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Rok 2004 był piątym rokiem działalności Dorożkarni jako odrębnej, samodziel-
nie funkcjonującej placówki (do stycznia 2000 r. pracowaliśmy jako filia 
Centrum Łowicka). Z pełnym przekonaniem można uznać, że zakończył się 
już proces budowania Dorożkarni od podstaw i wraz z rokiem 2004 weszliśmy 
w etap „krzepnięcia” instytucji. Rozpoczęty jeszcze w roku 2003 proces wyko-
rzystywania, a potem utrwalania wiedzy zdobytej w fazie „prób i eksperymen-
tów” zaowocował  stworzeniem profesjonalnego miejsca zajmującego się ama-
torskimi formami działalności kulturalnej dzieci i młodzieży. Dorożkarnia coraz 
częściej postrzegana jest jako jedna z najaktywniejszych w Warszawie instytucji 
kultury promujących wszelkie formy aktywności młodych osób w takich dzie-
dzinach jak teatr, taniec, plastyka, ceramika, film czy muzyka. Wykorzystując 
oryginalną strukturę lokalnego domu kultury, zgodnie z przyjętym programem 
- „edukacja przez sztukę”, prowadzimy specjalistyczne zajęcia i warsztaty arty-
styczne, w ramach weekendowych prezentacji pokazujemy efekty pracy dzieci 
i młodzieży, a także realizujemy różnorodne projekty, zarówno kulturalne (festi-
wale filmowe, przeglądy teatralne, konkursy taneczne i muzyczne  o charakte-
rze ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym), jak i społeczno-wychowawcze 
najczęściej adresowane do lokalnej społeczności.

Jak już nadmienialiśmy w poprzednich sprawozdaniach w 2001 roku zostały 
wyraźnie zdefiniowane i wyodrębnione dwa nurty naszej działalności: realizacja 
projektów lokalnych oraz imprezy ponadlokalne - dla wszystkich chętnych 
z terenu Dolnego Mokotowa, Warszawy, a nawet województwa. Od tego 
czasu nic się w tym względzie nie zmieniło - staramy się nadal konsekwent-
nie realizować obraną linię programową, w której priorytetem jest aktywizacja 
mieszkańców Siekierek, w równym stopniu tych zasiedlających stare tereny jak 
i nowe osiedla. Świadomi roli jaką odgrywa jedyny na tym terenie dom kultury 
„zdobywamy” miejscową społeczność, proponując jej szeroki wachlarz możli-
wości spędzania wolnego czasu. Niestety nadal nie przychodzi nam to łatwo, 
bowiem Siekierki to ciągle rejon dosyć specyficzny; w dużej mierze społecznie 
zaniedbany, z dużą ilością biednych rodzin nie wykazujących zainteresowania 
problematyką kulturalną. Staramy się zatem docierać do tego na ogół zamknię-
tego środowiska z projektami społeczno-wychowawczymi, w których sztuka 
jest istotna, ale nie odgrywa dominującej roli.

Działania typowo artystyczne skierowane są natomiast w stronę tych miesz-
kańców Warszawy, którzy przyjeżdżają do nas na specjalistyczne zajęcia  
i odległość nie stanowi w ich przypadku żadnej przeszkody. Ponieważ zdołali-
śmy ugruntować już swoją pozycję na rynku warszawskich domów kultury, nie 
musimy w jakiś szczególny sposób reklamować naszej oferty. Dzieci i młodzież 
uczestniczące w naszych stałych zajęciach mają pełną świadomość, że biorą 
udział w przedsięwzięciach oryginalnych, wartościowych merytorycznie i na 
dobrym poziomie artystycznym.



DZIAŁANIA 
LOKALNE 
ORAZ PROJEKTY
SPOŁECZNE



Jak zazwyczaj w tym miejscu podkreślamy, tak i tym razem pragniemy zaznaczyć, że projekty adresowane do społeczno-
ści siekierkowskiej, mające na celu pobudzenie okolicznych mieszkańców należą do priorytetowych zadań Dorożkarni. 
Niestety cały czas są dla nas trudnym wyzwaniem – przede wszystkim pod względem finansowym i organizacyjnym. 
Miejscowa ludność (w większości o bardzo niskich dochodach, niewyrobiona kulturalnie i zepchnięta na margines życia 
społeczno-kulturalnego stolicy) nie jest w stanie aktywnie uczestniczyć w pełnej ofercie naszego ośrodka (czyli m.in. 
w płatnych zajęciach artystycznych) i może korzystać jedynie z bezpłatnych form spędzania wolnego czasu. Stąd też 
Dorożkarnia, aby realizować program dla lokalnej społeczności musi znajdować sposoby na refundację poniesionych 
kosztów (głownie ze strony różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji lub prywatnych sponsorów, albo też instytucji 
pożytku publicznego).

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że po przejściowych trudnościach jakie zrodziły się w roku 2003 (brak wystarczają-
cych środków na realizację projektów opiekuńczo-wychowawczych, integracyjnych itp.) rok 2004 pod względem ilości 
działań lokalnych o charakterze społecznym okazał się wyjątkowo udany. Miało to związek z aktywizacją naszych starań 
dotyczących pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania oraz poszukiwania nowych partnerów wspomagających 
nas od strony organizacyjnej i materialnej. Ponieważ większość naszych lokalnych akcji finansowana była w latach 2000 
– 2002 ze środków na dotacje celowe uzyskanych na drodze konkursów o granty Gminy – Centrum, a w roku 2003 
nagle tych grantów zabrakło – zostaliśmy niejako „zmuszeni” do poszukiwania nowych rozwiązań. I dzięki temu udało 
nam się nawiązać współpracę z bardzo aktywną w obszarze działań społecznych Grupą  Pedagogiki i Animacji 
Społecznej z Pragi Północ, mokotowskim oddziałem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Uczniowskim Klubem Sporto-
wym Siekierki.  Ze wszystkimi tymi partnerami przeprowadziliśmy w roku 2004 szereg ciekawych akcji i co najważniej-
sze zostaliśmy wzbogaceni o nowe doświadczenia pozwalające nam w sposób samodzielny inicjować nowe projekty 
w oparciu o środki unijne.

