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PRZEDMOWA
Kulturze i polityce kulturalnej przypada szczególna rola w procesie jednoczenia
Europy. Jak jednak się ją wykorzystuje? Jak wyglądają stosunki kulturalne wewnątrz
Europy oraz jak ten obszar wpływa na pozycję UE jako gracza na arenie
międzynarodowej? Jak polityka kulturalna i jej środki mogą przyczynić się do
wytworzenia europejskiej tożsamości? Po raz kolejny zapraszamy Państwa do
przywołania tych pytań, kontynuując niejako zamysł zainicjowany serią Raportów
o kulturze „Postęp Europa”, Fundacji Roberta Boscha. Dołączamy również, kluczowe
w naszej ocenie, pytanie o regionalny aspekt powyższych zagadnień.
Mając świadomość, że ożywienie dyskursu nt. znaczenia kultury (zwłaszcza
w kontekście regionalnym) wymaga czasu, przekazujemy drugi tom publikacji „Kultura
w Europie Podkarpacie w kulturze Tom II” W ramach niniejszego opracowania, w pięciu
raportach zaprezentowano: (1) trendy w polityce kulturalnej na szczeblu instytucji
europejskich na przykładzie inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury; (2) działalność
unikalnych, w skali regionalnej a nawet międzynarodowej, instytucji kultury na
przykładzie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie; działalność lokalnego
centrum kultury na przykładzie: (3) biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 10
w Rzeszowie oraz (4) Domu Fotografii w Krośnie; (5) kulturotwórczą rolę organizacji
pozarządowej na przykładzie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”.
Niniejsza publikacja nie powstałaby bez ogromnego zaangażowania wielu osób,
a zwłaszcza: pani prof. nadzw. dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, recenzentki
publikacji oraz pani Aleksandry Chodasz, pani Agnieszki Drewniak, pana Janusza
Dźwierzyńskiego, pana Łukasza Grudysza, autorów raportów, którym składamy
serdeczne podziękowania.
Równocześnie ciekawi spostrzeżeń czytelników, w celu podnoszenia jakości
kolejnych publikacji wydawanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe DirectRzeszów, kierujemy prośbę o dzielenie się spostrzeżeniami z lektury niniejszej
publikacji

na

adres

e-mailowy:

europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl

lub/i

enowak@wsiz.rzeszow.pl.
Ewa Nowak-Koprowicz
z Zespołem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct -Rzeszów
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FOREWORD
Culture and the cultural policy have a particular part to play in the process of
unifying Europe. But what use do we make of it? What are the cultural relations within
Europe like and how does this area influence the position of the EU as an international
player? How can the cultural policy and its measures contribute to the construction of a
European identity? Once again you are invited to quote these questions to continue, so
to speak, the idea initiated by the Robert Bosch Stiftung (Foundation) with its Cultural
Report Series, Progress Europe. We also add a question about the regional aspect of the
above issues, one that is crucial in our opinion.
Being aware that the discourse on the significance of culture (especially in the
regional context) needs some time to boom, we are releasing the second volume of
Culture in Europe. Subcarpathia in culture. Tome II. The five reports included in this
study cover the following issues: (1) the trends in the cultural policy at the level of the
European institutions, on the example of the European Capital of Culture initiative;
(2) the activity of the regionally and even internationally unique cultural institutions
that on the example of the Underground Tourist Route of Rzeszów; the activity of a local
cultural centre on the example of: (3) the School Library in the Rzeszów Primary School
No. 10 and (4) the Krosno House of Photography; (5) the culture-forming role of a nongovernmental organization on the example of Fundacja Rozwoju “Dobre Życie” (Good
Life Development Foundation).
This publication would not have come into being without great involvement of many
people and, in particular: prof. nadz. dr hab. [associate professor, Ph.D] Agata JurkowskaGomulka, a reviewer of this publication, and Aleksandra Chodasz, Agnieszka Drewniak,

Janusz Dźwierzyński, Łukasz Grudysz, the authors of reports constituting this study, to
whom we extend thanks.
At the same time, interested in the readers' opinions, to improve the quality of
further volumes published by the Europe Direct Information Centre - Rzeszow, we are
directing our request to share your views after getting to know this publication and e-mail
your opinions: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl or/and enowak@wsiz.rzeszow.pl.

Ewa Nowak-Koprowicz
and the Team of Europe Direct Information Centre - Rzeszow
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Ewa Nowak-Koprowicz1

Europejskie Stolice Kultury jako przykład dobrej praktyki
strategicznych inwestycji w kulturę
Stwierdzenie, że podróże kształcą nabiera nowego znaczenia w odniesieniu do
rozmowy, która przed ponad trzydziestu laty miała miejsce na jednym z europejskich
lotnisk. W 1983 roku, na długo przed wyraźnym włączeniem obszaru kultury do polityki
Unii Europejskiej, Melina Mercouri, grecka minister kultury zaproponowała Jackowi
Langowi, jej francuskiemu odpowiednikowi, aby corocznie przyznawać wybranemu
miastu tytuł Europejskiej Stolicy Kultury2. Uhonorowanie, zaledwie w dwa lata później,
Aten jako pierwszego miasta w ramach nowej europejskiej inicjatywy, urzeczywistniło
zarówno chęć pozostawienia trwałego śladu po greckiej prezydencji3 jak i wiarę
Mercouri w stworzenie, obok istniejącej wspólnoty rolnej, również europejskiej
wspólnoty kulturowej. Obecnie zarówno według Tibora Navracsicsa, Komisarza
ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu4, jak i opinii publicznej inicjatywa Europejskiej
Stolicy Kultury uzyskała status jednego z najbardziej ambitnych projektów kulturalnych
UE przy pozostaniu jedną z najbardziej znanych i cenionych unijnych działalności5.

Autorka jest zastępcą kierownika Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz
wicedyrektorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Ponadto związana jest z takimi europejskimi sieciami informacyjnymi
jak Enterprise Europe Network oraz Eurodesk.
2 Oficjalną propozycję wykorzystania kultury w celu głębszego zintegrowania Europejczyków Melina
Mercouri przedstawiła 13 maja 1985 r. w czasie spotkania Rady UE (wówczas EWG) ministrów kultury.
3 Wspomniana prezydencja grecka miała miejsce w drugiej połowie 1983 roku.
4 Por.: Oficjalna strona internetowa prezentująca działalność Tibora Navracsicsa, jako Komisarza
ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. Dostępny w internecie: http://ec.europa.eu/commission/20142019/navracsics_en.
5 European Capitals of Culture 30 years, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, s. 1.
Por. m.in.: Opinia Komitetu Regionów „Przyszłość Europejskiej Stolicy Kultury” 2012/C 113/05. Dostępny
w internecie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011IR0191;
Rezolucja
1
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W roku jubileuszu trzydziestolecia inicjatywy oraz w przysłowiowym przededniu
inauguracji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu 6, drugim w historii
przedsięwzięcia mieście w Polsce7 autorka kieruje uwagę na te cechy inicjatywy, które
zadecydowały o jej sukcesie. Zawarte poniżej liczne odwołania do programów
poszczególnych miast8, w intencji autorki, stanowić mają inspirację zarówno dla
twórców, managerów i animatorów kultury jak i decydentów do tworzenia lokalnych
wydarzeń, również na obszarze Podkarpacia.
Po pierwsze – odbiorcy
W przygotowanym w ramach inicjatywy programie uwaga powinna być
skierowana przede wszystkim na mieszkańców, a proponowane treści programowe nie
mogą generować zakłóceń, ani napięć w społeczności lokalnej, a wręcz przeciwnie
zdobyć jej poparcie. Akceptacji nie otrzymają zatem programy o niskiej świadomości
lokalnej kultury, będące odpowiedzią tylko i wyłącznie na ambicje włodarzy miast.
W praktyce oznacza to, że sukces danego programu uzależniony jest w równym stopniu
od satysfakcji wyrażanej w obiegowej opinii jak i odbioru elit. Znalezienie równowagi
między sztuką wysoką i szerokim udziałem uznawane jest za główne wyzwaniem
inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury9. Tym bardziej, że jak przekonuje Boris Groys,
krytyk i badacz współczesnej sztuki, w kulturze nastąpił radykalny przełom. Cyfryzacja
świata spowodowała przejście od masowej konsumpcji do masowej produkcji kultury 10.
Sugestie Komisji Europejskiej w tym obszarze kierują uwagę miast na promowanie
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu
do dziedzictwa kulturowego w Europie, Dostępny w internecie:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20150293&format=XML&language=PL.
6 Por.: Oficjalna strona internetowa Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dostępny w Internecie:
http://www.wroclaw2016.pl/.
7 Pierwszym miastem w historii Polski, które otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury był Kraków
w 2000 roku. Por.: Oficjalna strona internetowa Europejskiej Stolicy Kultury Kraków 2000. Dostępny
w Internecie: http://www.krakow2000.pl.
8 Przykłady działalności miast w ramach realizacji inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury zostały
zaczerpnięte z: European Capitals of Culture 30 years, Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2015; European Capitals of Culture: the road to success From 1985 to 2010, European Communities,
2009 oraz oficjalnych stron internetowych poszczególnych miast uczestniczących w inicjatywie.
9 European Capitals of Culture 30 years, op. cit. s. 6-31.
10 Wypowiedź Borisa Groysa dla magazynu „ArtPress” za: E. Bendyk, Kanony pękły, Polityka nr 49 (3038),
2.12-8.12.2015, s. 90.
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zaangażowania mieszkańców. Sama zaś Komisja promuje postrzeganie mieszkańców
jako serca każdego miasta, często niewykorzystane źródło bogactwa i różnorodności
kulturowej. W uznaniu zalet szerokiego uczestnictwa, podejmowane są specjalne wysiłki
na rzecz zaproszenia do udziału w inicjatywie również tych obywateli, którzy
zwyczajowo nie stanowią odbiorców wydarzeń kulturalnych. Co w praktyce oznacza
dążenie do włączenia w przedsięwzięcie wszystkich mieszkańców ze wszystkich
dzielnic miasta11.
Istotnym czynnikiem wspierającym ten zamysł jest zróżnicowanie w wyborze
miejsca organizacji wydarzenia kulturalnego. Poszczególne elementy programu warto
aby były realizowane zarówno w centrum jak i na obrzeżach miast. W Koszycach
(2013)12 do organizacji wydarzeń artystycznych, po odpowiednim przystosowaniu,
wykorzystano

dawne

koszary

i okolicę

stacji

wymiany

ciepła.

Ponadto,

na

przedmieściach zlokalizowano również tzw. SPOTs, miejsca ukierunkowane na
promocję

różnorodności

mniejszości

kulturalnych.

Poszukiwanie

płaszczyzn

kulturowych poza centrum miasta charakteryzowało również m.in. Ryga (2014)13 gdzie
w ramach jednego z działań, w którym uhonorowano m.in. handlowców, pracowników
fizycznych i rzeźników, skoncentrowano się na spacerze z położonego w centrum rynku
ku obrzeżom miasta. Często też artyści prezentowali się w samym środku codziennego
życia miasta. Czerpiąc z formuły sztuki ulicy włączano do miast nastrój zabawy i święta.
Tak było m.in. w Mariborze (2012)14, gdzie wykonawcy w ekstrawaganckich kostiumach
z egzotycznymi pokazami pojawiali się w nieoczekiwanych lokalizacjach. Czasem jednak
ulica okazywała się zbyt wąską przestrzenią dla realizacji przedsięwzięć i korzystano
z szerszych traktów komunikacyjnych, jak główna autostrada prowadząca do miasta
w przypadku Essen w Zagłębiu Ruhry (2010)15 lub wyznaczano nowe, jak w przypadku

European Capitals of Culture 30 years, op. cit. s. 31-33.
Por.: Oficjalna strona internetowa słowackiej Europejskiej Stolicy Kultury Koszyce 2013. Dostępny
w internecie: http://www.kosice2013.sk/en/.
13 Por.: Oficjalna strona internetowa łotewskiej Europejskiej Stolicy Kultury Ryga 2014. Dostępny
w internecie: http://riga2014.org/eng/.
14
Por.:
Oficjalna
strona
rządowa
promująca
Słowenię.
Dostępny
w
Internecie:
http://www.slovenia.si/culture/arts/international-cultural-events/maribor-2012-european-capital-ofculture/; Natomiast oficjalna strona internetowa słoweńskiej Europejskiej Stolicy Kultury Maribor 2012
była dotychczas dostępna w internecie: www.maribor2012.eu.
15 Por.: Archiwum oficjalnej strony internetowej niemieckiej Europejskiej Stolicy Kultury Essen w Zagłębiu
Ruhry 2010. Dostępny w Internecie: http://archiv.ruhr2010.de/en/home.html.
11
12
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Turku (2011)16, gdzie wokół dawnego więzienia Meiju Niskala, miejska artystka
rozłożyła 400-metrowy dywan, stworzony na tę okazję przez grupę ponad 1000 fińskich
tkaczy. Przenoszono się także do publicznych środków transportu, m.in. również
w Turku (2011), gdzie znani artyści występowali w dalekobieżnych autobusach
z formułą stand-up comedy, w pociągach ze stepowaniem, a nawet publicznych toalet,
gdzie pozostawiano wiersze zapisane na ręcznikach toaletowych.
Owo, przedstawione powyżej zróżnicowanie w wyborze miejsca realizacji działań
artystycznych to przede wszystkim sposób na jak najszersze dotarcie z zaproszeniem do
udziału w wydarzeniach. Trudno jest bowiem o to upragnione zaangażowanie
mieszkańców, jeżeli wspomniane zaproszenie do nich nie dotrze lub zostanie ocenione
jako mało atrakcyjne i pospolite. Stąd też obok elementu zaskoczenia, często równie
istotne było przekazanie inicjatywy odnośnie pomysłów samym mieszkańcom.
Odbywało się to zarówno na szeroką skalę, jak w przypadku Koszyc (2013), gdzie
m.in. realizowano projekty w największym słowackim skupisku ludności romskiej,
osiedlu Luník IX, z romskim balem charytatywnym na zakończenie słowackich
obchodów Europejskiej Stolicy Kultury17. Jak również w zadziwiająco prosty sposób, tak
jak w Umeå (2014)18, gdzie w niebanalnym miejscu, na nadbrzeżu, na ubitej ziemi,
z dość prymitywnym zabezpieczeniem podstawy instrumentu, umieszczono fortepian,
który był udostępniony dla wszystkich, którzy jak zaznaczono chcieliby wnieść wkład
w muzyczny program miasta.
Ważną rolę w budowaniu zaangażowania mieszkańców stanowi również czas
skierowania

wspomnianego

zaproszenia

do

udziału

w

inicjatywie.

W

celu

zmaksymalizowania wpływu inicjatyw realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy
Kultury, wiele z działań kulturalnych rozpoczynanych jest już w fazie przygotowań do
obchodów roku. Działania te traktowane są jako część długotrwałego (najczęściej całego
czteroletniego okresu przygotowawczego przed inauguracją obchodów) procesu
obejmującego włączenie lokalnych grup w innowacyjne formy sztuki. Przykładem są
m.in.: wspomniana romska dzielnica Koszyc (2013), gdzie realizowano projekty od
Por.: Oficjalna strona internetowa fińskiej Europejskiej Stolicy Kultury Turku 2011. Dostępny
w internecie: http://www.turku2011.fi/en.
17 Luník IX to prawdopodobnie największa tego dzielnica romska w Europie. Por.: Opis przedsięwzięcia na
oficjalnej stronie internetowej inicjatywy. Dostępny w Internecie: http://www.kosice2013.sk/en/projectkosice-2013-european-capital-of-culture-mrc-oriented-activities.
18 Por.: Oficjalna strona internetowa szwedzkiej Europejskiej Stolicy Kultury Umeå 2014. Dostępny
w internecie: http://umea2014.se/en/.
16
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2009 roku czy Pilzno (2015)19, gdzie w tzw. okresie przygotowawczym realizowano
szereg wydarzeń lokalnych, począwszy do wycieczek/spacerów prezentujących historię
poszczególnych dzielnic miasta, po najróżniejsze rozgrywki na szczeblu lokalnym,
łącznie z sąsiedzkimi wyścigami kosiarek.
Zaangażowanie mieszkańców w realizację programu obchodów Europejskiej
Stolicy Kultury osiągane jest również w bardziej tradycyjny sposób, poprzez
skierowanie zaproszenia do grup formalnych, takich jak lokalne zespoły i regionalni
artyści, szkoły, grupy młodzieżowe oraz przez utworzenie takowych, jak bardzo istotnej
dla realizacji przedsięwzięć grupy wolontariuszy. Dzięki włączeniu prawie wszystkich
orkiestr filharmonicznych Zagłębia Ruhry i chórów (28) było możliwe wykonanie,
z udziałem ponad 800 śpiewaków i ponad 150 muzyków na scenie, VIII Symfonii
Gustava Mahlera. Z kolei zaproszenie artystów do zamieszkania w rezydencji
zlokalizowanej w samym centrum przechodzącej rewitalizację dzielnicy to francuska
propozycja na wzmocnienie zachodzącej zmiany poprzez czerpanie z kreatywności
zaangażowanych w projekt twórców oraz uruchomionej w ten sposób kreatywności
stałych mieszkańców. Projekt firmowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy
Kultury przez Marsylia-Prowansja (2013)20, uruchomił również potencjał lokalnych
animatorów kultury, także tych którzy nigdy wcześniej nie otrzymywali finansowania
publicznego. Realizowane w ramach inicjatywy programy często włączają młodzież
szkolną, m.in. przykładem jest Liverpool (2008), gdzie uczniowie i uczennice szkół
miejskich mieli możliwość uczestniczenia w przynajmniej jednej aktywności w ciągu
roku, a w Linz (2009)21 realizowano w całej Górnej Austrii szkolne warsztaty
poświęcone tematyce mobilności. Nie do przecenienia jest również zaangażowanie ze
strony wolontariuszy, przeważnie wywodzących się z miejscowej ludności, choć nie
brakuje przykładów takich jak Marsylia-Prowansja (2013), gdzie za pośrednictwem
unijnego programu „Młodzież w działaniu” goszczono 15 wolontariuszy, dając tym
samym młodym ludziom nie tylko spoza regionu, ale i spoza Francji możliwość
Por.: Oficjalna strona internetowa czeskiej Europejskiej Stolicy Kultury Pilzno 2015. Dostępny
w internecie: http://www.plzen2015.cz/en/program.
20 Por.: Oficjalne strony
internetowe regionów Marsylia-Prowansja. Dostępny w Internecie:
http://marseillecityofculture.eu/capital-of-culture.html
oraz
http://www.marvellousprovence.com/mp2013-capital-of-culture. Natomiast oficjalna strona internetowa francuskiej
Europejskiej Stolicy Kultury Marsylia-Prowansja 2013 była dotychczas dostępna w internecie:
http://www.mp2013.fr/.
21 Por.: Oficjalna strona internetowa austriackiej Europejskiej Stolicy Kultury Linz 2009. Dostępny
w internecie: http://www.linz09.at/en/willkommen.html
19
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poszerzenia własnej świadomości kulturowej. Jednym z pierwszych miast, które szeroko
zaangażowały wolontariuszy, wówczas w liczbie ok. 10 000 osób, był Liverpool (2008).
Praktyka ta jednak szybko się rozrosła, podobnie jak spektrum działań jakich się
podejmowali. I tak dotychczas wolontariusze m.in.: budowali polietylenowe zwierzęta
w ramach projektu „Flut” (powódź), przykład Linz (2009); witali mieszkańców i gości
zaopatrzeni w tabliczki z pozdrowieniami w kilkunastu językach, przykład Essen
(2010); mieli możliwość uczestniczenia w ambitnych inicjatywach szkoleniowych
przygotowanych specjalnie dla nich, w celu rozwoju ich umiejętności i zwiększenia
wartości na rynku pracy, przykład Istambuł (2010)22; udzielali pomocy starszym
obywatelom odwiedzającym galerie sztuki, przykład Turku (2011); pracowali nad
tzw. otwarciem miasta na morze, przykład Tallin (2011)23; obsługiwali mechanizmy
gigantycznych postaci oraz przyrządów lotniczych na pokazach, przykład Guimarães
(2012)24.
Po drugie - silny wymiar europejski
Zatytułowanie inicjatywy „Europejskie Stolice Kultury” nie jest przypadkowe.
Kluczowym przesłaniem koncepcji jest podkreślenie, że miasta wybrane w ramach
programu nie są zawieszone w próżni, ale – tak jak podkreśla ich geograficzna
lokalizacja - są częścią Europy. Już na poziomie wniosku każde z miast jest zobowiązane
do przedstawienia jak zamierza w swoim programie uwzględnić to przesłanie, z jednej
strony wzmacniając wspólne kulturowe cechy i wartości, z drugiej pokazując ogromną
różnorodność kultur w Europie. W praktyce, dla miast, oznacza to zarówno konieczność
wpisania lokalnego kontekstu planowanych wydarzeń w europejskie ramy, jak i przy
odwoływaniu się do europejskiej i międzynarodowej płaszczyzny oddanie klimatu
lokalnego. Tzw. „europejską wartością dodaną” jest zatem wskazanie w programie
Europejskiej Stolicy Kultury danego miasta wybranego momentu w historii Europy,
w którym to miasto lub osoba tam urodzona/mieszkająca czy też ruch artystyczny
Por.: Oficjalna strona internetowa tureckiej Europejskiej Stolicy Kultury Istambuł 2010. Dostępny
w internecie: http://istanbul2010.org
23 Por.: Oficjalny profil w mediach społecznościowych estońskiej Europejskiej Stolicy Kultury Tallin 2011.
Dostępny
w
internecie:
https://www.facebook.com/Tallinn-2011-European-Capital-of-Culture115754111786482/
24 Oficjalna strona internetowa portugalskiej Europejskiej Stolicy Kultury Guimarães 2012 była
dotychczas dostępna w internecie: www.guimaraes2012.pt
22
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wywarło/wywarła wpływ na kształt Europy, czyli zaprezentowanie tego wszystkiego co
przyczyniło się do obecnego kształtu Europy25. I tak, m.in.: w Linz (2009) obchodzono
powiązania miasta z wybitnymi Europejczykami, w tym siedemnastowiecznym
matematykiem

i

astronomem

Johannesem

Keplerem

i dziewiętnastowiecznym

kompozytorem Antonem Brucknerem; Maribor (2012) odniósł się do korzeni
austriackiego kompozytora Hugo Wolfa, po odnowieniu w Slovenj Gradec, w miejscu
urodzenia artysty utworzono międzynarodowe muzeum i centrum dokumentacyjne
poświęcone jego twórczości. Marsylia-Prowansja (2013) zaprezentowała wystawy
m.in. Cézanne'a, van Gogha i Bonnard’a, które obejrzało blisko pół miliona
zwiedzających; równolegle Koszyce (2013) uczciły pracę Andy’ego Warhol’a,
pochodzącego ze Słowacji, artysty o międzynarodowej sławie; w Essen (2010)
wspomniane powyżej wykonanie VIII Symfonii Gustava Mahlera miało miejsce
w stuletnią rocznicę premiery, ponadto w programie miasta widoczne były inspiracje
przemysłową historią Zagłębia Ruhry, z nawiązaniem do węgla i stali, a także realizacją
części działań w muzeum kopalnianym. Także w ramach obchodów w Essen
zrealizowano program zatytułowany „Moving Europe”, w którym zwrócono uwagę na
trwające od 150 lat migracje ludności z Anglii, Belgii, Francji, Portugalii, Prus, Szkocji,
Śląska, Turcji i Włoch do Zagłębia Ruhry. Projektowi towarzyszyło przesłanie, że
migracje wywołane w dużym stopniu przez rozwijający się przemysł regionu
doprowadziły do współistnienia na tym obszarze ludności reprezentującej 170 różnych
narodów i regionów, w konsekwencji prowadząc do powstania jednej z największych
aglomeracji Europy. W przygotowanej przez Essen propozycji nie zabrakło również
odniesień do złożonej warstwy religijnej, która jest także pochodną wspomnianych
migracji. I tak, w celu, jak zaznaczono, umożliwienia wglądu w religię muzułmańską,
która mimo odległych korzeni stanowi obecnie część niemieckiej kultury, dla
zwiedzających otwarto meczet; podobne podejście w prezentacji wielokulturowego
wymiaru Europy było widoczne w realizowanym równolegle do Essen programie Pécs
(2010)26. W tym, położonym na południu Węgier, mieście na głównym placu znajduje
się meczet, funkcjonuje system edukacji społeczności romskiej, a ponadto obok
występujących w rozdrobnieniu takich mniejszości etnicznych jak bułgarska, grecka,

