaje i formy dyskryminacji
Czwarta część warsztatu dotyczy rozróżniania form i rodzajów dyskry-
minacji. W tym celu proponuję pracę z case studies. 

Dzielę osoby uczestniczące na grupy i każdej z grup rozdaję dwa case 
studies. Proszę każdą z grup o przeczytanie i porozmawianie na temat 
otrzymanych historii, a następnie o odpowiedzenie na poniższe pytania: 
— Czy to jest dyskryminacja? 
— Jeśli tak, to jaki rodzaj? 

Następnie wspólnie omawiamy poszczególne przypadki, nazywamy 
rodzaj i formę dyskryminacji, które wypisuję na flipcharcie. 
Podsumowując tłumaczę 3 poziomy dyskryminacji: indywidualną, insty-
tucjonalną, systemową. 

V. Język
Piąta część jest związana z rolą języka w przeciwdziałaniu dyskrymina-
cji. Warto w tym momencie wprowadzić ćwiczenie dotyczące stereoty-
pów w języku uwrażliwiające na to jak i co mówimy. 

Proponuję ćwiczenie ze specjalnie przygotowanymi słowami 
w kopertach. 

Dzielę osoby na nowe grupy i każdej grupie daję kopertę z określe-
niami i sformułowaniami. Najpierw proszę, by każda z grup przypisała 
określenia i sformułowania do danej tożsamości z „koła różnorodności”, 
a następnie by porozmawiały/li ze sobą o tym, co te określenia i sfor-
mułowania znaczą i czy zdarzyło im się ich używać. 
Po pracy w grupach omawiam z uczestniczkami i uczestnikami co za 
określenia i sformułowania znalazły/znaleźli w kopertach, jak im było 
w trakcie ich porządkowania, co się pojawiło w trakcie rozmów. Po 
czym układają określenia i sformułowania po kolei tożsamościami pier-
wotnymi i omawiamy co tam mają – czytają po kolei. W trakcie pytam, 
które określenia odnoszą się do konkretnej grupy tożsamościowej i czy 
są wśród nich jakieś neutralne lub wyjątkowo krzywdzące określenia. 
Rozmawiamy o uprzedzeniach, jakie wyrażają dane określenia i sfor-
mułowania. Podkreślam te określenia, jakie uznawane są za poprawne, 
a krzywdzące, przestarzałe i niepoprawne – wywalamy do kosza. 
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Podsumowując ćwiczenie, przedstawiam piramidę nienawiści Gordona  
Allporta i rozmawiam z osobami uczestniczącymi na temat granicy naszego 
wpływu na eskalację nienawiści i dyskryminacji. 

Rundka końcowa 
Na zakończenie proszę osoby uczestniczące o podzielenie się informacjami  
na temat tego, co zabierają ze sobą z warsztatu.

Ewaluacja

Jako ewaluację można potraktować ostatni element warsztatu a więc rund-
kę końcową, w trakcie której warto zachęcić odpowiednim pytaniem osoby 
do podzielenia się wrażeniami lub zakresem wiedzy, jaki dana osoba wynosi 
z warsztatu. 

Można też zaproponować uczestniczkom i uczestnikom wypełnienie ankiety 
ewaluacyjnej złożonej z pytań otwartych i zamkniętych, następnie ją przeanali-
zować na podstawie zebranych informacji. 

Preferowane kompetencje edukatorki kulturowej/
edukatora kulturowego

Najlepiej, by osoba prowadzącą warsztat posiadała umiejętności trenerskie, 
a zatem doświadczenie w pracy metodami aktywnymi, znała przebieg procesu 
grupowego i posiadała umiejętność wprowadzania zmian w programie zgod-
nie z potrzebami grupy. Bardzo istotne jest, by posiadała umiejętności facyli-
tacji umożliwiające stworzenie przyjaznej atmosfery do dyskusji i swobodnej 
wymiany myśli. Dobrze by było, aby była to edukatorka antydyskryminacyjna/
edukator antydyskryminacyjny najlepiej z doświadczeniem w obszarze animacji 
społeczno-kulturalnej lub edukacji kulturowej. Może być to jednak także osoba 
pracująca warsztatowo w obszarze edukacji międzykulturowej czy globalnej. 

Źródło

Scenariusz stanowi kompilację warsztatów antydyskryminacyjnych  
prowadzonych przeze mnie dla różnych grup. 

W swojej pracy opieram się na podręcznikach trenerskich edukacji 
antydyskryminacyjnej. W tym scenariuszu wykorzystałam ćwiczenia 
pochodzące z następujących publikacji:
— Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Centralny Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli, Warszawa 2005.
— Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych 
w organizacji, szkole i miejscu pracy, red. Anna Kamińska, Stowarzysze-
nie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”, Mikuszewo 2007
— Augusto Boal, Gry dla aktorów i nieaktorów, Cyklady & Drama Way, 
Warszawa 2014.

Podstawową publikacją, według mnie niezbędną do zgłębienia przed 
prowadzeniem podobnych warsztatów, jest Edukacja antydyskrymina-
cyjna. Podręcznik trenerski red. Maja Branka i Dominika Cieślikowska, 
Villa Decius, Kraków 2010.
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Moje miasto  
bez nienawiści

Natalia Stępień Temat

Projekt dotyczy szeroko rozumianej edukacji antydyskryminacyjnej 
i medialnej, stanowi alternatywę wobec rosnącej niechęci, braku zaufa-
nia i agresji słownej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez 
poszerzanie świadomości na temat negatywnych zachowań, pokazuje, 
że można coś zmienić i wspólnie działać, wystarczy tylko zrobić pierw-
szy krok i traktować innych ludzi z szacunkiem i otwartością.

Pierwsze działanie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą 
(np. nauczycieli i nauczycielek, animatorów i animatorek). Są to dwu-
dniowe warsztaty, podczas których grupa poznaje fakty na temat ros-
nącej skali występowania „hejtu“ i mowy nienawiści, metody pracy nad 
tymi zagadnieniami, może wymienić się ze sobą doświadczeniami  
i, co najważniejsze, opracować wspólny system działania, co pozwoli  
na kontynuowanie idei projektu. 

Drugim działaniem jest cykl warsztatów dla młodzieży w wieku 15–18 lat,  
podczas których uczestnicy i uczestniczki przyswoją wiedzę na temat 
mowy nienawiści, nauczą się rozpoznawać jej przykłady i rozsądnie 
reagować. Podczas warsztatów pojawi się też temat wiarygodności 
informacji medialnych, poszukiwania odpowiednich źródeł i stron, 
tworzenia haseł encyklopedycznych na Wikipedii. Uczestnicy i uczest-
niczki poznają techniki profesjonalnego tworzenia kampanii społecznej 
i informacyjnej. Podczas spotkania przeanalizowany zostanie proces 
tworzenia plakatów społecznych, sloganów i haseł. Projekt zakończy się 
stworzeniem kampanii przeciwko mowie nienawiści, w której zawarty 
zostanie sprzeciw wobec aktów agresji i przemocy. 

Grupa odbiorcza

Pierwszą grupę odbiorczą stanowią nauczyciele i nauczycielki, anima-
torzy i animatorki, a także wszystkie inne osoby pracujące z młodzieżą, 
np. w bibliotekach i ośrodkach kultury. W małych miejscowościach 
oferta edukacyjna skierowana do tych grup zawodowych jest bardzo 
niewielka lub nie istnieje. Zapisy na warsztaty odbywają się na pod-
stawie zgłoszeń. Oferta może być też dopasowana bezpośrednio do 
zespołu pracowniczego – grupy wychowawców i wychowawczyń  
lub innych osób pracujących w danej placówce. 

Pniewy bez nienawiści
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Druga część projektu skierowana jest głównie do młodzieży w wieku 15–18 lat. 
Jest to okres zainteresowania nowymi mediami i kształtowania się poglądów. 
To czas, w którym młodzi ludzie poszukują swojej tożsamości i odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania.

Grupa odbiorcza może być zebrana na podstawie zgłoszeń – co daje pew-
ność, że będą to osoby zainteresowane tematyką inności i równości. Warsztaty 
mogą być też przeprowadzone w określonej grupie – klasie, grupie językowej, 
w lokalnej grupie działania. W drugim przypadku uniknie się problemu z fre-
kwencją – stała grupa uczestników i uczestniczek gwarantuje też możliwość 
dalszego, wspólnego działania.

W szerszej skali poprzez kampanię przeciwko mowie nienawiści wieńczącą 
projekt, odbiorcami będą również pozostali mieszkańcy i mieszkanki miasta: 
użytkownicy/użytkowniczki internetu, czytelnicy/czytelniczki gazet, osoby 
robiące zakupy w lokalnym sklepie.

Diagnoza

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą falę nienawiści i agresji słownej oraz  
inne zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące we współczesnym świecie  
– wzrost niechęci wobec obcokrajowców, strach przed innością.

Młodzież spędza wiele godzin w internecie, za jego pośrednictwem się komu-
nikuje, uczy, a także zdobywa wiedzę o świecie i kształtuje swoją tożsamość. 
Z tego powodu tak ważne jest, by rozmawiać na temat wiarygodnych źródeł 
i odróżniania faktów od opinii.

Główne cele

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców i mieszkanek 
miasta na problem szerzącej się agresji słownej (nie tylko wśród młodzieży) 
oraz stworzenie kampanii przeciwko mowie nienawiści.

Część skierowana do osób dorosłych ma na celu rozwój wiedzy i kompe-
tencji osób pracujących z młodzieżą oraz dostosowanie się do wyzwań 
codzienności. 

Celem warsztatów dla młodzieży jest poszerzenie wiedzy na temat 
mowy nienawiści, poznanie narzędzi skutecznej kampanii, rozwój kom-
petencji nowomedialnych, kształtowanie umiejętności świadomego 
korzystania z internetu.

Zakładane efekty

Warsztaty dla dorosłych pozwolą na zdobycie narzędzi odpowied-
nich w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz narzędzi do budowania relacji 
pomiędzy szkołami lub innymi instytucjami w gminie. Rosnące grono 
pedagogów wrażliwych na różnice społeczne i potrzeby grup wyklu-
czonych może w znaczący sposób wpłynąć na relacje międzyludzkie 
w szkołach i poza nimi.

Warsztaty dla młodzieży, oprócz poszerzenia wiedzy i świadomości, 
dadzą uczestnikom i uczestniczkom narzędzia potrzebne w dorosłym 
życiu i na rynku pracy – umiejętności obsługi programów graficznych, 
wyszukiwania źródeł, tworzenia haseł i sloganów czy budowania sieci 
kontaktów wśród lokalnej społeczności.

Osoby uczestniczące w warsztatach, zarówno młodzież, jak i dorośli, 
zdobędą wiedzę i narzędzia pozwalające na walkę z „hejtem“ i mową 
nienawiści. 

Trudno o wymienienie mierzalnych i sprawdzalnych efektów. Projekt 
zakłada dużą elastyczność i jego rezultaty zależą od chęci i inicjatywy 
samych uczestników i uczestniczek. Wspólna praca na rzecz miasta 
i tworzenie grupy działania stanowią wartość samą w sobie.

Czas i miejsce działania

Projekt przewiduje zorganizowanie dwudniowych warsztatów dla 
dorosłych i młodzieży, jednak sposób jego realizacji jest elastyczny. 
Scenariusz może zostać rozłożony na kilka cyklicznych spotkań.

Metody działań

Najlepszymi metodami osiągnięcia wymienionych celów są warsztaty, 
angażujące w dużym stopniu zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe.
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Drugą metodą jest dyskusja – projekt porusza ważne tematy światopoglą-
dowe, uczestnicy i uczestniczki powinni móc swobodnie wypowiadać się na 
forum, co pozwoli im nauczyć się bronić swoich racji oraz szukać odpowied-
nich źródeł informacji. 

