SPRAWOZDANIE

2006

Rok 2006 to już jedenasty rok działalności Dorożkarni, a siódmy - jako odrębnej,
samodzielnie funkcjonującej placówki kulturalnej. Z roku na rok poszerza się zakres
naszych działań – staramy się przez kolejne lata rozbudowywać poszczególne sfery aktywności, tak aby każdego roku przybywało nam przynajmniej kilka projektów
priorytetowych, charakterystycznych dla danego okresu. Obecnie śmiało możemy
zaryzykować stwierdzenie, że rok 2006 był „rokiem projektów międzynarodowych”,
bowiem w porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła ilość programów międzynarodowych, w których byliśmy współorganizatorem. Niemniej inne nasze działania wynikające z zadań statutowych naszej instytucji realizowane są również z dużym natężeniem – Dorożkarnia coraz częściej postrzegana jest jako jedna z najaktywniejszych
w mieście instytucji kultury promujących wszelkie formy aktywności młodych osób
w takich dziedzinach jak teatr, taniec, plastyka, ceramika, film czy muzyka. Wierni
naszej podstawowej idei - „edukacja przez sztukę” w ramach programu, który nie
zmienił się od 2000 roku, nadal prowadzimy specjalistyczne codzienne zajęcia
i warsztaty artystyczne, organizujemy weekendowe prezentacje efektów pracy dzieci
i młodzieży, a także realizujemy różnorodne projekty, zarówno kulturalne (festiwale
filmowe, przeglądy teatralne, konkursy taneczne i muzyczne o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym), jak i społeczno-wychowawcze, najczęściej adresowane
do lokalnej społeczności.
Wraz z narodzinami instytucji narodziły się dwa wyraźne nurty naszej działalności,
które nadal charakteryzują nasz ośrodek:
• realizacja projektów lokalnych
• zajęcia, imprezy i projekty ponadlokalne - dla wszystkich chętnych z terenu
Dolnego Mokotowa, Warszawy, województwa, a nawet odległych zakątków w kraju
Projekty lokalne mają na celu aktywizację mieszkańców Siekierek, w równym stopniu
tych zasiedlających stare tereny jak i nowe osiedla. Rola, jaką odgrywa w tym względzie jedyny w danym terenie dom kultury jest nie do przecenienia – jego zadaniem
jest zapewnienie takiej oferty kulturalnej, która rekompensowałaby mieszkańcom
brak teatrów, kin, galerii itp. miejsc, a jednocześnie proponowała imprezy typowo
lokalne, adresowane do specyficznych grup społecznych, charakterystycznych dla
danej dzielnicy. Dorożkarnia realizuje zatem lokalny program tzw. „dwuwarstwowo”
- dla miejscowej społeczności zamieszkującej teren „nowych Siekierek” oraz dla
rodzin z obszaru tzw.„starych Siekierek” (rejon dosyć specyficzny; w dużej mierze
społecznie zaniedbany). Ponieważ rdzenni mieszkańcy Siekierek nie wykazują dużego
zainteresowania problematyką kulturalną staramy się docierać do nich głównie z projektami społeczno-wychowawczymi, w których sztuka jest istotna, ale nie odgrywa
dominującej roli.
Drugi obszar naszej działalności (aktywność ponadlokalna) obejmujący zajęcia, imprezy i projekty typowo artystyczne skierowane są natomiast w stronę tych mieszkańców Warszawy, którzy przyjeżdżają do nas w nadziei na spotkanie z profesjonalnymi
instruktorami i specjalistami w swojej dziedzinie. Czasami nawet dość duża odległość
nie stanowi w ich przypadku żadnej przeszkody - dzieci i młodzież uczestniczące
w naszych stałych zajęciach mają pełną świadomość, że biorą udział w przedsięwzięciach oryginalnych, wartościowych merytorycznie i na dobrym poziomie artystycznym, a więc warto pokonać nawet kilkanaście kilometrów.

W 2006 roku w Dorożkarni odbyło się 159 imprez (m.in.12 koncertów, 42 spektakle,
4 wernisaże, 9 projekcji filmowych, 55 imprez lokalno-społecznych, 36 warsztatów),
które obejrzało 6545 widzów. Dorożkarniowe zespoły wzięły udział w 61 prezentacjach „zewnętrznych”.
Jako główny organizator przeprowadziliśmy 13 projektów (m.in. Dziecięca Stolica
– 1255 uczestników i ponad 10 tys. widzów, II Warszawskie Młodzieżowe Spotkania
Taneczne – 851 uczestników i 1000 widzów, Zderzenia Teatralne – 70 uczestników
i 80 widzów, Konkurs Plastyczny SZOPKA, ANIOŁ – 586 uczestników i 100 widzów,
Tradycja i Nowoczesność - Multimedia – 18 uczestników, Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej - I edycja (Piosenki Jacka Cygana) – 128 uczestników,
100 widzów, Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF
2005 – 8 uczestników i 40 widzów oraz Siekierki się śmieją, Wskocz na prostą,
Warsztaty rodzinne, Społeczna Galeria Dorożkarni), w tym 2 duże projekty międzynarodowe: Międzynarodowe Warsztaty Filmowe Expressis Non Verbis w Połczynie
Zdroju – 30 uczestników oraz polsko-japoński projekt Warszawa w Hamamatsu
– 31 uczestników i 4500 widzów.
Jako współorganizator Dorożkarnia wzięła udział w pierwszej internetowej aukcji
sztuki współczesnej, w projekcie Mobile School, w Warsztatach integracyjnych, społeczno-artystycznym projekcie Na krawędzi, w XI Konkursie WYGRAJ SUKCES oraz
w II Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa. Byliśmy współorganizatorami oraz uczestnikami 8 projektów międzynarodowych: Singing is it!,
Żyję tu i teraz!, Konferencja ENCC: Jak pracować w obrębie różnych kultur?,
CGE CULTURE GOES EUROPE, Międzynarodowe Lato Artystyczne w Krzyżowej,
Międzynarodowe Warsztaty Ceramiczne Wieża Babel, Performing Arts As Catalyst
to Adult Education oraz BaltMet Exchange.
W sumie Dorożkarnia zorganizowała i przeprowadziła 169 imprezy i projekty,
w których wzięło udział 6169 uczestników, a obejrzało je 22675 widzów.

DZIAŁANIA
LOKALNE
ORAZ PROJEKTY
SPOŁECZNE
Sytuacja w obrębie działań lokalnych od kilku lat jest dosyć stabilna - projekty adresowane do społeczności siekierkowskiej, mające na celu pobudzenie
aktywności kulturalnej okolicznych mieszkańców, niezmiennie stanowią
bardzo istotną część wszystkich imprez i przedsięwzięć organizowanych
lub współorganizowanych przez Dorożkarnię i utrzymują się w stałej ofercie
naszego ośrodka stanowiąc jeden z priorytetowych celów statutowych.
Nasze wysiłki angażowania Siekierek do wspólnych działań zaowocowały
w roku 2006 kilkoma ciekawymi inicjatywami – o zasięgu dzielnicowym,
miejskim ale też i międzynarodowym.
W związku z często trudną sytuacją materialną dużej części mieszkańców
naszego osiedla (szczególnie „starych Siekierek”) staramy się, aby projekty
lokalne uwzględniały bezpłatny udział dzieci i młodzieży w różnych formach
zajęć, akcji, wyjazdów itp.