Na początku roku – 30 stycznia odbyło się w Dorożkarni otwarcie wystawy zdjęć Inne Spojrzenie, wykonanych przez 
wychowanków praskiej Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej i Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie k.Buska oraz 
pokaz tańca Capoeira w wykonaniu „chłopców z Pragi”. Był to początek współpracy z praskim stowarzyszeniem oraz 
Tomaszem Szczepańskim – pedagogiem ulicy, dzięki któremu Dorożkarnia zgłosiła do mokotowskiego OPS-u projekt 
„Sport, Capoeira, Break Dance”. Równocześnie nawiązaliśmy współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym Siekierki 
prowadzonym przez bardzo aktywnego i silnie zaangażowanego w lokalną działalność społeczną Jacka Wójcika i od 
marca ruszyły zajęcia taneczne i sportowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z biednych rodzin siekierkowskich.
Projekt realizowany był przez pedagogów ulicy, brazylijskich mistrzów capoeiry. oraz instruktorów tańca break dance 
(dorożkarniowa grupa Sudden Flash) Przebiegał w dwóch etapach – od marca do czerwca oraz od października do grud-
nia 2004 roku. Capoeira skończyła się w czerwcu,od października zaczęły się zajecia Beak-dance. 2 października 2004 
roku odbyło się w Dorożkarni oficjalne zamknięcie projektu Animacja społeczno-kulturalna „dzieci ulicy” i społeczności 
lokalnej  realizowanego przez GPAS Praga Płn. przy pomocy instruktorów Dorożkarni – w zakresie teatru i tańca przez 
Stanisława Dembskiego oraz Beatę Urbańską, a w zakresie filmu przez Łukasza Korwina. Projekt został sfinansowany ze 
środków unijnych (Phare  - Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Małe Dotacje), a w jego efekcie powstało 
przedstawienie teatralno-taneczne  Księżniczka Magdalena czyli Natrętny Książę wg St.I. Witkiewicza oraz film Święto 
opowiadający o policji widzianej oczyma praskich dzieci ulicy. Obydwa dzieła zostały zaprezentowane licznie przybyłym 
gościom – oprócz siekierkowskiej społeczności na widowni pojawili się przedstawiciele mediów, instytucji samorządo-
wych i osoby prywatne zainteresowane problematyką społeczną.

SIEKIERKI SIĘ ŚMIEJĄ
Do bardzo ciekawych projektów realizowanych z myślą o siekierkowskich mieszkańcach należał lokalny projekt SIEKIERKI 
SIĘ ŚMIEJĄ prowadzony od stycznia do października 2004 roku. W tym czasie na scenie Dorożkarni wystąpiło 11 kabare-
tów: Hrabi z Warszawy, kabaret Stado Umtata z Warszawy, Made in China z Zielonej Góry, kabaret „znany Wojtek Kamiń-
ski” również z Zielonej Góry, dorożkarniowy kabaret Bis II i Kabaretus Fraszka z Warszawy, dorożkarniowy Kabaret Bis oraz 
kabaret Szum z Zielonej Góry, kabaret Dno z Dąbrowy Górniczej, dorożkarniowy kabaret Klan Q oraz Zygzak z Warszawy. 
Głównym celem projektu była integracja środowiska lokalnego, nie tylko ludności rdzennej, ale także mieszkańców napły-
wowych, którzy od niedawna zasiedlają nowe osiedla powstające na terenie Siekierek. Każdy koncert cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Z rozmów z widzami przeprowadzonych przed i po koncertach wynikało, że przybyło wiele 
nowych osób, które po raz pierwszy odwiedziły Dorożkarnię. Znaczna część nowych gości to właśnie „świeżo upieczeni” 
lokatorzy nowych siekierkowskich osiedli. Byli także obecni znani już nam, długoletni mieszkańcy Siekierek, którzy wybie-
rają w Dorożkarni co ciekawsze propozycje kulturalne, które są dla nich jedyną formą kontaktu ze sztuką.



DZIEŃ WIOSNY
Do typowych imprez lokalnych zaliczyć trzeba organizowany przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 3, Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Siekierki i Pijarskiej Szkoły Podstawowej nr 89 Dzień Wiosny na Siekierkach, który dzieci 
i młodzież spędziła m.in. na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, topieniu Marzanny oraz oglądaniu spektaklu Skrzydełka 
w wykonaniu dorożkarniowego Teatru ZAMIAST. Kolejne lokalne imprezy organizowane we współpracy z siekierkow-
skimi partnerami to: Olimpiada Tolerancja - program edukacyjny z okazji Dnia Dziecka, Otwarcie Sezonu na Siekierkach 
oraz Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w dniu 10 listo-
pada.

OTWARCIE SEZONU
W ramach wspomnianego Otwarcia Sezonu na Siekierkach w części I programu organizowanej wspólnie z UKS Siekierki 
odbyły się Średniowieczne Zabawy dla najmłodszych dzieci siekierkowskich, natomiast w części II wystąpił zespół 
The Victors z repertuarem przeznaczonym dla młodzieży i osób dorosłych. Celem całego projektu była integracja 
lokalnego środowiska i przekonanie mieszkańców Siekierek o potrzebie wspólnych działań.

FESTIWAL MOCNE BRZMIENIE
Oryginalnym pomysłem na zaktywizowanie miejscowej młodzieży, a jednocześnie na włączenie jej w program profilak-
tyczny Miej Świadomość było zorganizowanie w maju 2004 r. festiwalu Mocne Brzmienie. Festiwal promował zespoły 
grające szeroko rozumiany rock/metal, ale poza promocją utalentowanych młodych muzyków miał na celu popularyza-
cję zdrowego stylu życia,  walkę z uzależnieniami oraz stymulowanie młodzieży do twórczego działania. W koncercie 
finałowym wystąpiło 6 zespołów wyłonionych drogą eliminacji. Gościem specjalnym festiwalu był autor książek po-
święconych problemom alkoholizmu i narkomanii,  lider zespołu Not Here Band, Janusz Maciejowski, który w przerwach 
pomiędzy występami dzielił się ze słuchaczami się swoją wiedzą na temat uzależnień.