Ważna jest również praca metodą projektu: uczestnicy i uczestniczki sami 
stworzą kampanię informacyjną na temat projektu, wymyślą, w jaki sposób 
chcą ją przeprowadzić i co w niej zamieścić, poznają podstawowe narzędzia 
promocji, nawiązywania kontaktów, podstawy pracy przy tworzeniu kampanii 
społecznej, które mogą stać się dla nich inspiracją w przyszłej pracy. 

Narzędzia

Do realizacji projektu potrzebne będą: sala, rzutnik, projektor, komputer, ska-
ner, tablica bądź flipchart, kartki białego papieru, pisaki, kredki i pastele. 

Harmonogram przedsięwzięcia

Projekt rozpoczyna się od przygotowania plakatów informacyjnych. Ważne,  
by informacja o planowanych warsztatach dotarła do jak największej ilości 
osób poprzez obecność w mediach, na lokalnych stronach internetowych, 
w ważnych miejscach miasta.

Ze względu na specyfikę projektu i jego związek z konkretnym miastem, warto 
do współpracy zaangażować osoby z lokalnej społeczności. Może to być lokal-
ny grafik/graficzka, nauczyciel/nauczycielka sztuki czy etyki, trener/trenerka 
piłki nożnej albo uczeń/uczennica, która zna się na montowaniu filmów/komik-
sach itd. O pomoc w prowadzeniu warsztatów warto poprosić również trene-
rów/trenerki z organizacji pozarządowych. Najważniejsze jest wspólne dzia-
łanie, dlatego przebieg projektu może i powinien różnić się w poszczególnych 
miastach i gminach. Jeśli w mieście obecna jest grupa mniejszości narodowej, 
warto zaprosić do współpracy jej przedstawiciela/przedstawicielkę.

Pierwsze powinny odbyć się warsztaty dla osób dorosłych pracujących 
z dziećmi i młodzieżą. Na początku spotkania ważne jest, by uczestnicy 
i uczestniczki się lepiej poznali, pomogą w tym ćwiczenia integracyjne. Jako że 
projekt porusza wiele tematów światopoglądowych, warto stworzyć kontrakt 
grupowy, podkreślając w nim wagę dyskrecji, szacunku i wolności wypowiedzi.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy i uczestniczki mogą 
wymienić się doświadczeniami w pracy z młodzieżą, opowiedzieć 
o tym, czy zdarzały im się sytuacje agresji, jak na nie reagowali. Część 
spotkania poprowadzić może też psycholog/psycholożka, który/która 
opowie o etapach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, o współ-
czesnych zagrożeniach, o zjawisku agresji, poczuciu odrzucenia, uprze-
dzeniach. Przy tworzeniu harmonogramu warsztatów warto zapoznać 
się z gotowymi scenariuszami zawartymi w podręcznikach: Zakładki, 
Kompas czy Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi (więcej informacji 
w bibliografii). Na koniec grupa może opracować wspólny system dzia-
łania i, jeśli będzie taka chęć, umówić się na dalsze cykliczne spotkania.

Warsztaty dla młodzieży zaczynają się od części edukacyjnej – przy- 
bliżenia pojęć „hejtu“ i mowy nienawiści. Uczestnicy i uczestniczki  
dyskutują na temat sposobów reakcji na przypadki agresji słownej, 
zarówno w życiu codziennym jak i internecie. O krótkie wystąpienie  
na temat przestępstw internetowych lub o podłożu rasistowskim  
i ich konsekwencjach poprosić można policjanta/policjantkę lub 
prawnika/prawniczkę.

Podczas warsztatów dla młodych ludzi warto też porozmawiać na 
temat sieciowania, budowania kontaktów w środowisku lokalnym, 
współpracy z mediami, świadomego korzystania z internetu oraz 
wyszukiwania rzetelnych źródeł informacji. Przy okazji projektu można 
pokazać uczestnikom i uczestniczkom, jak tworzyć hasła na Wikipedii 
na przykładzie tytułu naszego projektu i kampanii. 

Na zakończenie warsztatów warto zaprosić lokalnego artystę lub 
artystkę, która opowie o sztuce tworzenia plakatów, o zasadach kom-
pozycji i łączenia kolorów, pokaże też uczestnikom i uczestniczkom,  
jak korzystając z prostych, bezpłatnych programów graficznych, można 
stworzyć plakaty o bardzo profesjonalnym wyglądzie. Plakaty mogą  
być również wykonane tradycyjnymi metodami – na kartce papieru  
A4 – a następnie zeskanowane i wydrukowane w większym formacie.

Projekt kończy się widoczną kampanią społeczną przeciwko mowie 
nienawiści. Osoba prowadząca powinna pokazać, jakie treści są najbar-
dziej popularne w sieci, jakie hasła i formy medialne (np. memy) przy-
ciągają uwagę internautów, a jakie informacje sprawdzą się w lokalnej 
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prasie czy telewizji. Grupa wspólnie z prowadzącymi poznaje zasady kampanii 
społecznej, tworzy hasła nawiązujące do głównego tematu projektu. Warto 
pokazać różne kampanie społeczne, może te, które dotyczą problemów wystę-
pujących w regionie.

Najważniejszym elementem akcji plakatowej i informacyjnej jest rozwieszenie 
plakatów w przestrzeni miasta, co stanowi okazję do rozmowy z mieszkańca-
mi, właścicielami sklepów i kawiarni, i innych ważnych miejsc. Zdjęcia z akcji 
plakatowej należy zamieścić w internecie i lokalnej prasie wraz z opisem pro-
jektu. Zakończenie projektu zależy od inwencji twórczej grupy.

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Podczas prowadzenia warsztatów należy zwrócić szczególną uwagę na bez-
pieczną przestrzeń i atmosferę, w której można dzielić się swoimi poglądami. 
Tematy dotyczące równości i akceptacji wobec innych religii czy narodowości 
mogą wywołać sprzeciw uczestników i uczestniczek. Od wrażliwości i umie-
jętności dyplomatycznych prowadzącego czy prowadzącej będzie zależał dal-
szy ciąg rozmowy i wspólnej pracy. 

W przypadku stałych grup, np. klas lub grup nauczycieli i nauczycielek mogą 
pojawić się osoby o skrajnie odmiennych poglądach lub będące w konflikcie. 
Każdy powinien otrzymać głos, warto jednak zadbać o zasady wypowiedzi, 
kodeks spotkania itd.

Przy realizacji projektu należy zachować dużą elastyczność. Na ostateczny 
kształt przedsięwzięcia będą mieli wpływ sami uczestnicy i uczestniczki. Sce-
nariusz zakłada stworzenie akcji informacyjnej dotyczącej mowy nienawiści, 
a także swoistego manifestu przeciwko nienawiści w graficznej formie plakatu 
oraz artykułów zamieszczonych w lokalnych mediach. Nie wiadomo jednak, co 
zaproponuje młodzież czy grupa dorosłych. Należy zostawić szeroki wachlarz 
działań do wyboru, robić to, do czego najbardziej będą przekonane osoby 
uczestniczące, czy będzie to flash mob, manekin challenge, akcja fotograficzna, 
nagranie filmu telefonem komórkowym, graffiti. Warto zaufać samym zaintere-
sowanym i nie zawsze trzymać się dokładnie swojego planu.

Ewaluacja

Najbardziej uzasadnionym byłoby zorganizowanie spotkania ewaluacyj-
nego dla uczestników i uczestniczek warsztatów, dla osób pracujących 
z młodzieżą. Podczas spotkania, które mogłoby się odbyć po kilku mie-
siącach, grupa edukatorów i edukatorek wymieniłaby się doświadcze-
niami w pracy z grupą, poruszaniem tematów mowy nienawiści.  
Być może nawiąże się stała relacja, pozwalająca na dalszą współpracę 
i realizowanie wspólnych celów.

Po zakończonej części dla młodzieży, uczestnicy i uczestniczki mogą 
wypełnić kartę oceny, w której pojawią się pytania na temat tego, co 
uznają za najlepszą część warsztatów, co by zmienili, jakie umiejętności 
mogą wykorzystać w przyszłości.

Preferowane kompetencje edukatorki kulturowej/
edukatora kulturowego

Do koordynacji projektu potrzebna jest przede wszystkim osoba, która 
wierzy, że możliwe jest wprowadzenie zmian w swojej lokalnej społecz-
ności i chce stworzyć coś wspólnie z innymi.

Projekt ma być związany bezpośrednio z miastem, w którym jest realizo-
wany, dlatego warto zebrać zespół otwartych i elastycznych osób, któ-
rym nieobca jest wrażliwość społeczna. Do współpracy warto zaangażo-
wać osoby, które mogą wpłynąć na przebieg przedsięwzięcia – lokalnych 
działaczy/działaczki, nauczycieli/nauczycielki, artystów/artystki.

Każde z miast ma inną specyfikę, z pewnością mieszka w nich wiele 
osób, które mogą wnieść do projektu coś wyjątkowego.

Źródło

Projekt Pniewy bez nienawiści został zrealizowany jesienią 2017 roku 
w Bibliotece Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy w ramach konkur-
su „Współdziałanie w kulturze“.
www.cpe.poznan.pl/zwycieskie-projekty/2017-2 pniewy-bez-nienawisci-
projekt-natalii-stepien/.
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Przed przystąpieniem do realizacji projektu warto zapoznać się z publikacja-
mi dotyczącymi mowy nienawiści, praw człowieka i szeroko pojętej edukacji 
antydyskryminacyjnej:
— Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą:
www.bc.ore.edu.pl/Content/189/Kompas.pdf
— Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez 
edukację o prawach człowieka: 
www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Zakladki_podrecznik-
-przeciwko-mowie-nienawisci.pdf
— Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Pakiet materiałów edukacji 
praw człowieka: 
www.amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/Wszyscy-ludzie-rodza-
-sie-wolni-i-rowni-pakiet-materialow-edukacji-praw-czlowieka.pdf
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Barkamp,
Kuba Szreder Temat

Barkamp to inaczej samozorganizowane seminarium. Formuła bar-
kampów została wypracowana w środowiskach związanych z wolnym 
oprogramowaniem. Na rzecz kultury ta formuła została zmodyfikowana 
przez takie grupy jak Critical Practice z Londynu czy Wolny Uniwersytet 
Warszawy. Barkamp z założenia jest metodą tworzenia wiedzy, alterna-
tywną wobec przyjętych kanonów edukacji. Barkamp jest formą wymia-
ny, która stawia na samoorganizację, partycypację i demokratyczną 
dyskusję nad problemami istotnymi z punktu widzenia danej społecz-
ności. W tym sensie jest formą otwartej samoedukacji, w której podział 
pomiędzy edukatorami/edukatorkami oraz edukującymi jest zaburzony. 
Barkamp opiera się na grupowej mobilizacji środowiska, które gromadzi 
się, żeby rozwiązać dany problem, postawiony przez inicjatorów/inicja-
torki spotkania, twórczo odpowiadając na ich zaproszenie. Tematyka 
barkampów różni się w zależności od potrzeb inicjatorów/inicjatorek 
oraz uczestniczącej społeczności. Celem barkampu może być rozwią-
zanie technicznego problemu związanego z kodem wolnego oprogra-
mowania. Może to być dyskusja o przestrzeni publicznej wśród grona 
artystów/artystek zainteresowanych tematem. Może to być problem 
reformy polityki kulturalnej postawiony producentom/producentkom 
kultury z danego miasta czy nawet na skalę krajową.

Grupa odbiorcza

Technicznie, barkampy są skierowane do wszystkich i zazwyczaj są pub-
licznie ogłaszane. Nie ma żadnych formalnych barier dostępu. Jednak 
w rzeczywistości barkampy działają najlepiej, jeżeli są skierowane do 
konkretnego środowiska żywo zainteresowanego danym problemem.