SPOŁECZNA GALERIA
DOROŻKARNI
W związku z kilkoma pomysłami na realizację projektów z zakresu plastyki i sztuk pięknych, których tematem były
sprawy społeczne lub kontekst w jakim się pojawiły był związany z naszymi społecznymi działaniami, postanowiliśmy
uruchomić w 2006 roku Społeczną Galerię Dorożkarni. W jej ramach pokazaliśmy na przestrzeni kilkunastu miesięcy
trzy duże projekty: wernisaż fotografii Czarno, Biało? – Praskim okiem przez obiektyw, dwudniową ekspozycję Rekreacje i inspiracje oraz wystawę Plakat społeczny’ 1989- 2006.
• Czarno, Biało? – Praskim okiem przez obiektyw (8 stycznia 2006) – to prezentacja fotografii wykonanych przez
praskie dzieci i młodzież znajdujące się pod opieką Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Warszawa Praga-Północ
(GPAS). Ponieważ Dorożkarnia od kilku już sezonów współpracuje z praską grupą, próbując wcielać w życie metody pracy specjalistów z GPAS-u na terenie Siekierek, integrując jednocześnie praskie i siekierkowskie dzieci – postanowiliśmy
i tym razem „zespolić siły” i pokazać siekierkowskiej społeczności efekty pracy w ramach tzw. pedagogiki ulicy.
Wystawa obrazująca kilka bardzo ciekawych tematów z życia Pragi okazała się doskonałą inspiracją dla naszych wychowanków w stworzeniu dokumentacji życia własnej dzielnicy. Dzieci z Klubu ZIELONE WZGÓRZE sukcesywnie fotografują własne otoczenie, zbierają również rodzinne zdjęcia – tak aby w przyszłości uruchomić lokalną galerię siekierkowskich fotografii (m.in. w formie internetowego albumu).
• Rekreacje i inspiracje (17 i 18 czerwca 2006) – prezentacja
prac plastycznych mieszkańców Siekierek skupionych
wokół Grupy Ku Wiśle (nieformalnego artystycznego stowarzyszenia miłośników Wisły) połączona ze społecznym
działaniem w ramach projektu Przywróćmy miastu rzekę
czyli Warszawa w stronę Wisły. Oprócz prezentacji sztuki
uprawianej przez lokalnych artystów zainicjowana została
akcja o charakterze społeczno – integracyjnym. Jej celem jest
„przywrócenie” Wisły miastu i jego mieszkańcom. Wystawa
stała się pretekstem do spotkania się w Dorożkarni wszystkich osób, którym bliskie są działania zmierzające do stworzenia możliwości wykorzystania nadwiślańskich terenów
do rekreacji, wypoczynku i realizacji projektów kulturalnych.
Dwudniowa ekspozycja przybrała charakter (szczególnie jej
uroczyste otwarcie) lokalnej biesiady, a mieszkańcom Siekierek posłużyła jako pomysł organizowania comiesięcznych
spotkań w swoim gronie we własnych osiedlach. Ponadto
przedstawiciele siekierkowskiej spółdzielni przylegającej
do ul. Bartyckiej zgłosili dyrekcji Dorożkarni chęć wspólnej
realizacji tematycznych imprez kulturalnych, które nawiązywać będą do tradycji organizowania sąsiedzkich pikników
połączonych z ekspozycjami własnych prac artystycznych
(obrazy, zdjęcia, wyroby ceramiczne) jakimi mogą pochwalić
się okoliczni mieszkańcy. Obecnie czekamy na zgłoszenia poszczególnych pomysłów – mamy nadzieję uruchomić projekt
w roku 2007.
• Plakat społeczny’1989 - 2006 (1 – 31 października 2006) - Galeria plakatu społecznego 1989 – 2006 miała swoją
premierę na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu SZTUKA ULICY. Ekspozycja prezentowana była w dniach
od 30 czerwca do 5 lipca 2006 na Dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko widzów festiwalowych. Z tego względu Dorożkarnia zwróciła się z prośbą do organizatorów tego
przedsięwzięcia (Dariusza Jarosińskiego ze Stowarzyszenia Scena 96 i Doroty Katner z Centrum Łowicka) o „wypożyczenie” projektu. W ramach pierwszej – festiwalowej - ekspozycji zostało zaprezentowanych około 100 najciekawszych
plakatów społecznych z lat 1989 – 2006, pokazujących w jaki sposób gwałtowne przemiany ekonomiczne znajdowały
swoje odzwierciedlenie w akcjach społecznych i jak zmieniał się ich wyraz artystyczny. Niestety Dorożkarnia (z uwagi na
trudną do przewidzenia pogodę) nie była w stanie zaprezentować prac w plenerze (a z tą myślą idea wystawy powstała)
i galeria eksponowana była w foyer naszej instytucji. Wystawa pokazała różnorodność treści akcji społecznych podejmowanych w latach 1989-2006, a jednocześnie zachwycała wysokim poziomem artystycznym prezentowanych prac.

SIEKIERKI SIĘ ŚMIEJĄ - kabaret
Projekt Siekierki się śmieją jest realizowany w Dorożkarni z dużym powodzeniem od roku 2003. Głównym jego
celem jest integracja środowiska lokalnego, nie tylko ludności rdzennej, ale także mieszkańców napływowych, którzy
od niedawna zasiedlają nowe osiedla powstające na terenie Siekierek. Na program składają się występy popularnych
grup kabaretowych – staramy się aby co jakiś czas pojawiał się na scenie Dorozkarni kolejny zespół z ciekawym programem skeczy i piosenek. Kabaret ze względu na „łatwo-przyswajalną” formę i treści, które trafiają często nawet do mniej
wyrobionego widza jest świetnym narzędziem dotarcia do różnych środowisk, co w przypadku Siekierek ma bardzo
duże znaczenie. W 2006 roku udało nam się zorganizować następujące imprezy w ramach tego cyklu: występ kabaretu
NAPAD w programie Połącz kropki (luty), kabaretu STADO UMTATA w programie Babeczki i Barany (maj), kabaretu
HRABI w programie Pojutrze (wrzesień), kabaretu SMILE w programie 2 Werszyn 2.3 Beta (październik) oraz kabaretu
CZESUAF w programie Kundel, czyli taki mieszaniec (grudzień). Każdy koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Z rozmów z widzami przeprowadzonych przed i po koncertach wynikało, że ciągle przybywa nam widzów.
Wśród nich jest wiele osób, które po raz pierwszy odwiedziły Dorożkarnię, bowiem niedawno wprowadziły się do
swoich nowych mieszkań w nowych siekierkowskich osiedlach. Z satysfakcją należy jednak stwierdzić, że na widowni
cyklu Siekierki się śmieją bardzo często obecni są znani już nam, długoletni mieszkańcy tzw. starych Siekierek.
Występy kabaretów oraz Rodzinne warsztaty są dla nich nierzadko jedyną formą kontaktu ze sztuką.

WSKOCZ NA PROSTĄ
breakdance
Wskocz na prostą (wrzesień – grudzień 2006) to cykliczny program skierowany do dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu
Siekierek i Augustówki, a także do dzieci, które uczęszczały na zajęcia do naszego domu kultury w ramach Klubu ZIELONE WZGÓRZE. Projekt zakładał połączenie nauki braeak –dance z zajęciami artystyczno-wychowawczymi i stanowił
kompleksową propozycją efektywnego i właściwego sposobu spędzania wolnego czasu. Break-dance i rozbudzona
na tym polu właściwie pojęta rywalizacja były podstawowym impulsem do kształtowania i rozwijania osobowości.
Doświadczenia praskiej Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej (z którą Dorożkarnia współpracuje od lat) pozwalają
przypuszczać, że kontakt z break-dancem - swoistym połączeniem sztuki i sportu - wyzwala w tzw. „trudnych dzieciach
i młodzieży” chęć resocjalizacji i odbudowywania właściwych relacji prospołecznych. Również nasze „siekierkowskie”
doświadczenia w pracy z poszczególnymi grupami miejscowych dziewcząt i chłopców przekonują nas, że program,
w którym główne miejsce zajmuje „zdrowa konkurencja” zespolona z aktywnością artystyczną pozwala kształtować
w młodych ludziach niezachwiane poczucie własnej wartości, wyzwalać pozytywne wzorce moralno-etyczne i tym
samym wyrabiać właściwe postawy prospołeczne. Uczestnicy naszego projektu mieli sposobność podniesienia własnej
samooceny, zwiększenia sprawności fizycznej, umiejętności współpracy w grupie.
Projekt realizowany był od września do grudnia 2006 roku i obejmował kilka części:
• plenerowy pokaz artystyczny połączony z piknikiem integracyjnym W krainie wyobraźni – 24 września 2006
• warsztaty break-dance prowadzone w ramach regularnych zajęć – cotygodniowe dwugodzinne spotkania (wrzesień – grudzień)
• zajęcia artystyczno-wychowawcze (spotkania z indywidualnościami ze świata tańca ulicznego, projekcje filmów,
relacje ze spektakularnych występów czołowych polskich grup break-dance) – 29 października: spotkanie z BARTAZEM
z Grupy AZIZI, 3 grudnia: spotkanie z MEFFO z Grupy ASSKICKERS oraz warsztaty APROK – Aktywnej Promocji Ruchu
oraz Kultury, 16 grudnia: spotkanie z REMO z grupy ONANDONCREW. Instruktorzy prowadzący projekt Wskocz na
prostą ocenili wszystkie podjęte działania jako bardzo udane. Szczególnie dobrze zostały przyjęte zajęcia wychowawczo-artystyczne. Te spotkania z „idolami break-dance” dały dzieciom możliwość poznania uznanych osób ze świata
tańca ulicznego i dzięki temu uzyskania motywacji do dalszej pracy. Pokazy filmowe pozwoliły „poznać od podszewki”
różnego rodzaju konkursy taneczne, uzyskać wiedzę na temat zasad oceniania prezentacji break-dance. Uczestnicy
dowiedzieli się również czym są pokazy street-show i dlaczego cieszą się taką popularnością. Czynny udział dzieci
i młodzieży w warsztatach pozwolił nabyć im nie tylko nowe umiejętności taneczne, ale też przede wszystkim stworzył im szansę rozwijania często ukrytych dotąd zdolności. Organizatorom projektu udało się natomiast osiągnąć cele
założone na etapie planowania programu w nieco szerszym aspekcie (takie jak: popularyzacja aktywnego modelu życia,
nauka zasad zdrowej konkurencji, wyrobienie postaw prospołecznych, wyrównanie różnic pomiędzy młodzieżą “gorszą
i lepszą”, pokonanie izolacji i niwelowanie zaniedbań społecznych wynikających ze zjawiska “gorszych dzielnic”).