DZIECI Z ZIELONEGO WZGÓRZA
W roku 2004 Dorożkarnia kontynuowała program edukacyjno-wychowawczy realizowany w ramach powstałego 
w 2000 roku Klubu DZIECI Z ZIELONEGO WZGÓRZA. Klub skupia dzieci zaniedbane społecznie, które biorą udział 
w bezpłatnych projektach opiekuńczych i psychoedukacyjnych, opracowanych przez Dział Pedagogiczny (reedukacja, 
konsultacje z różnych przedmiotów, konsultacje psychologiczne). Instruktorzy prowadzący zajęcia w klubie organizują 
cykliczne imprezy, w których ich podopieczni nie tylko biorą udział, ale też uczestniczą w przygotowaniu projektów. 
W 2004 r. DZIECI Z ZIELONEGO WZGÓRZA wymyśliły oraz przeprowadziły m.in.: Malowanie Pisanek i Spotkanie 
Wielkanocne, Dzień Matki w Dorożkarni, Zakończenie Sezonu w Zielonym Wzgórzu, Siekierkowskie Zabawy – Hal-
loween, Andrzejkowe Wróżby oraz Wigilię w Zielonym Wzgórzu. Klub aktywnie uczestniczy w redagowaniu lokalnej 
gazetki SIEKIERKA, która - tworzona przez dzieci i młodzież - adresowana jest przede wszystkim do młodych ludzi.  
Gazetka ukazuje się co miesiąc i jest kolportowana na terenie Siekierek. Aleksandra Antolak, instruktor-pedagog prowa-
dząca na co dzień zajęcia w Klubie DZIECI Z ZIELONEGO WZGÓRZA i odpowiedzialna za program merytoryczny klubu 
została skierowana w grudniu 2004 roku przez Fundację dla Polski (po odbyciu w 2003 roku półrocznego szkolenia 
z zakresu Pedagogiki Ulicy w ramach Programu Dzieci Ulicy) na staż-wizytę studyjną we francuskim mieście Rennes.
Poznawała tam metody pracy pedagogów ulicy GPAS (Grupa Reńska Pedagogów Animacji Społecznej), odwiedzała 
instytucje i stowarzyszenia zajmujące się pracą socjalną we Francji oraz prezentowała swój własny projekt prowadzony 
na Siekierkach (współpraca z Fundacją dla Polski – Program Dzieci Ulicy).



Z myślą o mieszkańcach Siekierek prowadzona jest także w DK Dorożkarnia działalność artystyczna, która odbywa się 
w ramach przyznawanych przez Dyrekcję Domu Kultury środków stypendialnych. Dzieci z rodzin szczególnie potrzebu-
jących naszego wsparcia tańczą w specjalnej grupie tańca STUDIO BEZ KOTA JUNIOR, która powstała z przekształce-
nia i połączenia dawnych grup tańca ulicznego WATER STEP I FIRE STEP. Ponadto siekierkowskiej młodzieży i dzieciom 
znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej proponujemy bezpłatne korzystanie z Pracowni Amatorskiego Filmu 
FILMOWA DOROŻKA. Mogą oni brać udział w zajęciach dziecięcej grupy teatralno-tanecznej KŁAPOUCH, a także 
w zajęciach pracowni plastycznej i ceramicznej.

ŚRODKI STYPENDIALNE

LATO W MIEŚCIE 
I ZIMA W MIEŚCIE
Bardzo ważnym aspektem naszej działalności lokalnej są akcje „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście” – skierowane 
przede wszystkim do siekierkowskiej społeczności. W ramach akcji Zima w Mieście w Domu Kultury Dorozkarnia miały 
miejsce następujące zajęcia i koncerty:

3 lutego (wtorek)  Koncert BAW SIĘ RAZEM Z NAMI I - występ Kabaretu BIS oraz Teatru Bez Kota 
9 lutego (poniedziałek)  Koncert BAW SIĘ RAZEM Z NAMI II - występ Kabaretu RAMOL
10 lutego (wtorek)  Warsztaty teatralne z OLO MIMEM (Aleksandrem Adamczykiem)
14 lutego (sobota)  Koncert BAW SIĘ RAZEM Z NAMI III - WEHIKUŁ CZASU 
    – premiera w wykonaniu uczestników ZIMY W MIEŚCIE

Ponadto codziennie w godz. 11.00 – 14.00 w dni powszednie prowadzone były zajęcia świetlicowe dla dzieci z okolicy. 
Maluchy wyjeżdżały także poza teren Dorożkarni (pod opieką): na basen i na lodowisko. W pozostałe dni odbywały się 
zabawy w podchody, turnieje, wspólne gotowanie, zajęcia plastyczne w trakcie których dzieci przygotowywały rekwizy-
ty do spektaklu starszych kolegów. Następnie od godz. 14.00 – 16.00  dzieci oglądały filmy familijne wyświetlane przy 
wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. 