Zazwyczaj informacja jest rozpowszechniana kanałami informacji, które 
docierają do konkretnych grup uczestników i uczestniczek. Barkam-
py, pomimo swojej demokratycznej formuły, stawiają też stosunkowo 
wysokie wymogi wobec uczestników i uczestniczek, którzy mają aktyw-
nie odpowiedzieć na zaproszenie, przygotować swoje wystąpienia etc. 
Stąd też barkampy często są nastawione na mniejsze grupy uczest-
ników i uczestniczek, co jest sugerowane przez sam format wymiany. 
Jeżeli każdy jest zobowiązany do przygotowania nawet 15-minutowe-
go wystąpienia, to przy grupie 16 osób barkamp zajmuje 4 godziny. 

czyli samozorganizowane seminarium, 
z tematem i treścią generowaną 
przez uczestników
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W przypadku większej ilości uczestników i uczestniczek należy podzielić się 
na mniejsze grupy oraz robić przerwy, w zależności od potrzeb. Spontaniczna 
elastyczność jest kwintesencją tego systemu wymiany wiedzy.

Główne cele

— uaktywnienie zasobów wiedzy danego środowiska;
— demokratyzacja dostępu do wiedzy oraz do możliwości jej tworzenia, 
podważenie instytucjonalnego autorytetu ekspertów/ekspertek;
— aktywizacja pasywnych odbiorców jako współuczestników/współuczestni-
czek sytuacji, odpowiedzialnych za jej przebieg;
— praktykowanie oddolnych form samoorganizacji;
— upowszechnienie otwartych formuł dyskusyjnych, opartych na 
wzajemnym szacunku.

Zakładane efekty

Barkampy nie mają skutków natychmiastowych. W długofalowej perspektywie 
wzmacniają one demokratyczną kulturę, promując samoorganizację i partycy-
pację w tworzeniu i wymianie wiedzy.

Czas i miejsce działań

— barkampy mogą trwać od 3 godzin do 2–3 dni, w zależności od przyjętej 
formuły, potrzeb oraz ilości uczestników/uczestniczek;
— jakakolwiek przestrzeń, w której może nastąpić komfortowa wymiana 
wiedzy. Istotnym elementem jest takie zorganizowanie przestrzeni, żeby nie 
tworzyła ona podziałów pomiędzy mówiącymi i audytorium. Architektura prze-
strzeni powinna stymulować demokratyczną partycypację wszystkich uczest-
ników i uczestniczek. Może to być pokój seminaryjny z krzesłami ustawionymi 
w półokręgu, ale też cichy zakątek w parku miejskim.

Metody działań

— barkampy są kolektywną formą wymiany, dyskusji opartej na wzajemnym 
wysłuchaniu swoich argumentów oraz podzielanej chęci do rozwiązania zada-
nego problemu;
— barkampy są zorientowane na dany problem, uczestnicy i uczestniczki pro-
szeni są o przygotowanie indywidualnych wypowiedzi na zadany temat;

— barkampy są nastawione na aktywne uczestnictwo a nie pasyw-
ny odbiór, wszyscy obecni mają za zadanie przygotowanie swoich 
wypowiedzi;
— barkampy są kontrolowanie spontaniczne, nie ma z góry przygoto-
wanego harmonogramu (chyba, że jest on grupowo ustalany w inter-
necie – np. na wiki), program jest tworzony przez uczestników i uczest-
niczki, którzy wpisują się w zaproponowane ramy;
— barkampy są dynamiczne, istotne jest ograniczenie czasu wypo-
wiedzi, zazwyczaj prosi się uczestników i uczestniczki o przygotowanie 
7–10 minut wypowiedzi i drugie tyle przeznacza się na dyskusję, żeby 
następnie przejść do kolejnego tematu;
— barkampy są moderowane, jest ważne, żeby dopuścić wszystkich 
uczestników i uczestniczki do głosu oraz pilnować, żeby najbardziej 
aktywni dysputanci nie zdominowali sytuacji. Moderatorzy mogą się 
zmieniać w trakcie trwania barkampu;
— barkampy mogą być dokumentowane, ale nie jest to niezbędne, 
chociaż zazwyczaj jest desygnowana osoba do robienia notatek z prze-
biegu dyskusji, które następnie są upubliczniane.

Narzędzia

W przypadku barkampu dobrze jest zorganizować większe kartki papie-
ru, na których jest przygotowana wstępna rama czasowa (np. 11.00, 
11.15, 11.30 etc.). Na tym schemacie uczestnicy i uczestniczki wpisują 
swoje propozycje wystąpień, rezerwując poszczególne sloty. Barkampy 
są bardzo elastyczną formą, którą można przeprowadzić bez użycia 
technologii albo z podstawową technologią prezentacyjną. W zależ-
ności od charakteru wystąpień – może być potrzebna tablica do pisa-
nia, projektor wideo, komputer podłączony do internetu czy sprzęt 
nagłaśniający.

Harmonogram przedsięwzięcia

1. Zidentyfikowanie problemu oraz środowiska, do którego jest on 
adresowany. Uczestnicy i uczestniczki muszą być żywo zainteresowani 
danym problemem, żeby zainwestować swój czas i energię w przygo-
towanie wystąpień. Wybór tematu zdolnego zmobilizować uczestni-
ctwo jest więc kluczowy. 
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2. Ogłoszenie tematu, terminu i miejsca spotkania, ważne jest także określenie 
długości trwania wystąpień, wytłumaczenie formuły barkampu, jasne i wyraźne 
podkreślenie celu spotkania, określenie, czy spotkanie ma prowadzić do osiąg-
nięcia jakichś konkretnych rezultatów czy raczej ma formułę otwartej wymiany.

3. Promocja spotkania poprzez kanały używane przez dane środowisko (porta-
le internetowe, maile, drukowane ogłoszenia, informacje przekazywane z ust 
do ust), zazwyczaj organizatorzy muszą włożyć dużo osobistej energii, żeby 
przekonać uczestników i uczestniczki do udziału, kontaktować się z wybranymi 
osobami personalnie.

4. W przypadku grup używających internetu już przed spotkaniem można usta-
lić jego harmonogram, na przykład Critical Practice ustala harmonogram na 
swojej wiki, nie jest to jednak konieczne.

5. W dniu spotkania inicjatorzy przygotowują przestrzeń, sprzęt oraz w pub-
licznie dostępnym miejscu udostępniają pusty harmonogram, na którym 
uczestnicy i uczestniczki wpisują swoje propozycje wystąpień.

6. Inicjatorzy/inicjatorki rozpoczynają spotkanie, przedstawiają jego cel oraz 
formułę, wszyscy uczestnicy przedstawiają się publicznie, w sytuacji, jeżeli ktoś 
się spóźni, moderator/ka prosi taką osobę o publiczne przedstawienie się, żeby 
uniknąć anonimowości. Moderatorzy/moderatorki mogą być wybrani albo 
spośród inicjatorów/inicjatorek albo spośród wszystkich uczestników i uczest-
niczek oraz mogą się zmieniać co jakiś czas (co godzinę albo dwie).

7. Barkamp jest prowadzony w slotach czasowych, po każdym wystąpieniu 
następuje grupowa dyskusja. W zależności od długości trwania barkampu 
mogą być potrzebne przerwy.

8. Jeżeli barkamp jest dokumentowany, to po barkampie ta dokumentacja 
powinna być poddana obróbce (transkrypcji, redakcji, wstępnemu montażowi) 
i udostępniona publicznie. Nie jest to jednak konieczne.

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Barkampy mogą się odbywać właściwie bezkosztowo. Barkamp może być zor-
ganizowany przez każdego. Niezbędny jest entuzjazm uczestników i uczestni-
czek oraz ich chęć do wzięcia udziału w grupowej wymianie. Organizator/ka 

powinien/powinna mieć bezpośredni kontakt ze środowiskiem,  
do którego się zwraca ze swoim zapytaniem/problemem oraz być 
w nim na tyle wiarygodnym/wiarygodną, żeby osoby, do których się 
zwraca, odpowiedziały na jego/jej zaproszenie. Barkamp jest nastawio-
ny na samoorganizację i zazwyczaj uczestnicy i uczestniczki pomagają 
też w przygotowaniu zaplecza technicznego, chociaż tutaj większa  
rola spoczywa na gospodarzach spotkania.

Ewaluacja

Ocena barkampów jest czysto sytuacyjna, subiektywna i środowiskowa 
i zależy od nastawienia organizatora czy uczestników i uczestniczek. 
Dla niektórych sukcesem może być spędzenie ciekawego popołudnia, 
dla innych rozwiązanie technicznego problemu, dla jeszcze innych – 
integracja grupy, poznanie nowych osób, zbudowanie sieci kontaktów, 
dowiedzenie się czegoś nowego na interesujący temat, wypracowanie 
wspólnego stanowiska wobec postawionej kwestii albo zarysowanie 
odmiennych punktów widzenia. W przypadku barkampów długofalo-
wym sukcesem jest, jeżeli przyczyniają się one do demokratyzacji dys-
kusji i procesów grupowych. Jednak nie ma żadnych formalnych tudzież 
ilościowych kryteriów, które mogłyby posłużyć do przeprowadzenia 
zobiektywizowanej ewaluacji.

Preferowane kompetencje edukatora kulturowego/
edukatorki kulturowej

Nie jest wymagane żadne formalne wykształcenie, a jedynie entuzjazm, 
umiejętności w dziedzinie samoorganizacji oraz zdolność do prowadze-
nia otwartej i opartej na wzajemnym szacunku dyskusji.

Źródło

Ogólna informacja o formule barkampu:
www.en.wikipedia.org/wiki/BarCamp

Critical Practice, Publicamp:
www.criticalpracticechelsea.org/wiki/index.php?title=PubliCamp
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Katalog‚ Parade Public Forms of Assembly and Modes of Address, wydany przez 
Critical Practice z dokumentacją procesu badawczego wykorzystującego for-
mułę barkampu:
www.ia601203.us.archive.org/21/items/PARADE_856/PARADE-9-8.8MB.pdf

Barkamp Wolnego Uniwersytetu Warszawy:
www.wuw-warsaw.pl/program.php?lang=&page=wydarzenia&id=25&mod=opis

Public Body Barkamp:
www.wuw-warsaw.pl/program.php?lang=&page=wydarzenia&id=46&mod=opis
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Tragedia 
dóbr wspólnych

Joanna Wowrzeczka Temat

Projekt Tragedia dóbr wspólnych koncentrował się na włączeniu mło-
dzieży akademickiej do krytycznej analizy otoczenia za pomocą strategii 
artystycznych, łączących różne dziedziny wiedzy i różne narzędzia.  
Był próbą przyglądania się modelom własności i idącym za nimi  
modelom zarządzania, które ostatecznie nie służą dobru wspólnemu.  
Był też szansą na doświadczenie różnicy między estetyką jako dekoracją 
a estetyką jako polityką. Całość miała miejsce w Cieszynie w 2015 roku, 
w semestrze letnim (luty – lipiec) i przewiduje się kontynuację. Spot-
kania w grupie odbywały się raz do dwa razy w tygodniu w bazie (jed-
na z pracowni Instytutu Sztuki UŚ) lub na placu (nasz obszar działań) 
z pozostałościami po PKS-ie. Projekt odpowiadał na kryzys wyobraźni 
i kryzys więzi społecznych.

Grupa odbiorcza

Bezpośrednimi odbiorcami są studenci i studentki, którzy w swojej 
edukacji nie mają zbyt wielu możliwości pracy w zespole i w przestrzeni 
publicznej. Projekt był realizowany w ramach przedmiotu „Interdyscy-
plinarne Projekty Twórcze“ na I roku studiów uzupełniających magister-
skich Edukacji Artystycznej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. 
Pośredni odbiorcy to wszyscy ci, którzy włączali się w prace na placu 
albo wspierali świadomie nasze działania.