European Capitals of Culture 30 years, op. cit. s. 15-16.
Por.: Oficjalna strona internetowa węgierskiej Europejskiej Stolicy Kultury Pécs 2010. Dostępny
w internecie: http://www.pecs2010.hu/en.
25
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polska i serbska, Pécs jest jednym z najbardziej znaczących centrów dla dwóch
urzędowo uznanych w kraju mniejszości narodowych tj.: Niemców i Chorwatów. Dlatego
też, tematem przewodnim obchodów Europejskiej Stolicy Kultury było tzw. „otwarcie
bramy do wielokulturowości Bałkan”. Hołd dla słowacko-węgierskiego, romskiego oraz
żydowskiego dziedzictwa złożono również w ramach programu Koszyc (2013) m.in. za
pośrednictwem festiwalu Mazal Tov, gdzie wykorzystano eksperymentalne formy tańca
i opery. Z kolei wokół kultury śródziemnomorskiej skoncentrowały się realizowane
równolegle do słowackich obchody w Marsylia-Prowansja (2013), z wykorzystaniem
międzynarodowego centrum dialogu Villa Méditerranée.
Obecność tzw. europejskiego wymiaru przybiera też formę prezentacji znanych
tematów, ale w inny sposób. W Turku (2011), w ramach światowej premiery opery
„Eerik XIV”, autorstwa Mikko Heiniö, przedstawiono historię żyjącego w XVI wieku
szwedzkiego króla, wskazując na jego marzycielskie wizje o cywilizowanej Europie,
wątek oświadczyn Elżbiecie I Tudor, a następnie szczęśliwy żywot na Zamku w Turku
z wywodzącą się z warstwy chłopskiej, fińską żoną. Również w ramach programu Turku,
za pośrednictwem heavy metalowego musicalu w wykonaniu nastolatków zrzeszonych
w Turku Young Theatre, przedstawiono wielki pożar, który dotknął miasto w 1827 roku.
Nowe podejście do historycznych korzeni było również widoczne w upamiętnieniu
letniej tradycji sezonowego wypasu bydła, w ramach programu Marsylia-Prowansja
(2013). W celu przypomnienia ludności miejskiej o ich wcześniejszych pasterskich
korzeniach dosłownie przeniesiono 3 000 owiec. A także w Guimarães (2012), gdzie
program oparto przede

wszystkim na

odwołaniu do bogatego dziedzictwa

architektonicznego związanego ściśle z pojawieniem się portugalskiej tożsamości
narodowej w XII wieku. Wspomniane czerpanie z przeszłości miejsc oznacza również
sięganie po bolesne tematy, jak m.in. w Linz (2009), gdzie ukazano również miasto
w okresie nazistowskim. W konsekwencji przy ukazywaniu europejskiego wymiaru
kolejne odsłony obchodów Europejskiej Stolicy Kultury czerpią z poprzednich funkcji
danego regionu.
Po trzecie - partnerstwo
Kolejną równie powszechną i oczywistą, dla twórców programów obchodów
Europejskiej Stolicy Kultury, praktyką jest tworzenie różnorodnych partnerstw przy
13

realizacji inicjatywy. Na uwagę zasługują zwłaszcza partnerstwa miast uhonorowanych
tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. Realizujące w tym samym czasie założenia
inicjatywy Turku i Tallin (2011) połączyły siły, w celu zaprezentowania Estończykom
najlepszej i najbardziej znanej fińskiej muzyki klubowej. Powstałe w efekcie tej
współpracy „Night moves”, określono jako „pulsujące doświadczenie clubbingu z obu
miast”. Bliska współpraca charakteryzowała również kolejne duety, czyli m.in. z 2012
roku Guimarães i Maribor oraz z 2013 roku, czyli Marsylia-Prowansja i Koszyce, które to
ponadto do współpracy zaprosiły Kraków oraz miasta z Węgier. Przykładem na
wyjątkowe korzystanie z doświadczeń poprzedników są również Koszyce (2013)
i Pilzno

(2015),

przejawem współpracy których było m.in.

zaproszenie,

do

współtworzenia czeskiego programu, członków słowackiego zespołu Europejskiej
Stolicy Kultury.
W ramach partnerstw współpracowały ze sobą również miasta:
- danego regionu, jak m.in. w przypadku Zagłębia Ruhry (2010) ponad pięćdziesiąt miast
czy południa Francji w kontekście Marsylia-Prowansja (2013), gdzie uroczystości
otwarcia obchodów przeprowadzono zarówno w Marseille, Aix-en-Provance oraz Arles,
co zaowocowało udziałem ok. 600 000 uczestników;
-

danego

państwa,

czego

przykładem

jest

m.in.

Maribor

(2012),

gdzie

w przygotowaniach operowej produkcji na inaugurację obchodów uczestniczyły
również zespoły teatralne ze stolicy Słowenii; jak również w kontekście 2016 roku
Koalicja Miast Wrocławia, Lublina, Łodzi, Katowic i Gdańska27;
- z państw regionu, m.in. podczas Košice (2013) za pośrednictwem otrzymanego ze
środków unijnych dofinansowania wsparto partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze
turystyki państw Regionu Karpackiego, tj. Węgier, Rumunii, Słowacji i Ukrainy;
- z całego świata, tak jak w przypadku Maribor (2012), w którym stacjonowały
tzw. „ambasady kulturalne”, zrzeszające kilkadziesiąt organizacji z ponad 30 krajów oraz
Mons

(2015)28,

które

zaprosiło

do

współpracy

osiem

miast

europejskich

i pozaeuropejskich takich jak Casablanca, Lille29, London, Mediolan, Montreal/Quebec,

Koalicja Miast została ogłoszona w październiku 2015 roku podczas konferencji Kultura, głupcze!
Kulturowa rewolucja czy reforma? Por.: Oficjalna strona internetowa polskiej Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016. Dostępny w Internecie: http://www.wroclaw2016.pl/koalicjamiast.
28 Por.: Oficjalna strona internetowa belgijskiej Europejskiej Stolicy Kultury Mons 2015. Dostępny
w internecie: http://www.mons2015.eu/en.
29 Lille było francuską Europejską Stolicą Kultury w 2004 roku.
27
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Pilzno30, Melbourne i Tokio, goszcząc u siebie ich przedstawicieli i włączając do
programu ich propozycje kulturalne. Zawieranie międzynarodowych partnerstw sprzyja
również realizowaniu w ramach inicjatywy projektów, które wykraczają poza kontekst
europejski. Dotyczy to zarówno wspomnianych przedstawicieli miast, ale również
tematyki projektów, m.in. szwedzkiego przedsięwzięcia o wiele znaczącym tytule „The
birds show the way”31 pokazującego migracje ptaków z delty Ume przez Europę do Azji
i Afryki oraz powrót do domu w Umeå (2014) i samych artystów m.in. Ryga (2014)
podczas lipcowych Międzynarodowych Zawodów Chórów gościła 27 000 śpiewaków
z 73 krajów z pięciu kontynentów czy włączenie w słowacki program z 2013 roku
występów orkiestry filharmonicznej z Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
z udziałem Krzysztofa Pendereckiego i Jordi Savall. Zresztą wymiany artystów, zarówno
w ramach płaszczyzny europejskiej jak i międzynarodowej są ważnym i nieodłącznym
elementem inicjatywy. W Wilnie (2009)32, europejski program sztuki był realizowany
w partnerstwie obejmującym współpracę z m.in. London Symphony Orchestra
i duńskim reżyserem Carlem Theodorem Dreyerem33. Ponadto również Vilnius (2009)
za pośrednictwem European School of Arts umożliwiło młodym artystom udział
w warsztatach twórczych oraz współpracę między szkołami artystycznymi w wielu
częściach Europy. Z kolei w związku z partnerstwami zawartymi przez Koszyce (2013)
wsparto mobilność artystów i wymiany w całej Europie. Słowaccy artyści mieli
możliwość odwiedzić inne kraje, a artyści spoza Słowacji możliwość przyjazdu
i poznania tego kraju. Taka współpraca owocowała m.in. wystawami fotograficznymi
poświęconymi miastom w tym m.in. w łotewskiej stolicy, gdzie w ramach tzw. „miejskich
opowieści” swoje spojrzenie zaprezentował m.in. Ayaka Yamamoto z Japonii.

Partnerstwo związane było z dzieleniem w 2015 roku tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
http://issuu.com/umea2014/docs/2014_programbok_eng_lr/96
32 Por.: Oficjalna strona internetowa prezentująca litewską Europejską Stolicę Kultury Wilno 2009.
Dostępny w internecie: http://culturelive.vilnius.lt/en/
33 W ramach litewskiego projektu projekcji filmu niemego „Męczeństwo Joanny d'Arc” duńskiego reżysera
towarzyszyła muzyka napisana na tę okazję przez rodzimego kompozytora Broniusa Kutavičiusa
i wykonywana na żywo w przez the London Symphony Orchestra w wileńskim National Opera and Ballet
Theatre.
30
31
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Po czwarte – lokalny i regionalny rozwój
Mocną tendencją w formułowaniu programu obchodów jest planowanie takich
działań, które będą odczuwalne nie tylko w sferze kultury, ale również przyniosą efekty
w wymiarze

społecznym,

edukacyjnym,

planowania

przestrzeni

miejskiej,

ekonomicznym i regionalnym34. Za koronny przykład w tym zakresie uznawane jest
Glasgow (1990), które jako szóste w historii inicjatywy otrzymało tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury. W powszechnej opinii miasto wykorzystało tę okoliczność na
domknięcie procesu poprzemysłowej transformacji, wzmocniło nową tożsamość i stało
się miejscem atrakcyjnym, przyciągającym turystów bogatą ofertą kulturalną35. Obecnie
w podobnym duchu odnośnie wykorzystanej szansy na wzmocnienie lokalnego
i regionalnego rozwoju utrzymane są opinie dotyczące Marsylia-Prowansja (2013).
W formułowanych pozytywnych ocenach podkreśla się przede wszystkim fizyczną
transformację infrastruktury kulturalnej, z nowopowstałym Muzeum Cywilizacji
Europejskiej i Śródziemnomorskiej (Musée des Civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée - MuCEM)36, które zaprojektował włoski architekt Rudy Ricciotti i które
jest pierwszym we Francji muzeum otwartym poza regionem Paryża, a także poprzez
włączenie za pośrednictwem projektu Europejskiej Stolicy Kultury blisko 100 gmin
zlokalizowanych wokół Marsylii, co jako tzw. uboczny produkt wspólnych wydarzeń
kulturalnych usprawniło prace na szczeblu lokalnym i regionalnym. W ramach
wcześniejszej francuskiej odsłony inicjatywy, Lille (2004), oszacowano, że każde euro
zainwestowane w Europejską Stolicę Kultury przyniosło od sześciu do ośmiu euro
lokalnej gospodarce. Warto jednak wspomnieć, że po raz pierwszy podejście tak mocno
ukierunkowane na region, które następnie rozwinięto na południu Francji,
zaprezentowano w Zagłębiu Ruhry (2010). I tak jak w przypadku Francji mówimy
o tytule Europejskiej Stolicy Kultury dla Marsylii i Prowansji, tak wcześniej proponując
kandydaturę Essen wskazano nie na samo miasto, ale rozpoczynając od zwrotu „Essen
w Zagłębiu Ruhry”, na region, czyli łącznie prezentację 53 miast. Symbolem współpracy
w ramach regionu Zagłębia Ruhry jest zlokalizowane w Essen, Europejskie Centrum
European Capitals of Culture 30 years, op. cit. s. 25-27.
Wnioski z projektu foresightu społecznego Gerry’ego Hassan’a wskazują również na koszty społeczne
takie jak wykluczenie społeczne i ekonomiczne dawnych robotników, gentryfikacja, wzrost przemocy.
Por.: Oficjalna strona internetowa Gerry’ego Hassan’a: http://www.gerryhassan.com/long-journalisticessays/the-dreaming-city-the-first-step-to-a-better-world-is-imagining-one/.
36 Por.: Oficjalna strona internetowa MuCEM. Dostępny w internecie: http://www.mucem.org/.
34
35
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Gospodarki Kreatywnej (European Centre for Creative Economy - ECCE)37. ECCE
uruchomione i finansowane przez lokalne i regionalne władze przy wsparciu środków
unijnych jest zobowiązane m.in. do rozwoju twórczych miejsc i przestrzeni, tym bardziej
że

sektor

przemysłów

kreatywnych

w

Zagłębiu

Ruhry

szacowny

jest

na

ok. 86 000 pracowników w ponad 10 000 przedsiębiorstw. Wzmocnienie sektorów
kreatywnych jest również jednym z największych wyróżników innego miasta
o przemysłowych korzeniach, czyli Koszyc (2013). Słowacy zyskali nową infrastrukturę
kultury w postaci Kasárne/Kulturpark38, a Czesi wyjątkowy inkubator dla sektora
kultury i przemysłów kreatywnych przekształcony z dotychczasowej położonej na
obrzeżach miasta zajezdni pojazdów komunikacji miejskiej, w ramach obchodów Pilzno
(2015). Prezentowana tendencja dotyczyła również m.in.: Pécs (2010), gdzie
zrekonstruowana barokowa budowla wzbogacona o nowoczesne skrzydło przybrała
formę „Grand exhibition space”; Turku i Tallin (2011), gdzie odpowiednio inne znaczenie
w

stylu

creative

hub

nadano

dawnemu

warsztatowi

technicznemu

oraz

elektrociepłowni; Guimarães (2012) z wielofunkcyjnym kompleksem z przeznaczeniem
zarówno dla spotkań towarzyskich, pokazów inscenizacyjnych, a nawet targowisk
i ogrodów warzywnych. Z kolei na obszarze i okolicach drugiej z tegorocznych
Europejskich Stolic Kultury, Mons (2015) ok. 3 000 miejsc pracy związanych jest
z gospodarką kreatywną oraz cyfrową, a zapoczątkowana blisko 10 lat temu strategia
rozwoju planuje przekształcić część prowincji Hainaut w Belgii, której stolicą jest Mons,
w dolinę cyfrową.
Podsumowanie
Jubileusz 30-lecia Europejskiej Stolicy Kultury jest dobrą okazją do prezentacji
dotychczasowych osiągnięć inicjatywy jak i wyciągnięcia wniosków dotyczących
kosztów społecznych jakie niesie transformacja. Sięgając po inspiracje warto zatem
pamiętać, że za pośrednictwem inicjatywy m.in.: zwrócono uwagę na bogactwo kultury
w Europie; umożliwiono Europejczykom wspólne obchody ich różnorodności oraz
zaproponowano im nowe poczucie przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej;

Por.: Oficjalna strona internetowa ECCE. Dostępny w internecie: http://www.e-c-c-e.de/.
Por.: Bliższe informacje o projekcie w ramach oficjalnego portalu słowackiej Europejskiej Stolicy
Kultury. Dostępny w Internecie: http://www.kosice2013.sk/en/projects/kasarnekulturpark/.
37
38
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wskazano na osoby, które brały udział w wydarzeniach objętych inicjatywą i miały
szansę pokazać szerszej publiczności lokalne miejsca, zwyczaje i zdarzenia, z których są
dumni; wzrosła zamożność miast objętych inicjatywą oraz jakość życia ich
mieszkańców; zwrócono uwagę, że w ramach tych trzech dekad kultura stała się
płaszczyzną ściślej zintegrowaną z długoterminowym rozwojem, a miasta przeszły
regenerację,

zyskując

nową

infrastrukturę,

wzrost

znaczenia

na

arenie

międzynarodowej, także turystycznego oraz zmianę swojego wizerunku również
w oczach mieszkańców, jak również, w kontekście odbrązowionego wizerunku Glasgow
po obchodach Europejskiej Stolicy Kultury, o złożoności miejskiego organizmu.
Dodatkowo wyzwaniem dla dalszego kształtu inicjatywy czy szerzej działalności
kulturalnych staje się również wspomniana masowa produkcja kultury, ujawniająca trzy
paradoksy współczesnej kultury: 1) „im więcej mówi się o znaczeniu twórczości
i kreatywności dla rozwoju społeczno, tym trudniej z twórczości i kreatywności wyżyć”;
2) „umasowienie produkcji kulturowej prowadzi w końcu do zmniejszenia kreatywności”;
3) „w epoce, kiedy kultura eksploduje wręcz od nowych form twórczości i uczestnictwa,
sama kultura jest w głębokim kryzysie, bo straciła swą dotychczasową funkcję – przestając
być hierarchią, przestała uzasadniać hierarchie społeczne. Zamiast stabilizować strukturę
społeczną, jest wyrazem jej pofragmentowania.”39.
Czy zatem odrzucenie hierarchicznej organizacji zarządzania kulturą i procesów
wytwarzania dóbr kultury umożliwiającej ocenę, co jest nowe, a co jest powieleniem
istniejących już artefaktów doprowadzi jak sugeruje Boris Groys do końca twórczości
i sztuki w dotychczasowym znaczeniu? Czy rozwiązaniem jest spojrzenie na kulturę
i sztukę, jak proponuje Nicolas Bourriaud jako sfery w której funkcję wytwarzania dzieł,
zastąpić ma wytwarzanie relacji społecznych?40. W odpowiedzi na te pytania będziemy
uczestniczyć

wszyscy,

również

kolejni

organizatorzy

i

uczestnicy

wielkiego

europejskiego projektu kulturalnego jakim jest Europejska Stolica Kultury.
Streszczenie
Artykuł stanowi studium poświęcone fenomenowi sukcesu, realizowanej od
trzydziestu lat, inicjatywy kulturalnej Unii Europejskiej pt. „Europejska Stolica Kultury”.
39
40

E. Bendyk, op. cit. 91.
Por.: Ibidem, s. 90-91.
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Obok przedstawienia genezy i założeń inicjatywy artykuł koncentruje się na prezentacji
przykładowych działań podejmowanych przez europejskie miasta uczestniczące
w programie. Prezentacja wydarzeń kulturalnych realizowanych, zwłaszcza w ostatnich
pięciu latach przez miasta ze statusem „Europejskiej Stolicy Kultury” oraz cech
inicjatywy, które zadecydowały o jej popularności i wysokich ocenach ze strony
zarówno Komisji Europejskiej jak i europejskiej opinii publicznej służyć ma, w założeniu
autorki, jako inspiracja zarówno dla twórców, managerów i animatorów kultury jak
i decydentów do tworzenia lokalnych wydarzeń, również na obszarze Podkarpacia.
Abstract
This paper is a study devoted to the successful phenomenon of the EU’s cultural
initiative launched thirty years ago and named the European Capital of Culture. The
paper not only describes the genesis and objectives of the initiative but also focuses on
the model activities taken by the European cities that take part in the programme. The
presentation of the cultural events organized by cities which, especially during the last
five years, have held the title of the European Capital of Culture, and of the features of
the initiative that contributed to its popularity and high rating given by both the
European Commission and the European public opinion, is supposed, as originally
intended by the Author, to be a source of inspiration for both artists, managers, cultural
event organizers and the policy-makers to also create local events in the Subcarpathian
region.
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Janusz Dźwierzyński1

Kulturalny oddech Piwnic
Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie
Gdzie w Rzeszowie można uczestniczyć w koncercie jazzowym, spektaklu
teatralnym,

promocji

książki

znanego

autora,

projekcji

filmu

młodych

rzeszowskich reżyserów, wieczorku poetyckim czy też lekcji salsy? Jest sporo
takich miejsc, w końcu to stolica regionu. Od kilku lat w ich gronie jest także
Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie piwnice”2.
„Rzeszowskie piwnice” jako miejsce kulturotwórcze? A dlaczego nie?! Na pewno
wielu będzie mocno zdziwionych tym niemal obrazoburczym stwierdzeniem. No bo
jakże, zaledwie kilkunastoletni młokos - jakim organizacyjnie jest Podziemna Trasa
Turystyczna – śmie porównywać się z takimi ostojami kultury jak teatry, kina, muzea,
filharmonia, galerie sztuki czy domy kultury właśnie? Powtórzmy: a dlaczego nie?
Kultura wszak niejedno ma imię i nie daje się łatwo upychać do byle jakiej szuflady.
A rzeszowskie Podziemia to jakby soczewka, skupiająca niemal wszystkie jej dziedziny.
Nawet te, wydawałoby się zupełnie nie związane z jej specyfiką.
Nie taki diabeł straszny…
Mówiąc „trasa podziemna” myślimy najczęściej o ciemnych, wilgotnych, zimnych
i zatęchłych labiryntach lochów, gdzie strach przed nieznanym ogarnia prawie każdego,
jeszcze zanim wejdzie w ich czeluście. Dodatkowe „atrakcje” w postaci szczurów,
pająków czy duchów dodają tylko takim miejscom odpowiedniej aury rodem niemal
z horrorów. Czy gdzieś są jeszcze takie podziemia?
1
2

Autor jest kierownikiem Podziemnej Trasy Turystycznej „Rzeszowskie Piwnice”.
Informacje o Trasie na stronie internetowej: http://www.trasa-podziemna.erzeszow.pl.