    



Równolegle z zajęciami dla młodszych dzieci, odbywały się zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży. Wszyscy chętni mieli 
okazję brać udział w zajęciach pracowni filmowej gdzie w godz. 11.00 – 16.00 realizowali film Przystanek, który potem 
(19 lutego) został zaprezentowany szerokiej widowni podczas uroczystości urodzinowych Dorożkarni. Prowadzone też 
były warsztaty kabaretowo – taneczne. Młodzież pod okiem instruktorów przygotowała krótki spektakl kabaretowy 
Wehikuł Czasu, którego premiera zakończyła akcję ”Zima w Mieście” W ramach akcji „Lato w Mieście” począwszy 
od 28 czerwca, codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel), do 3 lipca odbywały się w godz. 11.00 - 15.00 zajęcia rekre-
acyjno-edukacyjne dla dzieci siekierkowskich. Zajęcia te 5 lipca przekształciły się w zajęcia sportowe prowadzone 
we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym na Siekierkach oraz Szkołą Podstawową nr 3 i trwały do 17 lipca. 
Siekierkowskie dzieci i młodzież  w godz. 10.00 – 14.00 uczestniczyły w rozgrywkach sportowych wraz z podopieczny-
mi Mokotowskiego Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom. W dniach 19 – 31 lipca w godz. 10.00 – 15.00 odbywały 
się natomiast warsztaty ceramiczne, warsztaty kabaretowe, warsztaty plastyczne, warsztaty kreatywności w nauce 
i zabawie. Akcja Lato w Mieście zawierała propozycję nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale również dla wszystkich 
chętnych z całej W-wy. Szczegółowy wykaz wszystkich imprez odbywających się w lipcu i sierpniu w Dorożkarni za-
mieszczony został w wykazie imprez 2004.
      



Na zakończenie opisu projektów lokalnych i społecznych należy wspomnieć o współpracy DDK Dorozkarnia ze środo-
wiskami osób niepełnosprawnych i z instytucjami zajmującymi się tą problematyką. Jeszcze w roku 2003 rozpoczęliśmy 
realizację projektu Integracyjne Warsztaty Ceramiczne, który potem dzięki pozyskaniu partnera - Fundacji na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI przekształcił się w ogólnorozwojowe Warsztaty Integracyjne przeznaczone za-
równo dla zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych z terenu Warszawy i województwa jak i uczestników indy-
widualnych. W roku 2004 zajęcia odbywały się już cyklicznie i bardzo regularnie – raz w miesiącu, najczęściej w ostatnią 
niedzielę każdego miesiąca w godz. 11.00 – 16.00. Główne założenie projektu to organizacja regularnych spotkań 
warsztatowych odbywanych w kilku pracowniach lub z kilkoma instruktorami. W projekcie uczestniczyły osoby niesły-
szące, niewidome, z wadami wymowy, upośledzone fizycznie, ociężałe umysłowo. Brały one aktywny udział w specjal-
nie dla nich zorganizowanych zajęciach pracowni i grup artystycznych oraz w warsztatach twórczych prowadzonych 
przez specjalistów doświadczonych w pracy z niepełnosprawnymi. Program miał na celu udowodnienie, że to właśnie 
na polu wypowiedzi artystycznej  osoby niepełnosprawne mają szansę wykazać swoją pełną sprawność. Sztuka jest 
często dla nich jedyną szansą odnalezienia własnego miejsca w społeczności, a także zakosztowania radości wynikającej 
z wypowiedzi twórczej oraz kontaktu z uważnym odbiorcą. 

WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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Od początku działalności w Dorożkarni obowiązuje stały, ustalany na początku każdego sezonu artystycznego grafik 
zajęć, który z roku na rok ulega pewnej modyfikacji związanej z konkretnym zapotrzebowaniem na poszczególne formy 
aktywności dzieci i młodzieży. Zajęcia płatne adresowane są przede wszystkim do mieszkańców Mokotowa (ale też 
i chętnych z całej Warszawy) i są dostosowywane do możliwości zarówno czasowych jak i finansowych potencjalnych 
uczestników. Modyfikacje programu ramowego Dorożkarni dotyczą  nie tylko godzin, ale również ilości zajęć - często 
poszerzamy naszą ofertę o dodatkowe pracownie i grupy. W roku 2004 do stałych zajęć doszły zajęcia w czternastu  
nowych grupach: powiększono wszystkie grupy  artystyczne i utworzono nowe: Studio Muzyki, Zabawy i Tańca 
DZIOBAKI, Teatr ZACZAROWANE KOŁO, Grupa Tańca Nowoczesnego STEP, Grupa Tańca Nowoczesnego EXCEED 
oraz Teatr FIAKIER. Warto podkreślić, że niektóre formy naszych działań są na tyle specyficzne, że często przyciągają 
młodzież z najodleglejszych zakątków Warszawy. Prowadzimy specjalistyczne zajęcia w Pracowni Filmowej (realizowane 
są tu filmy fabularne i dokumentalne, etiudy filmowe na wysokim poziomie artystycznym z udziałem profesjonalnego 
sprzętu), w Studiu Piosenki (praca z młodymi wokalistami na poziomie zaawansowanym), W Pracowni Plastycznej 
(m.in. wyrób batików, witraży),  w Pracowni Ceramicznej (przy użyciu koła garncarskiego), w młodzieżowym Teatrze 
Tańca, w dziecięcym Studio Muzyki, Zabawy i Tańca oraz w Studiu Artystycznym dla Przedszkolaków. 

W DK Dorożkarnia działa kilkanaście grup artystycznych oraz klubów, które skupiają dzieci i młodzież pracujące nad 
konkretnymi spektaklami, koncertami, czy pokazami tanecznymi, prezentowanymi później na naszej dorożkarniowej 
scenie. Do najciekawszych zespołów należą Teatr BEZ KOTA (wyłoniony z absolwentów Teatru Muzycznego PANTERA),  
Młodzieżowy Teatr ZAMIAST, Teatr KŁAPOUCH oraz Teatr Tańca FLEX.