Diagnoza

Cieszyn – miasto liczące ok. 32 tysiące ludności – przed wojną 
z ogromnym zapleczem robotniczo-rzemieślniczym, wysokim pozio-
mem scholaryzacji, silną inteligencją zaangażowaną, wielokulturowoś-
cią i wieloreligijnością. W ostatnich dziesięcioleciach zaczął gubić to 
z przeszłości, co mogłoby stanowić moc w myśleniu o mieście jako 
przestrzeni przyszłości. Dlatego, kiedy pojawiło się widmo upadku 
transportu publicznego, nikt nie potrafił zjednoczyć sił w celu jego 
utrzymania. PKS zbankrutował, pozostali wyłącznie prywatni przewoź-
nicy i niezorganizowany plac przesiadkowy. Dlatego jako nasze miejsce 
pracy wybraliśmy to, co jest prywatne (należy do inwestora), a jest na 
tyle zaniedbane, chore, bolesne, że jest zdecydowanie publiczne. Zajęli-
śmy się placem po PKS-ie położonym w centrum Cieszyna, z resztkami 
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(podpiwniczeniem) po zburzonym jakiś czas temu całkiem sprawnym budynku, 
bo już miała powstać galeria handlowa. Z powodów znanych w szczegółach 
powiatowi, miastu i samemu inwestorowi plac pozostaje od wielu miesięcy
otoczony niebezpiecznymi dla przechodniów blachami, a wizja galerii jest 
raczej przedmiotem niemiłych perspektyw, mocno oddalonych. Rosną tam 
coraz ciekawsze rośliny i góry śmieci. Plac stał się dla nas placem sztuki 
zaangażowanej.

Główne cele

— przywrócenie zainteresowania przestrzenią publiczną;
— wyobrażenie sobie, czym jest i czym może być dostęp do miasta;
— wywołanie emocjonalnego stosunku do marnotrawstwa dóbr wspólnych;
— zwrócenie uwagi na marginalizowane zasobów wybranej przestrzeni;
— wyostrzenie wątpliwości, tworzenie alternatywy, ujawnianie zagrożeń, 
miejsc amputowanych w mieście,wykluczeń i pozornych działań podmiotów 
odpowiedzialnych za naszą przestrzeń;
— wzrost poczucia odpowiedzialności w obszarze sztuki;
— wyjście poza przewidywalne środki i narzędzia artystyczne;
— praca w grupie.

Zakładane efekty

Efekty bezpośrednie: wynikają z planowanej z tygodnia na tydzień działalności
na wybranym terenie. Efektami materialnymi w tej grupie, w chronologicznym 
porządku są: oczyszczenie placu, nowa roślinność (kwiaty, trawa i zioła), płot 
jako instalacja malarska, obiekt rzeźbiarski. 

Efekty pośrednie: są związane z tymi pierwszymi. Przede wszystkim będzie to 
celowa obecność studentów i studentek w mieście ze świadomością zmiany 
przestrzeni czy jej znaczeń za pomocą sztuki.

Czas i miejsce działania

Czas nie powinien być krótszy niż pół roku, może być zdecydowanie dłuższy. 
Miejsce: Cieszyn.

Metody działań

— dyskusja poprzedzająca każde wyjście z bazy, Uniwersytetu, na plac, 
a dotycząca planu pracy, narzędzi, powodów i celów, analiza aktualnych 
działań władzy miasta w zakresie dóbr wspólnych;
— kontekstualizacja i urefleksyjnianie zarówno przestrzeni, w którą 
ingerowaliśmy (odwoływanie się do konkretnych praktyk artystów  
zajmujących się przestrzenią publiczną), jak i analiz teoretycznych;
— tworzenie poprzez zmianę zastanych na placu elementów  
(malarstwo, rzeźba, zasiew);
— zaangażowanie społeczne w sytuacjach, kiedy trzeba było wystąpić 
w sprawie bezdomnych, zamieszkujących plac czy stawianie obiektu na 
placu, by wyrazić stosunek do sposobu finansowania kultury w mieście. 
Angażowanie ludzi spoza grupy.

Narzędzia

Sadzonki, nasiona, bulwy wraz z narzędziami potrzebnymi do ich zasie-
wu. Worki na śmieci, łopaty, miotły, rękawiczki niezbędne do oczysz-
czania terenu. Farby do malowania płotu, pędzle, rozpuszczalniki.  
Styropian, klej łączący ten materiał, drut, blacha.

Uwaga! 
Większość materiałów pozyskiwaliśmy od sympatyków projektu za 
pomocą prywatnych kontaktów i Facebooka. Projekt nie był i nie powi-
nien być finansowany przez jakąkolwiek instytucję. Użyte materiały 
powinny być bądź to znalezione, bądź pozyskane drogą świadomej 
darowizny.

Harmonogram działania

Interwencja artystyczna zatytułowana Tragedia dóbr wspólnych urucho-
miona została po kilkumiesięcznej współpracy z grupą studentów i stu-
dentek. Najpierw potrzebne było zbudowanie zaufania, bazy wiedzy 
i narzędzi, żeby zmierzyć się z przestrzenią publiczną i jej trwonieniem. 
Pierwsze rozważania zostały podjęte w bazie (pracowni Instytutu Sztu-
ki). Zakreślona została mapa uwzględniająca wybrany teren jako prze-
strzeń możliwości społecznych, politycznych, teoretycznych i artystycz-
nych. Sama możliwość pracy na tym terenie w pierwszej kolejności 
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postawiła nas wobec wyboru legalności/nielegalności. Studenci i studentki 
ze względu na brak doświadczenia w zakresie sztuki w przestrzeni publicznej 
czy jakiejś formy aktywizmu społecznego nie byli w stanie podjąć się działań 
dywersyfikacyjnych, więc demokratyczną większością przyjęliśmy drogę legal-
nej interwencji. Stąd pierwszym wyjściem poza tradycyjną drogę aktywności 
artystycznej było skontaktowanie się z inwestorem i Strażą Miejską – z suk-
cesem, więc wszystkie nasze kolejne prace nie były obarczone obawą przed 
niespodziewanym i przedwczesnym zakończeniem naszej aktywności.

Oczyszczanie wymagało nawiązania kontaktu oraz współpracy z Miejskim 
Zarządem Dróg, jak i z Zarządem Gospodarki Komunalnej – instytucjami 
miejskimi. Teren okazał się być zamieszkany przez kilku bezdomnych, których 
potraktowaliśmy poważnie, tzn. nie mając żadnej propozycji dla nich, chcie-
liśmy tworzyć, nie zaburzając ich dotychczasowego bycia w tym obszarze. 
Chcieliśmy być dobrymi sąsiadami. Niestety, w czasie trwania naszego projek-
tu, na zlecenie inwestora bezdomni zostali wyprowadzeni z miejsca, co dla nas 
oznaczało śledztwo w ich sprawie. Po dwóch tygodniach, w ich bazie, oczysz-
czonej przez miasto, pojawili się ponownie, co nadawało jeszcze głębszy  
sens naszej pracy.

Kolejnym etapem były zasiewy: trawy, kwiatów, ziół. Po pozyskaniu 15 litrów 
farby przystąpiliśmy do działań wokół ogrodzenia. Wcześniej kłopotliwe 
metry blachy przez swój upadek (częściowy) stały się pretekstem do nowe-
go spojrzenia. Nie przestały być płotem w sensie odgradzania prywatnego 
od publicznego, wręcz przeciwnie, przez to, że stały się kłopotliwe tracąc 
zdecydowaną formę ogrodzenia, nabrały ciężaru jako takie właśnie „oddzie-
lające“. Użyliśmy znanych sobie (oswojonych) narzędzi i środków, swoją 
drogą – skrajnie akademickich, próbując też zastanowić się nad możliwością 
wyrwania ich z tego zbioru, żeby pokazać ciągle żywy potencjał koloru, pędz-
la, płaszczyzny. Na tym etapie poczułyśmy siłę wspólnoty, pracy w zespole, 
a także świadomość, że nie działamy w próżni, że estetyka jest zawsze uwi-
kłana (jako kontra albo zgoda) w historie wymyślane przez dominujących. 
Ważne zaczęło być to, co w pracowni jest niemożliwe – bezpośredni kontakt 
z przechodniami. W czwartym miesiącu działań, na skutek polityki finanso-
wania kultury w mieście do naszej koncepcji placu doszedł pomysł obiektu, 
który miał wyrazić – z jednej strony – nasze zainteresowanie dystrybucją 
dóbr symbolicznych, a z drugiej strony – miał wyrazić nasz stosunek do kon-
kretnej decyzji władzy. Miasto z pieniędzy przeznaczonych na kulturę, których 

zabrakło na finansowanie alternatywnego teatru, postanowiło dofinan-
sować ekspozycję czołgu i konsumpcję grochówki. Zderzyliśmy ten 
fakt z opowiadaniem Sławomira Mrożka Słoń i było dla nas jasne, że 
miasto potrzebuje równowagi do historii wojny.

Ogłosiliśmy kolejną zbiórkę, tym razem styropianu, który był nam nie-
zbędny do budowania lekkiego, różowego czołgu z trąbą słonia zamiast 
lufy. Kolejne tygodnie upłynęły nam na pielęgnowaniu zaangażowanego 
ogrodu, budowaniu relacji z bezdomnymi, sprzątaniu otoczenia, malowa-
niu płotu i ostatecznie tworzenie czołgu. Instalacja obiektu na placu była 
zakończeniem tego etapu projektu, który jest ściśle związany z obserwa-
cją i reakcją permanentnej tragedii dóbr publicznych w mieście.

Ewaluacja

Opinie obserwatorów, trwałość obiektu, płotu i ogrodu, powracanie  
na plac studentów i studentek niezależnie od przedmiotu.

Preferowane kompetencje edukatora kulturowego/
edukatorki kulturowej

Projekt prowadzić może artysta/artystka zaangażowany/a w kwestie 
społeczne z umiejętnością ich odczytywania w różnych kontekstach, 
bądź edukator/edukatorka otwarty/a na współczesne praktyki arty-
styczne, rozpoznający/a je, zaangażowany/a w przestrzeń publiczną. 
Słowem ktoś, kto nie widzi sztuki w oderwaniu od problemów społecz-
nych i odwrotnie, kwestii politycznych jako niemożliwych do zinterpre-
towania przez studentów i studentki.

Źródło

Projekt został zrealizowany w ramach zajęć ze studentami I roku  
Edukacji Artystycznej dwuletnich studiów magisterskich w Instytucie 
Sztuki w Cieszynie (Uniwersytet Śląski). Spotkania odbywały się poza 
uczelnią w przestrzeni wspólnie wybranej w czasie dogodnym dla  
całej grupy, znacznie większym niż był przewidziany dla przedmiotu  
(Interdyscyplinarne Projekty Twórcze). 
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K. Nawratek, Dziury w całym, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 
2012.
Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. M. Gdula i P. Sadura, Scholar,  
Warszawa 2012.
A. Turowski, Sztuka, która wznieca niepokój. Manifest, Wyd. Książka i Prasa,  
Warszawa 2012.
„Format P”, nr 8, Nieposłuszeństwo. Teoria i praktyka. Wyd. Fundacja Bęc  
Zmiana, Warszawa 2013.
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Prywatne/ 
Publiczne

Agnieszka Wołodźko Temat

Warsztaty koncentrują się na problemie przestrzeni, w której upły-
wa nasze życie – z jej podziałem na przestrzeń prywatną i publiczną. 
Uczestnicy i uczestniczki poszukują odpowiedzi na pytania: w jakim 
obszarze chcą spotykać się z innymi; gdzie znajdują się miejsca spotkań 
w przestrzeni ich miasta; jaką część życia chcą zachować wyłącznie  
dla siebie i w jaki sposób chcą komunikować innym to, co dotyczy ich 
prywatności. Obszarem rozważań jest zarówno przestrzeń fizyczna,  
jak i internet, rozumiany jako wirtualne odbicie tej pierwszej.