Dzisiaj już raczej nigdzie, a na pewno nie w miejscach, które odwiedzają turyści.
Tam, gdzie drążone przez wieki w lessie czy kredzie podziemne korytarze zamienione
zostały w atrakcje turystyczne, wymogi bezpieczeństwa zmusiły właścicieli tras
podziemnych do ich ucywilizowania. Co to oznacza? Osuszenie, oświetlenie elektryczne,
wentylowanie, systematyczne sprzątanie – nawet najtwardsze szczury czy zjawy
z takich miejsc wyprowadzają się jak najdalej. Bo to przecież działania, które - w teorii powinny skutecznie zniszczyć atrakcyjność podziemi dla turystów. Na szczęście tylko
w teorii, bo praktyka mówi, że mające swoje lata eksponaty oraz żywy człowiek,
przewodnik, z jego wiedzą, wyobraźnią i umiejętnościami – nazwijmy je wręcz sztuką wirtualnego przenoszenia swych słuchaczy w czasie, potrafi zdziałać cuda. I tak właśnie
jest w Rzeszowie.
Choć stolica województwa podkarpackiego to miasto, którego korzenie tkwią
w wiekach średnich, jeszcze kilkanaście lat temu turyści najczęściej traktowali je jako
przystanek po drodze do pałacu Lubomirskich i Potockich w Łańcucie, do kresowego
Lwowa czy w piękne o każdej porze roku Bieszczady. Mimo ciekawych muzeów, mimo
zabytków, mimo uznanych w kraju i za granicą teatrów i filharmonii, mało kto
zatrzymywał się w Rzeszowie na dłużej. Brakowało tego czegoś, co spowodowałoby że
światła miasta nie gasły by zaraz po zachodzie słońca. Coraz lepsze miejskie drogi,
autostrada łącząca nas wreszcie z Europą, prężnie działające lotnisko, markety i galerie
handlowe zaczęły ten obraz zmieniać. To był zaczyn sukcesu. Reszta przyszła z czasem.
Czasem… rzeszowskich Podziemi.
Podróż do przeszłości
Samo ich przejście to niezapomniane przeżycie, jakby wejście w inną
czasoprzestrzeń. Gdzieś z tyłu, za nami zostaje gwar ludzkich głosów zmieszany
z hałasem ulicy, codzienności. Tu, kilka metrów pod ziemią… cisza, zakłócana jedynie
echem naszych kroków i pluskiem kropli, spadających z wilgotnych, wiekowych
sklepień. Delikatnie, miarowo stukając o lessowe podłoże są jak nieustannie bijący
zegar, który nie wymaga nakręcania by odmierzać upływ czasu. Tu gdzie jesteśmy –
w podziemiach starego Rzeszowa – tych kropli nikt nie liczy. Bo szkoda na to… właśnie
czasu, w miejscu gdzie liczy się tylko przeszłość.
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Nieuchronnie mijające sekundy, minuty, godziny, dni i lata tutaj stanęły
w bezruchu jakby kilkaset lat temu, gdy korytarze i piwnice potrzebne były ówczesnym
rzeszowianom jako składy towarów przeznaczonych na handel. A handlowano wyżej, na
Rynku, od zawsze stanowiącym centrum miasta. Tak było i w połowie XIV wieku, gdy
Kazimierz Wielki lokował Rzeszów na prawie magdeburskim oddając go we władanie
Jana Pakosławica ze Strożyska, tak było i wówczas gdy na przełomie XVI i XVII wieku
miasto rozkwitało a Mikołaj Spytek Ligęza pomnażał jego – i swoje – dochody. Tak było
i później, w czasach mniej już dla Rzeszowa łaskawych, gdy w XVIII wieku prywata rodu
Lubomirskich oraz wojny i pożary w niwecz obracały dorobek poprzednich pokoleń3.
Przez stulecia Rynek był zarówno miejscem gdzie się mieszkało, pod austriackim
zaborem, po galicyjsku czciło patriotyczne rocznice, jak i handlowało na targach
i świątecznych jarmarkach. A gdy kościelne dzwony oznajmiały koniec handlu, kupcy
szukali miejsca by nie sprzedany towar przechować, do następnej okazji. W niewielkim,
ciasno otoczonym wałami mieście trudno było o odpowiednie magazyny, dlatego
drążono je jako piwnice pod przyległymi do Rynku domami. Less, miękka pylasta skała
na której posadowiono stary Rzeszów, niespecjalnie utrudniała pracę, więc z biegiem lat
piwnice wychodziły tunelami pod Rynek, łączyły się i krzyżowały, często na różnych
poziomach. W ciągu wieków powstał w ten sposób labirynt, który do dzisiaj z różnych
powodów – przede wszystkim jednak upływu czasu i niszczącego działania wilgoci –
przetrwał tylko w części4.
Osioł w lochu
Lecz nawet tylko ta niewielka część stała się magnesem, jako Podziemna Trasa
Turystyczna przyciągającym mieszkańców Rzeszowa i coraz liczniejszych jego gości.
Najstarsza komnata, zwana Przedprożem, to budowla z przełomu XV i XVI wieku, dzisiaj
drugi co do wieku (po pochodzącym z początku XV wieku fragmencie prezbiterium
kościoła Farnego) zabytek Rzeszowa. Gotycki kamienny próg i ostrołukowy portal
drzwi, ceglana posadzka, i… okno, z framugą zwieńczoną „oślim grzbietem”, okno
którego przecież w podziemiu być nie powinno. Okienny otwór – którego kształtu

"Dzieje Rzeszowa", tom I, Rzeszów 1994, s. 132.
T. Mikoś, J. Chmura, A. Tajduś, Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich, Kraków
2013, s. 199.
3
4
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i stanu w jakim jest zachowane zazdroszczą nam np. „krakusi” - dzisiaj jest ślepy, ale
kiedyś był oknem rzeczywistym, takim które zapewniało dopływ światła. Tak było
zapewne w czasach, gdy komnata podziemiem… nie była. „Zeszła” tam gdy poziom płyty
rynku na przestrzeni lat systematycznie się podnosił, skutkiem zwłaszcza wojen,
pożarów i następujących po nich okresów odbudowy. Czy to była np. kaplica dla kupców
– o czym świadczą resztki sklepienia krzyżowo – żebrowego, tego nie wiemy. Ale nie jest
to niemożliwe.
Albo Loch Tatarski: ok. 70 – centymetrowej szerokości przejście, którym inaczej
niż jeden za drugim przejść się nie da. Dlaczego tak wąskie? Ano najprawdopodobniej by
można było bronić się w podziemiach przed Tatarami, którzy szukali tam łupów i jasyru.
Labirynty pod Rynkiem oprócz magazynów towarów często były schronem dla
mieszkańców uciekających tam przed najeźdźcami, których w historii Rzeszowa nigdy
nie brakowało. Wąski korytarz dawał szansę łatwiejszego zlikwidowania pojedynczego
wroga, z ich grupą tak łatwo by już nie było.
Za to Traktem Lubomirskich można iść całkiem sporą grupą, bo ta „szyja” –
łącząca północną i wschodnią pierzeję Rynku - i szersza, i dość długa. Ale warto
przystanąć tam i posłuchać: doskonała akustyka tej części podziemi powoduje że
z kilkudziesięciometrowego oddalenia słychać nawet szepty. To daje niesamowity efekt.
- Czy to był skutek tej akustyki, albo moje zmysły stworzyły jakiś słuchowy omam, a może
to było coś… niezrozumiałego w ludzki sposób, ale kiedyś gdy przechodziłem Traktem sam,
usłyszałem… trzepot skrzydeł, jakby ptaka lub nietoperza – mówił jeden z przewodników
oprowadzających turystów w Trasie. – Skąd tu nietoperz, ptaki tym bardziej tutaj nie
mają co szukać, ale ja to słyszałem i jestem pewny tego co mówię. Nie jestem jednak
w stanie tego dźwięku wytłumaczyć.
Niemal każde z pomieszczeń rzeszowskich podziemi ma w sobie to „coś”, co
przykuwa uwagę zwiedzających. Tajemnicza jest np. ich rola w trakcie okupacji
hitlerowskiej, gdy ich część była schronieniem dla żydowskich uciekinierów
z pobliskiego getta. Wielu ocaliło życie, ale – niestety – na pewno nie wszystkim to się
udało. Jakie jeszcze inne tajemnice kryją rzeszowskie podziemia? - Byłem tam kilka razy,
i za każdym odkrywałem dla siebie coś nowego, coś czego nie dostrzegłem wcześniej –
mówi Robert, rzeszowianin z siódmym krzyżykiem na karku, od lat mieszkający
w amerykańskim Bostonie. – To były albo szczegóły sklepień, albo ślady na kilkusetletniej
cegle, pewnie odcisk dłoni anonimowego dziś rzemieślnika, który ręcznie te cegły
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formował. Albo po prostu atmosfera tych podziemnych komnat, cisza, którą można się
delektować. W Stanach mamy niemal wszystko, ale akurat tego tam nie ma – dodaje.
Piwnice dla turystów
O zagospodarowaniu istniejących od wieków podziemi rzeszowskiej Starówki
i przeobrażeniu ich w atrakcję równą podziemiom Sandomierza czy Lublina zamyślano
już w czasach PRL. Jednak brak było konkretnych działań w tym kierunku. Energia
decydentów spalała się za to w akcjach „stabilizowania” podziemi, czyli ich
likwidowania jako przyczyny zapadania się płyty Rynku i zawalania okolicznych
kamienic. Brak akceptacji ze strony ówczesnych władz dla pomysłu turystycznego
wykorzystania piwnic, powodowany m.in. fatalną sytuacją gospodarczą kraju, sprawił że
dopiero w 1994 roku, za kadencji prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego,
zdecydowano o połączeniu piwnic i korytarzy pod Rynkiem (które przetrwały czas
„stabilizowania” betonem) w trasę podziemną. Postanowiono utworzyć ją pod
wschodnią częścią Rynku, z wejściem w budynku Rynek 12 w południowej pierzei (od
strony ul. Króla Kazimierza) i wyjściem w pierzei północnej, przy Domu Polonii, (przy
posesji Rynek 19). Roboty zabezpieczające ukończono w grudniu 2000 roku,
a Podziemną Trasę Turystyczną udostępniono do zwiedzania 19 kwietnia 2001 roku.
Miała wtedy 213 metrów długości i składała się z 34 pomieszczeń - komór i korytarzy
oraz ciągów schodów. Najniżej położona piwnica miała głębokość niemal 10 metrów
pod płytą Rynku.
Kilka lat później, w 2004 roku miasto ogłosiło przetarg na wydłużenie Trasy
poprzez zabezpieczenie lub odtworzenie korytarzy łączących odkryte w międzyczasie
stare wyrobiska piwniczne. Ogłoszony też został konkurs na przebudowę rzeszowskiego
Rynku, który wygrali architekci z Krakowa, Małgorzata i Marcin Włodarczyk. Ponieważ
jednak ich projekty wzbudziły sporo zastrzeżeń ze strony mediów oraz mieszkańców,
władze miasta wypowiedziały krakowianom umowę, a do realizacji skierowano projekt
który zajął II miejsce, autorstwa Jana Mazura z Warszawy.
W latach 2005-2007 przebudowano płytę Rynku, Podziemną Trasę Turystyczną
wydłużono do niemal 400 metrów, a tuż obok ratusza w zachodniej pierzei Rynku
powstał nowy pawilon wejściowy do podziemi. Nad pawilonem, który znajduje się
poniżej poziomu bruku, powstała scena, wykorzystywana w trakcie imprez muzycznych.
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Inwestycja sfinansowana została nie tylko z funduszy miejskich, lecz również ze
środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
Pierwsze

zwiedzanie

zmodernizowanej

Podziemnej

Trasy

Turystycznej,

wzbogaconej o wielofunkcyjny (mieszczący kasę, kawiarnię, punkt informacji
turystycznej,

garderoby

dla

artystów

występujących

na

scenie,

sanitariaty,

pomieszczenia techniczne) budynek/hall wejściowy, miało miejsce 14 grudnia
2007 roku. W związku ze zmianą kierunku zwiedzania, podziemia kamienicy Rynek 12 gdzie dotychczas było wejście do „krótkiej” Trasy - przejęły funkcję wyjścia
z podziemnego szlaku. Od tamtego dnia „Rzeszowskie piwnice” są jednym z głównych
punktów turystycznej mapy Rzeszowa5.
Podziemny „Stadion”
Idea funkcjonowania tego typu obiektów nie daje – niestety - zbyt wielu
możliwości innowacji: to, czym obecnie jest Trasa, to wypadkowa wielu różnych
czynników: wieku podziemi, ich kształtu, technicznej charakterystyki korytarzy i piwnic,
ich pojemności oraz zasobności w niezbędne do oddychania powietrze, wreszcie
poziomu wilgoci. To wszystko determinuje sposób wykorzystania PTT jako obiektu
muzealnego, przede wszystkim przeznaczonego do zwiedzania. W trakcie trwającej
około jednej godziny wycieczki przewodnicy pracujący w Trasie wprowadzają turystów
w świat już dawno miniony, zapoznają ich z historią powstawania i funkcjonowania
podziemi rzeszowskiego Rynku na tle historii Rzeszowa i regionu, oczywiście
w powiązaniu z historią Polski.
Ale zwiedzanie to nie wszystko, architektura rzeszowskiej Trasy a zwłaszcza
wielofunkcyjnego

hallu

wejściowego,

umożliwiają

także

organizację

imprez

niekoniecznie ściśle powiązanych z typowymi zasadami funkcjonowania podobnych
obiektów w Polsce. Foyer „Rzeszowskich piwnic” były wielokrotnie wykorzystywane
jako m. in. miejsce szkolnych lekcji historii, wernisaży wystaw plastycznych, koncertów
muzycznych czy także wieczorów literacko - poetyckich. Niekiedy uczestnicy tych
spotkań, schodzą do piwnic, wykorzystując panujące tam warunki: niecodzienne
światło, ciekawą akustykę czy też po prostu tło kilkusetletnich murów.

5

T. Rzeczycki, Podziemne Trasy Turystyczne Polski, Kraków 2011, s. 231.
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Tak było m. in. w sierpniu 2011 roku, w trakcie premierowej edycji
„Europejskiego Stadionu Kultury” – projektu Narodowego Centrum Kultury, pod
patronatem m. in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
w kontekście polsko-ukraińskiej współpracy przy organizacji finałów piłkarskich
mistrzostw Europy EURO 2012. W czasie trwającej trzy dni imprezy podziemia
rzeszowskiego Rynku stanowiły oprawę spektaklu „Ambasada” wystawionego przez
poznański teatr USTA USTA Republika oraz koncertu wrocławskiego zespołu KARBIDO,
który wystąpił wspólnie z wybitnym ukraińskim poetą i prozaikiem Jurijem
Andruchowyczem w roli wokalisty. Artyści z Polski i Ukrainy w przedstawieniu
zatytułowanym „Music 4 Buildings” przetwarzali na muzykę dźwięki… właśnie
rzeszowskiej Trasy Podziemnej! Słuchacze koncertu znajdowali się kilka metrów wyżej,
na płycie Rynku. To było niezapomniane przeżycie, coś zupełnie innego niż uczestnictwo
w koncertach w najlepszych nawet w każdym sensie tych słów salach, np. filharmonii
czy domów kultury. Mimo że EURO 2012 to już przeszłość, projekt NCK jest
kontynuowany a obiekty Trasy Podziemnej są rokrocznie wykorzystywane na rozmaite
przedsięwzięcia artystyczne.
Muzyczne poszukiwania
Wspomniana powyżej muzyka jest obecna w Trasie w rozmaitych formach. Dobrą
tradycją stały się tutaj np. koncerty kolęd w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Kolędy
śpiewają chórzyści z różnych stron Polski, ale także i śpiewacy z Lwowa. W 2014 roku
koncert ukraińskich artystów polskiego pochodzenia wzbogacony był o pokaz
bożonarodzeniowych obrzędów w polskich domach na dawnych Kresach.

Fot. 1. Koncert kolęd i pokaz obrzędów bożonarodzeniowych w Trasie Podziemnej w wykonaniu
polskiego zespołu ludowego z Ukrainy. Grudzień 2014 (arch. PTT)
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Muzyka to także jazz. Nowojorska organizacja „Pomarańczowy Manekin” od kilku
lat organizuje niecodzienne koncerty muzyków w najsłynniejszych klubach jazzowych
Nowego Jorku. Ich „niecodzienność” polega na uzupełnianiu muzyki przez tworzących
w tym samym czasie na oczach widzów malarzy i plastyków. Taki mix sztuki i muzyki,
jako Międzynarodowy Festiwal Jazzu i Sztuk Współczesnych we wrześniu 2013 roku po
raz pierwszy zawitał do Polski, i to od razu do Rzeszowa, do foyer Podziemnej Trasy
Turystycznej. - Postawiliśmy na moje rodzinne miasto, bo tutaj są przecież duże jazzowe
tradycje, np. rzeszowskie jazzowe czwartki. Trzeba je przypomnieć i odświeżyć - mówiła
Anna Kaczór, organizatorka imprezy. Dodajmy, bardzo udanej imprezy, w której
uczestniczyło kilkuset fanów jazzu, a grali dla nich m. in. grupa SWS Message, duet Fluid
Duo z gitarzystą Chrisem Crocco oraz laureat wielu nagród muzycznych, perkusista Ian
Forman. Muzykom towarzyszyło troje malarzy, tworzących na przezroczystej folii
stretchowej oraz projekcja filmu o historii amerykańskiej muzyki jazzowej.
Do kina? Zapraszamy!
A propos filmu, w hallu wejściowym „Rzeszowskich piwnicach” nie ma co prawda
sali kinowej, ale od czego jest przenośny ekran i wygodne, klubowe – z tutejszej
kawiarni ESTRADA CAFFE - sofy i krzesła? Taka kompilacja umożliwia projekcje
filmowe,

np. jednej

z

najnowszych

filmowych

etiud

rzeszowianina

Huberta

Gotkowskiego, zatytułowanej „Bobry”, prezentowanej w trakcie niedawnych „Filmowych
Mikołajków”. Pierwsza tego typu filmowa impreza w rzeszowskiej Podziemnej Trasie
Turystycznej udała się znakomicie, frekwencja dopisała a wrażenia - zdaniem
uczestników - to coś trudnego do opisania. To po prostu trzeba przeżyć. Gwarantowaną
niecodzienność doznań w klimacie kilkusetletnich piwnic i korytarzy mieli także
uczestnicy kilku wieczorów poetyckich, którzy swe utwory recytowali… przemieszczając
się powoli podziemnym szlakiem. Organizatorem większości z nich był nieodżałowanej
pamięci Marek Czarnota, rzeszowski regionalista i historyk, niestrudzony propagator
trasy podziemnej w Rzeszowie, jeden z dobrych duchów naszych Piwnic. Niestety, pana
Marka nie ma już z nami od ponad roku, wciąż jednak go pamiętamy i czujemy, że tym
dobrym duchem jest nadal, mimo że z oddali…
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Wystawy duże… i małe
Foyer oraz położone pod Rynkiem pomieszczenia Podziemnej Trasy Turystycznej
są także bardzo często wykorzystywane jako miejsce wystaw prac artystów
reprezentujących rozmaite kierunki sztuki. To obrazy, grafika, fotografie. m. in. w trakcie
tegorocznej Nocy Muzeów, w maju 2015 roku w obecności setek chętnych do przejścia
Trasą osób, miał miejsce wernisaż wystawy fotografii, poświęconej 100. rocznicy
ofensywy wojsk austro - węgierskich i odbicia Rzeszowa z rąk Rosjan w trakcie działań
wojennych I wojny światowej. Jej uzupełnieniem była promocja książki „Rzeszów 1915.
W 100. rocznicę odbicia Rzeszowa z rąk Rosjan” oraz spotkanie z jej autorem Jackiem
Rudnickim. Inna, niedawno prezentowana w Trasie wystawa tematycznie związana
z historią, poświęcona była sześciu wiekom kontaktów polsko-tureckich 1414 - 2014.
Wystawę, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej, gościliśmy w Rzeszowie dzięki zaangażowaniu tutejszego oddziału Ośrodka
Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ.

Fot. 2. Wystawa „600 lat kontaktów Polsko – Tureckich 1414 – 2014”
w Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie. Październik 2015 (arch. PTT)

Podziemna Trasa Turystyczna od kilku lat współpracuje z rzeszowskim
oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także z rzeszowskimi uczelniami,
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zwłaszcza z Politechniką Rzeszowską. Efektem tej współpracy są m. in. coroczne
wystawy studentów czwartego roku Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska tej uczelni. Zawsze w czerwcu galowym wernisażem zaczynają
wystawę swych dyplomowych projektów. Prace, powstające pod kierunkiem prof. PRz,
dr hab. inż. Marka Gosztyły, zawsze są niezwykle ciekawe i pomysłowe, a inwencja ich
autorów dobrze świadczy o nich samych oraz ich nauczycielach akademickich.
Prezentowane w trakcie tegorocznej wystawy wizualizacje dotyczyły m. in. przebudowy
rejonu Hali Targowej, Placu Ofiar Getta, ul. Sobieskiego i Asnyka (wszystko
w Rzeszowie) oraz centrum Kolbuszowej. Mające już kilkuletnią tradycję wystawy
zawsze wzbudzają żywe zainteresowanie gości, odwiedzających Podziemną Trasę
Turystyczną. Nie tylko oni mają nadzieję, że projekty młodych architektów nie będą
długo czekały na realizację.
Wystawy o tematyce związanej z najnowszymi trendami architektonicznymi
w budownictwie współczesnym często przedstawiają też to, co dzieje się poza granicami
naszego kraju. W czerwcu 2015 roku w swych skromnych progach „Rzeszowskie
piwnice” gościły przedstawicieli współczesnej architektury ukraińskiej. Prezentacja,
autorstwa Aleksandra Baranowskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych
architektów Ukrainy, ukazywała osiągnięcia twórców z jego ojczyzny, projektantów
wielu budowli w takich miastach jak Kijów, Odessa, Lwów, Dniepropietrowsk czy
Donieck. Projekty budowli zza naszej wschodniej granicy, zarówno te mieszkalne
(apartamentowce, hotele) jak i użytkowe (stadiony czy galerie handlowe), stanowią
ciekawe połączenie nowoczesnej architektury, jaką znamy z wielkomiejskich ośrodków
Europy zachodniej czy USA, z wpływami kulturowymi Europy wschodniej.

Fot. 3. Wystawa architektury Ukrainy w ciągu 22 lat niepodległości. Lipiec 2014 (arch. PTT)
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…i małe
Kultura i sztuka, to określenia dotyczące nie tylko sfery działania artystów
mających już w swych portfolio jakieś wcześniejsze doświadczenia i sukcesy. Oni także
kiedyś zaczynali, często jeszcze jako dzieci. W „Rzeszowskich piwnicach” co roku
w listopadzie prezentujemy – we współpracy z organizatorami rzeszowskich Dni
Kultury Marynistycznej oraz nauczycielami z Przedszkola Publicznego nr 15 oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Rzeszowie – najlepsze, zdaniem jury, prace dzieci wykonywane na
konkurs o tematyce morskiej. Tegoroczną rywalizację najmłodszych zatytułowano
„Opowieści morskiej treści”. Dzięki także i takim przedsięwzięciom dzieci kształtują swe
artystyczne dusze a poza tym z każdą kolejną edycją konkursu… z Rzeszowa nad morze
jest coraz bliżej. Listopadowe „morskie” wystawy dzieci kończą się uroczystym
wernisażem, z reguły uświetnianym m.in. występami zespołów śpiewających szanty.
Nawet w podziemiach rzeszowskiego Rynku czuć wówczas powiew morskiej bryzy.

Fot. 4. „Rzeszowskie piwnice” wystawa prac dzieci z okazji Dni Kultury Marynistycznej.
Listopad 2015 (arch. PTT)

Medialne podziemia
W XXI wieku trudno, aby tak wielofunkcyjne, w sensie kulturowym, miejsce jakim
jest Podziemna Trasa Turystyczna, nie miało kontaktu z mediami, reporterami radia,
prasy, internetu, a zwłaszcza z telewizji. Wręcz przeciwnie, od momentu – w grudniu
2007 roku - oddania do użytku wydłużonych Podziemi wraz z wielofunkcyjnym
budynkiem wejścia, bardzo często w naszych wnętrzach nagrywane są programy dla
publicznej Telewizji Polskiej oraz dla telewizji prywatnych: TVN, Polsat oraz TRWAM.
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Wielokrotnie nasze pomieszczenia służyły jako scena dla realizacji tzw. programów
śniadaniowych: Kawa czy herbata, Pytanie na śniadanie (TVP) czy Dzień Dobry TVN.
W naszej kawiarni ESTRADA CAFFE, lub dosłownie w podziemiach, nagrywano wywiady
z ludźmi kultury: Anią Wyszkoni, Ewą Farną, Małgorzatą Ostrowską, Zbigniewem
Wodeckim, Stanem Borysem, Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym, Krzysztofem
Cugowskim, Krzesimirem Dębskim, czy też polityki: Leszkiem Millerem, Józefem
Oleksym, Jarosławem Kaczyńskim. Swego rodzaju ciekawostką w wykorzystaniu
rzeszowskich Podziemi jest fakt, iż we foyer do Trasy znajdują się także garderoby,
wykorzystywane często przez artystów, koncertujących na scenie na Rynku. Gwiazdy
estrady mieszkające, na czas pobytu w Rzeszowie, w położonym przy Rynku Hotelu
Ambasadorskim, wykorzystują ten fakt docierając do swych garderób… fragmentem
Trasy. W ten sposób omijają czekający na nich zwykle na zewnątrz tłum fanów. Hotel ma
podziemne połączenie z Trasą, co znakomicie ułatwia sprawę. Tak też tylko ostatnio
nasze podziemia przynajmniej pobieżnie poznali np. Andrzej Piaseczny, Natalia
Kukulska, Kasia Kowalska, Grzegorz Markowski, Ania Wyszkoni, grupa FEEL, Maciek
Maleńczuk, grupa LOMBARD i inni.
„Rzeszowskie piwnice” były też bardzo często pokazywane w telewizyjnych
programach, we wrześniu w Rzeszowie gościliśmy ekipę Telewizji Polskiej z Warszawy,
realizującą tutaj kolejny odcinek programu „Nie ma jak Polska”. Osią łączącą całość serii
są zwiedzający niezwykłe miejsca w naszym kraju dziennikarze Anna Karna i Maciej
Orłoś (popularny prezenter „Teleexpressu”). Ich wizyta w Rzeszowie - chociaż trafili na
chłodną, deszczową pogodę - była bardzo gorąca, także z powodu tempa realizacji
programu. Sporą część w scenariuszu wizyty znalazła dla siebie właśnie rzeszowska
Podziemna Trasa Turystyczna, jej piwnice na kilka godzin stały się niemal studiem
filmowym. Jakie były efekty wizyty dziennikarzy i realizatorów mogliśmy się przekonać
w niedzielę, 18 października 2015 roku w trakcie emisji „rzeszowskiego” odcinka
programu.
Nagrody nas cieszą
Działalność rzeszowskiej Podziemnej Trasy Turystycznej, zarówno w jej aspekcie
czysto turystycznym, jak i kulturotwórczym, jest oceniana bardzo wysoko, co widać
w rozmaitych konkursach, rankingach czy plebiscytach. We wrześniu 2012 roku
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„Rzeszowskie

piwnice”

została

wyróżnione

w

konkursie

Polskiej

Organizacji

Turystycznej Certyfikatem POT na Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2012.
Uroczystość wręczenia Certyfikatów miała miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie.
Celem konkursu było wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych, wyjątkowych i przyjaznym
turystom miejsc w Polsce. Wcześniej Podziemna Trasa Podziemna znalazła się w trójce
najlepszych produktów turystycznych Województwa Podkarpackiego i otrzymała
certyfikat Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Fot. 5. Certyfikat PROT dla Rzeszowa za
produkt pn. Podziemna Trasa Turystyczna
(arch. PTT)

Fot. 6. Certyfikat POT dla Rzeszowa za
Podziemną Trasę Turystyczną (arch.
PTT)

A już całkiem niedawno Stolica Podkarpacia znalazła się na 6. pozycji pośród
dziesięciu miast, które warto odwiedzić w Polsce w 2015 roku, w kategorii
„10 najlepszych celów podróży – Polska”. Autorzy rankingu „Travellers´ Choice” tak
uzasadnili ten wybór:

Rzeszów to niezwykła mozaika gotyckiej architektury

i rozciągających się wkoło sielskich krajobrazów. Ale największa atrakcja tego polskiego
miasta znajduje się pod ziemią. Pod Rzeszowem rozciąga się średniowieczny labirynt
kamiennych piwnic i przejść, które od XIV wieku pełniły funkcje sklepów, magazynów
i schronów. To obowiązkowa pozycja na liście wszystkich, nawet najmłodszych
podróżnych6.
Por.:
Serwis
informacyjny
Urzędu
Miasta
Rzeszowa.
Dostępny
w
Internecie:
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rankingi/2015-r/rzeszow-polecaja-turysci-z-calego-swiataranking-travellers-choice.
6
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Ranking Travellers' Choice opracowany został przez użytkowników portalu
turystycznego

www.tripadvisor.com.