TEATR BEZ KOTA
Teatr BEZ KOTA ma na swoim koncie premiery pięciu spektakli: Mistrza i Małgorzaty wg Michaiła Bułhakowa, plenero-
wego przedstawienia Wspomnienia z miasteczka inspirowanego kulturą żydowską oraz spektakli baletowych: Anioł Ulicy, 
Po próbie i Wszystko o .... czyli Manifest Queen. Dodatkowo może pochwalić się wieloma układami choreograficznymi, 
które prezentuje na różnych okolicznościowych imprezach. Młodzież działająca w Teatrze BEZ KOTA bierze udział w 
wyjazdowych warsztatach artystycznych, w przeglądach teatralnych i tanecznych na terenie całego kraju, a także na 
wielu warszawskich festynach, w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez władze miasta, organizacje pozarzą-
dowe, instytucje kultury itp. (m.in.- XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gazecie Wyborczej, XI Konkurs 
Ośmiu Wspaniałych, XXIV Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych - ARSUS, Benefis Grupy Teatral-
nej OD JUTRA – Kutno, Dziesięciolecie Fundacji Krzyżowa oraz Konferencja Majowa – Projekt MOLTKE, Bibliomania, 
Marsz Antynikotynowy, Rodzinny Piknik Internautów, VII Konfrontacje Różnych Form Tanecznych – Kutno, Parafiada, 
Letnie Spotkania Artystyczne – Kutno, Ogródki Taneczne, Piknik Klubu Rotary, Garderoba Białołęki, Festiwal Sztuki 
w Liceum im. M.Konopnickiej, Warszawa w Kutnie).

TEATR ZAMIAST
Młodzieżowy Teatr ZAMIAST ma w swoim repertuarze pięć premier: musical Skrzydełka, nawiązujący do tradycji duetu 
Przybora i Wasowski Kabaret Młodszych Panów, Muzyczną Huśtawkę złożoną ze standardów musicalowych, Iwonę 
Księżniczkę Burgunda – spektakl dramatyczny oraz przygotowane w grudniu 2004 roku przedstawienie Świat lepszy na 
Święta.  Należy podkreślić, że wszystkie spektakle Teatru ZAMIAST cieszą się ogromnym powodzeniem u publiczności, 
złożonej nie tylko z rodziców młodych aktorów, ale też osób z tzw. branży, co może świadczyć o wysokim poziomie 
artystycznym występów. Teatr ten podobnie jak zespół BEZ KOTA reprezentuje Dorożkarnię na wielu interesujących 
imprezach zewnętrznych (m.in. XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gazecie Wyborczej, V Przegląd 
Teatrów Amatorskich SPOT – wyróżnienie za urodę plastyczną i ruch sceniczny, Dzień Wiosny na Siekierkach, Biblioma-
nia, Ogródki Taneczne, Dzień Pajacyka Polskiej Akcji Humanitarnej, XX Jesienne Spotkania Teatralne w Kutnie, Święta, 
Święta II Polskiej Akcji Humanitarnej w Teatrze Roma). Warto dodać, iż Teatr ZAMIAST stale współpracuje z Fundacją 
Ewy Błaszczyk A KOGO? prezentując swoje spektakle w Podziemiu Kamedulskim na Bielanach, w Centrum Zdrowia 
Dziecka lub biorąc udział w organizowanych przez fundację akcjach charytatywnych.



Teatr KŁAPOUCH przygotował w marcu swoją trzecią już w dorobku premierę – spektakl Myszy Szalone i od razu 
podbił serca dorożkarniowej (i nie tylko!) publiczności. Na Wiosennych Konfrontacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży  
Melpomena w Szkolnej Ławce w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (kwiecień 2004) zdobył III miejsce.

TEATR KŁAPOUCH

TEATR TAŃCA FLEX
Młodzieżowy Teatr Tańca FLEX – kolejny młody zespół – przygotował w czerwcu 2004 r. premierę baletowo-teatralną 
Na Bosaka, opartą na motywach gombrowiczowskich i prezentowaną później w ramach Spotkań z twórczością Witolda 
Gombrowicza (Cykl – Oblicza Teatru). Przedstawienie stanowiło niezwykle oryginalne połączenie języka tańca z językiem 
teatru i było niezwykle ciekawym i potrzebnym doświadczeniem dla młodych tancerzy, dla których zetknięcie z dramatem 
stało się dodatkową inspiracją artystyczną. FLEX na co dzień specjalizuje się w przedstawieniach tanecznych – w kwietniu 
2004 r. wziął udział w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Mazowieckim Centrum 
Edukacji Kulturalnej i otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Pułtuska za opracowanie układu tanecznego All That Jazz.

DZIECIĘCY ODJAZD MUZYCZNY
Opisując grupy artystyczne działające w Dorożkarni warto wspomnieć o naszych najmłodszych wokalistach, którzy 
w ramach zespołu DOM – Dziecięcego Odjazdu Muzycznego od niedawna (bo od 2003 r.) przygotowują się do profesjo-
nalnych występów scenicznych i mają za sobą niemałe sukcesy. W 2004 roku razem z KŁAPOUCHEM i Studiem Piosenki 
młodzi soliści reprezentowali Dorożkarnię na dużej imprezie plenerowej – Urodzinach Mini Maxa w Parku Agrykola.

INNE GRUPY ARTYSTYCZNE
Inne grupy artystyczne to przede wszystkim młodzieżowe zespoły: Teatr FIAKIER, Kabaret BIS, Teatr DRZEWO 
PERUNA (dawny Teatr 108), Teatr HALIBUT, Niezależna Grupa Teatralno-Muzyczna D.K, Grupa Tańca Nowoczesnego 
EXCEED, Grupa Tańca Ulicznego SUDDEN FLASH.  Prezentują one  na scenie Dorożkarni swoje programy kabaretowe, 
przedstawienia, koncerty, nierzadko organizują akcje happeningowe oraz spotkania dyskusyjne i co nie mniej istotne 
reprezentują nasz ośrodek na ogólnopolskich przeglądach i konkursach teatralnych, festynach artystycznych, a także 
biorą udział w projektach międzynarodowych.