Grupa odbiorcza

Preferowanymi uczestnikami i uczestniczkami warsztatów jest mło-
dzież stojąca u progu dorosłego życia, a więc w wieku 17–19 lat. Może 
to być również grupa osób dorosłych. Natomiast widzami finalnej 
wystawy powinna być zarówno młodzież, jak i dorośli. Warsztaty reali-
zowane przeze mnie w Karlskronie były odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie zgłaszane przez lokalnych nauczycieli po szerokiej dyskusji na temat 
granic prywatności w internecie, jaka przetoczyła się przez szwedzkie 
mass media w 2013 roku.

Główne cele

Warsztaty mają pomóc uczestnikom w:
— uświadomieniu roli przestrzeni publicznej oraz leżącego u podstaw 
demokracji prawa do jej kształtowania i użytkowania;
— określeniu granicy pomiędzy tym, co w ich życiu dotyczy przebywa-
nia we wspólnocie i wystawione jest „na pokaz”, a tym, co prywatne;
— zdaniu sobie sprawy, jak specyficzną formą przestrzeni jest internet 
i do jakiego stopnia w jego przypadku zatarta jest granica pomiędzy 
„prywatnym” a „publicznym”.

Zakładane efekty

Efektem materialnym warsztatów jest publiczna prezentacja w formie 
wystawy tego, co w ich trakcie stworzono, a więc mapy z towarzyszą-
cymi jej opisami i rekomendacjami oraz prac wizualnych – połączona 
z dyskusją uczestników warsztatów z publicznością.

2014
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Efektami niematerialnymi są:
— wzrost świadomości własnej roli w życiu publicznym oraz praw 
obywatelskich;
— wzrost świadomości zagrożeń wypływających z publikacji treści  
o charakterze prywatnym w internecie.

Czas i miejsce działania

— 4 dni;
— do realizacji warsztatów potrzebne są następujące pomieszczenia:
a) sala warsztatowa, wyposażona w krzesła i duży stół do rysowania, 
mapowania;
b) choćby najskromniejsza sala, w której można zorganizować wystawę  
(może to być np. wydzielony kąt w miejskiej bibliotece).

Metody działań

— mapowanie: praca z mapą miasta pozwala na spojrzenie na nie jako na 
całość i wyodrębnienie tych jego punktów, które są istotnie z perspektywy 
życia publicznego. Pozwala również zobaczyć, jakie jest zagęszczenie tych 
miejsc i gdzie znajdują się w mieście obszary, w których tego rodzaju  
miejsc brakuje;
— dyskusja pozwalająca na skonfrontowanie różnych postaw i opinii;
— pisanie tekstów w domu: pozwala na skupienie się i przemyślenie temat 
pozwala również na późniejsze odczytanie;
— tworzenie prac wizualnych, przygotowywanych na wystawę. Z wysokiej 
pozycji sztuki w życiu społecznym i opinii publicznej wynika, iż prezentacja wyni-
ków warsztatów w formie wystawy prac wizualnych ma dużo większą szansę 
przyciągnięcia uwagi publiczności niż prezentacja jedynie zbioru tekstów.

Narzędzia

Potrzebne są następujące narzędzia i materiały: ramki formatu np. A4 dla każ-
dego uczestnika; wydruk w formacie A1 mapy miasta, którego dotyczą war-
sztaty; tablica lub deska, na której można zamocować mapę wraz z towarzy-
szącymi jej opisami i rekomendacjami; nożyczki; kartki papieru; stare, kolorowe 
czasopisma do tworzenia kolaży; klej, mazaki; kredki itp.
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Kontekst organizacyjny

Organizatorem/inicjatorem warsztatów może być galeria, świetlica, 
klub osiedlowy itp., które nawiążą współpracę np. ze szkołą, która 
zachęci uczniów do udziału w warsztatach. Innym współpracownikiem 
jest instytucja, która może użyczyć przestrzeni wystawienniczej. Może 
to być np. galeria lub biblioteka. Warsztaty mogą być finansowane bądź 
z grantów na działalność artystyczną, bądź też ze środków przeznaczo-
nych na edukację obywatelską.

Harmonogram przedsięwzięcia

Spotkanie I
Wstęp. Zapoznanie się prowadzącego z grupą uczestników, wyjaśnie-
nie idei warsztatów, omówienie ich założeń i harmonogramu pracy.

Spotkanie II
Przestrzeń publiczna – praca z mapą miasta, ze wskazaniem na niej 
tych punktów, które są miejscami różnorodnych spotkań uczestników 
z innymi. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co to za miejsca? Dla-
czego je wybieramy? Dlaczego właśnie w nich czujemy się dobrze? 
Jakich miejsc w mieście brakuje? Jak wygląda rola internetu jako miej-
sca spotkań? Czym internet różni się od miejsca realnego? Na ile zmie-
nia on rodzaj naszych wzajemnych kontaktów?

Przygotowanie do spotkania III
Uczestnicy piszą w domu krótkie teksty o swoim miejscu prywatnym.

Spotkanie III
Przestrzeń prywatna – performatywne czytanie tekstów o miejscu 
prywatnym i dyskusja na ich temat. Uczestnicy siedzą w kręgu. Każdy 
przekazuje swój tekst osobie siedzącej obok, która wychodzi na środek 
i głośno go odczytuje innym. Następnie teksty poddawane są dyskusji. 
Na koniec tego spotkania każdy otrzymuje ramkę, którą ma zaaranżo-
wać w domu, tworząc dzieło na temat swojej przestrzeni prywatnej.
Praca ta ma składać się zarówno z tekstu, jak i towarzyszących mu  
ilustracji (fotografii, rysunków, drobnych przedmiotów itd.).
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Spotkanie IV
Wystawa. Na wystawę składają się: mapa przestrzeni publicznych powstała 
w czasie spotkania II wraz z opisami i rekomendacjami oraz zaaranżowane 
ramki ilustrujące pojęcia przestrzeni prywatnej. Otwarcie wystawy ma charak-
ter publiczny, uczestnicy mogą zaprosić na nie swoich znajomych.

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

W procesie warsztatów może wyjść na jaw dotkliwy brak przestrzeni publicz-
nych w mieście lub też zjawisko postępującej ich likwidacji. W takiej sytuacji 
uczestnicy mogą przygotować listę rekomendacji do władz lokalnych, doma-
gając się stworzenia lub odtworzenia tych przestrzeni. Istotnym jest uświa-
domienie uczestnikom, iż przestrzeń publiczna jest czymś, co się im należy 
i czego funkcjonowanie powinno być konsekwencją płaconych przez miesz-
kańców miasta podatków, a nie jest „darem” fundowanym z hojności władz. 
Należy zwrócić uwagę na fakt ogromnego oporu, jaki budzi prośba edukato-
ra/edukatorki, by teksty na temat przestrzeni prywatnych odczytywali nie ich 
autorzy/autorki, lecz osoby siedzące obok. Nie należy jednak temu oporowi 
ulegać. Sytuacja, w której ktoś inny czyta tekst na temat czyjejś przestrzeni 
prywatnej, powoduje jego upublicznienie. W ten sposób uczestnicy uczą się, 
w jaki sposób odpowiedzialnie komunikować publicznie treści dotyczące 
własnej prywatności.

Ewaluacja

Ewaluacja ma charakter publiczny, dokonywana jest przez widzów w czasie 
otwarcia wystawy, prezentującej dokonania z warsztatów.

Preferowane kompetencje edukatora kulturowego/
edukatorki kulturowej

Potencjalni edukatorzy/edukatorki prowadzący powyższe warsztaty powinni 
być osobami posiadającymi kompetencje zarówno w obszarze życia społecz-
nego, jak i w zakresie sztuk wizualnych.
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Źródło

Scenariusz został zrealizowany dwukrotnie:
— w 2013 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, 
uczestnicy: młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w wieku 17–19 lat;
 — w 2014 roku w średniej szkole artystycznej w Karlskronie, uczestni-
cy: uczniowie maturalnej klasy artystycznej.
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Poznajmy się!
Anna Bargiel Temat

Projekt został zainicjowany w ramach działań Małego Klubu Bunkra 
Sztuki, czyli autorskiego projektu artystyczno-edukacyjnego z dziedziny 
sztuki współczesnej, skierowanego do dzieci i młodzieży. W ramach 
MKBS inicjujemy spotkania i wspólne twórcze działanie najmłodszej 
publiczności Galerii (dzieci od 6 do 12 lat) z artystami/artystkami z róż-
nych dziedzin sztuki w formie warsztatów artystycznych. Ich celem jest 
nie tylko umożliwienie młodym ludziom swobody ekspresji i wypowie-
dzi artystycznej czy współpraca z artystami/artystkami (od początku 
współtworzącymi to przedsięwzięcie), ale przede wszystkim oddanie 
głosu młodym uczestnikom i uczestniczkom kultury i włączenie tego 
głosu do dyskursu publicznego. 

Aby dotrzeć do często pomijanej przez instytucje kultury młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej (13–18 lat), w ramach działań MKBS rozpoczę-
liśmy cykl Poznajmy się!, z którym wychodzimy poza przestrzeń Galerii 
inicjując działania artystyczne w najbliższym otoczeniu młodych ludzi. 
Ideą projektu jest chęć „zarażenia” sztuką współczesną młodzieży. 
Chcemy przez to pokazać, że sztuka współczesna sprzyja przełamywa-
niu barier, wzajemnemu poznaniu, komunikacji i budowaniu pozytyw-
nych relacji. 

Grupa odbiorcza

Młodzież gimnazjalna i licealna (13–18 lat), szczególnie ze środowisk 
niemających na co dzień styczności ze sztuką współczesną, w tym mło-
dzież z domów dziecka, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, a także 
młodzież niepełnosprawna.

Diagnoza

Instytucje kultury często pomijają w swojej ofercie młodzież gimnazjal-
ną i licealną. Aby do niej dotrzeć, zaprosiliśmy do współpracy instytucje 
skupiające wokół siebie młodych ludzi: szkoły, świetlice, domy dziecka 
i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Kuratorki projektu:
Anna Bargiel, Cecylia Malik
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Główne cele

— budowanie kapitału społecznego opartego na otwartości, zaufaniu 
i współpracy; 
— wychowywanie świadomego i krytycznego uczestnika kultury  
i odbiorcy sztuki współczesnej.

Zakładane efekty

Efekt projektu powinien być wypadkową potrzeb i oczekiwań wszystkich 
uczestników i uczestniczek przedsięwzięcia. Zostaje on wypracowany  
w trakcie wspólnych spotkań i poznawania się. 

W I edycji projektu współpracowaliśmy z wychowankami Domu Dziecka  
nr 1 w Krakowie i artystką Moniką Drożyńską. W rezultacie projektu powstała 
kolekcja ubrań pt. 30 sekund śmiechu. W trakcie II edycji wspólnie z artystami: 
Agatą Biskup i Przemkiem Czepurko realizowaliśmy projekt z młodzieżą sku-
pioną wokół Stowarzyszenia Parasol, ich opiekunami i przyjaciółmi, a także 
z Cezarym Tomaszewskim. Finałem projektu jest krótkometrażowy film doku-
mentalny Muzykanci II. Do III edycji projektu Poznajmy się! zaprosiliśmy niepeł-
nosprawną młodzież z zespołu Dobczycka Band, pedagogów: Beatę Wojtasie-
wicz, Zygmunta Gruntkowskiego i innych zaprzyjaźnionych z grupą muzyków. 
Zespół skomponował utwory do wybranych prac z Kolekcji Galerii Bunkier 
Sztuki: www. vimeo.com/93142433.

Czas i miejsce działania

Czas działania w przypadku każdej edycji był uzależniony od scenariusza,  
który został wypracowany podczas spotkań uczestników i wahał się od  
1 do 3 miesięcy. Miejsce spotkań z założenia zmieniało się i dostosowane było 
do charakteru projektu. Spotkania odbywały się m.in. w: Galerii Bunkier Sztuki 
w Krakowie, Domu Dziecka nr 1 w Krakowie, Centrum Profilaktyki i Edukacji 
Społecznej PARASOL w Krakowie, Zespole Szkół nr 11 w Krakowie, Kinie  
Mikro w Krakowie.