WARSZTATY RODZINNE
Począwszy od października 2005 roku Dorożkarnia uruchomiła w ramach projektów lokalnych cykl Rodzinnych warsztatów, na które początkowo składały się Rodzinne warsztaty ceramiczne, a z czasem - właśnie w roku 2006 - doszły
Rodzinne spotkania ze sztuką użytkową. Warsztaty ceramiczne odbywają się raz w miesiącu i są przeznaczone dla tych
rodzin siekierkowskich (choć nie tylko siekierkowskich), które pragną w twórczy sposób spędzić kawałek weekendu
– w jedną sobotę miesiąca w godz. 10.00 – 13.00 dzieci wraz ze swoimi rodzicami wspólnie wykonują „rodzinną ceramiczną rzeźbę”, ucząc się współdziałania i pracy w grupie, pomagając sobie i wzajemnie się wspierając. Z miesiąca
na miesiąc warsztaty cieszą się coraz większą popularnością – do tego stopnia, że w obawie o nadmiar liczby uczestników byliśmy zmuszeni wprowadzić system wcześniejszego wypełniania specjalnych kart zgłoszeń.
Rodzinne spotkania ze sztuką użytkową odbywają się natomiast raz na dwa/trzy miesiące i są przeznaczone dla rodzin,
które mają wyraźnie sprecyzowane zainteresowania techniczno-plastyczne i chcą swoje talenty wykorzystać w bardzo
konkretny - praktyczny sposób. Podczas zajęć uczestnicy wykonują różne przedmioty użytkowe, a zaletą spotkań jest
możliwość wspólnej pracy nawet kilku pokoleń – zapraszamy dzieci, rodziców i dziadków. Celem Rodzinnych spotkań
– poza oczywistym walorem udziału w artystycznej przygodzie – jest integracja na poziomie rodziny i poszukiwanie
radości we wspólnym działaniu. W ramach tego cyklu odbyły się w 2006 roku następujące warsztaty: Maski weneckie
na karnawał i nie tylko (luty), Coś miłego dla mamy, taty i dziecka (maj), Batik nie jedno ma imię (czerwiec), Na szkle
malowane (wrzesień), Światło w lampionach zaczarowane (listopad). W listopadzie 2006 roku zainaugurowaliśmy też
Warsztaty tańca afrykańskiego, które początkowo przeznaczone były tylko dla młodych entuzjastów tańca, ale w związku z ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności przerodziły się w warsztaty rodzinne – obecnie zapraszamy
całe rodziny na pierwszą godzinę zajęć w ramach każdorazowego spotkania.

ZIMA W MIEŚCIE
I LATO W MIEŚCIE
Niezwykle istotnym aspektem naszej działalności lokalnej są akcje Zima w mieście oraz Lato w mieście, w których
udział biorą przede wszystkim dzieci i młodzież należące do siekierkowskiej społeczności. Z uwagi na trudną sytuację
finansową rodzin mieszkających głównie na terenie tzw. starych Siekierek, bardzo częstym na naszym terenie problemem jest niemożność zapewnienia dzieciom wypoczynku poza Warszawą – jedyną zatem alternatywą spędzenia
w sposób aktywny i twórczy ferii zimowych oraz wakacji letnich jest udział w specjalnych projektach organizowanych
w tym czasie przez Dorożkarnię.
W ramach akcji Zima w mieście 2006 w Dorożkarni miały miejsce następujące zajęcia:
• W pierwszym tygodniu (16 – 20 stycznia) w godzinach porannych - cykl zajęć wychowawczo – opiekuńczych
dla dzieci z Siekierek, w popołudniowych - specjalistyczne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (warsztaty
ceramiczne, teatralne, taneczno-teatralne oraz warsztaty break-dance).
• W drugim tygodniu ferii zimowych (23 – 27 stycznia) w godzinach przedpołudniowych i południowych odbyły się
zajęcia plastyczne oraz teatralne, a godzinach popołudniowych specjalistyczne warsztaty artystyczne (ceramiczne oraz
plastyczne).
W dniach 26 czerwca – 28 lipca 2006 r. odbyła się w Dorożkarni akcja Lato w mieście- Lato Artystyczne w Dorożkarni. W pierwszym tygodniu w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych dożkarniowi instruktorzy poprowadzili
warsztaty wokalne (techniki śpiewania, emisja głosu, ćwiczenia dykcyjne, dobór repertuaru), warsztaty plastyczne dla
dzieci i oddzielnie dla dzieci i ich rodziców. W lipcu odbywały się opiekuńczo-edukacyjne (gry i zabawy integracyjne,
formy rekreacyjne, zajęcia w ramach Mobile School, wycieczki po Warszawie), warsztaty ceramiczne, taneczne oraz
filmowe. Od 24 do 28 lipca w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych trwała wspólna akcja UKS Siekierki
i DK Dorożkarnia - Sportowe lato obejmujące zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz rozgrywki sportowe.

KLUB ZIELONE WZGÓRZE
Rok 2006 był kolejnym rokiem pracy istniejącego od 2000 r. lokalnego
klubu, skupiającego siekierkowskie dzieci – Klubu ZIELONE WZGÓRZE.
Program edukacyjno-wychowawczy realizowany przez Dorożkarnię
w ramach tego projektu adresowany jest do tych dzieci, które wymagają
szczególnej opieki ze względu na zaniedbanie społeczne i wyraźne deficyty rozwojowe. Bezpłatne zajęcia opiekuńcze i i psychoedukacyjne każdego roku są wzbogacane przez instruktorów-pedagogów o nowe elementy,
tak aby zapewnić uczestnikom maksymalną uwagę i właściwy dobór
metod pracy wychowawczo-kulturalnej. Podstawowy zakres tych zajęć
obejmuje reedukację, konsultacje z różnych przedmiotów lekcyjnych, gry
i zabawy edukacyjne oraz konsultacje psychologiczne. Poza regularnymi
zajęciami, które odbywają się każdego dnia, z myślą o ZIELONYM WZGÓRZU realizowane są tematyczne projekty specjalistyczne, inicjowane we
współpracy z innymi instytucjami społeczno-wychowawczymi oraz organizowane cykliczne imprezy, w których dzieci nie tylko biorą udział, ale
też uczestniczą w ich przygotowaniu. Działania te mają na celu aktywizację uczestników, midzy innymi w obszarach do tej pory dla nich niedostępnych (warsztaty fotograficzne, filmowe, ceramiczne itp.). W 2006 r.
dzieci z ZIELONEGO WZGÓRZA samodzielnie wymyśliły oraz przeprowadziły takie imprezy jak: Ciasteczkowe wypieki, Przywitanie wiosny,
Malowanie pisanek, Dzień Matki i Dziecka, Zielone latawce, Halloween
na Siekierkach, Andrzejkowe wróżby oraz Wigilię w Zielonym Wzgórzu.