TEATR HALIBUT
Jeśli chodzi natomiast o najstarsze grupy dorożkarniowe to wypada pochwalić się w 2004 roku Teatrem HALIBUT, 
a szczególnie jego projektem Oblicza Teatru, w ramach którego odbyło się spotkanie z Anną Augustynowicz (ubarwio-
ne zapisem filmowym jej najwybitniejszych przedstawień) oraz Spotkanie z twórczością Witolda Gombrowicza (część 
obchodów Roku Gombrowiczowskiego). Teatr HALIBUT zainicjował też wspólnie z Fundacją Rozwoju Kultury i Nauki 
– JEDEN ŚWIAT edukacyjny projekt dramowy Coś o Kacprze. Wykorzystując techniki dramowe i teatralne instruktorzy 
prowadzący zajęcia warsztatowe mieli na celu propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, kształtowanie postaw 
tolerancji i szacunku dla innej kultury, a także rozwijanie umiejętności społecznych uczniów.  Projekt miał również 
pomóc im w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do rozwiązywania konfliktów.





MIĘDZYNARODOWE 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
W WITEBSKU
W czerwcu (7 – 12 czerwca) odby-
ły się Międzynarodowe Warsztaty 
Artystyczne w Witebsku. Ponieważ 
Dorożkarnia  poszukuje wśród 
naszych wschodnich sąsiadów 
instytucji artystycznych do realiza-
cji projektów międzynarodowych 
dorożkarniowi instruktorzy zrealizo-
wali w Liceum i policealnym Studium 
Artystycznym w Witebsku zajęcia  
w klasie tańca (Iza Borkowska 
i Dariusz Sikorski) oraz w klasie 
teatralnej (Anna Michalak i Dariusz 
Sikorski). W godzinach popołudnio-
wych Iza Borkowska prowadziła 
dodatkowo zajęcia w Domu Polskim 
z dziewczęcym zespołem tańca 
nowoczesnego SZANSA. Warsztaty 
zostały bardzo dobrze przyjęte przez 
miejscową dyrekcję i nauczycie-
li – nawiązane kontakty zaowocują 
dalszą współpracą. 



SCENA DOROŻKARNI
Bardzo intensywnie działała w roku 2004 Scena Teatralna Dorożkarni,  Scena Muzyczna oraz Scena Kabaretowa. 
Każdego miesiąca, często każdego weekendu odbywały się teatralne, muzyczne i kabaretowe prezentacje różnych grup 
i zespołów, nie tylko dorożkarniowych. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe staraliśmy się jednak w 2004 
roku tak kształtować program naszej dorożkarniowej sceny aby przeważały na niej występy naszych rodzimych młodych 
artystów, którzy nie pobierają honorariów za prezentacje, a każdy kontakt z publicznością traktują jako bardzo ważne 
doświadczenie „zawodowe”.

W roku 2004 prowadzone były w DDK Dorozkarnia specjalistyczne warsztaty (filmowe, taneczne, teatralne, 
kabaretowe, wokalne) głównie w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”, ale też jako oddzielne imprezy.  



Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo istotną role w programie Dorożkarni w roku 2004 odegrała Pracownia 
FILMOWA DOROŻKA, która począwszy od stycznia 2004 r. kontynuowała Spotkania z Polskim Filmem Dokumental-
nym (przegląd filmłów Krzysztofa Magowskiego, Agnieszki Arnold, Tomasza Wiszniewskiego), a we wrześniu rozpoczęła 
kolejny cykl Kino Fantastyczne. Raz w miesiącu odbywało się w Dorożkarni spotkanie z Maciejem Parowskim z mie-
sięcznika Nowa Fantastyka oraz z Wojciechem Orlińskim z Gazety Wyborczej, którzy w oparciu o wybrany przez siebie 
film (pokazywany w ramach spotkania) analizowali problemy współczesnego kina fantastycznego. Cykl potrwa do końca 
sezonu artystycznego 2004/2005 i obejmować będzie w sumie 10 tematycznych spotkań. Po raz kolejny odbyły się też 
w roku 2004 Międzynarodowe Warsztaty Filmowe organizowane dzięki środkom Programu Młodzież (finansowanego 
przez Komisję Europejską), tym razem pod tytułem Między Jawą a Snem. Uczestnicy trzech grup: z Polski, Słowacji 
i Niemiec po przygotowaniu wcześniej – w domu - scenariuszy krótkich filmów fabularnych (skonstruowanych według 
przekazanych im przez organizatorów wskazówek), rozpoczęli realizację etiud filmowych w Warszawie. Młodzież praco-
wała w grupach wymieszanych, co stwarzało okazję do wzajemnego poznania się, przezwyciężenia własnych uprzedzeń 
i lęków nie tylko natury psychologicznej ale i światopoglądowej. Poprzez wspólną pracę udało się uzyskać duży stopień 
integracji grupy, zostały nawiązane wzajemne znajomości i chęć ich podtrzymywania. Każda z grup zrealizowała do 
końca swój film - powstało pięć etiud filmowych (w tym dwa filmy jednoujęciowe.)
 
Pracownia Filmowa poza organizowaniem wspomnianych wyżej imprez zajmuje się również realizacją filmów, których 
twórcami są uczestnicy filmowych zajęć. Często ich autorskie produkcje wędrują na różnorodne festiwale filmów ama-
torskich i zdobywają tam nagrody. W 2004 roku pracownia zdobyła nagrodę w konkursie na reklamę MBanku, a zreali-
zowany wspólnie z GPAS  z Pragi Północ film Święto otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu SPÓJRZ NA 
MNIE w Kielcach.

Podsumowując działalność FILMOWEJ DOROŻKI warto podkreślić, że w grudniu 2004 roku filmowcy złożyli w Insty-
tucie Adama Mickiewicza projekt OFF Polska, w którym zaproponowali przygotowanie prezentacji najlepszych filmów 
polskiego kina niezależnego w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005-2006. Projekt został zaakceptowany przez 
Ministerstwo Kultury i w marcu 2005 roku nastąpi jego inauguracja. 

FILMOWA DOROŻKA



Jak co roku, w grudniu (już po raz czwarty) zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na wykonanie szopki bożonarodzenio-
wej lub przestawienie postaci anioła. 