To

kompendium

porad,

dotyczących

najciekawszych turystycznie miejsc w Polsce i na świecie. Ranking prezentuje najlepsze,
według podróżnych, miejsca w różnych kategoriach. Nagroda „Travellers' Choice”
przyznawana jest przez miliony entuzjastów podróżowania z całego świata. Rzeszów
w tym rankingu ustąpił pola tylko Krakowowi, Warszawie, Wrocławiowi, Gdańskowi
i Białystokowi.
Chcemy zmieniać się dla naszych gości
Chociaż piwnice i podziemne korytarze pod rzeszowskim Rynkiem mają
kilkusetletnią przeszłość, to Podziemna Trasa Turystyczna funkcjonuje w obecnej szacie
zaledwie osiem lat. Mimo to mamy już konkretne, zauważalne osiągnięcia, zarówno
w turystyce jak i szeroko rozumianej kulturze. Wymiernym efektem naszej działalności
jest choćby fakt, że w ciągu tej niespełna dekady Trasę zwiedziło ok. 300 tysięcy
turystów. Ale nie uważamy, że zrobiliśmy już wszystko co możliwe. Wiemy, że musimy
się zmieniać, by iść z duchem czasu, bo muzea muszą się zmieniać, tak jak zmieniają się
ci, którzy je odwiedzają. Ale nie możemy tego robić zbyt rewolucyjnie, burząc coś
a potem myśląc, co robić dalej. W naszych warunkach każda zmiana to sprawa
wymagająca głębokiego zastanowienia i analizy, także finansowej, bo nie ma co ukrywać
że finanse odgrywają tutaj istotną rolę. Dlatego – mówiąc o zmianach, ulepszeniach - nie
możemy obiecywać zbyt wiele, wiedząc że realizacja obietnic zależy od wielu różnych
czynników. Ale organizacyjnie zmieniamy się jednak z roku na rok, dostosowując swe
usługi do potrzeb naszych gości, choćby np. ruchomym czasem naszej pracy w okresie
tzw. wysokiego sezonu turystycznego oraz pracę w poniedziałki, gdy nominalnie Trasa
jest zamknięta. W szczególnych przypadkach, np. Dzień Dziecka czy w niektóre święta,
które dla większości społeczeństwa są dniami wolnymi od pracy, my otwieramy nasze
podwoje dla turystów.
W aspekcie czysto technicznym, istnieją jeszcze pod rzeszowską Starówką
podziemne korytarze, o które chcielibyśmy kiedyś wydłużyć naszą Trasę Podziemną. Nie
jest to jednak prosta sprawa z wielu względów – choćby własnościowych - ale mamy
nadzieję że kiedyś w końcu się to uda. Podobnie rzecz się ma z techniczną modernizacją
tych podziemi, które już mamy. Chcemy tam wprowadzić nowinki techniczne
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ułatwiające zrozumienie naszej przeszłości i wzbogacające możliwości jej odbioru, na
wzór np. podziemi Rynku Głównego w Krakowie czy też Muzeum Powstania
Warszawskiego. Ale tu napotykamy na spore ograniczenia, np. wysoki poziom wilgoci
czy też po prostu ciasnotę starych lochów. Kiedyś nikt ich nie tworzył z myślą
o zwiedzaniu, były składami towarów czy też schronieniem dla ludności. Za to dziś jest
to dla nas spore utrudnienie. Aby je pokonać, potrzebne są niemałe pieniądze, a te często
są bardziej potrzebne gdzie indziej.
Działamy razem, zapraszamy razem!
Warto jednak się o nie starać dla naszych gości, turystów niemal z całego świata.
Rzeszów może jeszcze nie jest miastem typowo turystycznym, raczej z Krakowem nie
będziemy na tym polu konkurować. Ale dzięki Podziemnej Trasie Turystycznej, Muzeum
Dobranocek, Muzeum Okręgowemu oraz innym rzeszowskim placówkom muzealnym
oraz np. fontannie multimedialnej, w naszym mieście widać z roku na rok oraz coraz
liczniejszą rzeszę turystów. Kiedyś Rzeszów był przystankiem w ich drodze, teraz –
wykorzystując coraz lepsze zaplecze hotelowe – zatrzymują się u nas na dłużej.
A wówczas trafiają np. do Trasy Podziemnej. Oprócz licznych o każdej porze roku gości
z Niemiec, Ukrainy, Izraela czy Rosji, „Rzeszowskie piwnice” odwiedzają też Amerykanie,
Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Skandynawowie. Rzeszowską trasę zwiedzili też
turyści z Republiki Południowej Afryki, Brazylii czy Meksyku. Nie brak też Azjatów,
w tym wielu gości z Japonii i Chin. Oczywiście bardzo często gościmy też przedstawicieli
miast partnerskich Rzeszowa oraz mieszkańców różnych rejonów Polski, przede
wszystkim jednak – co zrozumiałe – naszego Podkarpacia.

Fot. 7. Wizyta w Rzeszowie ambasadora Włoch w Polsce, pana Riccardo Guariglii. Marzec 2014 (arch. PTT)
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Fot. 8. Wizyta w „Rzeszowskich
piwnicach” amerykańskiego aktora
Stephena Baldwina z ekipą
filmową. Marzec 2014 (arch. PTT)

Fot. 9. Wizyta w podziemiach Rzeszowa
ambasadora Cesarstwa Japonii w Polsce,
Makoto
Yamanaki
z
małżonką,
w towarzystwie posła na Sejm RP Dariusza
Dziadzio. Lipiec 2015 (arch. PTT)

W budynku wejścia do Trasy ma też swą siedzibę Punkt Informacji Turystycznej,
obsługiwany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Można tu nabyć
np. pamiątki oraz bilety nie tylko do Trasy ale i na wiele organizowanych w naszym
mieście imprez i koncertów. Na pyszną kawę, herbatę, inne frykasy i delicje (nie tylko
dla podniebienia ale i dla ciała, np. nauczą tańczyć, np. salsę) zaprasza też tutejsza
kawiarnia ESTRADA CAFE.
Od kilku lat PTT w Rzeszowie bierze aktywny udział w działalności
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych, które zrzesza
kilkadziesiąt bardzo różnych obiektów: pokopalnianych wyrobisk, bunkrów, jaskiń oraz
piwnic i składów. „Rzeszowskie piwnice” należą do tej ostatniej grupy, a jest ona bardzo
nieliczna: obecnie to zaledwie kilkanaście miejsc. Każde podobne w sensie celu, dla
którego kiedyś powstało, a jednocześnie inne, bo inne były miejscowe uwarunkowania i
sytuacja ludności, która je budowała. Dlatego nie ma dwóch takich samych tras
podziemnych w Polsce, tym bardziej więc, że nie jest ich dużo, warto je poznać. Dlaczego
nie zacząć od Rzeszowa? Zapraszamy przez cały rok!
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Streszczenie
„Rzeszowskie piwnice” jako miejsce kulturotwórcze? Dlaczego nie?! Kultura wszak
niejedno ma imię i nie daje się łatwo upychać do byle jakiej szuflady. A rzeszowskie
Podziemia to jakby soczewka, skupiająca niemal wszystkie jej dziedziny. Mówiąc „trasa
podziemna” myślimy najczęściej o ciemnych labiryntach lochów, gdzie strach przed
duchami lub „tylko” pająkami czy szczurami najodważniejszych cofa sprzed wejścia.
Takich podziemi już raczej nie ma, a na pewno nie w miejscach, które odwiedzają
turyści. Jednak zwiedzanie to nie wszystko, architektura rzeszowskiej Trasy a zwłaszcza
wielofunkcyjnego

hallu

wejściowego,

umożliwiają

także

organizację

imprez

niekoniecznie ściśle powiązanych z typowymi zasadami funkcjonowania podobnych
obiektów w Polsce. Foyer „Rzeszowskich piwnic” były wielokrotnie wykorzystywane
jako m. in. miejsce szkolnych lekcji historii, wernisaży wystaw plastycznych, koncertów
muzycznych czy także wieczorów literacko - poetyckich. Niekiedy uczestnicy tych
spotkań, schodzą do piwnic, wykorzystując panujące tam warunki: niecodzienne
światło, ciekawą akustykę czy też po prostu tło kilkusetletnich murów. Warto skorzystać
z zaproszenia do oazy kultury, jaką jest Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie.
Abstract
The “Rzeszów cellars” as a culture-forming place? Why not?! After all, culture has
many names and is not easy to stuff into any drawer. And Rzeszów’s Underworld is a
kind of lens, one that focuses almost all fields of culture. When talking about an
“underground route”, we usually think of dark labyrinths of dungeons where the fear of
ghosts or of “merely” spiders or rats stops even the bravest from entering. This kind of
underworld is rather a thing of the past, especially in places visited by tourists. However,
visiting is not all. The architecture of the Rzeszów Underground Route, in particular that
of the multifunctional lobby also allows the organization of events that are not
necessarily related closely to the typical operating rules of similar features in Poland.
The foyer of the “Rzeszów cellars” was repeatedly used as, among other things, a place of
school history lessons, art vernissages, concerts or literary and poetry soirées.
Sometimes the participants of such meetings go to the cellars to make use of their
unique conditions: the unusual light, the interesting acoustics or simply the background
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of the several-hundred-year-old walls. It’s worthwhile making use of the invitation to
the oasis of culture, that is to the Underground Tourist Route in Rzeszów.
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Agnieszka Drewniak1

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie
jako centrum informacji i kultury
Biblioteka w szkole współczesnej – to jedna z najważniejszych pracowni
szkolnych. Ma dostarczyć uczniowi narzędzi pracy umysłowej, ułatwić szukanie
odpowiedzi na pytania, które stają przed nim w związku z uczeniem się i dojrzewaniem,
wprowadzać w sposoby zdobywania wiedzy po szkole 2. Biblioteka szkolna jest
integralną częścią szkoły uczestniczącą w realizowaniu programu nauczania
i wychowania. Równocześnie jest częścią ogólnokrajowej sieci bibliotek. Status
biblioteki szkolnej wyznaczają przepisy oświatowe i bibliotekarskie. W Ustawie
o systemie oświaty3 czytamy, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom
i nauczycielom możliwość korzystania z biblioteki. Natomiast według Ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. O bibliotekach „biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek
systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej
i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu
w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna”.

Działalność pedagogiczna i kulturalna
Obok

podstawowych

zadań,

takich

jak:

gromadzenie,

opracowywanie,

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, działalność biblioteki szkolnej
Autorka jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.
H. Radlińska, Zadania biblioteki szkolnej, Związek Zawodowy Księgarzy Polskich, Warszawa.
3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty. Tekst jednolity Dz.U.1996 nr 67 poz. 329
z późniejszymi zmianami.
1
2

polega na rozwijaniu czytelnictwa, inspirowaniu czytelników do sięgania po książkę,
rozbudzaniu potrzeb czytelniczych, stwarzaniu odpowiednich warunków do pracy
umysłowej, a wszystko to w atmosferze życzliwości i empatii dla czytelnika.

Fot.1 Tablica biblioteczna z pracami plastycznymi uczniów. 2010 (arch. SP10 w Rzeszowie)

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie znajduje się na
parterze, w jednym pomieszczeniu, w którym oprócz wypożyczalni udało się
wygospodarować

małą,

przytulną

czytelnię.

Księgozbiór

biblioteki

liczy

7754 egzemplarze, z czego dużą część stanowią lektury szkolne. W miarę możliwości
finansowych jest systematycznie uzupełniany i powiększany dzięki zakupom oraz
darom od uczniów i absolwentów.
Biblioteka szkolna pełni ważną, aktywizująca rolę w życiu szkoły. Nie tylko
wypożycza książki, lecz przede wszystkim prowadzi działania mające na celu promocję
literatury, rozwój umiejętności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz zachętę do
korzystania z zasobów biblioteki. Rola biblioteki szkolnej bardzo zmieniła

się

w ostatnich latach. Z tradycyjnego, często smutnego i szarego pomieszczenia,
przekształciła się w nowoczesne, atrakcyjne centrum kultury w szkole. Przed biblioteką
stawiane są nowe wyzwania, a nauczyciele bibliotekarze starają się im sprostać, stając
się często twórcami nowej rzeczywistości. Dobrze funkcjonująca biblioteka szkolna jest
ważnym miejscem, uwzględniającym potrzeby i oczekiwania uczniów. Od jej oferty
edukacyjnej i kulturalnej zależy rozwój czytelnictwa, a przede wszystkim wychowanie
młodego czytelnika na świadomego, kulturalnego człowieka. Udział uczniów
w oferowanych przez bibliotekę projektach edukacyjnych umożliwia im uczestnictwo
w życiu kulturalnym szkoły oraz środowiska lokalnego. Większość realizowanych
działań ma na celu rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez różnorodne formy
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pracy oraz kreatywność nauczyciela bibliotekarza, który wykorzystuje wszelkie
dostępne sposoby komunikacji społecznej, nie pomijając najnowszych technologii.
Znaczenie biblioteki szkolnej w

gromadzeniu, przetwarzaniu,

udostępnianiu oraz

przekazie informacji i wiedzy, stale rośnie. Współczesna biblioteka szkolna jest
miejscem kulturotwórczym w środowisku szkolnym i lokalnym, a inicjowanie
i organizowanie

różnorodnych

imprez

kulturalnych

i

literackich

wpływa

na

kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.
Kulturotwórczą rolę biblioteki szkolnej budują wszystkie jej działania:
- organizacja pracy, optymalnie wykorzystująca zasoby biblioteczne;
- realizacja zadań statutowych;
- wspieranie procesu dydaktycznego szkoły;
- wspomaganie uczniów w procesie samokształcenia;
- zachęcanie i wspieranie uczniów w rozwoju ich zainteresowań czytelniczych;
- indywidualizacja pracy z czytelnikiem;
- otwartość na kontakt z całym środowiskiem szkolnym;
- uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego;
- promocja działań na forum szkoły i środowiska;
- współpraca z instytucjami kultury;
- stworzenie warunków rozwoju kultury czytelniczej uczniów.
Wymienione czynniki wpływają pozytywnie na funkcjonowanie biblioteki
szkolnej, jej pozytywny odbiór w najbliższym otoczeniu, jak również na cały proces
edukacji czytelniczej i kulturalnej.
W naszej bibliotece stosuje się różnorodne formy pracy z czytelnikiem, które
zmierzają do kształtowania pozytywnego obrazu biblioteki szkolnej, jako miejsca,
w którym warto przebywać. Wspieramy i inspirujemy nie tylko uczniów zdolnych,
którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, lecz przede wszystkim
uczniów z problemami w nauce, czy zachowaniu. Wielu uczniów przychodzi do
biblioteki, żeby się wyciszyć, a niejednokrotnie zwierzyć ze swoich problemów. To
wielkie wyzwanie dla nauczyciela bibliotekarza. Już od rana przebywają w bibliotece
uczniowie czekający na rozpoczęcie lekcji jedną, czy dwie godziny i tyle samo czasu
przebywają po zajęciach. Niektórych zmusza do tego sytuacja rodzinna, wielu zostaje
jednak po to, by wspólnie z kolegami odrobić lekcje, pograć w gry planszowe, czy
skorzystać z komputera. W czytelni odbywają się zajęcia pozalekcyjne, kółka
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zainteresowań

oraz

zajęcia

świetlicowe.

Można

tu

skorzystać

ze

sprzętu

audiowizualnego oraz dostępu do internetu.
Podejmujemy

wiele

działań

propagujących

książkę

i

bibliotekę

oraz

rozwijających czytelnictwo. Na stałe w kalendarz imprez wpisały się różnorodne
imprezy i uroczystości, które stały się cyklicznymi i tradycyjnymi wizytówkami naszej
biblioteki. Należą do nich:


Pasowanie na czytelnika;



Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek;



Światowy Dzień Pluszowego Misia;



Konkurs Pięknego Czytania;



Szkolny Konkurs Recytatorski;



Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania;



Spotkania autorskie.
Szczególną uwagę poświęcamy najmłodszym czytelnikom. Zdajemy sobie sprawę,

że niejednokrotnie właśnie biblioteka szkolna umożliwia dziecku pierwszy kontakt z
książką.
Co roku organizujemy uroczyste Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas
pierwszych. Stworzenie świątecznej atmosfery podnosi rangę tej uroczystości i na dłużej
zapada uczniom w pamięć. Podczas wizyty w bibliotece pierwszaki zapoznają się
z regulaminem biblioteki, księgozbiorem oraz zasadami wypożyczania. Przed złożeniem
uroczystej przysięgi oglądają bajkową inscenizację przygotowaną przez starszych
kolegów, a na końcu samodzielnie wypożyczają swoją pierwszą książkę. Pasowanie na
czytelnika jest pierwszym krokiem do samodzielnego korzystania uczniów z zasobów
biblioteki.

Fot. 2. Pasowanie na czytelnika. 2014
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 3. Pasowanie na czytelnika. 2014
(arch. SP10 w Rzeszowie)
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W naszej bibliotece nie ma wolnego dostępu do wszystkich książek, dlatego dla
najmłodszych czytelników utworzono kącik czytelniczy, składający się z dwóch regałów.
Uczniowie bez ograniczeń mogą korzystać z wyeksponowanych książeczek i wybrać to,
co im się podoba. Na oddzielnym regale znajdują się nowości książkowe. To miejsce
w bibliotece jest najbardziej oblegane, a na wiele tytułów i serii trzeba cierpliwie czekać
w kolejce.
Od 2002 roku współpracujemy z Fundacją ABC uczestnicząc w ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem nadrzędnym jest zachęcenie dorosłych
do czytania książek wspólnie z dziećmi. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety głośnego
czytania dzieciom, każdego roku organizujemy kilka imprez czytelniczych, podczas
których odbywa się głośne czytanie. W maju biblioteka bierze udział w Ogólnopolskim
Tygodniu

Głośnego

Czytania.

W

naszej

szkole

czytają

nauczyciele,

rodzice,

przedstawiciele różnych zawodów: aktor, pilot, siostra zakonna, lekarz weterynarii,
prezenterka pogody, ilustrator książek, higienistka szkolna, a także osoby znane
w środowisku

rzeszowskim

oraz

wielu

pisarzy

podczas

spotkań

autorskich.

Niejednokrotnie wspólne czytanie przeradzało się w dyskusję albo zabawę.
Uzupełnieniem tych spotkań były konkursy na ilustrację do wysłuchanej bajki. Rysunki
uczniów były eksponowane na tablicy bibliotecznej przed biblioteką. Akcję głośnego
czytania zainicjowała także świetlica szkolna. Jednym słowem – w naszej szkole głośno
czytamy przy każdej okazji. W 2014 roku w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek
(październik), oprócz wielu innych inicjatyw czytelniczych, zorganizowano akcję „Duży
czyta małemu”. Podczas atrakcyjnych przerw z książką szóstoklasiści czytali głośno
swoim młodszym kolegom. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, a maluchy chętnie
spędzały najdłuższą przerwę w bibliotece.
Inną cykliczną imprezą organizowaną przez nasza bibliotekę są obchody
„Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Co roku, w drugiej połowie listopada, uczniowie
młodszych klas uczestniczą w zajęciach organizowanych przez nauczyciela bibliotekarza
„Mój przyjaciel miś”, podczas których poznają historię pluszowego misia, zapoznają się
z ofertą książkową biblioteki, wysłuchują bajek i ciekawostek o misiach, a także biorą
udział w konkursach. Do tej pory zorganizowano kilka konkursów plastycznych,
konkurs recytatorski na wiersz o misiu oraz wystawę pluszowych misiów (2003),
połączoną ze zbiórką zabawek, które potem przekazano do Domu Dziecka w Rzeszowie.
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W tym dniu wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele przynoszą do szkoły swoje ulubione
pluszowe misie. Dzieci, odwiedzające bibliotekę i wypożyczające książkę, otrzymują
prezent: maskę w kształcie misia, słodycze lub zakładkę do książki. Chętnie też pozują
do zdjęcia ze swoimi zabawkami. Celem takich działań biblioteki szkolnej jest
zachęcenie uczniów do częstszego kontaktu z biblioteką i książką.

Fot. 4. Obchody
Światowego Dnia
Pluszowego Misia – zajęcia
w bibliotece szkolnej
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 5. Obchody Światowego Dnia Pluszowego
Misia – zajęcia w bibliotece szkolnej
(arch. SP10 w Rzeszowie)

W październiku obchodzimy urodziny innego książkowego bohatera – Kubusia
Puchatka. Opowieści o tym sympatycznym misiu należą do kanonu lektur szkolnych.
Aby uatrakcyjnić uczniom klas drugich przygodę z lekturą organizujemy w bibliotece
cykl zajęć związanych z książką „Kubuś Puchatek”. Wszystko odbywa się w miłej
atmosferze, a uczniowie podczas zabawy poznają historię powstania książki i postać
autora, rozwiązują krzyżówki, czytają fragmenty lektury. Uzupełnieniem lekcji jest
prezentacja multimedialna oraz projekcja bajki.

Fot. 6. „Urodziny Kubusia Puchatka”
– lekcja biblioteczna. 2015
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 7. Urodziny Kubusia Puchatka”
– lekcja biblioteczna. 2015
(arch. SP10 w Rzeszowie)
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W bibliotece odbywają się liczne konkursy czytelnicze, plastyczne i recytatorskie.
Na stałe w kalendarzu imprez bibliotecznych zagościł Konkurs Pięknego Czytania
pt. „Czytanie to moja pasja”. W styczniu 2015 roku odbyła się V edycja konkursu, mająca
na celu wyłonić uczniów, którzy reprezentują szkołę w Międzyszkolnym Konkursie
Pięknego Czytania pt. „Poczytam ci” w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie oraz
w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania organizowanym przez Bibliotekę
Pedagogiczną. Nasz konkurs poprzedzony jest eliminacjami klasowymi, wzbudza wiele
emocji i pozytywnie wpływa na rozwój czytelnictwa. Laureaci konkursu szkolnego wiele
razy zdobyli nagrody i wyróżnienia w kolejnych etapach.