WARSZTATY INTEGRACYJNE
Począwszy od jesieni 2003 roku przy współudziale Fundacji SPRAWNI Dorożkarnia organizuje dla okolicznych mieszkańców Warsztaty Integracyjne, które odbywają się przez cały rok co miesiąc, i w których uczestniczą osoby pełnosprawne wespół ze swoimi niepełnosprawnymi partnerami. Głównym założeniem projektu jest organizacja regularnych
spotkań warsztatowych odbywanych w kilku pracowniach lub z kilkoma instruktorami. W projekcie uczestniczą osoby
niesłyszące, niewidome, z wadami wymowy, upośledzone fizycznie, ociężałe umysłowo. Biorą one udział w specjalnie
dla nich zorganizowanych zajęciach artystycznych oraz w warsztatach twórczych prowadzonych przez specjalistów
doświadczonych w pracy z niepełnosprawnymi. W roku 2006 najbardziej aktywną w pracy w ramach Warsztatów
Integracyjnych była Pracownia Ceramiczna – warsztaty ceramiczne są nieodłączną częścią wszystkich spotkań.
Ponadto odbywają się zajęcia terapeutyczne, ruchowo-rehabilitacyjne, teatralne z elementami muzyko-terapii itp.
Projekt ma 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.
Szczególnie wyróżniającą się formą Warsztatów Integracyjnych był w roku 2006 Piknik Integracyjny Z jednej gliny,
który odbył się 17 września w godz. od 11.00 do 16.00 na dziedzińcu Dorożkarni. Główne wydarzenie imprezy
stanowiły warsztaty garncarskie z toczeniem przedmiotów na kole garncarskim (na świeżym powietrzu), podczas
których można było własnoręcznie zdobić gotowe już wyroby ceramiczne. Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się
występy artystyczne (układy choreograficzne grupy EXCEED oraz piosenki w wykonaniu TŁOCZNI DŹWIĘKÓW),
projekcja filmu dokumentalnego 89 milimetrów Sebastiana Heinzla oraz gry i zawody sportowe. Imprezę uświetniły
pokazy tańca ulicznego w wykonaniu dzieci biorących udział w lokalnym projekcie Wskocz na prostą.
Piknik stanowił niezwykłą okazję do wzajemnej integracji, nie tylko osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
ale też lokalnej społeczności. Warto w tym miejscu podkreślić, że działania Fundacji Sprawni prowadzone wspólnie
z Dorożkarnią są coraz bardziej docenianie nie tylko w środowisku osób niepełnosprawnych, ale w całym obszarze
szeroko pojętych „działań społecznych” – służą bowiem integracji osób chorych ze zdrowymi, nauce tolerancji,
propagowaniu idei wyrównywania różnic, promowania twórczej aktywności różnorodnych grup społecznych itp.

NA KRAWĘDZI - drama
Pod koniec 2006 roku udało nam się po kilkumiesięcznej przerwie powrócić do projektu Na krawędzi – realizowanego
od lutego 2005 roku wspólnie z Teatrem HALIBUT oraz Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP – KLATKA.
Są to warsztaty teatralno-terapeutyczne prowadzone wg projektu prof. John Somers z Wydziału Dramy Uniwersytetu w Exeter (Wielka Brytania). Zazwyczaj trzygodzinne spotkanie z grupą odbiorców zawiera kilka części: prezentację
„compaud stimulous” – specjalnej techniki dramy, przedstawienie teatralne, mini – wykład na temat zaburzeń zdrowia
psychicznego wśród młodzieży oraz warsztaty dramowe. Mini - wykład prowadzony był przez psychologa – psychoterapeutę Dariusza Rumińskiego. Podczas warsztatów dramowych uczestnicy rozwijali historię przedstawioną w spektaklu,
koncentrując się na obecnych w niej treściach edukacyjnych. Prowadzący i uczestnicy wspólnie starali się odpowiedzieć
na pytania: Czym jest choroba psychiczna? Co czuje osoba chora? Co przeżywają jej najbliżsi? W jaki sposób można
udzielić im wsparcia?
Projekt adresowany jest do grup zorganizowanych. W spotkaniach, które miały miejsce w Dorożkarni w dniach 13-16
oraz 27 listopada 2006 r. wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. W. Rutkiewicz; Gimnazjum 117, ul. Gubinowska 28/30, z Gimnazjum nr 10, ul. Limanowskiego 9, z Gimnazjum nr 2, ul. Narbutta 65/71, z XLII LO im. Konopnickiej,
ul. Madalińskiego 22, z Gimnazjum nr 132, ul. Konińska 2 oraz z Gimnazjum Publicznego i LO im. Kopernika w Iłży. Przeprowadzona została profesjonalna ewaluacja we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii - badania pokazały że
program znacznie zwiększa gotowość do udzielania pomocy, zwiększa wiedzę na temat zaburzeń zdrowia psychicznego
oraz burzy stereotypy o chorych.

INNE PROJEKTY
• Jeszcze w 2005 roku (w grudniu) Dorożkarnia podjęła współpracę z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Warszawa
Praga Północ (GPAS) oraz Nieformalną Grupą Wsparcia „Inne Spojrzenie” przy zorganizowaniu charytatywnego przedsięwzięcia - Pierwszej internetowej aukcji sztuki współczesnej. Jako partner tego projektu zapewniliśmy aukcji obsługę
organizacyjną, udostępniając nie tylko usługi (pracę) naszych instruktorów, ale też całe zaplecze biurowe (faxy, telefony,
dostęp do Internetu itp.). Aukcja trwała od 1 grudnia do końca stycznia 2006 i zakończyła się ogromnym sukcesem.
Patronat nad imprezą objęła Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, a głównymi współorganizatorami byli: Wirtualna
Polska, Warszawski Informator Kulturalny (AWR Wprost), Galileo Media oraz Allegro. Licytowane były dzieła renomowanych polskich artystów, dzieła młodych artystów oraz zdjęcia wykonane przez dzieci Pragi prezentowane wcześniej
na Wystawie Zdjęć „Inne spojrzenie” (2003/2004). Pieniądze z aukcji przeznaczone zostały na wsparcie realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez GPAS oraz jej partnerów.
• Również dzięki współpracy z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej udało nam się pozyskać dla Dorożkarni projekt
Mobile School, który zainicjowany został w Belgii – powstało tam Stowarzyszenie Mobile School, które zajmuje się
pracą z dziećmi ulicy i które wykorzystuje to specyficzne narzędzie jaką jest „ruchoma szkoła” w pracy pedagogów ulicy.
Instruktorzy dorożkarniowi obecni na pierwszej prezentacji projektu, jaka odbyła się w Warszawie (podczas festynu
ulicznego „Konopacka” zorganizowanego przez Środowiskowy Hufiec Pracy w dniu 20 maja 2006), postanowili sprowadzić Szkołę mobilną na Siekierki w celu przeprowadzenia tygodniowych zajęć promujących nietypową formę pracy
z dziećmi zaniedbanymi społecznie, pozostającymi w czasie wakacji w mieście. Szkoła mobilna powstała z rzeczywistości ulicy. Została technicznie i pedagogicznie przystosowana do otoczenia ulicznego (5 połączonych ze sobą tablic
zamontowanych jest na czterech kołach, co pozwala pedagogom przemieszczać się z nimi na obszarze miasta), a jej
podstawowym celem jest usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy z dziećmi ulicy w ich naturalnym środowisku.
Ćwiczenia dostępne w wyposażeniu szkoły to szeroki zakres materiału edukacyjnego, specjalnie przygotowanego
do wymogów pracy w różnych warunkach - ich różnorodność pozwala pedagogom dostosować materiał do miejsca,
wieku i potrzeb dzieci, z którymi pracują danego dnia. Podstawowe kategorie tematyczne ćwiczeń umieszczonych
na laminach to: ćwiczenia językowe i matematyczne, terapia kreatywna, zdrowie i higiena oraz prawa człowieka. Zajęcia
przeprowadzone podczas Dnia Matki i Dziecka w Dorożkarni (3 czerwca) oraz w ramach akcji Lato w mieście z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej (17 – 21 lipca 2006) pozwoliły „uaktywnić” sporą grupę uczestników akcji, ale też ułatwiły nam
dotarcie do dzieci, z którymi na co dzień nie mieliśmy kontaktu (dzieci spędzające czas w okolicach mostu siekierkowskiego).