Całkowicie nowym pomysłem była natomiast organizacja I Otwartego Konkursu Tanecznego – 21 marca 2004r. Impreza 
odbyła się po raz pierwszy i zaskoczyła wszystkich swoim rozmachem – do eliminacji zgłosiło się 50 zespołów w czte-
rech kategoriach wiekowych. Ilość wszystkich występujących przekroczyła liczbę 200, natomiast widzów było w sumie 
(przez cały dzień) znacznie więcej. Konkurs, którego celem jest popularyzacja tańca amatorskiego wśród uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i licealnych ma być kontynuowany – kolejny odbędzie się w marcu 2005 roku.

I OTWARTY KONKURS 
TANECZNY

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Jak już wspomnieliśmy wyżej, bardzo ważnym elementem w działalności Dorożkarni są warsztaty artystyczne. Oprócz 
stacjonarnych organizujemy również warsztaty wyjazdowe: zimowe i letnie, podczas których dzieci i młodzież realizu-
ją nowe spektakle, wystawy, koncerty  oraz przygotowują się do udziału w planowanych w ciągu roku wydarzeniach 
kulturalnych. W dniach od 2 - 14 lutego 2004 roku odbyły się warsztaty artystyczne Teatru ZAMIAST w Małym Cichym, 
podczas których młodzież zrealizowała kilka układów choreograficznych oraz etiud teatralnych, a także opracowała 
nowe piosenki. Natomiast w ramach letnich artystycznych warsztatów  wyjazdowych odbyły się:  

• Warsztaty w Krzyżowej - Międzynarodowe Lato Artystyczne „Krzyżowa”  14 – 28 lipca (ceramika/ film/ foto/ dzienni-
karstwo/ taniec/ teatr) dla młodzieży z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Francji.
• Warsztaty filmowe dla młodzieży (tworzenie filmu od scenariusza po montaż) 16 – 29 sierpnia w Kulkach.
• Warsztaty musicalowe Teatru „ZAMIAST” (teatr/ taniec/ piosenka) oraz Teatru Tańca FLEX, 16 – 29 sierpnia w Kopańcu.
 

Internacional Art Sommer 
KRZYŻOWA
Warto wspomnieć, że częścią warsztatów Lato 
Artystyczne w Krzyżowej był spektakl Teatru BEZ 
KOTA opowiadający o spotkaniach niemieckiej grupy 
opozycyjnej w domu na wzgórzu w 1942 i 1943r. 
i pokazany 19 lipca o godz. 12.00 w Berlinie. Teatralno 
– historyczny Projekt Moltke (przedstawiony wcześniej 
w Krzyżowej na Konferencji Majowej) dorożkarniowa 
młodzież zaprezentowała na zaproszenie niemieckiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gościem honoro-
wym była Freya von Moltke. Impreza odbyła się 
w ramach obchodów święta 20 lipca. Warsztaty 
prowadzili: Grafika, Rzeźba -  Marek Stanielewicz, 
Taniec - Iza Borkowska, Dziennikarstwo- Leszek 
Budrewicz, Teatr – Anna Michalak, Grzegorz Pohl, 
Projekt Moltke- Dariusz Sikorski, Warsztaty 
kwartetów smyczkowych- Mechtild Ortschig.







PROJEKT MOLTKE





IMPREZY 
WSPÓŁORGANIZOWANE
DK Dorożkarnia chętnie uczestniczy w organizacji różnych imprez zewnętrznych (w charakterze współorganizatora) 
lub gości u siebie inicjatywy innych instytucji lub stowarzyszeń. W 2004 roku do najciekawszych doświadczeń zaliczyć 
trzeba współorganizację IX edycji ogólnopolskiego konkursu Wygraj Sukces oraz XI ogólnopolskiego konkursu 
8 Wspaniałych  promującego prospołeczne działania młodzieży. Ważnym doświadczeniem była też realizacja (wspólnie 
z DK Kadr Oraz CEK Łowicka) koncertu Polskie Przeboje Kina. Z Symfonią Vivą do Europy w studiu Polskiego Radia 
w ramach imprez związanych z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej.

DZIECIĘCA STOLICA
Podczas wszystkich zajęć w Dorożkarni, jak również działań w klubach i grupach artystycznych staramy się upowszechniać 
ideę ruchu amatorskiego w kulturze. Dlatego też po raz kolejny zorganizowaliśmy w tym roku DZIECIĘCĄ STOLICĘ. 
Była to V edycja Plenerowych Spotkań Twórców Ruchu Amatorskiego Dzieci i Młodzieży i odbywała się po raz pierwszy 
w innym niż jesiennym terminie – impreza została bowiem zorganizowana w okresie wiosennym – 16 maja 2004 roku.
Dodatkowo Dzień Otwarty, który dotąd poprzedzał zasadniczą część Dziecięcej Stolicy został w tym roku wyraźnie oddzielo-
ny i przesunięty na 5 września.  Zmiana ta wynikała przede wszystkim ze względów organizacyjnych, ale też ma uzasadnienie 
merytoryczne. Dzień Otwarty ma stanowić promocję zajęć w poszczególnych placówkach kultury i dlatego winien być organi-
zowany na początku sezonu artystycznego (wtedy to większość rodziców zapisuje dzieci i młodzież na zajęcia pozalekcyjne).