Metody działań

— dyskusja zakładająca partnerstwo wszystkich uczestników 
i uczestniczek; 
— burza mózgów jako metoda grupowego rozwiązywania problemów, 
w trakcie której powstawały pomysły na wspólne działanie uczestników 
i uczestniczek projektu; 
— metoda projektu służąca do realizacji zadań długoterminowych; 
— partycypacja, czyli współudział wszystkich uczestników i uczestni-
czek projektu na równych zasadach. 

Narzędzia

Podstawowy sprzęt multimedialny: projektor, komputer, nagłośnienie. 
Inne narzędzia w przypadku każdej edycji różniły się od siebie. W I edy-
cji potrzebne były: dyktafon, program komputerowy do wizualizacji 
dźwięku, drukarka, papier transferowy (naprasowanki z wizualizacją 
nagranego wcześniej śmiechu każdego z uczestników), żelazko, ubrania 
np. t-shirty, bluzy z kapturem. Narzędzia, które posłużyły nam w II edy-
cji to: instrumenty (wypożyczone ze szkoły muzycznej i od zaprzyjaźnio-
nych muzyków), pulpity na nuty, lampy do oświetlenia planu filmowego, 
sprzęt do nagrania wideo i dźwięku. W III edycji używaliśmy instrumen-
tów muzycznych członków zespołu i wybranych dzieł z kolekcji Bunkra 
Sztuki. Ważne okazało się zapewnienie transportu niepełnospraw-
nym członkom zespołu, a także to, czy Galeria jest dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków, winda, toalety). 
W każdym przypadku istotne było zapewnienie choćby symbolicznego 
poczęstunku dla uczestników i uczestniczek projektu. 

Harmonogram przedsięwzięcia

Ilość spotkań była różna i uzależniona od koncepcji danego przedsię-
wzięcia. Wybór formuły pierwszych dwóch spotkań należał do gospo-
darza. Pierwsze spotkanie odbywało się zwykle w przestrzeni Galerii 
Bunkier Sztuki. W jego trakcie prezentowaliśmy siebie jako kuratorów/
kuratorki, instytucję, a także artystów/artystki, którzy opowiadali o swo-
ich pracach. Kolejne spotkanie, na którym przedstawiała się i mówiła 
o swoich zainteresowaniach młodzież, odbywało się w instytucji, 
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z którą związana była dana grupa młodzieży. Na trzecim i kolejnych spotka-
niach uczestnicy i uczestniczki ustalali, czy chcą się dalej spotykać i coś wspól-
nie zrealizować, powstawały także pomysły na wspólne działanie. 

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Po etapie zapoznania się wszystkich uczestników i uczestniczek projektu  
(kuratorów/kuratorek, artystów/artystek, instytucji, młodzieży, ich opiekunów/
opiekunek), który zwykle odbywał się na dwóch pierwszych spotkaniach, 
następował etap podjęcia decyzji – czy się polubiliśmy na tyle, aby dalej się 
spotykać i wspólnie tworzyć. Ważne są otwartość i szczerość. W trakcie kolej-
nych spotkań uczestnicy i uczestniczki mówią o swoich zainteresowaniach  
(np. filmy, muzyka, moda itp.) a także o problemach (np. brak sali na próby 
zespołu), marzeniach (jak zrealizowanie filmu). Kolejne spotkania poświęcone 
są na burze mózgów, dyskusje, w trakcie których uczestnicy i uczestniczki 
wymyślają koncepcję wspólnego działania (np. zróbmy remake filmu, zaprojek-
tujmy kolekcję ciuchów). Dalsze spotkania to ustalenie planu działań, podział 
ról i obowiązków tak, by doprowadzić do realizacji ustalonego scenariusza. 
W przypadku II edycji projektu podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy nakręcić 
film. W trakcie kolejnych spotkań oglądaliśmy przyniesione przez uczestników 
i uczestniczki filmy. Zainspirowani filmem dokumentalnym Kazimierza Kara-
basza Muzykanci o orkiestrze tramwajarzy zdecydowaliśmy się na realizację 
remake’u tego filmu. Aby to było możliwe, założyliśmy zespół muzyczny skła-
dający się z młodzieży, ich opiekunów, artystów, kuratorów projektu. Każdy 
z uczestników musiał odnaleźć się w całkowicie nowej dla niego roli – zagrać 
na instrumencie, którego nigdy wcześniej nie miał w ręku. Zespół spotykał się 
na próbach przez dwa miesiące, pracując nad utworem skomponowanym spe-
cjalnie na tę okazję przez Cezarego Tomaszewskiego (artysta wystąpił również 
po raz pierwszy w roli dyrygenta), by na końcu sfilmować próbę generalną na 
potrzeby tworzonego filmu dokumentalnego. W trakcie prób zespołu okazało 
się, że możliwość wspólnego muzykowania stała się ważniejsza niż cel projek-
tu, którym był na początku film. Ostatecznie, pomimo problemów z finanso-
waniem postprodukcji filmu, udało się go ukończyć. W 2013 roku odbyła się 
premiera filmu pt. Muzykanci II, a w tym samym roku film został nominowany 
w konkursie Polskich Filmów Krótkometrażowych na 15. MFF T-mobile Nowe 
Horyzonty we Wrocławiu: www.nowehoryzonty.pl/film.do?id=6830&ind=typ
%3Dcykl%26idCyklu%3D439

Ewaluacja

Ewaluacja obejmowała analizę wewnętrzną projektu, rozmowy 
z uczestnikami i uczestniczkami oraz z ich opiekunami/opiekunkami. 

Preferowane kompetencje edukatorki kulturowej/
edukatora kulturowego

Projekt może być realizowany przez kuratorów, artystki, edukatorów 
i animatorki kultury otwartych na pracę w procesie, gdzie ważniejsze 
od efektu finalnego jest spotkanie się i wspólne ze sobą bycie uczestni-
ków i uczestniczek projektu. 

Źródło

www.bunkier.art.pl/?projekty=maly-klub-bunkra-sztuki 

Kolejne edycje projektu odbywały się w ramach zadań: 
— Sztuka24h. Edukacja kulturalna w Bunkrze 
— LaboARTorium. Edukacja kulturalna w Bunkrze 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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Szamocińska 
Akademia 
Liderek

Luba Zarembińska Temat

Manifa
Spruj starocie i przywieź kłębki włóczki na Stację Szamocin. Będziemy 
w symboliczny sposób, szydełkować, sztrykować i heklować – a przy tym 
stwarzać wspólną, twórczą, odżywczą ideę kobiecej aktywności. Wyzwa-
lać się od stereotypów i uczyć się, jak się w życiu spełniać!
Przywieź też swój ulubiony, zwiewny SZAL, którego nie będzie Ci żal 
zostawić u nas.
Z kolorów, barw i różnorodnych wzorów, połączymy, w jak najdłuższy,  
oby niekończący się SZAL. Inauguruję SZAL, czyli SZAMOCIŃSKĄ  
AKADEMIĘ LIDEREK.

Luba Zarembińska – „zawiadowca artystyczny”

Tekst ukazał się na Facebooku i na stronie internetowej Stacji Szamocin 
w czerwcu 2013 roku. Informacja zachęcała do udziału w programie 
kobiety w każdym wieku, z różnych środowisk, z całego kraju. Skie-
rowana do niespokojnych duchem. Z pasją społecznikowską. Które 
poszukują dróg samorealizacji, chcą się uczyć, odmieniać własną sytu-
ację i pomagać innym. Także do kobiet bezrobotnych, które pragną 
odmienić swój los i wyrwać się z rutynowych domowych zajęć.  
Do odważnych, które zdecydują się startować na stanowiska urzędo-
we, pełnić role sołtysek, wziąć udział w wyborach do parlamentu  
europejskiego oraz samorządowych.

Akademia Liderek jest kontynuacją kilkunastoletniej, konsekwentnej  
pracy stowarzyszenia Stacja Szamocin na rzecz społeczności lokalnej  
(nie tylko w powiecie chodzieskim), inicjowania i realizowania cyklu pro-
gramów edukacji kulturowej oraz działań prospołecznych, łączonych 
z artystyczną działalnością Teatru. Ośrodek został powołany w 1997 
roku na nieczynnym, zrujnowanym dworcu kolejowym. Miasto i okoli-
ce są położone wśród lasów i czystych jezior, a od strony Białośliwia, 
czyli już powiatu pilskiego, oddziela je rzeka Noteć. Szamocin ze swoją 
historią (w tym roku obchodzone jest właśnie 650-lecie powołania 
miasta) jest wpisany w wielokulturową, różnowyznaniową i wielona-
rodowościową tradycję Wielkopolski, obszaru Kresów Zachodnich. 
W mieście tym przetrwały przedwojenne społecznikowskie tradycje 
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spotykania się w wolnej chwili i zwoływania się w teatrach, chórach, licznych 
towarzystw kulturalnych i sportowych. Założyciele Społecznego Stowarzysze-
nia Edukacyjno-Teatralnego to animatorzy i artyści z Teatru 44, z miejscowego 
Domu Kultury.

Grupa odbiorcza

Projekt skierowany do różnorodnych grup beneficjentek, z określeniem 
odmiennych tematów.

I. Na spotkania, dotyczące możliwości działań socjokulturowych dla społeczno-
ści lokalnych zostały zaproszone kobiety, pochodzące z miejscowości poniżej 
5 tys. mieszkańców: sołtyski (lub kandydatki na tę funkcję), radne, animatorki 
z wiejskich punktów bibliotecznych oraz małych szkół i przedszkoli a także 
z istniejących jeszcze Kół Gospodyń Wiejskich). Oferta szkoleń przeznaczona 
również dla kobiet bezrobotnych, ale tu raczej mało osób zgłasza swój udział.

II. Jak realizować projekty artystyczne, łącząc ideę pracy edukacyjnej i społecznej 
– spotkania dla studentek i absolwentek wyższych szkół kierunków artystycz-
nych oraz humanistycznych. Kolejna grupa beneficjentek to osoby wykształ-
cone, które po skończonych studiach przeważnie nie radzą sobie w sytuacji 
wolnorynkowej i nie potrafią wykorzystać swego potencjału, wiedzy, talentu. 
Rzadko udaje im się znaleźć pracę w swoim zawodzie i zatrudniają się tam, 
gdzie, jak najszybciej można otrzymać jakiekolwiek wynagrodzenie. Po kilku 
latach nie potrafią wrócić do zawodu. W przypadku nauczycielek, jeśli chcą 
pracować znowu w szkole, muszą uzupełniać studia kolejnymi kursami i nadra-
biać zaległości. W tej grupie zgłasza się najwięcej chętnych.

III. Od dotacji do dotacji – to jeden z proponowanych stale tematów szkoleń 
dla trzeciej grupy – członkiń organizacji pozarządowych, z priorytetem dla 
stowarzyszeń początkujących. Również dla kobiet, które spotykają się w gru-
pach i działają w różnych dziedzinach np. pomagają dzieciom lub tworzą teatr 
amatorski, ale często nie mogą zdecydować się, by taką grupę sformalizować 
i powołać własną organizację. Proponowany program daje specjalistyczną 
wiedzę, jak formalnie powołać taką strukturę i działać profesjonalnie.

IV. Ponadto Szamocińska Akademia Liderek proponuje spotkania i war-
sztaty specjalistyczne bez podziału na grupy. Uczestniczyć może każdy, 
kto zgłosi swój udział.

Niesamowite Polki – zainicjowany cykl otwartych 5-dniowych ogólno-
polskich warsztatów, dotyczących wyrównywania szans kobiet w star-
cie na prezydentki, wójtów i burmistrzów. 