• Udział instruktorów Klubu ZIELONE WZGÓRZE (Aleksandry Antolak i Magdaleny Penczonek) w międzynarodowym
projekcie społeczno-artystycznym Żyję tu i teraz! zorganizowanym przez Youth Carrier Club (YCC) w Kelme w ramach
Europejskiego Programu MŁODZIEŻ. W dniach 19 – 27 kwietnia 2006 r. w Kelme na Litwie (Kelmes Rajono Neveriausibine Organizacija Jumno Karieros Klubas), spotkali się międzynarodowi liderzy projektów realizowanych z myślą
o tzw. trudnej młodzieży, aby skonfrontować własne doświadczenia z rozwiązaniami stosowanymi w pracy społecznej
w innych krajach (Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Polska). Celem projektu było zapobieganie zróżnicowaniu społecznemu i alienacji w społeczeństwie, na skutek których młodzież staje się ofiarą wykluczenia społecznego, często trafiając
do środowisk kryminalnych. Projekt polegał na wizytach w różnych ośrodkach pomocy dzieciom i młodzieży oraz na
poznawaniu specyfiki pracy z dziećmi w tego typu placówkach. W programie znalazły się także warsztaty, dyskusje,
happeningi plastyczne i udział w demonstracjach obywatelskich.
• Prezentacja społecznego projektu Korzenie na międzynarodowej konferencji EUROPEAN NETWORK OF CULTURAL
CENTERS w Berlinie – 27 – 29 kwietnia. Konferencja, która odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Berlinie poświecona była projektom społeczno-integracyjnym, a jej tytuł brzmiał: Jak pracować w obrębie różnych
kultur? Dorożkarnię („w osobie” Maryny Czaplińskiej – naszego Eurokoordynatora) zaproszono do prezentacji jednego
z projektów dotyczących współpracy ze społecznością lokalną (szczególnie – młodzieżą) i choć nasz projekt Korzenie
(realizowany w Dorożkarni z przerwami od 2001 roku) nie nawiązywał bezpośrednio do współpracy międzynarodowej,
a międzygeneracyjnej, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Konferencja zgromadziła przedstawicieli 11
krajów z Europy Zachodniej (ale też np. z Węgier). Głównym tematem poruszanym w referatach i dyskusjach były
problemy jakie pojawiają się w pracy z mniejszościami narodowymi i grupami imigrantów. Wymieniano się doświadczeniami z realizacji różnych projektów. Z uwagi na to, że od dłuższego czasu jedną z większych grup emigrantów
w Niemczech są Polacy, istnieje tam duże zainteresowanie współpracą z polskimi organizacjami – nawiązaliśmy wiele
kontaktów, które zaowocują wspólnymi projektami.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że tradycyjnie już – począwszy od roku 2000 – w ramach tzw. inicjatyw lokalnych
organizujemy wspólne przedsięwzięcia ze Szkołą Podstawowej nr 3, Uczniowskim Klubem Sportowym Siekierki oraz
Pijarską Szkołą Podstawową nr 89. Są to zazwyczaj okolicznościowe festyny, obchody ważnych rocznic i świąt a także
wspomniane już powyżej akcje typu: Lato i Zima w mieście. W 2006 roku odbyły się m.in.: Dzień wiosny na Siekierkach,
Otwarcie sezonu na Siekierkach oraz Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki.

Tomasz Majer

realizujący projekty
lokalne na Siekierkach.

DZIAŁANIA
DZIELNICOWE,
MIEJSKIE,
OGÓLNOPOLSKIE
I MIĘDZYNARODOWE
Trzonem naszej działalności edukacyjno-artystycznej są stałe zajęcia „ramowe” – w 2006 roku grafik
tych zajęć niewiele się zmienił w porównaniu do lat poprzednich, bowiem tzw. stała oferta zajęć
odpłatnych i nieodpłatnych grup artystycznych zdążyła już na tyle okrzepnąć, że realizujemy zazwyczaj
ten sam wachlarz propozycji. Harmonogram zajęć oraz ich program merytoryczny stanowią odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Mokotowa (ale też i chętnych z całej Warszawy) i od początku
były dostosowywane do zgłaszanych na bieżąco sygnałów – w roku 2006 ukonstytuowany program był
na tyle satysfakcjonujący, że nie wymagał zbyt wielu zmian. Doszła zaledwie jedna stała grupa – zajęcia
break-dance, przeznaczone nie tylko dla dzieci z Siekierek, ale tez chętnych z całego miasta. Szczegółowe
dane na temat zajęć oraz grup artystycznych Dorożkarni umieszczamy w wydawanym na bieżąco Informatorze (obejmującym ofertę stałą danego sezonu). Informacje dotyczące programu imprez (koncerty, spektakle, wystawy itp.) w poszczególnych miesiącach można znaleźć każdorazowo w wydawanym comiesięcznie
repertuarze. Ponadto istnieje elektroniczna wersja ww. informacji na naszej stronie internetowej:
www.dorozkarnia.pl.
Należy zaznaczyć, że niektóre formy naszych działań są na tyle specyficzne, że często przyciągają młodzież
z najodleglejszych zakątków Warszawy. Prowadzimy specjalistyczne zajęcia w Pracowni Filmowej FILMOWA DOROŻKA (realizowane są tu filmy fabularne i dokumentalne, etiudy filmowe na wysokim poziomie
artystycznym z udziałem profesjonalnego sprzętu) oraz Studio Filmów Animowanych ANIMA, a także
w Studiu Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW (praca z młodymi wokalistami na poziomie zaawansowanym),
w Pracowni Plastycznej FABRYKA WYOBRAŹNI (m.in. wyrób batików, witraży), w Pracowni Ceramicznej
GLINIARNIA (przy użyciu koła garncarskiego) oraz w młodzieżowych teatrach i grupach tanecznych.
W DK Dorożkarnia działają 24 grupy artystyczne oraz kluby, które skupiają dzieci i młodzież pracujące nad
konkretnymi spektaklami, koncertami, czy pokazami tanecznymi, prezentowanymi później na naszej dorożkarniowej scenie. Do najbardziej aktywnych w roku 2006 zespołów należały: Teatr ZAMIAST, Teatr Tańca
FLEX, Grupa Tańca Nowoczesnego EXCEED, Teatr FIAKIER oraz Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW.

Młodzieżowy Teatr ZAMIAST
Teatr ma w swoim repertuarze osiem premier: musical
Skrzydełka, nawiązujący do tradycji duetu Przybora
i Wasowski - Kabaret Młodszych Panów, Muzyczną
huśtawkę złożoną ze standardów musicalowych, Iwonę
księżniczkę Burgunda – spektakl dramatyczny, świąteczne
impresje Świat lepszy na święta, spektakl Koniec i oparte na
literackim bestsellerze Emmanuela Schmitta Pan Ibrahim
i kwiaty Koranu przedstawienie Mały Momo, a także program
muzyczno-taneczny Dookoła świata. Należy podkreślić, że
wszystkie przedstawienia 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. W 2006 roku Teatr ZAMIAT przygotował aż
dwie premiery: wspomnianego Małego Momo (premiera
– w marcu) oraz zrealizowany z myślą o polsko-japońskim
projekcie Warszawa w Hamamatsu pokaz narodowych
tańców polskich połączonych ze współczesnymi układami
choreograficznymi pt. Dookoła świata (pierwsza prezentacja
– Dorożkarnia, październik 2006). Teatr ZAMIAST wraz
z Teatrem Tańca FLEX w dniach 28 października – 9 listopada
reprezentował kulturę polską w Japonii (szerzej o projekcie
przy omawianiu projektów międzynarodowych).
Warto dodać, że na co dzień Teatr ZAMIAST reprezentuje
Dorożkarnię na wielu interesujących imprezach zewnętrznych, m.in. na Europejskim Sympozjum Naukowym Youth
Participation In Culture and Society In Europe w Warszawie,
w Ogrodach Frascati, Mokotowskim Pożegnaniu Lata oraz
na Uroczystej Gali V Mazowieckiego Festiwalu Twórczości
Osób Niepełnosprawnych. Wziął też udział w V Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA (I miejsce w II kategorii wiekowej
w konkursie teatralnym za spektakl Koniec) i w VIII Festiwalu Teatrów Amatorskich GARDEROBA BIAŁOŁĘKI.