Fot. 8. Konkurs Pięknego Czytania. 2013 (arch. SP10 w Rzeszowie)

Dużą popularnością cieszy się „Szkolny Konkurs Recytatorski”. Uczniowie chętnie
prezentują swoje umiejętności przed szerszą widownią, przygotowują pomysłowe
rekwizyty i stroje. Ostatnio zorganizowane konkursy: „Wiersz o misiu” (2013) oraz
„Ptaki w poezji” (2015) zmobilizowały do udziału kilkudziesięciu uczestników. Zmagania
recytatorów ocenia profesjonalne jury, a nagrody funduje Rada Rodziców działająca
przy szkole. Patronat nad konkursem „Ptaki w poezji” objął Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct w Rzeszowie, który ufundował dla wszystkich uczestników
książeczki o ptakach.
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Fot. 9. Konkurs recytatorski „Wiersz o misiu”.
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 10. Konkurs recytatorski „Ptaki w poezji”
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Największym powodzeniem cieszą się konkursy plastyczne, wyzwalające u dzieci
ogromne pokłady zdolności, rozwijające wyobraźnię i wrażliwość. Prace konkursowe są
nagradzane i zawsze wyeksponowane na tablicach bibliotecznych. Każdy konkurs
inspirowany jest odpowiednią literaturą, co zmusza uczestników do sięgnięcia po
książkę, a to powoduje wzrost czytelnictwa. Szczególnie inspirujące są konkursy
literackie oraz konkurs na najpiękniejszy dzienniczek lektur pt. „Czytam i notuję” (2003).
Konkursy biblioteczne są niezwykle lubiane przez uczniów dzięki formie rywalizacji
i elementom zabawy. Nie sposób przytoczyć tytuły wszystkich konkursów, jakie odbyły
się w bibliotece. Było ich mnóstwo, m.in.: „W krainie baśni” (2001), „Baśniowe rekwizyty”
(2001), „Mali autorzy baśni” (2001), „Mój przyjaciel miś” (2003), „Wędrówki z Koziołkiem
Matołkiem” (2005), „Życzenia dla Kubusia Puchatka” (2007), „Nie zaginaj rogów, zrób
książce zakładkę” (2011), „Ptaki są piękne” (2015) i wiele innych.
Jednym z najważniejszych zadań każdej biblioteki jest kształtowanie kultury
czytelniczej, rozwijanie zainteresowań użytkowników i szerzenie w środowisku
szkolnym nawyku sięgania po książki. W czasach, gdy spada zainteresowanie książką
tradycyjną, odnotowuje się zmniejszenie intensywności czytania, wszelkie formy jej
popularyzacji nabierają szczególnego znaczenia i niejednokrotnie są jedyną metodą
podniesienia

wskaźników

czytelnictwa.

Ciekawą

formą

promocji

literatury

i czytelnictwa są na pewno spotkania autorskie. Nasza biblioteka jest miejscem spotkań
z wieloma autorami związanymi z naszym regionem. Gościliśmy m.in.: Wojciecha Jamę
(2007) – kolekcjonera, założyciela Muzeum Dobranocek; niezapomnianego Marka
Czarnotę (2012) – historyka i bibliofila, autora m.in. „Podań, legend i opowieści
z Rzeszowa i okolic”; Macieja Penara (2012) – autora opowieści o wędrówkach misia
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Gustawa; Stanisławę Bełch (2013, 2015) – rzeszowską pisarkę i poetkę; Wojciecha
Ulmana (2015) – autora książek dla dzieci. Przygotowanie takiego spotkania jest
czasochłonne, ale na pewno warto. Spotkania z ciekawymi ludźmi to jedna
z najciekawszych form propagowania wiedzy o regionie. Nic przecież nie zastąpi żywego
kontaktu dzieci z kimś, kto swoją pracą i zaangażowaniem społecznym tworzył, czy
nadal tworzy, krajobraz kulturowy swojego miasta. Warto podkreślić także wartość
wychowawczą spotkań z osobami zasłużonymi dla rozwoju regionu. Uczniowie chętniej
sięgają po książkę, której autora bezpośrednio poznali. Spotkania autorskie są aktywną
zachętą do czytania, rozwijają wrażliwość uczniów i upowszechniają szeroko pojętą
kulturę języka. Na pozytywne efekty nie trzeba długo czekać. Owocują one większym
zainteresowaniem

książką,

pozyskiwaniem

nowych,

aktywnych

czytelników.

Nowoczesna biblioteka nie może biernie oczekiwać na czytelników. Bibliotekarze
poprzez atrakcyjne formy swoich działań kształtują świadomość czytelniczą oraz
preferencje i gusty czytelnicze. Czytelnicy zostają przygotowani do świadomego odbioru
literatury dziecięcej. Z wieloma znanymi autorami nasi uczniowie spotkali się
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży,
gdzie poznali m.in. Joannę Papuzińską (2001), Wandę Chotomską (2003, 2009, 2012),
Grzegorza Kasdepkę (2005, 2010, 2013), Beatę Ostrowicką (2006), Liliannę Bardijewską
(2007), Wiesława Drabika (2008), Andrzeja Grabowskiego (2009), Ninę Opic (2010),
Dorotę Gellner (2010), Ewę Stadtmuller (2011), Tomasza Trojanowskiego (2013),
Roksanę Jedrzejewską-Wróbel (2014), Agnieszkę Frączek (2015) i wielu innych.
Kolejną formą promocji książek i czytelnictwa są tablice biblioteczne na
korytarzu przed biblioteką.

Fot. 11. Tablice biblioteczne przed biblioteką
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 12. Tablice biblioteczne przed biblioteką
(arch. SP10 w Rzeszowie)
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Wystawki poświęcane są nie tylko konkretnym pozycjom książkowym, lecz także
wydarzeniom literackim np. „Rok Marii Skłodowskiej-Curie” (2011), „Rok Juliana
Tuwima” (2013), „Rok św. Jana Pawła II” (2015). Ważne wydarzenie, wyeksponowane
odpowiednio na wystawie, zostaje dostrzeżone przez szkolną społeczność, co
niewątpliwie sprzyja edukacji literackiej i kulturalnej i sprawia, że odbiór staje się
pełniejszy.
Współpraca z instytucjami wspierającymi edukację
Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami na terenie Rzeszowa,
działającymi na rzecz edukacji i rozwoju kulturalnego. Na uwagę zasługuje długoletnia
współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, szczególnie
z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży. Współdziałanie biblioteki szkolnej i publicznej jest
koniecznością, zwłaszcza w zakresie wyrabiania u uczniów nawyku korzystania
z różnych typów bibliotek. Jednym z ważnych zadań nauczyciela bibliotekarza jest
przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z zasobów innych bibliotek. Nasi
uczniowie

bardzo często korzystają

z

propozycji

zajęć

czytelniczych,

lekcji

bibliotecznych, spotkań autorskich. Biorą udział w konkursach organizowanych przez
bibliotekę, zwiedzają wystawy pokonkursowe, a wielu korzysta z jej księgozbioru.
Uczniowie brali udział w historyczno-literackiej grze miejskiej „Rzeszowskimi uliczkami”,
propagującej nowe formy promocji miasta, a tym samym uczestnictwa w kulturze
najmłodszych mieszkańców. Biblioteka szkolna włącza się w rozpowszechnianie
konkursów organizowanych przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży, zachęca uczniów do
udziału i koordynuje wszelkie inicjatywy czytelnicze.
Lekcje dla małych czytelników pt. „W nowoczesnej bibliotece” organizuje
Wypożyczalnia Główna WiMBP przy ul. Dąbrowskiego. Podczas zajęć dzieci z wielkim
zainteresowaniem

obserwują,

jak

funkcjonuje

nowoczesna,

całkowicie

skomputeryzowana biblioteka. Największą atrakcją dla uczniów jest za każdym razem
urządzenie do samodzielnego wypożyczania zbiorów (self-check) oraz wrzutnia do
zwracania książek.
Współpracujemy również z wieloma filiami WiMBP, m.in. z Filią Nr 16, Filią Nr10
oraz Punktem Bibliotecznym przy Filii Nr 9 (od 2015 r.). Od czterech lat uczestniczymy
w „Bajkowym Turnieju Bibliotek” w Czytelni Głównej WiMBP przy ul. Sokoła. Podczas
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turnieju uczniowie muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale także sprytem, szybkością,
koncentracją uwagi i refleksem. Turniej jest doskonałym połączeniem nauki z rozrywką
i zabawą, a przy tym świetną promocją czytelnictwa. Uczniowie, przygotowując się do
rywalizacji, musieli poznać baśnie i legendy polskie, twórczość Aleksandra Fredry, Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima i wielu innych autorów. Każdemu turniejowi towarzyszy
atmosfera rywalizacji i wspólnej zabawy, a okrzyki kibicujących klas rozbrzmiewają
w cichej zazwyczaj czytelni. Uczniom naszej szkoły dwa razy udało się zdobyć puchar
oraz miano „oczytanych dzieciaków”. Filie WiMBP oferują wiele ciekawych zajęć i z tej
szerokiej oferty chętnie korzystamy.

Fot. 13. „Bajkowy Turniej Bibliotek” w WiMBP
w Czytelni Głównej przy ul. Sokoła w Rzeszowie
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 14. „Bajkowy Turniej Bibliotek” w WiMBP
w Czytelni Głównej przy ul. Sokoła w Rzeszowie
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Szczególnie cenimy sobie 6-letnią współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Debaty
Międzynarodowej (wcześniej Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej) przy
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Punktem Informacji
Europejskiej Europe Direct - Rzeszów. W ramach wspólnych działań uczniowie kilku
klas mogą uczestniczyć w cyklicznych lekcjach europejskich, odbywających się w naszej
szkole, w WSIiZ w Rzeszowie i Kielnarowej. Lekcje przygotowują uczniów do bycia
odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi nie tylko swój region, szanującymi drugiego
człowieka i jego prawa oraz włączającymi się w życie wspólnoty europejskiej. Kształtują
poczucie tożsamości europejskiej, uświadamiają podobieństwa i różnice pomiędzy
mieszkańcami Europy, wpajają szacunek do innych kultur, a przede wszystkim
poszanowanie wolności i odmienności kulturowej. Podczas „europejskich podróży”
dzieci poznają zwyczaje mieszkańców, sposoby spędzania wolnego czasu, obchodzenia
świąt, poznają flagi, symbole narodowe, a wszystko to zostaje im przekazane
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w profesjonalny sposób. Co roku uczniowie biorą udział w „Dniu Europy” (2012, 2013,
2014, 2015) i Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich w WSIiZ w Rzeszowie.

Fot. 15. Lekcja europejska – 11.09.2009 r.
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 16. Lekcja europejska Nr 112 – 15.03.2013 r.
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Z inicjatywy biblioteki, przy współpracy z wychowawcą, uczniowie przygotowali
inscenizację pt. „Podróż po Europie”, której premiera odbyła się właśnie w „Dniu Europy”
(9.05.2013). Inscenizację prezentowano jeszcze kilkakrotnie, między innymi podczas
„Dni Otwartych Szkoły” (24.05.2013), „Dnia Edukacji Narodowej” (14.10.2013), czy
w „Szkolnym Dniu Europejskim” (21.03.2014).

Fot. 17. Inscenizacja Podróż po Europie. 24.05.2013 r.
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 18. Dzień Europy w WSIiZ. 8.05.2015 r.
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Biblioteka współpracuje również z Muzeum Dobranocek, w którym odbywają się
cykle lekcji muzealnych „Wędrujące Dobranocki” oraz spotkania z Wróżką Muzealią.
Uczniowie brali udział w 50. urodzinach Jacka i Agatki (2.10.2012), które swoją
obecnością uświetniła Wanda Chotomska, uczestniczyli w Mikołajkach (6.12.2013),
podczas których odsłonięto pomnik Reksia. W czasie tych zajęć dzieci poznają
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bohaterów dobranocek, książek dla dzieci, uczestniczą w godzinach głośnego czytania
oraz w projekcjach bajek.
Do instytucji kulturalnych, współpracujących z biblioteką już pięć lat, należy
księgarnia Empik, która realizuje program edukacyjny „Przecinek i kropka”. Podczas
zajęć uczniowie mają szansę poznać historię alfabetu, pisma i druku, a także proces
powstawania książki, a wszystko to w formie zabawy, w miejscu pełnym książek. Lekcje
w salonie Empiku rozwijają w dzieciach pasję do książek, pokazują, że czytanie nie jest
nudne, a często może okazać się wspaniałą zabawą i prawdziwą przyjemnością.
Uczniowie, pod kierunkiem animatora, zwiedzają księgarnię zatrzymując się przy
interesujących ich działach, potem uczestniczą w ciekawej lekcji historii, poznając dzieje
książek i pisma, a także biorą udział w warsztatach plastycznych, podczas których
powstają

prawdziwe dzieła sztuki. Na koniec każdy uczestnik zajęć otrzymuje na

własność książkę. Dzieci są zachwycone i obiecują, że chętnie będą czytać.

Fot. 19. Lekcje edukacyjne „Przecinek i kropka”
w księgarni Empik
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 20. Lekcje edukacyjne „Przecinek i kropka”
w księgarni Empik
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Nauczyciel bibliotekarz należy do sieci współpracy i samokształcenia, utworzonej
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie. Uczestniczy w cyklicznych spotkaniach,
które mają na celu wymianę doświadczeń oraz konsultacje w problematycznych
sprawach

związanych

współorganizatorem

z

pracą

wojewódzkich

w

bibliotece.
konferencji

Biblioteka

Pedagogiczna

skierowanych

do

jest

nauczycieli

bibliotekarzy z całego Podkarpacia. Współpraca środowiska bibliotekarzy niesie ze sobą
wiele korzyści. Biblioteka szkolna może poszerzać zakres usług, odsyłać uczniów do
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innych bibliotek ze świadomością, że znajdą tam potrzebne informacje. Wspólnie
organizowane akcje czytelnicze nabierają większej rangi.
Projekty edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej
Wiele uwagi w pracy biblioteki szkolnej poświęca się na realizację projektów
edukacyjnych. Zastosowanie ich stwarza uczniom nowe możliwości zdobywania wiedzy,
powoduje otwarcie się na nowe sposoby i metody pracy, a wreszcie przyczynia się do
wzbogacenia i uzupełnienia bazy środków dydaktycznych i pomocy naukowych. Ale
przede wszystkim, zastosowanie różnego rodzaju projektów w bibliotece szkolnej
powoduje bliską współpracę uczniów z biblioteką, co w dalszej perspektywie
przekształca się w trwały nawyk korzystania z jej zbiorów.
W latach 2008-2010 w bibliotece realizowano projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wybrani uczniowie
przez dwa lata uczestniczyli w zajęciach biblioteczno-czytelniczych, podczas których
kulturalnie spędzali czas wolny, rozwijając swoje zainteresowania, uzdolnienia twórcze
oraz liczne zdolności, między innymi umiejętność pięknego czytania. Miłym akcentem na
zakończenie projektu była I Nagroda w wojewódzkim konkursie plastycznym „Człowiek
najlepsza inwestycja” dla uczestnika zajęć bibliotecznych. Dzięki temu projektowi udało
się wyposażyć bibliotekę w sprzęt komputerowy: 3 komputery, urządzenie
wielofunkcyjne (ze skanerem, ksero, drukarką), w sprzęt audiowizualny ( telewizor,
odtwarzacz DVD) oraz wiele cennych pozycji książkowych.

Fot. 21. Wystawa po zakończeniu projektu. 2010
(arch. SP10 w Rzeszowie)

Fot. 22. Wystawa po zakończeniu projektu. 2010
(arch. SP10 w Rzeszowie)
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W latach 2011-2014 realizowano innowację pedagogiczną
We współpracy

z

wychowawcą

nauczania

zintegrowanego

„Czytelnicy”.

odbyło

się

wiele

przedsięwzięć czytelniczych, które miały na celu rozbudzenie szeroko pojętych
zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wytworzenie
nawyku sięgania po książkę. Realizacja programu opierała się na stałej współpracy klasy
z biblioteką szkolną. Uczniowie uczestniczyli w cyklicznych lekcjach bibliotecznych
np. „Szczęśliwa Kraina Muminków”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Rozumiem Mruczka”.
Organizowano spotkania z lekturą, w czasie których czytano wybrane fragmenty,
recytowano wiersze. Stosowano atrakcyjne metody i formy pracy, wzbudzające
zainteresowanie i motywujące do czytania. Przeprowadzono wiele konkursów
inspirowanych tematyką opowiadań i wierszy np. „Mój dzienniczek lektur”, „Muminki” –
plakat, „Szczęśliwa Kraina Muminków” – konkurs głośnego czytania, „Plastelinowe
Muminki” itd. Zorganizowano wiele wycieczek do bibliotek publicznych, uczestniczono
w lekcjach europejskich w bibliotece szkolnej. Realizacja innowacji rozbudziła
zainteresowania czytelnicze, znacznie wzbogaciła wiedzę, poprawiła technikę głośnego
czytania oraz czytania ze zrozumieniem. Utrwaliła współpracę nie tylko z rodzicami, ale
też z instytucjami kultury, co zaowocowało promocją biblioteki i szkoły w środowisku
lokalnym.
Biblioteka przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie brała również udział
w akcji „Warto Być Dobrym”, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła”. Jest to największa kampania edukacyjna w Polsce propagująca dobre postawy,
ucząca poszanowania innych ludzi, ich praw i uczuć, a także promująca wolontariat.
Głównym elementem akcji był konkurs na spełnianie dobrych uczynków. Uczniowie
przez kilka miesięcy przygotowywali się do finału, dokumentując swoje pozytywne
działania na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego.

Fot. 23. Finał akcji „Warto być dobrym”. 2012 (arch. SP 10 w Rzeszowie)
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Podczas uroczystego finału, 26.06.2012 roku, zaprezentowali swoje osiągnięcia,
a potem wzięli udział w losowaniu głównej nagrody, jaką był rower górski. Akcja
uświadomiła uczniom, że warto być dobrym i zarażać tym innych.
We wszystkich działaniach biblioteki uwzględniane są propozycje uczniów oraz
rodziców. W 2015 roku przystąpiono do rządowego programu wspierającego biblioteki
szkolne w zakresie uzupełnienia zbiorów bibliotecznych. Celem nadrzędnym programu
jest zakup książek o tematyce bliskiej współczesnym uczniom, zachęcających do
czytania,

wzbudzających

zainteresowanie

i

ciekawość.

Aby

zorientować

się

w preferencjach czytelniczych uczniów przystąpiono do Ogólnopolskich Wyborów
Książek (16-20.03.2015), podczas których uczniowie wybierali pozycje książkowe, jakie
chcieliby widzieć na bibliotecznych półkach. Poproszono również Radę Rodziców, by
stworzyła listę książek, które według rodziców powinny zostać zakupione do biblioteki
szkolnej. Biorąc pod uwagę propozycje uczniów i rodziców zakupiono 164 książki, nie
będące lekturami szkolnymi. Projekt realizowany będzie w bieżącym roku szkolnym
przy aktywnej współpracy biblioteki szkolnej z bibliotekami publicznymi oraz
Biblioteką Pedagogiczną w Rzeszowie. Działania zawarte w programie powinny
uświadomić uczniom i rodzicom potrzebę uczestnictwa w rozwoju czytelnictwa oraz
doprowadzić do systematycznego korzystania z księgozbiorów różnego typu bibliotek.
Biblioteka szkolna chętnie włącza się w działania innych nauczycieli. Nauczyciel
bibliotekarz bierze udział w pracach jury podczas różnych konkursów i wycieczek
szkolnych.

Działa

w różnego

rodzaju

komisjach

szkolnych

np.

ewaluacyjnej,

stypendialnej, do spraw statutowych, itp.
Podsumowanie
Biblioteka szkolna jest pracownią, w której inicjowane są różne działania
kulturalne: konkursy szkolne i międzyszkolne, inscenizacje, akademie, apele
okolicznościowe, wystawki, zajęcia czytelnicze, spotkania autorskie i wiele innych.
Wspomaga szkołę w kształceniu nawyku korzystania z instytucji kultury – bibliotek,
muzeów, kina, teatru. Organizuje spotkania autorskie, zachęca dzieci do bezpośredniego
kontaktu z ludźmi kultury i sztuki i ich wytworami. Dzięki tym inicjatywom znacznie
wzrasta liczba wypożyczanych książek. Całkiem prawdopodobne jest, że jeśli dziecko nie
57

nauczy się korzystać z biblioteki szkolnej, nigdy nie trafi do biblioteki publicznej.
Wdrożenie do czytania jest coraz trudniejsze. Dlatego tak ważne są wszelkie działania
biblioteki szkolnej, które przyciągną i zatrzymają na dłużej każdego czytelnika. Nasza
biblioteka jest kolorowa, zadbana i pełna atrakcji dla czytelników. Zdaniem naszych
małych czytelników, biblioteka szkolna jest miejscem przyjemnym i bezpiecznym, gdzie
panuje serdeczna, pełna życzliwości atmosfera.
Trzeba dodać, że realizacja podejmowanych przez bibliotekę szkolną działań na
rzecz rozwoju kultury czytelniczej, nie byłaby możliwa bez współpracy i wsparcia
Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców i uczniów.
Streszczenie
Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, poprzez
wszystkie swoje działania, wspiera program nauczania i wychowania. Stwarza
pedagogiczne zaplecze dla nauczycieli oraz sprzyjające środowisko dla uczniów.
Wspiera realizację zajęć edukacyjnych oraz kształtowanie wielu kompetencji. Działania
biblioteki są zintegrowane z programem nauczania wielu przedmiotów po to, by
efektywnie

wspomagać

pracę

nauczycieli

i osiągnięcia

dydaktyczne

uczniów.

Współpraca ta realizuje się poprzez wspólne lekcje, wycieczki, projekty edukacyjne,
zajęcia wyrównawcze oraz imprezy czytelnicze. Działania te sprawiają, że uczniowie
poznają wszelkie możliwości dostępu do informacji, co rozwija umiejętność krytycznego
uczestnictwa w kulturze masowej w dalszych etapach edukacji. Wyjątkowa rola
biblioteki, zwłaszcza w szkole podstawowej, polega też na tym, że często kierunkuje
czytelnicze preferencje ucznia, a niejednokrotnie jest miejscem pierwszego kontaktu
dziecka z książką. Wyzwaniem dla nauczyciela bibliotekarza jest zatrzymanie czytelnika
na dłużej, ukształtowanie w nim nawyku sięgania po książkę oraz przygotowanie go do
samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Żeby się to
udało, trzeba dołożyć wszelkich starań, by biblioteka szkolna, jawiła się uczniom jako
nowoczesne centrum kultury i informacji, świetnie zaopatrzone, ale przede wszystkim
jako miejsce bezpieczne i przyjazne. Niech w bibliotece szkolnej przecinają się drogi
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nauczycieli i uczniów, bo „Bez porządnej biblioteki, w porządnej szkole, porządnie uczyć
się nie da.”4
Abstract
The School Library in the Rzeszów Primary School No. 10 supports the school
curriculum through all its activities. The Library creates an educational base for the
teachers and an environment favourable to education. It also aids the school work,
including the development of pupils’ competence in various fields. The Library’s
activities are integrated into the curricula of many subjects so that it can effectively
support the teachers in their work and help the pupils succeed. The cooperation
develops through joint classes, trips, educational projects, compensatory classes and
reading events. Through such actions the pupils learn all the possibilities of gathering
information, thus developing the ability to critically participate in mass culture at the
further stages of their education. The exceptional role of libraries, especially in primary
schools also consists in channelling the pupils’ reading preferences and, in many cases, a
library is a place of the child’s first contact with books. The challenge a school librarian
meets is to keep the reader for a longer time, to get the reader into a habit of reaching
out for a book and to prepare him or her for independent, active participation in the
information society. In order to succeed in it, one must make every effort to offer the
library to pupils and students as a modern, well-equipped centre for culture and
information and, first of all, as a safe and friendly place. Let the teachers’ and the pupils’
paths cross in the school library, as “It is not possible to really study in a good school
without a good library”.