Jest to cykl spotkań z reprezentantkami, piastującymi urząd prezydenta 
i burmistrza, starosty, oraz wójta. W wystąpieniach ukazywano dobre 
i negatywne strony piastowania urzędu przez kobiety, poznaliśmy spe-
cyfikę ich pracy a uczestniczki namawiane były do startowania na te
stanowiska. Bardzo sympatyczne były spotkania z paniami pełniącymi 
role sołtysek, które czynią dla swojego lokalnego środowiska bardzo 
wiele pożytecznych rzeczy. Również interesujące było spotkanie z byłą 
prezydent ze średniego miasta, pełniąca później funkcję starosty oraz 
z panią burmistrz małego miasta. Uzupełnieniem programu stała się 
prelekcja na temat partycypacji kobiet w życiu społecznym i politycz-
nym oraz aktywności polskich w kobiet w polityce lokalnej, a także 
ogólnopolskiej po 1945 oraz po 1980. Wykład miał uzmysłowić, jak 
mały jest nadal udział kobiet w życiu społecznym a także politycznym.
Ponadto proponujemy w ramach projektów warsztaty przedsiębior-
czości dla osób, które chcą zmienić zatrudnienie, zawód, założyć 
własny biznes, powołać spółdzielnię czy firmę, także dla uczestniczek 
bezrobotnych. Prowadzimy również warsztaty komputerowe – dla pań 
debiutujących w sztuce posługiwania się komputerem i odnalezienia się 
w świecie portali społecznościowych. Krótki, ale intensywny kurs rów-
nież dla zaawansowanych.

Na finał i zamknięcie programu przewidziane zostało zaaranżowanie 
spotkania lokalnych liderek, animatorek, radnych, sołtysek i zaproszenie 
przedstawicieli władzy z gminy i powiatu. Pokazy dokumentacji fotogra-
ficznej i filmowej z działań, a także prezentacja najnowszego dorobku 
i osiągnięć miejscowych organizacji pozarządowych.

W każdym ze spotkań uczestniczyło ok. 20 kobiet. Ogółem wzięło udział 
ok. 200 osób. Zważywszy, że grant zapewniał bezpłatny udział (tylko 
koszty dojazdu beneficjentki pokrywały same), chętnych było wiele.  
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Wystarczyły informacje zamieszczone na Facebooku, na stronie internetowej 
lub poprzez kontakty osobiste organizatorów. W mieście i w okolicach rozwie-
szane są banery i afisze, rozdawane ulotki. Do sołtysek i radnych w powiatach 
sąsiednich wysyłane są imienne zaproszenia. Informacje o projekcie rozsyłane 
są do urzędów gmin oraz powiatów w Wielkopolsce.

Diagnoza

Nie zawsze, gdy przystępujemy do opracowywania nowego projektu, doko-
nujemy wcześniejszej diagnozy i analizy potrzeb potencjalnych beneficjentów. 
Liderzy i liderki Stacji, gdy program dotyczy lokalnych inicjatyw, mają wielolet-
nią praktykę w organizowaniu tego typu przedsięwzięć, doświadczenia w roli 
organizatorów czy wykładowców. Jest to też dobra znajomość społeczności, 
w której funkcjonują i działają. Ale trzeba wciąż weryfikować i korygować stan 
wiedzy. Jeśli planuje się np. projekt, dotyczący integracji mieszkańców miasta, 
to należy dokonać analizy, przyczyn, dlaczego dochodzi do rozłamu, braku soli-
darności i wzajemnego wsparcia. Poszukać przyczyn, nie obwiniając innych. 
Idea projektu SZAL dotyczy problemu ogólnopolskiego. Niedosyt samoorgani-
zacji środowisk kobiecych, mała aktywność społeczna i zawodowa – blokowa-
ne stereotypami, które wnoszą nie tylko pokolenia mężczyzn, ale i same kobie-
ty, które często przekazują negatywne wzorce swoim córkom oraz wnuczkom. 
I brak w Polsce nadal, mimo zapisu konstytucyjnego, w praktyce – pełnego 
zrównania praw kobiet i mężczyzn. W formułowaniu i w przygotowaniu wnio-
sku o grant, jako uzasadnienie warto podać dane statystyczne. Argumentem 
konieczności realizacji i kontynuacji tego typu projektu są dane o udziale 
kobiet w polskim życiu politycznym. W ostatniej kadencji Sejmu RP wzrosła 
wprawdzie liczba posłanek, ale na 460 posłów tylko 112 to kobiety. W ostatniej 
kadencji wyborów na prezydentów polskich miast na 107 osób zaledwie  
7 kobiet objęło tę funkcje. Najgorzej jest w małych miastach i gminach
— zdecydowanie w radach gmin i miast zasiadają mężczyźni, np. na 12 człon-
ków rady w naszej gminie Szamocin (gmina poniżej 7 tysięcy mieszkańców) są 
2 kobiety, a na kilkanaście miejscowości wiejskich tylko 3 pełnią funkcje sołty-
sek. Niechętnie startują też w wyborach do rad gminnych, wciąż uważając, że 
jest to zarezerwowane tylko dla mężczyzn.

Z naszych obserwacji wynika, że tam, gdzie w ostatnich latach w sołectwach 
pojawiły się kobiety, więcej się dzieje. Sołtyski są otwarte na nowości, potrafią 
dobrze zagospodarować środki dotacyjne. Proponują ciekawe inicjatywy dla 

dzieci i kobiet, dbają o sytuację ludzi starszych i osób bezrobotnych.  
Ale chętnych do pełnienia tej funkcji jest nadal mało.

Główne cele

Głównym elementem programów społeczno-kulturowych, obok 
działań artystycznych Stacji Szamocin, są propozycje skorzystania ze 
specjalistycznych szkoleń, by uczestnicy i uczestniczki wynieśli przede 
wszystkim wiedzę i niezbędne informacje. Istotna jest również silna 
inspiracja, dotycząca nietypowego, jak niektórzy uważają, „magicznego 
miejsca” i zauroczenie filozofią życiową oraz zawodową, jaka towarzy-
szy artystom-edukatorom z Szamocina. Idea pozytywistycznej „pracy 
organicznej” i „u podstaw”, łączenia jej z pracą artystyczną i społeczną 
na rzecz innych towarzyszyła od początku istnienia jej dworcowemu 
Ośrodkowi. W 2013 roku na Stacji Szamocin powołana została Szamo-
cińska Akademia Liderek przy okazji realizacji projektu, dofinansowane-
go z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który 
trwał od maja do grudnia 2013 roku. Główną ideą SZAL-u było przy-
gotowanie kobiet do zwiększenia ich aktywności w życiu zawodowym, 
społecznym i politycznym; zachęcenie, dowartościowanie i dodanie 
odwagi. Mimo upływającego niemal ćwierćwiecza przemian demo-
kratycznych i zapewnienia w konstytucji równouprawnienia, kobiety 
w Polsce wciąż nie mają równego udziału w życiu społecznym i poli-
tycznym. Aktywność polskich kobiet na polu zawodowym oraz publicz-
nym a także politycznym jest nadal niska, z czym się wiąże m.in. tradycja 
polskiego wychowania (kobiecie przypisana jest tylko rola matki i żony). 
Nie sprzyja uruchomieniu i zaktywizowaniu kobiet dominacja mężczyzn 
na rynku pracy i do niedawna – mimo zapisu w konstytucji o równo-
uprawnieniu – brak ustawy parytetowej. Samoorganizacja kobiet pozo-
stawia nadal sporo do życzenia. Aktywność i chęć czynnego udziału 
w życiu publicznym nadal jest minimalna. Kobiety same nie garną się 
do wysokich stanowisk ani do polityki. Nie ma ich w najważniejszych 
gremiach decyzyjnych. Polkom wciąż trudno zrobić karierę polityczną 
czy w biznesie. Mają trudności w obejmowaniu stanowisk liderskich. 
Nadal znikoma ilość kobiet wchodzi do rad nadzorczych spółek i przed-
siębiorstw. Jeżeli już są, to zarabiają od 17 do 30 % mniej od mężczyzn 
na tych samych stanowiskach. W 2011 roku weszła w życie ustawa 
o ordynacji wyborczej, na mocy której został wprowadzony parytet 
płci w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
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w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na mocy nowelizacji 
kobietom zostały zagwarantowane miejsca na listach wyborczych w sposób 
określony ilościowo lub procentowo. Zmiany te odbyły się pod wielką presją, 
które wywarły kobiety na polskich politykach oraz poprzez intensywną, sku-
teczną kampanię społeczną.

Kobiety poczuły się silniejsze. Na Kongresie Kobiet w 2012 roku w Poznaniu, 
wśród najważniejszych postulatów politycznych, uczestniczki spotkania zażą-
dały „całej pensji i połowy władzy”. Wybory w 2014 roku pokażą, ile, od czasu 
zmiany ustawy, kobiety potrafią wywalczyć dla siebie i jak wzrośnie ich aktyw-
ność na polu politycznym i społecznym.

Zakładane efekty

Do tej aktualnej sytuacji kobiet w Polsce odnosił się projekt SZAL. Skierowany 
był do uczestniczek z różnych środowisk. Brały w nim udział nie tylko osoby 
młode. Liczny był udział kobiet dojrzałych, m.in. spora grupa sołtysek czy też 
pań pełniących funkcje starosty czy prezydentek miast. Głównym celem było 
przygotowanie do aktywności zawodowej oraz zachęcenie do pełnienia istot-
nych ról społecznych w życiu publicznym. Poprzez cykl szkoleń, warsztatów, 
prezentacji tzw. „dobrych praktyk” i realizacji etiud terenowych oraz spotkań 
z udziałem specjalistów i trenerów, uczestniczki mogły podwyższyć swe 
umiejętności i rozwinąć indywidualne cechy osobowości, zdobyć wiedzę, któ-
ra pozwala im wykorzystywać życiowy i twórczy potencjał. Tylko świadome, 
wykształcone i aktywne obywatelki mogą odważnie odmieniać swoje życie, 
pomagać innym i wpływać na to, co dzieje się zarówno w ich najbliższym oto-
czeniu, jak i w ojczyźnie. Program był tak przygotowany, by pomóc kobietom 
podjąć ważkie decyzje, wesprzeć profesjonalnymi szkoleniami i warsztatami, 
i namówić do inicjatyw na rzecz innych. Udostępnić nowoczesne narzędzia 
multimedialne i zagwarantować dostęp do specjalistycznej informacji. Ukazane 
zostały nowoczesne metody, jak poszerzać kompetencje w wybranej dziedzi-
nie, wzmacniać umiejętności menadżerskie i liderskie. Przekonać beneficjentki, 
by odważyły się być prezeskami firm i organizacji pozarządowych, kierow-
nikami instytucji państwowych, by częściej startowały na funkcje sołtysów, 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Poprzez przedstawienie w czasie 
szkoleń „dobrych praktyk”, m.in. wypracowanych przez kilkanaście lat działal-
ności Stacji Szamocin, zaprezentowane zostały sprawdzone metody pracy 

animacyjnej i pracy w środowisku lokalnym, sposoby pozyskiwania 
funduszy, realizacji innowacyjnych projektów oraz twórczego wdra-
żania ich w życie. Liderzy i liderki na przykładzie własnych działań oraz 
zaprzyjaźnionych organizacji, ukazali, jak konsekwencja w działaniu, 
otwartość na nowoczesne technologie i sposoby zdobywania profesjo-
nalnych informacji, mogą prowadzić do sukcesu i dawać satysfakcję. 