Grupa Tańca Nowoczesnego
EXCEED
Grupa istnieje w Dorożkarni od września 2004 roku i mimo tak niedługiego żywota należy do zespołów najczęściej
prezentujących się na scenie. Założyli ją absolwenci Teatru Pantera i Teatru Bez Kota –Zuzanna Zielińska i Kuba Łukowski. W 2005 roku grupa przedstawiła publiczności swój premierowy spektakl (wcześniej występowała w pojedynczych
układach choreograficznych) i od tego czasu przynajmniej raz w miesiącu w repertuarze Dorożkarni pojawiało się przedstawienie Bo... warto, z czasem zastąpione kolejna premierą – Freak Show (kwiecień 2006). Rok 2006 upłynął pod znakiem regularnych prezentacji obydwu przedstawień oraz udziału EXCEED-u w wielu imprezach „zewnętrznych” (m.in.
Przegląd Zespołów Tanecznych TAŃCOWISKO, XXVI Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Dzieci i Młodzieży
w OK ARSUS, Warszawski Dzień Tańca w CH Reduta).

Teatr Tańca FLEX
Teatr skupia młodzież na zaawansowanym poziomie i jako całkiem „profesjonalna” grupa bierze udział w wielu prestiżowych przedsięwzięciach. Teatr ma w swoim dorobku trzy premiery: Recital taneczny, Na bosaka i przygotowany wspólnie z Teatrem ZAMIAST program Dookoła świata. Również z Teatrem ZAMIAST reprezentował Polskę podczas projektu
Warszawa w Hamamatsu. Wziął udział w V Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA, gdzie zdobył II miejsce w IV kategorii wiekowej w konkursie zespołów tanecznych, w XXVI Wojewódzkim
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Dzieci i Młodzieży w OK ARSUS, w Ogrodach Frascati, Mokotowskim Pożegnaniu
Lata, na Uroczystej Gali V Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz w międzynarodowych
warsztatach tanecznych Tożsamość, konflikty i sposoby ich rozwiązywania wyrażone przez taniec i teatr tańca w ramach
projektu CGE CULTURE GOES EUROPE w Erfurcie.

Grupy Tańca Ulicznego
KINGZ OF WARSAW
Rok 2006 należy niewątpliwie do najbardziej udanych w dorobku Grupy Tańca Ulicznego KINGZ OF WARSAW.
Ten istniejący od 2001 roku zespół nie tylko zmienił nazwę (kiedyś – SUDDEN FLASH), ale też włączył się do bardzo
dużego projektu społeczno-lokalnego – Wskocz na prostą (pisaliśmy o nim powyżej). Dzięki zaangażowaniu chłopaków
w nadprogramowe zajęcia udało nam się stworzyć dodatkową grupę break-dance dla najmłodszych uczestników, zorganizować kilka bardzo interesujących spotkań z czołowymi krajowymi b’boyami oraz zdobyć kilka nagród na bardzo prestiżowych imprezach tańca ulicznego, w Polsce i zagranicą. Warto wymienić choćby I nagrodę indywidualną dla Miłosza
Hunzli w zawodach Battle Zone Hartford/Connecticut (USA) - 16 listopada 2006, II miejsce dla KINGZ OF WARSAW
w turnieju SOUTH FIGHT 3,5 -Klub Manhattan, Katowice-Piotrkowice, grudzień 2006 oraz III miejsce dla KINGZ OF
WARSAW w Mistrzostwach Warszawy w Break-Dance WARSAW CHALLANGE 2006 zorganizowanych przez Biuro
Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy w maju 2006 roku.

Teatr FIAKIER
Teatr skupia młodzież z warszawskich gimnazjów i liceów. W odróżnieniu od większości teatralno-tanecznych grup
dorożkarniowych jest zespołem, zainteresowanym przede wszystkim teatrem dramatycznym, pracą nad tekstem,
słowem itp. W repertuarze posiada trzy realizacje: Bar Raj (premiera w kwietniu 2005), Poza granicami absurdu (premiera w lutym 2006) oraz spektakl już z 2007 roku – Biuro rzeczy znalezionych. Miarą jakości przedstawień teatru
są nagrody jakie zespół zdobywa na prestiżowych festiwalach i przeglądach teatralnych. W 2005 roku grupa została
uhonorowana nagrodą na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych MELPOMENA W SZKOLNEJ ŁAWCE
w Starej Prochowni (przegląd organizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej), a Stanisław Dembski
(instruktor prowadzący) otrzymał Dyplom Mazowieckiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
edukacji artystycznej dzieci. W roku 2006 Teatr FIAKIER został zaproszony do realizacji sztuki Poza granicami absurdu
Michała Tylki (14-latek) - laureata Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego. Spektakl zaprezentowany został podczas VII Przeglądu Teatrów Amatorskich SPOT (4-5 marca 2006 w Domu Kultury ZACISZE), gdzie zdobył GRAND PRIX
! Warto wspomnieć, ze Teatr FIAKIER był gospodarzem dużego ogólnopolskiego projektu teatralnego odbywającego się
latem w Dorożkarni – ZDERZEŃ TEATRALNYCH.

Studio Piosenki
TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW
Studio może pochwalić się kilkoma bardzo poważnymi projektami zrealizowanymi w 2006 roku. Do najważniejszych
należy przygotowanie Festiwalu Piosenek Dziecięcych i Młodzieżowych – I edycji (Piosenki Jacka Cygana), czyli nagranie materiału muzycznego stanowiącego regulaminowy repertuar konkursu, zorganizowanie koncertu promocyjnego,
przeprowadzenie eliminacji, a wreszcie realizację koncertu finałowego podczas Dziecięcej Stolicy 2006. Wokaliści
TŁOCZNI DŹWIĘKÓW przygotowali kolejną płytę z kolędami, która tuż przed Świętami Bożego Narodzenia uzupełniła
nasze wigilijne życzenia. Dzięki wysiłkom instruktora i młodzieży po raz kolejny udało nam się zorganizować eliminacje
wstępne (marzec) oraz regionalne (maj) do ogólnopolskiego konkursu piosenki WYGRAJ SUKCES. Warto odnotować
udział TŁOCZNI DŹWIĘKÓW w wielu imprezach „zewnętrznych”, na których członkowie studia zdobywali prestiżowe
nagrody. Aż pięć wokalistek zostało uhonorowanych podczas I Festiwalu Piosenki SŁOWIKONADA, a 6 osób w V Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA (konkurs piosenki). Szczegółowy
wykaz nagród – na końcu sprawozdania.