4

J. Andzejewska, Reforma systemu edukacji a biblioteki szkolne, „Biblioteka w Szkole” 1998, nr 11-12, s.1-4.
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Łukasz Grudysz1

Dom Fotografii w Krośnie
Wstęp
Galeria Fotografii powstała w 2005 roku z inicjatywy Jana Grudysza. Od samego
początku

spełniała

swą

statutową

funkcję

wystawienniczą

dla

fotografików,

podróżników czy pasjonatów przyrody. Przez wszystkie lata działalności ideą
przewodnią było wspieranie młodych twórców, umożliwienie - zarówno początkującym
jak i profesjonalistom - wystawiania swoich prac. Poprzez przyjaźnie zawierane
z miłośnikami fotografii Galeria poszerzała swą działalność i docierała do coraz
szerszego grona w kraju oraz poza jego granicami. W ramach współpracy ze Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie, Galeria stała się miejscem
wystaw prac dyplomowych absolwentów kierunku fotografii. Po śmierci inicjatora
Galerii Fotografii jego synowie w 2015 roku założyli fundację. Galeria zmieniając nazwę
na Dom Fotografii pozostała przy swoich pierwotnych założeniach, wyznaczając
zarazem nowe cele w promowaniu i rozwoju kultury2.
Dom Fotografii w Krośnie, prowadzony jest obecnie przez Fundację im. Jana
Grudysza. Stanowi kontynuację szeregu działań edukacyjno-artystycznych Galerii
Fotografii. W czasie

10 lat trwania projektu zorganizowano setki wystaw

fotograficznych, odbyło się też szereg działań edukacyjnych, skierowanych do szeroko
rozumianego środowiska fotografików jak również dzieci i młodzieży. Wystawy oraz
różnego rodzaju projekty miały wymiar zarówno krajowy jak i międzynarodowy.
Autor jest filmowcem, fotografikiem, podróżnikiem i fascynatem kultury karpackiej i nieco dalej –
bałkańskiej.
2 Dom Fotografii zlokalizowany jest przy ulicy Mickiewicza 31 w Krośnie.
1

Jeżeli chodzi o działalność międzynarodową Galeria nawiązała współpracę
z wieloma artystami oraz klubami fotograficznymi na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech oraz
Rumunii.
Dużą wagę, jeżeli chodzi o tematy wystaw skierowano na popularyzację specyfiki
różnorodności i bogactwa kultury mieszkańców Karpat. Kultury, która swój specyficzny
charakter wyraża zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Co warte podkreślenia,
jednym z celów wystaw i projektów artystycznych jest ukazanie wielokulturowego
zgodnego współżycia ludów Karpat przy stosunkowo dużych różnicach etnicznych jej
mieszkańców. Kultura karpackich górali to splot wielu tradycji i wpływów. Na ich
duchowy rozwój miały wpływ zarówno kontakty z dziedzictwem Rusi Kijowskiej,
Hospodarstwa Mołdawskiego, Rumunii jak również tradycja Rzeczypospolitej i Węgier.
Niebagatelny wpływ miała również granica z Państwem Osmańskim. Ta specyfika
widoczna jest w językach wielu grup etnicznych, zamieszkujących Karpaty takich jak:
Łemkowie, Zamieszańcy, Bojkowie, Huculi. Co ciekawe, o ile każda z tych grup posiada
cechy dla siebie charakterystyczne, o tyle w każdej z nich istnieją zapożyczenia
z języków takich jak: ukraiński, polski, słowacki, węgierski, rumuński, a nawet turecki.
Jednocześnie niezwykle trudne i niedostępne rejony ich bytowania spowodowały
wykształcenie absolutnie unikalnej kultury. Kultury opartej na silnym związku
mieszkańców z przyrodą Karpat, szacunkiem do natury i czerpania z jej ponadczasowej
mądrości. Wpływy są widoczne szczególnie w architekturze, bo zarówno budowa
świątyń, budynków mieszkalnych czy gospodarczych ukazuje ich specyfikę niespotykaną
poza obszarem Karpat. O ile przez wiele stuleci kultura karpackich górali rozwijała się
harmonijnie, o tyle wybuch II wojny światowej, a w następstwie zderzenie się
totalitarnych systemów wywołało niebywałe spustoszenie w wielowiekowej tradycji.
Otwarcie „puszki Pandory” nastąpiło po inwazji faszystowskich Niemiec oraz ZSRR na
Rzecząpospolitą Polską we wrześniu 1939 roku. Powstanie nowych granic pomiędzy
agresorami na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow na linii Sanu w sztuczny sposób
podzieliły społeczności Karpat. Nacjonalistyczna ideologia i komunistyczny totalitaryzm
doprowadziły do głębokich podziałów ludności zamieszkujących te tereny. Po agresji
hitlerowskich Niemiec na ZSRR na terenach środkowych i wschodnich Karpat znacznie
przybrał na sile nacjonalizm ukraiński, wspierany przez faszystowskie Niemcy. Po
II wojnie światowej w efekcie akcji „Wisła” praktycznie wszyscy rdzenni mieszkańcy
polskiej części Karpat (w granicach ustanowionych po II wojnie światowej) jak
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Łemkowie, Bojkowie, Zamieszańcy przesiedleni zostali na tereny ZSRR lub na tzw. ziemie
odzyskane. Szczególnie w pierwszym okresie PRL karpaccy górale byli tematem tabu,
a zajmowanie się tematyką kłóciło się z oficjalną doktryną władz, próbujących wymazać
pamięć o ludach, zamieszkujących Karpaty środkowe i wschodnie.
Pamięć jednak przetrwała, bo odcisnęła silne piętno w polskiej kulturze,
a góralszczyzna zarówno ta kojarzona z Podhalem jak i jej wschodnią specyfiką była
natchnieniem wielu artystów, począwszy od nurtu Młodej Polski przez cały okres
międzywojenny.
Dom Fotografii w Krośnie chce odtworzyć, utrwalić i przybliżyć te tradycje.
Tradycję i kulturę nie spotykaną nigdzie indziej na świecie.

Cele i zadania, które przed sobą stawiamy

W kulturach narodów w skład których wchodzą Karpaty środkowe, południowe
i wschodnie, duchowość i kultura materialna karpackich górali to część ich dziedzictwa.
Uważamy, że wyjątkowość zjawiska, jego fenomen wart jest propagowania wśród
społeczeństw Unii Europejskiej. Poprzez wystawy fotograficzne czy inne formy im
towarzyszące jesteśmy w stanie zainteresować tematyką innych wrażliwych na piękno
tej części Europy, która jak żadna inna zachowała w znacznej mierze swój pierwotny
charakter. Wspomniana już hekatomba II wojny światowej oraz lat powojennych,
o której wspomniałem spowodowała znaczne spustoszenie, jednak ślady karpackiej
kultury można napotkać w wielu miejscach.
Na terenie polskiej części Karpat wyremontowano szereg obiektów sakralnych,
a prawdziwą perłą na mapie każdego miłośnika kultury jest Muzeum Wsi w Sanoku.
W okolicach Gorlic takich jak m.in. Ujście Gorlickie, Gładyszów, Bartne, czy dalej na
wschód, Olchowiec żyją zwarte społeczności łemkowskie, pielęgnujące swoją tradycję
i kulturę.
Dom Fotografii w Krośnie bazując na swoim doświadczeniu jak również wiedzy
dotyczącej tematyki realizuje swoje zajęcia fotograficzne w takich właśnie miejscach.
Sprawą niezwykle istotną jest kontynuowanie, pogłębianie i poszerzanie
współpracy z przyjaciółmi z Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. W roku bieżącym 2015
mieliśmy dziewięć plenerów w miejscach związanych bezpośrednio z kulturą Karpat.
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M.in. w listopadzie zorganizowaliśmy wystawę grafiki „Ołówkiem i piórkiem”,
pochodzącego z Ukrainy Wołodymyra Romaniva, prezentującą sylwetki fotografów
pogranicza. Szczególnie chcielibyśmy podkreślić znaczenie tej wystawy, ponieważ to
jeden z przykładów popularyzowania artystów związanych z regionem.
Warto przypomnieć, że na Ukrainie żyje wielka społeczność huculska, która jak
żadna inna zachowała w czystej i nie zmienionej formie swoją kulturę. Takie unikalne
miejsca znajdziemy również na Słowacji i w Rumuni, właśnie tam możemy poczuć te
wartości o których zapomnieliśmy w zalewie masowej kultury, której często brak
wyrafinowania i indywidualności.
Jednym z zadań, które realizuje Dom Fotografii w Krośnie jest popularyzacja tej
tematyki w Polsce, a szczególnie tu na Podkarpaciu. Wielu młodych ludzi z terenu
Podkarpacia pracuje obecnie w krajach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych,
Australii, będąc naturalnymi ambasadorami tego szczególnego dziedzictwa. Dotarcie
z wiedzą na temat dziedzictwa kulturalnego Karpat do jak najszerszej grupy
mieszkańców Podkarpacia to jeden z głównych celów jaki stawia przed sobą Dom
Fotografii. Jednym z bardzo ciekawych działań mających duże znaczenie dla
integrowania
organizowana

lokalnej
wspólnie

społeczności
z

artystów,

Państwowym

filmowców

Pomaturalnym

i

fotografików

Studium

jest

Kształcenia

Animatorów Kultury w Krośnie wystawa obrony pracy dyplomowej studentów
z wydziału fotografii. Młodzi twórcy mają możliwość zarówno prezentowania się
w ramach Galerii, ale również zapraszani są do brania udziału i wymiany doświadczeń
z artystami z kraju i zagranicy. Jednym z przykładów ich czynnego uczestnictwa jest
wystawa fotograficzna, pokonkursowa Bardaf International Exhibition pod patronatem
FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique).

Planowane działania w związku z jak najszerszym propagowaniem
specyficznej kultury Karpat

Co oczywiste każda specyfika i wyjątkowość w naturalny sposób wzbudza
zainteresowanie. Karpaty to z jednej strony styk wielu kultur jak również jeden
z największych w Europie rezerwuarów obszarów chronionych w postaci parków
narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Obszar występowania
największej ilości zwierząt, żyjących w stanie dzikim oraz ogromnego bogactwa
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botanicznego. Warto podkreślić, że tereny, o których mówimy przez swoją rzeźbę jak
i geograficzne położenie wytworzyły specyfikę nie spotykaną nigdzie indziej w Europie.
Oprócz wymienionych już narodowości tereny te w okresie średniowiecza zasiedlone
były również przez Niemców, Żydów, Ormian i Romów. Wartym wspomnienia jest fakt,
że przez Karpaty właśnie przebiegały historyczne szklaki handlowe do takiego kraju jak
Turcja.
Celem Domu Fotografii jest przybliżenie tej wielkiej kulturowej spuścizny,
a poprzez to rozbudzenie zainteresowania tymi wyjątkowymi terenami. Z zamysłem, że
jeżeli przełoży się to na rozwój turystyki, zarówno tej masowej jak i tematycznej,
niewątpliwie wspomoże to rozwój społeczności lokalnej. Trudne do zmierzenia są
inspiracje artystów czy ludzi wrażliwych na piękno przyrody i architektury. A Karpaty to
jedna wielka inspiracja.

Sposoby realizacji celów

Jednym

z

elementów,

przyczyniających

się

do

sukcesu

przedsięwzięć

o charakterze artystyczno-edukacyjnym jest duża różnorodność i atrakcyjność zajęć.
Dom Fotografii prowadzi m.in. zajęcia z historii fotografii, dysponując historycznym
sprzętem fotograficznym. Istnieje możliwość korzystania z technik XIX-wiecznych,
pozwalających na robienie zdjęć na szkle. Niezwykle istotne w popularyzacji tematu jest
wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez internet. Współpraca z portalami
tematycznymi czy innymi mediami społecznościowymi to jeden z elementów promocji
idei.
Obecnie jednym z głównych celów jest stworzenie multimedialnych wystaw,
umożliwiających prezentowanie tematu w szkołach, galeriach i innych instytucjach,
współpracujących z kulturą.
Jednak, co chcielibyśmy szczególnie podkreślić, największe znaczenie ma dla nas
bezpośredni kontakt z odbiorcami. Media elektroniczne, bez których trudno obecnie
wyobrazić sobie możliwość propagowania idei są ważne, jednak traktowane są jako
środek, a nie istota kontaktów. Mimo, że obecnie jest możliwość zwiedzania muzeów
za pośrednictwem internetu, jednak ta forma według nas nie oddaje, a przede wszystkim
nie zaspokaja wszystkich artystycznych wrażeń i zmysłów. Obecność drugiego
człowieka, chęć integracji jest niezwykle ważna i wynika z podstawowych potrzeb
66

ludzkiego gatunku. Aby urozmaicić kontakt pomiędzy Domem Fotografii a odbiorcami
stosujemy, w dobie przesyłki elektronicznej, alternatywną formułę kontaktów. Dużą
uwagę zwracamy na kontakt za pomocą tradycyjnych listów, wzbogaconych poprzez
artystyczną grafikę z dodatkiem ciekawego zdjęcia lub repliki historycznej pocztówki.
Jeżeli na przykład wystawa dotyczyć ma społeczności huculskiej zaproszenie na nią
może zawierać wzory związane z folklorem charakterystycznym dla społeczności lub
wykorzystaniem ich specyficznych znaków graficznych. Tego typu wydawałoby się
drobne rzeczy tworzą klimat, który naszym zdaniem indywidualizuje Dom Fotografii,
nadając mu swoisty charakter.
Kolejną rzeczą w realizacji celów jest utrzymywanie aktywnych kontaktów
z innymi galeriami fotograficznymi oraz instytucjami, zajmującymi się filmem w kraju
i zagranicą. Przykładem jest m.in. cykliczna wystawa fotografii „Reporterzy ze Szkoły
Filmowej w Łodzi” organizowana wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Filmową,
Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi.
Co oczywiste, udostępniamy ponadto naszą powierzchnię wystawienniczą dla
wszystkich ciekawych inicjatyw artystycznych, w tym również tych, nie związanych
z fotografią. Ze względu na charakter a także nasze możliwości dotyczące powierzchni
musimy dostosować się do naszych możliwości. Ze szczególną atencją otwieramy się na
sztuki pokrewne jak malarstwo, rzeźba, wszelkie formy grafiki czy ceramiki. Tu również
ogromne możliwości stwarza niezwykle bogata i różnorodna twórczość Regionu
Karpackiego, który co wielokrotnie podkreślaliśmy traktujemy w sposób priorytetowy.
Zapewnia to naszym zdaniem specjalizację w tematyce, a co za tym idzie wysoki poziom
merytoryczny. Chcemy, aby inicjatywy artystyczne, czy inne dotyczące Regionu
Karpackiego mogły się posłużyć dorobkiem Galerii, jej wiedzą i doświadczeniem.
Otwarci jesteśmy na współpracę, dotyczącą wspólnych projektów w tym zakresie.
Jednym z ważnych elementów, dotyczących realizacji celów jest konieczność
podtrzymywania jak najszerszych, żywych kontaktów ze społecznościami lokalnymi
krajów karpackich. Dom Fotografii uczestniczy w imprezach kulturalnych, lokalnych
świętach czy ważnych wydarzeniach dla ludzi mieszkających na łuku Karpat. Ten
właśnie kontakt pozwala nam analizować i wyłapać szczególnie cenne inicjatywy, które
powstają w regionie.
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Wyjazdy studyjnie. Organizowanie imprez tematycznych w terenie

Jednym z niezwykle istotnych zagadnień Domu Fotografii jest połączenie celów
artystycznych i edukacyjnych. Cele edukacyjne łączą w sobie kilka elementów. Z jednej
strony jest sama fotografia i jej techniczno-artystyczne zagadnienia, z drugiej cała gama
różnych tematów jej towarzyszących, traktowanych w sensie edukacyjnym. Do takich
zagadnień zaliczyć można wyjazdy połączone z imprezami tematycznymi w terenie.
Tematy imprez mogą być zróżnicowane, jednak staramy się trzymać szeroko pojętego
założenia związanego z kulturą karpacką. Pod tym hasłem łączymy elementy
kulturoznawcze, przyrodnicze, etnograficzne. Przykładem działań, które wskazują na
specjalizację zainteresować Domu Fotografii wokół specyfiki kultur Karpat jest
m.in. wystawa: „Ludzie Dymu Portret” Pawła Malarczyka, prezentująca ludzi pracujących
przy wypalaniu drewna w Bieszczadach. Wystawa nawiązuje do rzadkiej specjalizacji,
jaką jest wypalanie węgla drzewnego oraz zajęć, którymi od wieku parali się mieszkańcy
Karpat.
Co istotne, do Domu Fotografii w Krośnie może zgłosić się zorganizowana grupa
zainteresowana konkretną tematyką, dotyczącą Karpat. Jesteśmy w stanie zorganizować
tego typu imprezę tematyczną, mającą charakter poznawczo-edukacyjny. Przykładem
w tym zakresie jest m.in. szeroka działalność związana z udokumentowaniem przez Dom
Fotografii zagadnień, dotyczących konia huculskiego. W ostatnich kilku latach
uczestniczyliśmy w większości imprez, związanych z tą tematyką, nakręciliśmy kilka
filmów oraz wydaliśmy album dotyczący koni huculskich. Zgłębiając zagadnienie,
odwiedziliśmy praktycznie wszystkie miejsca występowania tej prastarej karpackiej
rasy.
Jeżeli określona grupa zainteresowana np. koniem huculskim i chce skorzystać
z naszej wiedzy i doświadczenia, związanego z tematyką można to zrobić na kilka
sposobów, m.in. za pośrednictwem zajęć fotograficznych, które można połączyć
z praktyczną nauką jazdy konnej. W naszej opinii, każda forma poznawcza jest
wartościowa, a doświadczenie Domu Fotografii pozwala na wybór formy zajęć
edukacyjnych.
Najczęstszą

formą

wyjazdów

edukacyjnych

są

wyprawy

przyrodniczo-

etnograficzne, połączone z możliwością nauki, profesjonalnego fotografowania. Tu
również chcieliśmy zachęcić grupy do odwiedzania huculszczyzny, czy mało znanych
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dzikich terenów Karpat słowackich i rumuńskich. Do tej pory panowała opinia o różnych
niebezpieczeństwach i niewygodach, związanych z podróżami w tym kierunku. Nie
zgadzamy się z tą opinią, choć oczywiście kierunek ten nie polecamy miłośnikom all
inclusive i pięciogwiazdkowych hoteli. Polecamy go jednak, ze względu na niebywałą
ilość doznań, w związku z pięknem krajobrazu oraz niespotykaną nigdzie indziej
specyfikę etnograficzną. Odwiedziny tych stron to możliwość zetknięcia się
z pierwotnym ekosystemem oraz gościnnymi mieszkańcami, żyjącymi według praw
natury. Dla mniej wyrafinowanych turystów, zainteresowanych fotografią możemy
zorganizować zajęcia fotograficzne w Muzeum Etnograficznym w Sanoku. W naszej
opinii, jest to najciekawsze i najlepiej zaprojektowane muzeum etnograficzne w Polsce.
Piękne położone na wschodniej stronie Sanu stwarza duże możliwości poznawcze dla
zwiedzających. W pigułce możemy poznać zabytkową architekturę Środkowych Karpat.
Co warto podkreślić, twórcy zadbali o każdy szczegół, a samo usytuowanie budynków
również odzwierciedla tereny zamieszkałe przez zróżnicowane grupy etniczne.
W pobliżu rzeki znajdują się budynki mieszkańców dolin, wyżej znajduje się przykład
karpackich paryi i tam umiejscowione są cerkwie i budynki gospodarcze karpackich
górali. Oczywiście miejsca zwiedzania i wszelkie szczegóły dotyczące charakteru zajęć
wcześniej omawiamy z potencjalnymi zainteresowanymi. Zachęcamy do zajęć, które
łączą w sobie różne formy czynnego wypoczynku z elementami edukacyjnymi.

Rola jaką odgrywamy w społeczności lokalnej - na podstawie obserwacji
odbiorców inicjatyw Domu Fotografii

Kierujemy się zasadą mówiącą o tym, że podróże kształcą i staramy się poprzez
wystawy uzmysłowić odbiorcom, że ciekawość świata ma nie tylko charakter poznawczy,
ale i terapeutyczny. W obliczu gwałtownego rozwoju przemysłu multimedialnego
chcemy zwrócić uwagę, że co prawda dostęp do internetu i innych współczesnych form
komunikacji to zdobycze techniki, jednak nic nie zastąpi bezpośredniej relacji między
artystą-fotografikiem a odbiorcą. Możliwość bezpośredniego zetknięcia się z twórcą,
zadania mu pytań, czy poznania jego emocji traktujemy jako wartość samą w sobie.
Wystawy, spotkania z podróżnikami, czy inne formy zajęć, które organizujemy zawsze
mają charakter pozwalający na duże i aktywne uczestnictwo odbiorców. Chcemy
przekazać uczestnikom znaczenie artystycznego aktu na który składają się również,
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a może przede wszystkim, emocje artysty. Na te emocje ma wpływ wiele czynników jak
kontakt z osobą czy fotografowanym obiektem, ale również zapach miejsca, zdarzenia
towarzyszące artystycznemu aktowi i wszystkie inne czynniki mu towarzyszące.
Specyfika fotografii polega na utrwalaniu zdarzeń wraz z całą gamą czynników
zewnętrznych dziejących się w określonym czasie i miejscu. Podstawowym celem
artysty jest wywołanie emocji u odbiorców. A właśnie na te emocje składa się wiele
wyżej wymienionych czynników. I to chcemy właśnie uświadomić, że uczestnictwo
w przedsięwzięciach artystycznych to również bezpośredni udział w wydarzeniu,
a zatem naturalna możliwość chłonięcia emocji mu towarzyszących. Mamy świadomość,
że gwałtowny rozwój technologii multimedialnych oprócz pozytywnych elementów
z tym związanych niesie z sobą wiele zagrożeń. Przede wszystkim wytwarza złudne
wrażenie, że emocje na które jak podkreślamy składa się cały szereg czynników można
zaspokoić za pomocą urządzeń elektronicznych bez uczestnictwa w wydarzeniu z całą
jego złożonością. Jak wykazuje cały szereg wyników badań nad problematyką, tego typu
podejście przyczyniło się do całej rzeszy problemów w tym rozwoju chorób
cywilizacyjnych. Brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, fizycznym
odczuwaniem jego obecności, to duże prawdopodobieństwo efektu poczucia izolacji, a co
za tym idzie problemów psychicznych i psychofizycznych.
Otrzymaliśmy szereg wskazówek od naszych odbiorców. Wiele z nich dotyczyło
uczestnictwa dzieci w zajęciach fotograficznych. Z niemałą satysfakcją odnotowujemy
pozytywne aspekty tej formy działalności Domu Fotografii zgłaszane przez rodziców
uczestników warsztatów, zwłaszcza w aspekcie oderwania dzieci od elektronicznych
gadżetów i pobudzenia wyobraźni poznawczej. Największy uznaniem w ramach
warsztatów cieszą się zajęcia praktyczne na zabytkowym sprzęcie fotograficznym.
Ponadto proces powstawania zdjęcia, towarzysząca mu pewnego rodzaju magia,
wywiera na odbiorcach niezmienne duże wrażenie. W ramach oferty skierowanej do
najmłodszych bardzo pozytywnie przyjęte zostały również zajęcia w terenie połączone
z obserwacją natury. Podkreślić należy duże zaangażowanie rodziców i dzieci,
oraz szereg pomysłów wynikających z ich inicjatyw w celu urozmaicenia tych zajęć.
Dom Fotografii ma również znaczący udział w integracji środowiska samych
fotografików, zarówno osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Niezwykle
cenna jest wymiana różnego rodzaju doświadczeń, możliwość doskonalenia warsztatu,
a także wymiana spostrzeżeń i myśli. Warto dodać, że działalność odnosi się nie tylko do
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samego środowiska związanego z fotografią ale inspiruje i przyciąga artystów, czy ludzi
zainteresowanych innymi dziedzinami sztuki. To właśnie magia fotografii i emocje z nią
związane często stają się przyczyną inspiracji w innych dziedzinach artystycznej
działalności. Inspiracje wynikają z wielu czynników, jak choćby tematyka wystaw, czy
przekazanie lub wskazanie czegoś unikalnego, wyjątkowego. Sam temat karpacki
dostarcza całego szeregu różnych emocji, czy to związanych z różnorodnością
architektury, czy wreszcie z konkretnymi zagadnieniami etnograficznymi. Uniwersalny
temat piękna natury, jej różnorodności, wyjątkowości dotyczącej czasu i miejsca, sam
przez się powoduje szeroki wachlarz inspiracji.
Jako ludzka społeczność jesteśmy wielką wspólnotą i od nas zależy jak będą
rozwijać się nasze relacje. Poprzez wystawy, wymianę myśli i emocji staramy się zbliżać
ludzi i z niemałą satysfakcją odnotowujemy, że w wielu przypadkach nam się to udaje.