Metody działań

— Etiuda terenowa – metoda diagnozowania środowiska lokalnego 
i zastosowanie jej w praktyce: etiudy terenowe to jedne z najbardziej 
ulubionych przez uczestników i uczestniczki oraz wykładowczynie 
i wykładowców formy poznawania środowiska lokalnego. Beneficjenci 
i beneficjentki wyjeżdżają na jeden dzień do wybranej miejscowości 
i przez kilka godzin spędzają czas w nieznanej wsi. Uczą się diagnozo-
wać miejscowość poprzez rozmowy z mieszkańcami, poznają lokalnych 
liderów/liderki i osoby najbardziej aktywne, dokumentują (foto, wideo). 
Starają się zdobywać wszelkie informacje niezbędne do analizy i napi-
sania modelowego projektu: np. dotyczące historii, demografii, statusu 
materialnego ludności. Wyjazd i przebywanie razem przez kilka godzin 
oraz wspólne zadanie integruje. Uwalniają się umiejętności organizacyj-
ne; trener ma okazję zaobserwować (uczestnicy i uczestniczki również), 
kto jest aktywny, kto staje się na ten czas liderem, przewodniczką, a kto 
nie umie przebić się z własną propozycją czy decyzją. Inne osoby ujaw-
niają talenty artystyczne czy umiejętności dziennikarskie. Po powrocie 
zebrany materiał jest analizowany pod okiem wykładowcy/wykładow-
czyni i następuje praca w grupach. Ta praca zespołowa jest ważnym 
czynnikiem aktywizującym. W trakcie 3 dni szkoleń na bazie materiałów 
analizowanych m.in. metodą SWOT następuje generowanie pomysłów 
i konstruowanie poszczególnych faz tworzenia projektu.

— Praca z trenerami/trenerkami, wykładowcami/wykładowczyniami, 
prelegentami/prelegentkami – do współpracy zapraszamy wykła-
dowców, którzy nie prowadzą spotkania tylko poprzez wykład czy 
instruktaż, ale mają zadanie uaktywnić i zainspirować. Od wielu lat 
współpracujemy z osobami, które zaczynały od pracy we własnym sto-
warzyszeniu, szkoliły się, zapraszane przez granatowców (często było 
to uczestnictwo obowiązkowe, by aplikować o grant). Kilkanaście lat 
temu uczyliśmy się od specjalistów z Fundacji im. S. Batorego, Fundacji 
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Kultury, Fundacji Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
czy też Fundacji Dzieci i Młodzieży. Całe rzesze animatorów, artystek, wolon-
tariuszy było wychowane w duchu samoorganizowania się, twórczej realizacji 
profesjonalnych projektów, rzetelnego rozliczania się i wychowywania następ-
ców/następczyń. To pokolenie ideowców – wskrzeszania „małych ojczyzn”, 
żmudnych działań na prowincji i budowania niezależnego demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego. 

— „Generowanie pomysłów”: szkolenia są ważnym elementem zdobywania 
wiedzy na temat „myślenia projektem”, by beneficjentki mogły przenieść na 
swój teren zdobyte umiejętności. W ciągu 5-dniowego spotkania, raz w mie-
siącu, proponowane są 5-godzinne zajęcia z trenerem/trenerką (trenerami). 
Poprzedzone one są wyprawą terenową. Pierwszego dnia wykładowcy/
wykładowczynie omawiają specyfikę tej metody i jakie informacje są niezbęd-
ne, by dalej pracować nad projektem. Po powrocie, uczestniczki prezentują 
w grupach zdobyte informacje, wyświetlana jest dokumentacja fotograficzna 
i wideo, analizowana jest wspólnie specyfika danego miejsca oraz przedsta-
wiana sytuacja mieszkańców. Często pierwsze skojarzenia czy określenia, 
nieraz bardzo zabawne, wpływają na roboczy tytuł projektu: (np. Sypialnia Piły, 
Dlaczego nie ma w naszej wsi krów? Na Mariance wolniej płynie czas, Majera-
nek na Mariance itp.). Prezentacje z wypraw, jak i sam w nich udział, są jed-
nym z najbardziej spontanicznych elementów szkoleń. Ale konstruowanie np. 
budżetu, choć wymogi tworzenia preliminarza są rygorystyczne, jest częścią 
działań, która też nieraz budzi dużo emocji. Generowanie pomysłów i przygo-
towanie wzorcowego wniosku o grant zajmuje przeważnie od 3 do 4 dni (po 
5 godzin dziennie). Dla osób z małych miejscowości, gdzie jest ograniczony 
dostęp do profesjonalnego wsparcia, idea spotkań skupia się wokół projektów 
o charakterze socjokulturowym, które mogą być realizowane przez sołtyski, 
nauczycielki, bibliotekarki czy panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

— „Myślimy projektem – projektujemy myśli” – to nauka podstawowych 
sposobów nie tylko wypełniania formularza grantowego czy instrukcji obsłu-
gi generatora wniosków w systemie EBOI. Trener/ka przede wszystkim ma 
zachęcić i zmotywować. Tak poprowadzić program, by był on zarówno inspi-
rujący, jak i użyteczny w praktyce osobom, które poszukują dróg samorealiza-
cji, chcą wciąż się uczyć i odmieniać własną sytuację oraz przede wszystkim 
pomagać innym. Zdobyta wiedza oraz poznanie „dobrych praktyk” mają ośmie-
lić do samodzielnych działań i inicjowania pomysłów. Zgłaszający się do udzia-
łu w tego typu programie, przeważnie nie mają większego doświadczenia, 

dlatego wykłady winny być swoistym ABC wiedzy o realizacji projek-
tów, sposobów zdobywania dotacji ogólnopolskich i lokalnych (np. 
w prężnie działających od paru lat Lokalnych Grupach Działania). Także 
o różnych formach samoorganizowania się, pozyskiwania partnerów 
i sprzymierzeńców, sponsorów.

Harmonogram przedsięwzięcia

Szamocińska Szkoła Liderek przewiduje różnorodne działania, a jej 
oferta kształtuje się w zależności od grupy odbiorczej.

Program:
— Jak realizować projekty artystyczne, łączące ideę pracy edukacyjnej 
i społecznej – szkolenie, było realizowane w wypracowanym przez 
organizatorów i ustalonym z trenerką modelu. Realizacja etiudy tereno-
wej, jako metody diagnozowania środowiska lokalnego i analiza potrzeb 
odbyła się w Szamocinie, wybranej dzielnicy miasta. Marianka jest miej-
scem najbardziej „historycznym” i zaproponowano, by na bazie zebra-
nych informacji i dokumentacji stworzyć wystawę – instalację w tej 
dzielnicy i zachęcić do tego działania miejscową ludność. Praktyczne 
zastosowanie wiedzy o projektowaniu (zrealizowanie miniprojektu)  
miało na celu zmobilizowanie grupy artystek i animatorek i nauczenia 
się wdrażania swych idei w krótkim czasie i w określonych warun-
kach. Po prezentacji mogły skorygować swoje pomysły i skonsultować 
w grupie oraz z trenerami. Nauka „projektowania” artystycznych idei 
i przełożenia na konkretny projekt dała wiedzę nie tylko z zakresu pisa-
nia wniosków o dotacje. 

— Od dotacji do dotacji…– szkolenia dla członkiń organizacji pozarzą-
dowych, gdzie beneficjentkami są liderki i członkinie z sektora NGO 
oraz osoby indywidualne a także grupy kobiet, planujące powołanie 
organizacji pozarządowej – przeprowadzone zostały w programie 
5-dniowych cykli zajęć. Poprzedzone wyprawą do wybranego miejsca 
i diagnozą terenową. Po etiudzie następują prezentacje w grupach 
i przez następne dni generowane są pomysły i konstruowany modelo-
wy formularz wniosku o grant. Zaproszeni wykładowcy przedstawiają 
metody zarządzania projektem, które są ważnym elementem zdobycia 
wiedzy i tego, jak w praktyczny, sposób można przenieść na swój teren 
zdobyte umiejętności. Trenerzy wskazują niezbędne narzędzia oraz 
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informują o możliwościach udziału w konkursach granatowych: ogólnopol-
skich oraz unijnych.

— Poprzez wykłady z tematyki negocjacji oraz umiejętności interpersonalnych 
i społecznych, przybliżane są metody, które mogą mieć praktyczne zastosowa-
nie w rozmowach z władzą lokalną, ze sponsorami oraz które pomagają w roz-
wiązywaniu ewentualnych lokalnych sporów czy konfliktów wewnątrz zespołu 
np. we własnym stowarzyszeniu.

Tradycyjnie spotkanie kończy się pokazem teatralnym Teatru Stacja Szamocin 
oraz prezentacją dorobku szamocińskiego stowarzyszenia, jako przykładu 
zaadaptowania zrujnowanego miejsca, gdzie została w pełni zrealizowana idea 
ośrodka, łączącego formy edukacji z realizacjami artystycznymi oraz działania-
mi prospołecznymi.

Uwagi do przebiegu przedsięwzięcia

Są też dodatkowe zajęcia, które bywają atrakcyjne i energetyczne, i które 
uzupełniają z pozoru sztywny „rozkład jazdy”. Np. warsztaty motywacyjne, uka-
zują, jak można uwierzyć w siebie, pomagać innym i odnosić sukcesy osobiste 
i zawodowe. Jak wspólnie działać, zmieniać, proponować. Podjąć decyzje 
o zmianie życia pasywnego na aktywne i bez obaw szukać nowych możliwości. 
Organizatorzy uzupełniają program zajęciami relaksującymi.

Między wykładami odbywają się np. warsztaty wizażu. Uczestniczki poznają, jak 
kreować swój wizerunek i nie mieć kompleksów na punkcie wyglądu. Ponadto 
na warsztatach ruchu, improwizacji teatralnych oraz z autoprezentacji i wystą-
pień publicznych kobiety uczą się świadomości ciała, wydobywania głosu. 
Warsztaty autoprezentacji ukazują techniki, wspomagające w wystąpieniach 
publicznych – jak pokonywać tremę i nabierać pewności siebie. Jedną z atrakcji 
było zaproszenie do udziału w sesji relaksującej – masaż dźwiękiem za pomo-
cą mis tybetańskich. 

W trakcie wykładów na temat przedsiębiorczości, uczestniczki dowiedziały 
się, jak można odnaleźć się na rynku pracy. Poznały różnorodne sposoby na 
zatrudnienie poza wielkimi przedsiębiorcami/instytucjami, gdzie trudno jest 
wykonywać pracę, będąc np. artystą/artystką. Powstały dwa modelowe arty-
styczno-animacyjne projekty dla lokalnej ludności. Wiedza zdobyta na szko-
leniach powinna dać profesjonalne podstawy, by w staraniach o subwencje, 

kobiety-artystki mogły łączyć swoje pasje z umiejętnościami zawodo-
wymi. I jak, nieraz wymagane jest w bardzo sformalizowanych wnio-
skach, formułować konkretnie idee, by otrzymać wysokie punkty od 
ekspertów/ekspertek. W ramach warsztatów przedsiębiorczości, poja-
wiły się takie tematy jak:
— jak założyć mały biznes;
— jak poznać swoje prawa w czasie urlopu macierzyńskiego;
— jakie podejmować decyzje, gdy pracuje się w nieprzyjaznej firmie;
— jak radzić sobie z „toksycznym” pracodawcą.

Warsztaty pomagają kobietom w podejmowaniu właściwych decyzji, 
odwagi wprowadzania zmian w swoim życiu oraz wyznaczania celów 
życiowych oraz zawodowych.

Punkt konsultacyjny – na dworcu w Szamocinie otwarto punkt kon-
sultacyjny dla organizacji pozarządowych i dla wszystkich, którzy chcą 
zasięgnąć informacji, poradzić się, skonsultować projekt. Mimo że pro-
gram już dawno został zrealizowany a dotacja rozliczona, tabliczka wisi 
na drzwiach nadal i każdy może przyjść.

Źródło

www.stacjaszamocin.pl/?p=2359

*Na potrzeby niniejszej publikacji scenariusz został skrócony i zmody-
fikowany przez redaktorkę tomu. Pełna wersja scenariusza znajduje się 
w: Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, red. K. Sikorska, t.1, 
www.cpe.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/07/PORADNIK-
-METODYCZNY-CPE.pdf, s. 74–95.
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