AKTYWNOŚĆ GRUP
ARTYSTYCZNYCH
Inne bardzo aktywne w 2006 roku grupy artystyczne to: dziecięcy teatr – ZACZAROWANE KOŁO i grupa wokalna Dziecięcy Odjazd Muzyczny DOM oraz zespoły młodzieżowe: Teatr BEZ KOTA, Studio BEZ KOTA (obecny Teatr Tańca
TEST), Grupa Tańca Nowoczesnego STEP, Grupa Taneczna SWITCH oraz STUDIO TEATRALNE TOMKA ZADRÓŻNEGO. Wszystkie te zespoły prezentowały na scenie Dorożkarni w 2006 roku swoje przedstawienia, koncerty, nierzadko
organizowały akcje happeningowe oraz spotkania dyskusyjne i co nie mniej istotne reprezentowały nasz ośrodek
na ogólnopolskich przeglądach i konkursach teatralnych, festynach artystycznych, a także brały udział w projektach
międzynarodowych. Bardzo aktywnie też działa Pracownia Ceramiczna GLINIARNIA – wszystkie zajęcia organizowane
w ramach stałego grafiku oraz te w ramach Warsztatów Rodzinnych cieszyły się w roku 2006 ogromną popularnością.
Pod względem ilości występów poza siedzibą Dorożkarni w roku 2006 niekwestionowanym liderem było Studio BEZ
KOTA. Grupa wzięła udział w Festiwalu Twórczości Artystycznej organizowanym przez Podstawową Szkołę Niepubliczną przy ul. Konarskiego 87a, w V Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA, w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Kultury
ARSUS w Ursusie, w Koncercie Najlepszych Zespołów Dziecięco-Młodzieżowych WARSZAWA DZIECIOM zorganizowanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Promocji i Rozwoju Miasta, w XI Letnich Spotkaniach Artystycznych pod hasłem: NIE PYTAJ O POLSKĘ w Kutnowskim Domu Kultury, w MOKOTOWSKIM POŻEGNANIU LATA
zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów (Scena na Skwerze Zgrupowania AK GRANAT), na premierze filmu STEP UP w Kutnowskim Domu Kultury, w VIII Festiwalu Teatrów Amatorskich GARDEROBA BIAŁOŁĘKI
(Białołęcki Ośrodek Kultury), na 15-leciu organizacji POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY w Pałacu Staszica,
w Festiwalu KULTURA w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnicki w Warszawie oraz na imprezie PAN KARP –
zakończenie konkursu plastycznego programu 5, 10, 15, który odbył się w Dorożkarni.

FILMOWA DOROŻKA
Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo istotną role w programie Dorożkarni w roku 2006 odegrała Pracownia FILMOWA
DOROŻKA, która kontynuowała rozpoczęty jeszcze we wrześniu 2004 roku cykl Kino Fantastyczne. Raz w miesiącu
odbywało się w Dorożkarni spotkanie z Maciejem Parowskim z miesięcznika Nowa Fantastyka, który omawiając wybrany
przez siebie film (pokazywany w ramach spotkania) analizował problemy współczesnego kina fantastycznego. Duże
zainteresowanie jakim cieszył się program w 2005 roku spowodowało, że postanowiliśmy zapraszać na kolejne spotkania
(obok Macieja Parowskiego) zarówno krytyków filmowych, jak i reżyserów, a także pisarzy i krytyków literackich parających
się materią fantastyki i popkultury. Naszymi gośćmi byli m.in. Piotr Szulkin, Andrzej Kołodyński, Wojciech Orliński
i Lech Jęczmyk. Cykl miał się zakończyć wraz z sezonem artystycznym 2005/2006, ale ze względu na problemy z prawami
autorskimi byliśmy zmuszeni zamknąć projekt w marcu projekcją filmu Blade Runner Ridleya Scotta. Podobnie stało się
z inną długofalową imprezą filmową: Kino Muzyczne. Był to prowadzony jeszcze od 2005 roku cykl spotkań tematycznych
poświęconych musicalowi połączonych z projekcjami filmowymi, których celem było zasygnalizowanie najciekawszych
tematów, dokonań, najbardziej istotnych zjawisk artystycznych w filmie tego gatunku. Niestety coraz bardziej restrykcyjne
przepisy dotyczące praw autorskich uniemożliwiły nam kontynuowanie projektu. W roku 2006 pokazaliśmy jedynie: film
Bal w reż. Ettore Scoli, Chorus Line w reż. Richarda Attenborough oraz Białe noce w reż. Taylora Hackforda. Kino Muzyczne
realizowali w Dorożkarni wspólnie z instruktorami Pracowni Filmowej instruktorzy Teatru BEZ KOTA.
W związku z zaistniałą sytuacją Pracownia FILMOWA DOROŻKA uruchomiła w październiku nowy cykl, który nie
wymagał uzyskiwania pozwoleń od dystrybutorów filmowych, bowiem poświęcony był produkcji offowej, niezależnej
i tworzonej przez młodych artystów, którzy zgodę na projekcję własnych dzieł wyrażają bez problemu, a nawet entuzjastycznie. Powstał zatem projekt Kino Niezależne, w ramach którego pokazaliśmy: niemieckie filmy nagrodzone na FiSH
2005 (październik) oraz Kanał the Channel (listopad). Cykl jest kontynuowany w roku 2007 i cieszy się dużym zainteresowaniem. W grudniu natomiast odbyła się II już edycja BEST OFF, czyli przegląd najlepszych filmów polskiego kina niezależnego. Projekt ten (podobnie jak Międzynarodowe Warsztaty Filmowe Expressis Non Verbis) zostanie omówiony w dalszej
części). Na koniec warto wspomnieć o nagrodzie jaką zdobyła uczestniczka FILMOWEJ DOROŻKI - Monika Laskowska.
Otóż na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym DOZWOLONE DO 21 naszą laureatkę uhonorowano II nagrodą za film
Lekcja.

SCENA DOROŻKARNI
Oprócz stałych zajęć i pracy w ramach grup artystycznych Dorożkarnia posiada w swoim programie również bardzo
bogatą ofertę imprez realizowanych w formie najprzeróżniejszych prezentacji, które odbywają się na naszej scenie.
Bardzo intensywnie działała w roku 2006 Scena Teatralna Dorożkarni, Scena Muzyczna oraz Scena Kabaretowa.
Każdego miesiąca, często każdego weekendu, odbywały się teatralne, muzyczne i kabaretowe pokazy różnych grup
i zespołów, nie tylko dorożkarniowych. Podobnie jak w roku 2005, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, staraliśmy się w 2006 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”.
Rok 2006 był dla Dorożkarni trudnym wyzwaniem ze względu na ilość dużych projektów dzielnicowych, miejskich,
ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W związku z zatrudnieniem specjalisty-Eurokoordynatora w sposób bardzo
wyraźny zwiększyła się ilość projektów międzynarodowych realizowanych z innymi partnerami europejskimi. Ilość projektów dzielnicowych, miejskich i ogólnopolskich staramy się utrzymywać na stałym poziomie, realizując od kilku już lat
projekty priorytetowe (takie jak m.in. Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, DZIECIĘCA STOLICA,
Warszawskie Młodzieżowe Spotkania Taneczne SPONTAN, BEST OFF, SZOPKA, ANIOŁ) oraz wiele innych.