Streszczenie

Artykuł przybliża działalność powstałej w 2005 roku, z inicjatywy Jana Grudysza,
Galerii Fotografii obecnie Domu Fotografii w Krośnie, fundacji prowadzonej przez synów
założyciela, w tym Łukasza Grudysza autora tekstu. Autor przybliża cele instytucji,
wśród których naczelnym jest odtworzenie, utrwalenie oraz przybliżenie tradycji
i kultury Karpat, z założeniem, że jeśli pogłębiające się zainteresowanie wyjątkowymi
terenami karpackimi, przełoży się na rozwój turystyki, będzie miało to korzystny wpływ
na społeczność lokalną. Ponadto w artykule przedstawiono działalność, której celem jest
integracja społeczności artystów, filmowców i fotografików, czyli organizacja wystaw,
plenerów i wyjazdów studyjnych, a także działalność edukacyjną, w tym skierowaną do
dzieci i ich opiekunów. Motywem przewodnim artykułu jest chęć wskazania, że poprzez
wystawy, wymianę myśli i emocji Dom Fotografii dąży do zbliżania ludzi, co jak
konstatuje autor, w wielu przypadkach się udaje.

Abstract

This paper outlines the operation of the Gallery of Photography established in
2005 in Krosno on the initiative of Jan Grudysz and now called the House of
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Photography, a foundation run by the founder’s sons, including Łukasz Grudysz, the
author of the paper. The Author outlines the objectives of the institution, one of which is
to reconstruct, establish and present the Carpathian tradition and culture, basing on the
assumption that, if the growing interest in the unique Carpathian land translates to the
development of tourism, it will be beneficial to the local community. The paper further
describes the institution’s activity aimed at integrating the communities of artists, filmmakers and fine art photographers, that is, at organizing exhibitions, plein-air
workshops and study tours, as well as the educational activities, including those
addressed to children and their guardians. The central motif of the paper is the intention
to show that by organizing the exhibitions and exchanges of thoughts and emotions, the
House of Photography tries to bring people closer together and, as the Author notes,
succeeds in many cases.
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Aleksandra Chodasz1

Jak kultura przeplata się z rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego w działalności
Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”
Mam przyjemność przedstawić Państwu obszary i sposób, w jaki zespół Fundacji
Rozwoju „Dobre Życie” realizuje działania społeczno-kulturalne z mieszkańcami
Podkarpacia. Jednocześnie dziękuję za współpracę w podsumowaniu naszych
aktywności i ich rezultatów moim koleżankom i współpracowniczkom Katarzynie Malec
i Annie Wójcik, dzięki którym było możliwe oddanie tego artykułu w Państwa ręce.
Jednym z podstawowych celów działalności naszej Fundacji jest poszerzanie
partycypacji społecznej i kapitału społecznego w naszym regionie. Działania kulturalne
są do tego świetnym narzędziem. Skupiają mieszkańców, aktywizują ich, pomagają
budować więzi międzyludzkie, uczą nawiązywać kontakty i budować partnerstwa
z instytucjami. Proponując mieszkańcom tworzenie spektaklu, filmu czy teledysku
zwracamy uwagę na to, aby pomysły na scenariusze, miejsca realizacji, stroje, rekwizyty
i inne potrzebne wychodziły bezpośrednio od mieszkańców i dotyczyły tego, co dla nich
ważne, ich codziennych smutków i radości, ale też obyczajów, lokalnych historii,
wspomnień, potrzeb i ambicji. Troszczymy się również o komfort psychiczny
uczestniczek i uczestników naszych projektów dbając o atmosferę bezpieczeństwa
i współpracy. To relacje są priorytetem. A tworzenie sztuki jest pretekstem do ich
budowania.

1

Autorka jest trenerką i superwizorką dramy, prezeską Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” od 2011 roku rozwija i wspiera aktywność
społeczną i kulturalną, współpracę, kreatywność, komunikację i powiązaną z nimi
przedsiębiorczość oraz inne kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie
mieszkańców Podkarpacia, w szczególności seniorów i młodzieży. Korzenie naszej
fundacji są w gminie Niebylec w powiecie strzyżowskim, ale działamy w odpowiedzi na
potrzeby i sytuacje nie tylko w najbliższej okolicy. Mamy za sobą sukcesy w działaniach
społeczno-kulturalnych, obywatelskich i profilaktycznych także w Krośnie, Jarosławiu
i Strzyżowie oraz w województwie lubelskim. Jesteśmy też otwarci na współpracę
z innymi miastami i gminami.
Każda z osób zaangażowanych w działania Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” od
wielu lat pracuje z grupami i społecznościami w Polsce i za granicą. Nasz zespół tworzą
trenerzy, tutorzy, coache, animatorzy, pedagodzy, filmowcy, reżyserzy i wolontariusze,
których łączą wysokie kompetencje i pasja do pracy z ludźmi. Budujemy partnerstwa
międzysektorowe,

realizujemy

inicjatywy

społeczne,

kulturalne

i

edukacyjne

finansowane z polskich i zagranicznych źródeł. Współpracujemy z samorządami
i firmami. Niżej przedstawię główne obszary naszych działań, ich rezultaty i kilka słów
komentarza do nich, by pokazać nie tylko co robimy, ale także skąd przychodzimy
i dokąd zmierzamy.
Twórcza integracja międzypokoleniowa
Jak stworzyć więzi między obcymi sobie ludźmi z innych pokoleń? Poprzez
wspólne twórcze działania młodzieży i seniorów. Sięgając do lokalnych tradycji, historii
i piosenek, tworzymy z mieszkańcami społeczności wiejskich teledyski, filmy,
przedstawienia i blog. W bieżącym, 2015 roku, prowadzimy otwarte grupy
międzypokoleniowe w gminach Niebylec i Strzyżów, do których należy blisko 70 osób.
Inspirujemy się metodami community theatre i community art, a więc tworzymy
sztukę z ludźmi, a nie dla ludzi. Artyści, których zapraszamy do współpracy nie
występują przed ludźmi, nie prezentują im swoich dokonań w formie wystaw,
koncertów, czy spektakli. Zamiast tego służą swoim doświadczeniem, by to ludzie mogli
stworzyć własne dzieła, z naszym wsparciem. Współpracujemy także z lokalnymi
formacjami

tanecznymi

i śpiewaczymi.

Uczestniczą

one,

obok

mieszkańców,

w tworzeniu teledysków do regionalnych piosenek i przedstawień. W ten sposób
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aktywizujemy

seniorów

i

młodzież,

budujemy

relacje

międzypokoleniowe

i wydobywamy ze społeczności to, co najlepsze. Naszym hasłem przewodnim jest „Lepiej
razem – razem lepiej”. Partnerami naszych działań są Gminny Ośrodek Kultury
w Niebylcu i Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie.
W ramach współpracy mieszkańców z trenerkami, tutorkami, wolontariuszami
i artystami oraz dzięki wsparciu lokalnych ośrodków kultury i szkół w latach 2012-2015
w ramach „Lepiej razem – razem lepiej”2 powstało:


pięć spektakli sięgających do lokalnych tradycji, historii i wartości oraz
poruszających współczesne problemy;



film fabularny „Niebyleckie więzi” o wakacjach dzieci z miasta na wsi;



sześć teledysków do regionalnych piosenek;

Fot. 1. Podczas kręcenia teledysku

międzypokoleniowego „Czerwone słoneczko”
(autor Andrzej Łapkowski)

Fot. 2. Podczas kręcenia teledysku
międzypokoleniowego „Szła dziewczyna”
(autor Andrzej Łapkowski)



folder edukacyjny „Lepiej razem międzypokoleniowo!”;



blog międzypokoleniowy3 z tekstami, zdjęciami i szesnastoma filmami m.in.
o tym jak się żyło kiedyś, jak ludzie pracowali i spędzali czas, o dziecięcych
zabawach w dawnych czasach i o regionalnych potrawach.

Por.: Więcej informacji oraz filmy i zdjęcia z twórczych działań międzypokoleniowych na oficjalnej
stronie
internetowej
Fundacji
Rozwoju
„Dobre
Życie”.
Dostępny
w
internecie:
www.dobrezycie.org/integracja-miedzypokoleniowa
3
Por.: Blog międzypokoleniowy powstały w ramach inicjatywy. Dostępny w internecie:
www.lepiejrazem.wordpress.com.
2
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Fot. 3. Warsztaty muzyczne

(autor Andrzej Łapkowski)

Fot. 4. Seniorki w mobilnym studiu nagrań
(autor Andrzej Łapkowski)

Wciąż poszukujemy pomysłów na dalsze działania. Jednocześnie chętnie dzielimy
się wiedzą i doświadczeniami. W ramach konsultowanego przez naszą Fundację
projektu „Most międzypokoleniowy” seniorzy i młodzież z Radzynia Podlaskiego
w województwie lubelskim stworzyli własny spektakl i film.
Korzyści z międzypokoleniowych działań kulturalnych
Jak zauważamy osoby zaangażowane w projekty międzypokoleniowe stają się
bardziej otwarte na ludzi i świat, aktywne, twórcze i radosne. Rozwijają swoje mocne
strony, zainteresowania i zdolności. Jak same mówią, są też zdrowsze, bo „nie mają czasu
chorować”, co jest szczególnie ważne dla seniorów i ich rodzin.
W czasie realizacji filmów, teledysków czy spektakli pojawiają się poruszające
momenty ujawniania się talentów artystycznych i społecznych. Jedni okazują się
znakomitymi aktorami czy tekściarzami, inni scenografami czy liderami. Mamy wtedy
okazję obserwować jak uczestnicy projektu „rozkwitają”. Jak wzmacnia się ich poczucie
wartości i zmienia sposób widzenia ich przez otoczenie.
A tak o twórczych działaniach wielopokoleniowych mówią ich uczestnicy4:
„Najbardziej wzruszyło mnie, że będąc seniorką, mogłam zagrać w filmie.”
„Profesjonalizm ze strony organizatorów; widać, że trafili idealnie w oczekiwania,
pokazuje to frekwencja.”
„Zawsze się mówi, że w naszym środowisku ciężko jest coś zorganizować, a ten program
pokazał, że nie jest ciężko, tylko trzeba to zrobić dobrze.”
4

Opinie zebrane przez autorkę i współpracowników.
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„Jestem zadowolona i szczęśliwa, kocham Was, spotkania międzypokoleniowe są
wspaniałe!”
Dzięki

prezentowanym

na

lokalnych

scenach

widowiskom

teatralnym

i muzycznym społeczność lokalna odkrywa na nowo zwyczaje, historie i piosenki
regionalne, by móc pielęgnować swoją tożsamość. W trakcie tworzenia kolejnych
wspólnych dzieł pogłębia się wzajemne zrozumienie, zaufanie, więzi międzyludzkie
i chęć przynależności do społeczności lokalnej, co może pomóc w radzeniu sobie
z takimi problemami jak migracja ze wsi do miast lub poczucie izolacji i braku szans na
godne życie. Twórcze działania grup międzypokoleniowych, budząc zainteresowanie
mediów, przyczyniają się także do szerokiej promocji regionu.
Sztuka w edukacji obywatelskiej młodzieży
Poprzez tworzenie sztuki zaangażowanej społecznie młodzi ludzie odbywają
w praktyce swoją edukację obywatelską. Robią ważny krok do obejmowania znaczących
pozycji i ról w społeczeństwie. W ten sposób wszyscy, jako społeczeństwo, możemy
korzystać z ich wkładu, pomysłów i energii. W naszej pracy stosujemy innowacyjne
i efektywne metody takie jak drama, happening, teatr improwizowany, graffiti, mapping,
film, debata, open space.
Poprzez warsztaty integracyjne, treningi kompetencji społecznych i szkolenia
z metody projektowej oraz spotkania i pracę z artystami nad własnymi inicjatywami
młodzież uczy się różnorodnych form wyrazu i jednocześnie rozwija zdolności
komunikacji, współpracy, przywództwa oraz motywację do działań na rzecz otoczenia
lokalnego. W 2015 roku w ramach projektu „Aktywny Strzyżów”5 35 osób z trzech
strzyżowskich szkół stworzyło wielkoformatowe graffiti nawiązujące do lokalnej
historii, pokaz mappingu poruszający temat samotności wśród ludzi, spektakl wizualny
o

uzależnieniach,

film

z udziałem

mieszkańców

o

strzyżowskiej

młodzieży

i o bezpiecznym przechodzeniu przez pasy oraz wzory na torby i ubrania, z których
jeden przedstawiał czerwony most charakterystyczny dla Strzyżowa. Młodzi pracowali
w czterech grupach i każda z nich współdziałała z artystą specjalizującym się
w wybranej przez nich dziedzinie sztuki oraz z tutorem, który dbał o relacje w grupie,
Por.: Informacje o projekcie „Aktywny Strzyżów” na stronie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Dostępny
w internecie: www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow.
5
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dynamikę pracy w niej i wspierał ją w organizacji spotkań i działań. Ważną inicjatywą
młodzieży realizowaną przy wsparciu kadry naszej Fundacji było też stworzenie
festiwalu #aktywnyS3 dla społeczności miasta i gminy Strzyżów, podczas którego
młodzi prezentowali rezultaty swojej pracy.

Fot. 5. Graffiti nad Wisłokiem stworzone przez
młodzież (autor Andrzej Łapkowski)

Fot. 6. Strzyżowska młodzież w przestrzeni
publicznej (autor Andrzej Łapkowski)

Fot. 7. Mapping na strzyżowskim rynku stworzony
przez młodzież (autor Andrzej Łapkowski)

Fot. 8. Teatr cieni – na scenie młodzież
(autor Andrzej Łapkowski)

Naszymi działaniami chcemy obejmować nie tylko młodzież z miejscowości
gminnych i powiatowych, ale również z małych wiosek. Stąd realizujemy także projekt
„Zaloguj się do działania”6, w którym 46 osób z siedmiu gimnazjów wokół Strzyżowa
przygotowuje własne inicjatywy społeczno-kulturalne. Ich prezentacje będą miały
miejsce w styczniu i lutym 2016 roku. Będą to min.: wystawa zdjęć wykonanych przy
współudziale młodzieży, noc filmowa prowadzona przez młodzież, serial na podstawie
stworzonego przez młodzież scenariusza, teledysk na bazie lokalnych tradycji. Z tego co
Por.: Informacje działaniach w ramach projektu „Zaloguj się do działania” w roku 2015 i 2013, odnośnie
działalności w Jarosławiu na stronie internetowej Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Dostępny w internecie
odpowiednio: www.dobrezycie.org/dzialam oraz www.dobrezycie.org/zaloguj-sie-do-dzialania.
6
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słyszymy od młodzieży dla wielu z nich jest to pierwsza w życiu okazja, by być twórcą
sztuki, a nie tylko jej odbiorcą lub w ogóle mieć kontakt ze sztuką. Jest to też szansa, by
zaangażować się społecznie. Z przeprowadzonych przez nas ankiet przed rozpoczęciem
współpracy z młodzieżą wynika, że 72% gimnazjalistek i gimnazjalistów, którzy zapisali
się do naszego projektu nie wiedziało co mogliby robić na rzecz otoczenia. Tymczasem
dziś kipią pomysłami i działają.

Fot. 9. Warsztaty z raperem
(autor Andrzej Łapkowski)

Fot. 10. Wyjazdowy trening obywatelski
(autor Andrzej Łapkowski)

W naszych projektach współpracujemy nie tylko z artystami, ale także ze
specjalistami z różnych państw - dotychczas z Niemiec, Hiszpanii i Islandii. Dzięki temu
poszerzamy nasze metody działania oraz wzbogacamy wiedzę młodzieży na temat
innych kultur i ich sposób patrzenia na rzeczywistość. Naszym ostatnim gościem była
islandzka trenerka Sigurborg Kr. Hannesdottir, która nie tylko współprowadziła
szkolenie, ale też opowiadała historie, pokazywała zdjęcia i opisywała specyfikę życia
na Islandii. Z opinii młodzieży wiemy, że spotkanie to było dla nich bardzo ciekawe
i inspirujące.
Co wnoszą projekty twórczej edukacji obywatelskiej
Nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem korzyści, jakie przynosi edukacja
obywatelska prowadzona z użyciem sztuki. Wartość z niej płynąca jest częstokroć
niepoliczalna. Dobrze pokazują ją historie poszczególnych młodych osób, które
odnalazły swoją pasję, nabrały więcej odwagi i otwartości, przełamały się i zaczęły
chętniej rozmawiać z ludźmi, uczyć się nowych dla siebie rzeczy. Staramy się też
prowadzić regularną ewaluację, czyli sprawdzać wartość naszych działań dla ludzi.
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Prowadzimy ankiety przed i po realizacji projektów, wywiady indywidualne i grupowe.
Stąd wiemy, że u młodzieży uczestniczącej w naszych projektach zachodzą znaczne
zmiany w następujących obszarach:


poczucie wpływu na środowisko lokalne oraz poziom motywacji i zaangażowania
w działania na jego rzecz;



komunikacja się z rówieśnikami;



współpraca w zespole;



komunikowania się z osobami dorosłymi i instytucjami lokalnymi;



doświadczenie w działaniach z wykorzystaniem metody projektu;



autoprezentacja i promocja swoich działań.
Aby przytoczyć kilka szczegółów z badań zaznaczę, że u blisko 80% z 30 młodych

osób uczestniczących w 2013 roku w naszym projekcie w Jarosławiu nastąpił wzrost
umiejętności dostrzegania problemów własnej społeczności oraz wzrost chęci działania
na jej rzecz. Kilka osób po projekcie zmieniło swój stosunek do miasta i nawet zaczęło
rozważać wybranie go jako miejsca do życia po osiągnięciu dorosłości (przy
wcześniejszej deklaracji chęci wyjazdu).
Z kolei w projekcie „Aktywny Strzyżów” realizowanym w roku 2015 odsetek
uczestniczących w nim młodych ludzi deklarujących, że mają duży wpływ na swoje
środowisko lokalne wzrósł z 17% do 57%. Zniknęła również grupa osób deklarujących,
że w ogóle nie mają wpływu lub mają wpływ niewielki (przed projektem było to
28% młodzieży). Warto zauważyć, że 41% przebadanych młodych ludzi nie angażowało
się w działania w środowisku lokalnym przed udziałem w projekcie. Tymczasem aż
96% uczestników zadeklarowało w ankiecie ewaluacyjnej podsumowującej projekt, że
było zaangażowane lub bardzo zaangażowane w trakcie projektu. Wzrósł też odsetek
osób deklarujących, że bardzo chce działać (z 38% przed udziałem w projekcie do 54%
po jego zakończeniu). Zmieniły się także kompetencje komunikacyjne młodzieży. Choć
młodzi wysoko ocenili się w tym obszarze już na wstępie, to odnotowaliśmy 12% wzrost
(31% młodych przed udziałem w projekcie a 43% po jego zakończeniu uznało, że umie
bardzo dobrze się komunikować). Podobnie jest w obszarze umiejętności współpracy
w zespole, tu odnotowaliśmy 9% wzrost (34% przed - 43% po - uznało, że bardzo
dobrze umie współpracować). Z pewnością zmieniła się u uczestników świadomość
wagi tych ostatnich dwóch umiejętności dla osiągania sukcesów nie tylko w działalności
społeczno-kulturalnej, ale również w życiu osobistym i zawodowym, co może pomóc
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młodym ludziom rozwijać te kompetencje również po projekcie, który przecież trwał
zaledwie pół roku.
Gmina Strzyżów, która była partnerem projektu z pewnością ucieszy się
z wyniku, który właśnie zarejestrowaliśmy. 61% młodych osób uczestniczących
w projekcie uznało, że umie się dobrze kontaktować z instytucjami lokalnymi (wcześniej
było to 31%) a 14% stwierdziło, że potrafi to robić bardzo dobrze (wcześniej 10%).
Młodzi uczestnicy i uczestniczki projektu zdobyli także doświadczenie w pracy metodą
projektu. Po zakończeniu działań w jego ramach 82% badanych oceniło swoje
doświadczenie w pracy tą metodą jako znaczne (mam duże/bardzo duże
doświadczenie) wcześniej taką ocenę wystawiło sobie tylko 34% badanych 7. A zatem
przygotowywanie młodych ludzi do aktywności społecznej i publicznej nie musi się
odbywać tylko tradycyjnymi sposobami, w szkole. Edukacja pozaformalna, twórcze
działania w przestrzeni miasta, organizacja wydarzeń według własnego pomysłu mogą
być uzupełnieniem, które daje dobre efekty.
Równie ważne jak liczby są dla nas wypowiedzi uczestników i mieszkańców
rejestrowane podczas wydarzeń. Pokazują one energię, jaka jest generowana dzięki
działaniom społeczno-kulturalnym, dzięki angażowaniu młodzieży, ale też społeczności
lokalnej. Niżej zamieszczam cytaty z wywiadów przeprowadzonych podczas festiwalu
#aktywnyS3:
„Żeby stworzyć ten czterominutowy filmik zrobiliśmy ponad 4 tysiące zdjęć, nie wszystko
się udawało, ale w końcu powstało to co było widać. W przyszłości też planujemy tworzyć,
jeśli nadal będzie aktywna ta grupa, to będziemy nadal w grupie mappingowej
i stworzymy jeszcze coś ciekawszego niż teraz. To nam sprawiało ogromną radość, jak
można zauważyć ja po prostu cała chodzę teraz, jestem podekscytowana i szczęśliwa.
Polecamy każdemu, żeby przyłączył się do działania, to naprawdę są wspaniali ludzie.”
- Ewa Kozub i Jagienka Włodyka
„Nie wyobrażam sobie, żeby mnie tutaj dzisiaj nie było. Należę do osób aktywnych. Byłam
ciekawa mappingu, chcę zobaczyć ile młodzieży w tym bierze udział i ilu mieszkańców
wyszło w ogóle z domów, bo akcja była dosyć rozpromowana. Myślę, że po dzisiejszym