16 maja  – Stare Miasto. I część Dziecięcej Stolicy rozpoczęła się na Placu Zamko-
wym zgodnie z planem o godz. 12.00. Imprezę zainaugurowało powitanie na Dużej 
Scenie oraz „start” ekspozycji w Pasażu Kulturalnym, Pasażu Organizacji Pozarządo-
wych oraz działania w ramach happeningu plastycznego pod Kolumną Zygmunta. 
Rozpoczęcie występów na Małej Scenie (Scenie Piosenki) na Rynku Starego Miasta 
odbyło się o godz. 14.00. W tym roku (podobnie jak w roku ubiegłym) wszystkie 
działania w ramach Dziecięcej Stolicy miały spory rozmach i duży zasięg, co po-
twierdziło słuszność decyzji sprzed dwóch lat o przeniesieniu imprezy z Parku 
Morskie Oko do serca Warszawy jakim jest Stare Miasto. I tym razem Dziecięca 
Stolica zorganizowana została jako święto większości warszawskich domów kultury, 
które uczestniczyły w przygotowaniach do imprezy od kilku miesięcy. Podobnie jak 
w roku ubiegłym głównym organizatorem Dziecięcej Stolicy był Ośrodek Działań 
Artystycznych Dorożkarnia przy pomocy Staromiejskiego Domu Kultury. Patronami 
medialnymi Dziecięcej Stolicy 2004 byli: Gazeta Wyborcza, miesięcznik WiK, Radio 
Pogoda, Radio TOK FM, program telewizyjny Mini Max oraz portal internetowy 
osiedla Siekierki.

Dziecięca Stolica – impreza plenerowa organizowana jest każdego roku z myślą o najmłodszych twórcach, ale adresowana jest 
także do osób dorosłych. Podobnie jak podczas poprzednich czterech edycji pragnęliśmy zainteresować naszą akcją media, 
przedstawicieli świata kultury, ale też rodziców, różnych znajomych i nieznajomych. Oryginalna twórczość dzieci i młodzieży 
trafiła i tym razem do życzliwych odbiorców – można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że odnieśliśmy w tym względzie praw-
dziwy sukces. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – zmiana lokalizacji po raz drugi okazała się tzw. „strzałem 
w dziesiątkę”, bowiem z lokalnej imprezy na Mokotowie udało nam się przeobrazić Dziecięcą Stolicę w ogromne przedsięwzię-
cie o charakterze miejskiego festynu dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Na Rynek Starego Miasta oraz Plac Zamkowy przybyli 
dziennikarze, władze dzielnicy, a także niezliczona ilość osób prywatnych – zaproszonych gości, jak i też zupełnie przypadkowych 
widzów. Jesteśmy przekonani, że dotarliśmy z naszą ideą do tych wszystkich, dla których świat dziecka stanowi istotną część ich 
zainteresowań. Prezentacje sceniczne, zarówno na Scenie Piosenki jak i Scenie Estradowej przyciągnęły tłumy widzów, którzy 
często po poszczególnych pokazach dopytywali się o szczegóły dotyczące występujących grup. W Happeningu Plastycznym 
obok wcześniej zaproszonych pracowni plastycznych często chcieli brać udział przypadkowi widzowie zachwyceni improwiza-
cjami młodych twórców. Ogromną popularnością cieszyły się też stoiska w Pasażu Kulturalnym i Pasażu Organizacji Pozarządo-
wych – wszystkie biorące w nim udział instytucje stanęły na wysokości zadania i przygotowały niezmiernie ciekawe propozycje 
dla dzieci, młodzieży i ich rodziców (m.in. wystawy, foldery reklamowe, kramiki z pracami wykonanymi przez uczestników zajęć, 
konkursy, quizy, a nawet prace przy kole garncarskim). Wszystkie punkty programu Dziecięcej Stolicy okazały się potrzebne 
i bardzo atrakcyjne.

Wierzymy, iż nasze plenerowe wydarzenie przyczyniło się nie tylko do popularyzacji zespołów (grup teatralnych, pracowni 
plastycznych oraz zespołów estradowych), ale przede wszystkim skłoniło masową opinię publiczną do zwrócenia uwagi na 
rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa kontakt ze sztuką, nieskrępowana twórczość i rozwijanie wyobraźni młodego człowieka. 
Jesteśmy przekonani, że popularyzacja takich inicjatyw edukacyjno-artystycznych jak kolejna edycja DZIECIĘCEJ STOLICY  służy 
aktywnemu kreowaniu pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży. Dużą rolę w promocji Dziecięcej Stolicy odegrała w tym 
roku Gazeta Wyborcza, która zamieściła na swoich łamach zapowiedź  imprezy oraz dużą reklamę. Bardzo dobrze „spisała” się 
też redakcja telewizyjnego MiniMax, która zrealizowała reportaż o wszystkich działaniach w ramach Dziecięcej Stolicy. Radio 
Kolor obok zapowiedzi w informacjach kulturalnych emitowało spoty reklamowe przygotowane wcześniej przez Studio Nagrań 
Dorożkarni. W WiK-u ukazała się reklama imprezy, natomiast na stronie internetowej osiedla Siekierki szczegółowa informacja o 
Dziecięcej Stolicy. Obecni byli również dziennikarze innych mediów: m.in. Życia Warszawy, Życia, Rzeczpospolitej, a także repor-
terka Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego z TVP3. Byliśmy gośćmi telewizyjnej jedynki oraz Kawy i Herbaty w 1 programie 
TVP.

Pokazy odbywały się równolegle na dwóch scenach - Scenie Piosenki na 
Rynku Starego Miasta oraz na Scenie Estradowej na Placu Zamkowym, 
natomiast Happening Plastyczny wokół Kolumny Zygmunta.  W programie 
wystąpiło 67 grup oraz zespołów wokalno-tanecznych z Warszawy i okolic, 
prezentując kilkunastominutowe pokazy efektów swojej pracy (na Scenie 
Piosenki - 26 zespołów oraz studiów piosenki, na Scenie Estradowej – 41 
zespołów tanecznych). W akcji plastycznej wzięło udział 25 dziecięcych pra-
cowni plastycznych. W Pasażu Kulturalnym udział wzięły 23 domy kultury, 
kilka stowarzyszeń oraz fundacji, Radio Pogoda, przedstawiciele Stołecznej 
Policji i Straży Miejskiej. Wszystkie pokazy cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem – przed scenami (szczególnie tą na Placu Zamkowym) gromadziły 
się tłumy widzów, których przyciągały atrakcyjne występy dzieci i młodzieży.