Dane uzyskane podczas ewaluacji projektu „Aktywny Strzyżów” przeprowadzonej na 29 młodych
osobach.
7
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spotkaniu wielu dorosłych zmieni podejście w ogóle do młodzieży i zobaczy, że warto robić
coś dla wspólnego celu.”
- Wioletta Drozd, Przewodnicząca Rady Miejskiej
„W Strzyżowie jeszcze nie było mappingu, jesteśmy bardzo ciekawe jak to będzie wyglądać.
Teraz idziemy na rynek zobaczyć. Młodzież strzyżowska jest aktywna bardzo, to widać na
każdym kroku.”
- Mieszkanki Strzyżowa
„Nie byłam na wszystkich wydarzeniach, ale na większości. Miały one coś w sobie.
Wszystkie były bardzo dobrze zrealizowane, dużo serca w nie włożono. (...) Dobrze, że
młodzież się realizuje. Przynajmniej fajnie spędza czas i ma się czym zająć, a ludzie
pooglądają to z przyjemnością.”
- Mieszkanka Strzyżowa
„Działałam już we wcześniejszych projektach, które były organizowane przez Fundację
Rozwoju „Dobre Życie”. Teraz jestem już po liceum i nie mogłam w tym projekcie brać
udziału jako uczestnik [przypis autorki: ze względu na przyjętą w regulaminie grupę
docelową], ale staram się pomagać i służyć dobrą radą. Pomagałam przy organizowaniu
debat. Bardzo lubię jak w Strzyżowie coś się dzieje.”
- Aleksandra Soja
„W spektaklu występowała moja wnuczka, było przepięknie. Ona to przeżycie ma, bo
występ taki już z młodzieżą, a ona chodzi tylko do trzeciej klasy a grała córeczkę tego
tatusia. Była zadowolona, przeszczęśliwa. Zadowolona jestem, że tak się wszyscy
zaangażowali, reżyser taki w Strzyżowie, to fantastyczne.”
- Mieszkanka Strzyżowa
„W Fundacji działam dwa lata, albo i więcej, teraz chyba trzeci rok leci. W tym projekcie
działam w grupie filmowej. Chciałem stworzyć film jakiś fajny, widziałam wcześniejszy film
tak jakby tej grupy, ale w innym mieście [przypis autorki: w Jarosławiu, gdzie w 2013 roku
realizowaliśmy podobne działania z młodzieżą] i mi się spodobało. Wcześniej w innym
projekcie byłem aktorem, teraz chciałem zobaczyć jak się kręci film. Chciałbym jeszcze
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działać przy montażu. Póki co dwie osoby z naszej grupy były wydzielone do tego, ale
następny film jaki będziemy robić będzie taki bardziej fabularny. Jestem zadowolony, że
jestem w tej grupie. W projekcie najbardziej podoba mi się to, że mogę robić to co chcę, nie
jestem ograniczony ramami jakimiś no i co raz więcej osób ze szkoły działa w projektach
Fundacji.”
- Krzysztof Kaczkiełło
Wykorzystanie teatru w profilaktyce uzależnień
Teatr jest dla nas ważną metodą nie tylko w pobudzaniu aktywności młodzieży
i seniorów. Często wykorzystujemy go również w profilaktyce uzależnień. Formami,
które do tej pory stosowaliśmy w tym obszarze są teatr edukacyjny i teatr wizualny.
W metodzie teatru edukacyjnego (bazującej na brytyjskim modelu theatre in
education) skupiamy się na prowadzeniu interaktywnych spektakli edukacyjnych
i warsztatów dramowych, aby wspólnie poszukiwać konstruktywnych rozwiązań
poruszanych problemów. Stawiamy na wielopoziomowe zaangażowanie młodzieży,
z którą pracujemy, poruszanie jej emocji, ale też ciał i umysłów - do podejmowania
decyzji, refleksji, pogłębiania wiedzy, np. o komunikacji, sile i sposobach wyrażania
własnych potrzeb8.
Praca z młodzieżą według metody teatru edukacyjnego
Głównymi elementami pracy z młodzieżą według metody teatru edukacyjnego są:
 Praca z rekwizytami – młodzież ogląda przedmioty należące do głównego
bohatera i zgaduje, co mogło mu się przydarzyć angażując się w jego historię;
 Przedstawienie z elementami multimedialnymi i interakcją z widownią –
publiczność ogląda ciąg prawdopodobnych zdarzeń, śledzi relacje między
bohaterami, poznaje ich problemy i wyznawane wartości. Widzowie są
w dynamicznym kontakcie z aktorami-pedagogami, którzy ukazują motywy
postępowania postaci i siłę konfliktów. Wrażenia potęgują multimedia i muzyka;

Por.: Więcej informacji o prowadzonej profilaktyce uzależnień dla młodzieży, w tym cytaty jej
uczestników i nauczycieli obserwujących naszą pracę oraz wyniki ewaluacji można znaleźć na stronie
Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Dostępny w internecie: www.dobrezycie.org/profilaktyka-uzaleznien.
8
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 Praca w grupach oparta na dyskusji i technikach dramowych – młodzież
rozmawia o tym, co widziała w czasie spektaklu i przygotowuje własne sceny
z udziałem bohaterów historii. Tym samym zmienia bieg wydarzeń i rozwiązuje
problemy

głównego

bohatera,

przy

okazji

wypracowując

rozwiązania

i odkrywając konstruktywne wzory postępowania;
 Warsztaty psychoedukacyjne z wykorzystaniem m.in. kart ról jako techniki
wprowadzania młodzieży do improwizacji uczących komunikacji opartej na
głębszym kontakcie, wyrażaniu potrzeb i emocji, proszeniu o pomoc i oferowaniu
wsparcia.
To, że taka metoda pracy jest skuteczna potwierdzają wyniki ewaluacji naszych
działań, w których odnotowujemy m.in. zwiększenie wiedzy o uzależnieniach, ale
i podniesienie umiejętności komunikacyjnych młodzieży. Teatr edukacyjny podoba się
także nauczycielom. Jak mówi Małgorzata Sołtys z Gimnazjum Publicznego nr 1
w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie: „Każdy miał możliwość zaangażowania się
w pracę grupy, ale i mógł przedstawić swoje spostrzeżenia. To co młodzi wyniosą
z projektu zmodyfikuje ich życie, ale już teraz mieli szanse na „przećwiczenie” modelowych
sytuacji, „przegadanie” problemów i dyskusje. Myślę, że wynieśli „sposób” jak sobie radzić
z problemami.”
Problem uzależnień poruszyliśmy wspólnie z młodzieżą, na jej życzenie, także
w spektaklu przygotowywanym właśnie przez młodych. Przy wsparciu tutorki z naszej
Fundacji i reżysera teatralnego powstał spektakl wizualny „W klatce”9, który młodzież
prezentowała podczas festiwalu #aktywnyS3 w projekcie „Aktywny Strzyżów”.
Sugestywne gesty młodzieży, odpowiednio dobrane rekwizyty i muzyka oraz gra świateł
i elementy teatru cieni wprawiły widownię w osłupienie. Siła przekazu była tak wielka,
że po spektaklu wiele osób podchodziło do nas i młodzieży i mówiło, że takie spektakle
powinny być częściej pokazywane, że warto docierać z nimi do młodzieży, ale też osób
uzależnionych, by dać im motywację do powrotu do życia bez substytutów niszczących
zdrowie i relacje.
Przy tej okazji warto podkreślić, że współpracując z młodzieżą nigdy nie
narzucamy im tematyki działań. Wybierane przez nich zagadnienia pokazują co ich

Por.: Fragmenty spektaklu w ramach serwisu
https://www.youtube.com/watch?v=4FNs598n8aY
9

youtube.com.

Dostępny

w

internecie:
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samych nurtuje czy dotyka, a podejmowane działania są często artystyczną próbą
odreagowania lub znalezienia rozwiązań - dla siebie, dla swoich rodzin i sąsiadów.
Potrzeby, wyzwania i zmiany
Działania

naszej

Fundacji

zaczęły

się

skromnie,

przedstawieniami

międzypokoleniowymi w trzech miejscowościach. Im lepiej poznawaliśmy lokalną
społeczność i działające na tym terenie instytucje kultury tym mieliśmy więcej
pomysłów na wspólne działania. Nasze projekty stały się bardziej kompleksowe, bo
zawierały elementy, na których zależało różnym zaangażowanym stronom. I tak obok
przedstawień zaczęły powstawać teledyski, publikacje i filmy, które przyniosły nowe
wyzwania. Naturalnie więc poszerzył się zespół współpracujących z nami animatorów,
trenerów, coachy i artystów, ale również wolontariuszy. Ci ostatni to najczęściej
absolwenci naszych szkoleń lub projektów edukacji obywatelskiej. To, że chcą
kontynuować współpracę z nami jest dla nas bardzo miłym i ważnym potwierdzeniem,
że potrafimy stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą realizować swoje potrzeby
i wartości, rozwijać się i jednocześnie dawać siebie innym.
Powodzenie naszych działań w dużym stopniu uwarunkowane jest dobrym
funkcjonowaniem Fundacji w środowisku lokalnym. Dużą rolę przywiązujemy do
współpracy z lokalnymi instytucjami kultury m.in. Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu. Dzięki uprzejmości dyrekcji korzystamy
z infrastruktury ośrodków kultury, ze sprzętu nagłaśniającego, wsparcia osób
technicznych i innych pracowników w zamian oferując wysokiej jakości ofertę
kulturalną włączającą społeczność lokalną zarówno na etapie tworzenia, jak
i prezentacji rezultatów. Współpracujemy też ze szkołami, samorządami i mediami
lokalnymi. Przede wszystkim zaś aktywnie staramy się o granty z polskich
i zagranicznych środków. To wszystko powoduje potrzebę szybkiej profesjonalizacji,
podnoszenia naszych kompetencji zarządczych i umiejętności jednoczesnego dbania
o merytorykę i organizację działań. Jest też czasem źródłem zmartwień, czy niepokojów,
gdyż w Polsce nie ma wypracowanych i ogólnie obowiązujących standardów współpracy
organizacji pozarządowych z samorządowymi instytucjami kultury. Nie ma na przykład
liczby godzin nieodpłatnego udostępniania sal, jakie instytucje są zobowiązane
przeznaczyć mieszkańcom i

organizacjom pozarządowym do ich dyspozycji.
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Jednocześnie ministerialne konkursy wymagają nieodpłatnego wkładu lokalnych
instytucji. Tymczasem w świetle obecnych warunków udostępnienie sali na przykład
w lokalnej bibliotece, szkole czy domu kultury opiera się na indywidualnej dobrej woli
lub jej braku ze strony osób zarządzających nieprywatnymi przecież placówkami,
a opłacanymi z podatków mieszkańców. Zagadnienie jest złożone i mogłoby się
z pewnością stać tematem oddzielnej publikacji. W każdym razie nasza Fundacja
decydując się na realizację projektu w gminie i podchodząc do swoich działań
odpowiedzialnie szuka złotego środka pomiędzy zauważanymi potrzebami ludzi,
naszymi własnymi możliwościami i wsparciem, jakie oferują dane samorządy i podległe
im instytucje.
Kolejnym wyzwaniem jest dla nas adekwatne reagowanie na zmieniającą się rolę
naszej organizacji dla ludzi uczestniczących w naszych działaniach. Chociaż Fundacje nie
stowarzyszają członków to słyszymy, że coraz więcej osób mówi „u nas w Fundacji”.
Moment, w którym organizacja staje się częścią społeczności daje jej wiele nowych
możliwości, wiele zaufania, ale też nową odpowiedzialność. Dalej poruszamy się
w obrębie swojej specjalizacji, jaką jest łączenie umiejętności pracy z grupami
i społecznościami ze sztuką. Jednocześnie przez cały czas staramy się słuchać
i poznawać potrzeby otoczenia. Zauważyliśmy m.in. że uczestnicy naszych projektów
mają coraz większą potrzebę samodzielności. Chcą sami decydować o kształcie działań
i mają wiele oryginalnych pomysłów. Dlatego w coraz większym stopniu konstruujemy
nasze projekty tak, aby być dla uczestników jedynie wsparciem, natomiast inicjatywę
i działanie zostawiamy po ich stronie.
Ważną potrzebą, którą dostrzegamy u członków społeczności, w których
działamy jest potrzeba kontaktów, wymiany międzyludzkiej. Aby odpowiedzieć na tę
potrzebę staramy się łączyć w naszych projektach różne grupy i środowiska, tworzyć
miedzy nimi pomosty. Czasami są to młodzież i seniorzy, a czasami grupy z różnych
miejscowości, czy z tej samej miejscowości, ale z różnych szkół.
Zauważane

potrzeby

czy

pomysły

mieszkańców

omawiamy

w

gronie

współpracujących z nami artystów i trenerów i ubieramy stopniowo w kolejny projekt,
czyli

współczesną,

zorganizowaną

formę

działań

dającą

szansę

pozyskania

zewnętrznych funduszy, bez obciążania kosztami mieszkańców czy współpracujących
z nami lokalnych instytucji. Jest też oczywiście wiele potrzeb, które widzimy i nie
możemy od razu albo wcale na nie odpowiedzieć. Bo wykraczają poza statut naszej
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organizacji lub przekraczają nasze możliwości kompetencyjne (tak nie na wszystkim się
znamy!), finansowe (wiele konkursów narzuca organizacjom pozarządowym wnoszenie
finansowego wkładu własnego10) lub inne (np. niektóre działania wymagają dużego
nakładu pracy wolontariuszy,

co z kolei

generuje

konieczność zarządzania

wolontariuszami, co jest czaso- i pracochłonne).
Dzielenie się wiedzą
Jako Fundacja chętnie dzielimy się wiedzą poprzez prowadzone szkolenia
tematyczne i metodologiczne. W tym roku prowadziliśmy kilka szkoleń dla osób
dorosłych pracujących z młodzieżą na temat dramy, coachingu, metody projektowej
i open space. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Odnotowujemy też dużą
skuteczność w zaszczepianiu nauczycielom, animatorom, pracownikom organizacji
pozarzadowych

i

innych

uczestniczących

osób

naszej

pasji

do

stosowania

innowacyjnych, wciągających metod warsztatowych, wydobywających potencjał z ludzi
i grup.
Wydajemy również elektroniczne, bezpłatne publikacje. Zamieszczamy je na
stronie: www.dobrezycie.org/publikacje. Sięgając po nie mogą Państwo dowiedzieć się
więcej o metodach naszej pracy i osiąganych przez nas efektach. A tych z Państwa,
którzy wolą filmy zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na portalu YouTube.
Wystarczy będąc na stronie www.youtube.com wpisać w okienko wyszukiwania
„Fundacja Rozwoju Dobre Życie”11 Są tam teledyski do regionalnych piosenek, film
fabularny i filmiki o życiu, gdzie aktorami są mieszkańcy podkarpackich wsi. Dzielimy
się również licznymi filmami dokumentującymi naszą działalność z młodzieżą
i społecznościami lokalnymi.
Dlaczego to wszystko robimy
Na podstawie doświadczenia naszej Fundacji i ewaluacji naszych projektów
możemy potwierdzić, że kultura realizowana przez pozaformalne działania organizacji

10

Wkład własny finansowy jest zależny od regulaminu konkursu. Czasem na każde 100 zł, które organizacja
otrzyma jako dotację 25 zł musi wydać ze środków własnych.
11 Bezpośredni link do kanału Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” na portalu YouTube: bit.ly/1gd6brs.
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pozarządowej może być ważnym czynnikiem rozwoju osobistego i społecznego.
Działania kulturalne, jeśli realizowane w sposób partycypacyjny i z nastawieniem na
ludzi, są pomocne w podnoszeniu kompetencji interpersonalnych, zwiększaniu
otwartości i kreatywności, ale też wzmacniają procesy budowania więzi i tożsamości
lokalnej w środowisku, w jakim żyjemy.
Zaufanie, jakie zdobyła nasza Fundacja w gminach Niebylec i Strzyżów podczas
realizacji projektów społeczno-kulturalnych z młodzieżą i seniorami owocuje
zwiększeniem zainteresowania mieszkańców możliwością wspólnych twórczych działań
na rzecz otoczenia. Im więcej wydarzeń i warsztatów realizujemy tym więcej osób w
nich uczestniczy. Jest to proces odwrotny do tego, jakiego się obawialiśmy analizując
ryzyka planowanych przez nas inicjatyw. Ludzie wcale nie zmęczyli się aktywnością,
przychodzeniem na spotkania! Przeciwnie. W regularnych zajęciach pozalekcyjnych
prowadzonych dla młodzieży w gminie Strzyżów w drugim półroczu 2015 roku wzięło
udział łącznie 80 osób (zakładaliśmy udział 70), a z aktywnego uczestnictwa wycofała
się w trakcie tylko jedna osoba. W warsztatach międzypokoleniowych, których
zrealizowaliśmy w Niebylcu i Strzyżowie ponad 50, wzięła udział setka osób, z czego
blisko 40 osób powyżej 60 roku życia przychodziło na zajęcia regularnie, pomimo
niejednokroć złego stanu zdrowia i konieczności dojazdu z okolicznych miejscowości.
Podobnie
i prowadzenia

było z
zaprosiła

debatami
nas

dla

Gmina

mieszkańców,
Strzyżów,

do

partner

których
projektów

organizacji
Fundacji

realizowanych na jej terenie. W roku 2015 odbyły się cztery takie debaty. Ze spotkania
na spotkanie uczestniczyło co raz więcej ludzi. Podczas debat młodzież i dorośli, w tym
seniorzy, przedstawiciele biznesu, samorządu, instytucji rządowych i organizacji
pozarządowych wspólnie zastanawiali się nad tym, co warto zrobić, by życie w regionie
stało się jeszcze lepsze. Pomocne w aktywizacji osób uczestniczących w spotkaniach
były prezentacje dotychczasowych działań mieszkańców we współpracy z Fundacją.
Mobilizująca była również praca z mniejszych zespołach, twórczymi metodami,
z wykorzystaniem naszych doświadczeń trenerskich, animacyjnych i kulturalnych.
Rezultaty debat12 zostały wzięte pod uwagę podczas tworzenia strategii rozwoju Gminy
Strzyżów na lata 2016-2025.

Raport z ostatniej debaty z rekomendacjami obywatelskimi Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” można
pobrać ze strony internetowej Fundacji. Dostępny w Internecie: www.dobrezycie.org/raport-debata.
12
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Na przykładzie ścieżki, jaką idzie nasza Fundacja, można więc powiedzieć, że
kultura nieodłącznie splata się z partycypacją społeczną, a nawet może pomóc
w budowaniu partycypacji publicznej w regionie. Czujemy to my, jako inicjatorzy
pewnych zdarzeń, ale też mówią nam o tym mieszkańcy. Jedna z uczestniczek projektu
dla młodzieży powiedziała: „Zobaczyłam, że tak naprawdę poruszając problemy
i nagłaśniając je, jednocześnie możemy je zwalczać. Wiem, że nawet pozornie małe czyny
młodzieży mogą wiele zmienić.”
Każda z osób uczestniczących we wspólnych działaniach społeczno-kulturalnych
siłą rzeczy staje się ambasadorem aktywności na rzecz otoczenia. Każda z nich znajduje
argumenty, by przekonać nie zawsze sprzyjające środowisko, że warto się spotykać
i działać, że przywoływanie wspomnień, uruchamianie talentów, poszukiwanie
różnorodnych form wyrazu i współpraca mają sens. A nawet potrafią nadać sens - życiu,
w którym często gonimy za rzeczami tylko pozornie ważnymi.
Jak

powiedział

wczoraj

jeden

z

seniorów

w

drodze

na

spotkanie

międzypokoleniowe: „Pieniądze są, hektary są, a drugi człowiek okazuje się zawsze
najbardziej potrzebny”. I po to organizujemy debaty, warsztaty, widowiska teatralne,
tworzymy teledyski i filmy. Aby pomimo licznych trudności i wyzwań móc się spotkać
z drugim człowiekiem. Z wieloma ludźmi, z którymi budujemy coś ważnego. Budujemy
naszą małą ojczyznę i Polskę. Tak, Polskę, taką, w jakiej chcielibyśmy żyć. Otwartą,
radosną, pełną szacunku dla drugiego człowieka, twórczą i ufną.
Streszczenie
Artykuł przybliża zagadnienie wpływu udziału w kulturze na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego - na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju „Dobre
Życie”. W kolejnych akapitach czytamy o twórczej integracji międzypokoleniowej, sztuce
w edukacji obywatelskiej młodzieży czy wykorzystaniu teatru i warsztatów dramowych
w profilaktyce uzależnień.
Jednym z pryncypiów działającej od 2011 roku Fundacji jest poszerzanie
partycypacji i kapitału społecznego w regionie, głównie w gminach Strzyżów i Niebylec,
w dwóch grupach docelowych, jakimi są seniorzy i młodzież. Fundacja tworzy
z mieszkańcami społeczności wiejskich teledyski, filmy, przedstawienia oraz bloga.
W procesie twórczym kładzie nacisk na to, aby pomysły na scenariusze, miejsca
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realizacji, stroje, rekwizyty itp. wychodziły bezpośrednio od mieszkańców i dotyczyły
tego, co dla nich ważne. Obyczajów, lokalnych historii, wspomnień. W pracy z młodzieżą
Fundacja stosuje innowacyjne i efektywne metody edukacji poprzez sztukę,
tj. happening,

teatr

improwizowany,

graffiti,

mapping.

Prowadzi

też

treningi

umiejętności społecznych prowadzone aktywnymi metodami, w tym dramą. W swojej
działalności twórczej inspiruje się metodami community theatre i community art.
Tworzy więc sztukę razem z ludźmi realizując przy tym misję rozwijania kapitału
społecznego i społeczeństwa obywatelskiego.
W czasie realizacji projektów ujawniają się talenty artystyczne i społeczne,
uczestnicy okazują się znakomitymi aktorami czy tekściarzami, inni scenografami czy
liderami. W trakcie tworzenia kolejnych wspólnych dzieł pogłębia się wzajemne
zrozumienie, zaufanie, więzi międzyludzkie i chęć przynależności do społeczności
lokalnej. To wszystko może pomóc w radzeniu sobie z takimi problemami jak migracja
ze wsi do miast lub poczucie izolacji i braku szans na godne życie. W związku z dużą
aktywnością i dynamicznym rozwojem przed Fundacją „Dobre Życie” staje każdego dnia
wiele wyzwań i szans, z których niektóre ukazuje pokrótce artykuł.
Abstract
Article introduces to the issue of the impact of participation in culture for the
development of civil society – on the example of the Foundation for Development "Good
Life". In the following paragraphs we read about creative intergenerational integration,
art in civic education of young people and the use of theatre and drama workshops in
addiction prevention.
One of the principles of the Foundation operating since 2011 is to expand
participation and social capital in the region, mainly in municipalities Strzyżów and
Niebylec in two target groups, which are seniors and youth. The Foundation creates with
the residents of rural communities music videos, movies, shows and a blog. In the
creative process it emphasizes that the ideas for scenarios, places of performance,
costumes, props, etc. come out directly from residents and are concerned what is
important to them. Customs, local stories, recollections. In working with young people
the Foundation uses innovative and efficient methods of education through art, i.e.
happenings, improvised theatre, graffiti, mapping. It also runs social skills trainings
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using active methods, inter alia, drama. In its creative activities the Foundation draws
inspiration from community theatre and community art methods. Therefore it places
emphasis on people creating art together. In this way it fulfils it's mission to build social
capital and civic society.
During implementation of projects artistic and social talents manifest, some
participants turn out to be excellent actors or songwriters, the other – set designers or
leaders. The creation of subsequent joint works leads to deepening of mutual
understanding, trust, interpersonal relationships and the desire to belong to the local
community. All this can help in dealing with such problems as migration from the
countryside to the cities, or a sense of isolation and lack of opportunities for a decent
life. High level of activity and dynamic development present every day the “Good Life”
Foundation with a lot of challenges and opportunities, some of which are briefly
discussed in this article.
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Źródła internetowe
Strona internetowa Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”: www.dobrezycie.org/integracjamiedzypokoleniowa
Blog międzypokoleniowy: www.lepiejrazem.wordpress.com
Informacje o projekcie „Aktywny Strzyżów” na stronie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”:
www.dobrezycie.org/aktywny-strzyzow
Informacje działaniach w ramach projektu „Zaloguj się do działania” w roku 2015 i 2013,
odnośnie działalności w Jarosławiu na stronie internetowej Fundacji Rozwoju „Dobre
Życie”, odpowiednio: www.dobrezycie.org/dzialam oraz www.dobrezycie.org/zalogujsie-do-dzialania
Informacje o prowadzonej profilaktyce uzależnień dla młodzieży na stronie
internetowej Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”: www.dobrezycie.org/profilaktykauzaleznien
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w
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https://www.youtube.com/watch?v=4FNs598n8aY
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Łapkowski)

92

Fot. 8. Teatr cieni – na scenie młodzież (autor Andrzej Łapkowski)
Fot. 9. Warsztaty z raperem (autor Andrzej Łapkowski)
Fot. 10. Wyjazdowy trening obywatelski (autor Andrzej Łapkowski)
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