PROJEKTY
MIEJSKIE
I DZIELNICOWE
II FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY MOKOTOWA

Festiwal został zainicjowany w roku 2005 przez Burmistrza Mokotowa. Realizowany jest od tego czasu przez dzielnicowy
Wydział Kultury i mokotowskie instytucje kultury. Oferta Urzędu Dzielnicy Mokotów skierowana jest przede wszystkim do
szkół mokotowskich, w których prowadzona jest działalność artystyczna. W roku 2006 cały festiwal odbywał się w dniach
od 6 – 13 marca i obejmował takie dziedziny jak: konkurs literacki organizowany przez Bibliotekę Publiczną, konkurs plastyczny i recytatorski organizowane przez Centrum ŁOWICKA, konkurs teatralny organizowany przez Dom Kultury KADR,
konkurs wokalny i konkurs gazetek młodzieżowych organizowany przez Służewski Dom Kultury, konkurs chórów organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz konkurs taneczny, a także konkurs filmowy organizowany przez Dorożkarnię.
W całym festiwalu udział wzięło 856 uczniów mokotowskich szkół: z 20 szkół podstawowych – 556 uczestników,
z 9 gimnazjów – 176 uczestników, z 5 liceów – 124 uczestników. Jurorami były znane osobowości - autorytety, eksperci
w swoich dziedzinach. Jury w konkursie teatralnym – Małgorzata Irena Duda-Kozera, Ewelina Serafin De La Cruz, Artur
Pastuszko, w konkursie recytatorskim – Anna Chodakowska, Danuta Nagórna, Jacek Różański, w konkursie literackim
– Elżbieta Olszewska, Joanna Papuzińska, Andrzej Zaniewski, w konkursie plastycznym – Iwona Walczyna-Drygalska,
Urszula Ścibor-Rylska, Łukasz Wawrynkiewicz, w konkursie fotograficznym - Andrzej Śmigielski, Agnieszka Kanabus,
Mirosław Kiliańczyk, Marek Masłowski, w konkursie filmowym – Andrzej Wolf, Przemysław Lipiński, Marek Sobolewski,
Łukasz Korwin, w konkursie tanecznym – Zofia Rudnicka, Julita Łubińska, Jarosław Janikowski, w konkursie wokalnym
– Igor Przebindowski, Magdalena Kula, Jarosław Wasik, w konkursie chórów – Dorota Dywańska, Maria Szreder, Jerzy
Raszkowski, Marek Masłowski i w konkursie gazetek młodzieżowych – Andrzej Rogiński, Łukasz Małecki-Tepicht oraz
Piotr Rzewuski. Idea festiwalu spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony jego adresatów. Dorożkarnia w roku
2006 przeprowadziła w ramach festiwalu dwa konkursy: filmowy i taneczny.
8 marca, godz. 10.00 – konkurs filmowy
Do festiwalu zgłoszono łącznie 5 filmów reprezentujących Gimnazjum nr 11 oraz Liceum im J. Kochanowskiego. Pokaz
filmów (o dosyć wyrównanym poziomie) odbył się w obecności jury (Andrzej Wolf, Przemysław Lipiński, Marek Sobolewski,
Łukasz Korwin), które zaraz po projekcji komentowało każdy z wyświetlanych filmów. Twórcy filmów mieli zatem szansę zapoznać się z opinią doświadczonych ekspertów zajmujących się twórczością filmową, tudzież nauką rzemiosła filmowego, co
pozwoliło im wynieść cenne nauki z tego spotkania. Jury nagrodziło dwa filmy: The Złoo (Michał Sęktas, Piotr Raczak, Jakub
Kasprzak z LO im. J.Kochanowskiego) oraz Ich Troje (Jakub Wiśniewski, Gimnazjum Nr 11) dwiema równorzędnymi nagrodami głównymi oraz przyznało nagrodę za kreację filmową Pawłowi Skoczeniowi w filmie Tajemnica morderstwa nad Smródką.
9 marca, godz. 10.00 – konkurs taneczny
Po 15 prezentacjach 13 zespołów w III kategoriach wiekowych, jury w składzie: Julita Łubińska, Zofia Rudnicka
i Jarosław Janikowski oceniło oryginalność pomysłów, układ choreograficzny, kompozycję taneczną, technikę i harmonię
ruchu, pomysłowość kostiumu, wdzięk i elegancję wykonania, adekwatność kostiumu do repertuaru i wieku wykonawców
oraz dobór repertuaru muzycznego. Generalnie zespoły zaprezentowały wyższy niż w roku 2005 poziom artystyczny, ale
nadal mało było zespołów tańca ludowego. Pojawiły się tylko dwa (te same co rok wcześniej). W grupie szkół podstawowych I miejsce w kategorii tańca ludowego zdobył Zespół PROMYK, SP Nr 70, II miejsce w kategorii tańca ludowego:
exequo: Zespół WESOŁE NUTKI, SP Nr 212 oraz Zespół PROMYK II, SP Nr 70 (grupa wiekowa I – III klasa), w kategorii
tańca nowoczesnego: Zespół SIOSTRY X, Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 (grupa wiekowa I – III), Zespół LOOK, SP
Nr 260 (grupa wiekowa IV – VI), natomiast III miejsce w kategorii tańca nowoczesnego - Zespół CZWARTAKI, SP Nr 202
oraz Zespół VIVO, SP nr 146. W grupie szkół gimnazjalnych I miejsce exequo zdobył Zespół EKIS z Gimnazjum Nr 11 oraz
Zespół CHEERLEADERKI z Zespołu Szkół Nr 3, III miejsce - Zespół EMOKA SQUAD, Gimnazjum Nr 4. W grupie szkół
licealnych I miejsce zdobyły exequo: Zespół EKIS z Gimnazjum Nr 11 oraz Zespół CHEERLEADERKI z Zespołu Szkół Nr 3
Podsumowując cały festiwal – jeśli weźmiemy pod uwagę częste zjawisko
prowadzenia grup artystycznych bez zawodowego przygotowania w szkołach, poziom artystyczny prezentacji można określić jako wysoki. Najbardziej
interesujące prezentacje zostały nagrodzone i zakwalifikowane do udziału
w Gali Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, która odbyła się
w Studio im. Witolda Lutosławskiego w dniu 21 marca o godz. 10.00 – prezentacje laureatów szkół podstawowych oraz w dniu 22 marca o godz.10.00
– prezentacje laureatów gimnazjów i liceów. Galę poprowadziła Joanna
Dukaczewska, pracująca na co dzień w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej.
Laureatom wszystkich konkursów (zdobywcom pierwszych miejsc) zostały
wręczone nagrody, dyplomy i statuetki. Nagrody wręczali między innymi:
Burmistrz Dzielnicy Mokotów - Robert Soszyński, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Mokotów - Janina Rogg, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów
- Romuald Łanczkowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów - Wiktor
Czechowski, Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy - Maria Szreder, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Hanna Bruzda, Naczelnik Wydziału Kultury
Dzielnicy Mokotów - Piotr Królikiewicz, Radna m. st. Warszawy – Jolitta
Stępniak.

DZIECIĘCA STOLICA 2006
VII edycja Plenerowych Spotkań Twórców Ruchu Amatorskiego Dzieci i Młodzieży DZIECIĘCA STOLICA 2006 po raz
trzeci odbyła się w okresie wiosennym – 21 maja 2006 roku. Natomiast Dzień Otwarty, który jeszcze trzy lata temu
poprzedzał zasadniczą część DZIECIĘCEJ STOLICY podobnie jak w roku 2005 został wyraźnie oddzielony i przesunięty
na 3 września. Dzień Otwarty ma stanowić promocję zajęć w poszczególnych placówkach kultury i dlatego winien być
organizowany na początku sezonu artystycznego (wtedy to większość rodziców zapisuje dzieci i młodzież na zajęcia
pozalekcyjne).
Program I części DZIECIĘCEJ STOLICY (21 maja) składał się z kilku segmentów:
1. Pasaż Kulturalny – Plac Zamkowy (parking), godz.12.00 – 20.00
Stoiska prezentujące domy kultury, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe– każda instytucja miała do
dyspozycji namiot, w którym zorganizowała ekspozycję najciekawszych prac wybranych grup i pracowni artystycznych
istniejących na jej terenie, udostępniała materiały promocyjne oraz zaprezentowała wszystko to, co najlepiej charakteryzuje jej działalność.
2. Happening Plastyczny - Plac Zamkowy (pod Kolumną Zygmunta), godz. 12.00 – 19.45
Plenerowe działania plastyczne pod tytułem KOSMICZNA PODRÓŻ. Udział w happeningu wzięli uczestnicy zajęć oraz
opiekunowie pracowni plastycznych z wybranych instytucji kultury. Wykonywali m.in. fantastyczne statki kosmiczne,
pojazdy planetarne, budowle w wymyślonych bazach kosmicznych itp. Materiały do wykorzystania - różnego rodzaju
pudła, rury plastikowe i metalowe, arkusze szarego papieru, folie, taśmy klejące itp.
3. Otwarta Pracownia Plastyczna – Plac Zamkowy (obok Kolumny Zygmunta), godz. 12.00 – 18.00
Plenerowych działań plastycznych pod tytułem KOSMICZNA PODRÓŻ ciąg dalszy. Miejsce, w którym w happeningowych działaniach wzięli udział wszyscy chętni - dzieci i młodzież niezorganizowane w żadnych grupach, a zainteresowane twórczą pracą.

4. Pracownia filozoficzna LEGO-LOGOS - Plac Zamkowy (obok Kolumny Zygmunta), godz. 12.00 – 13.00
Projekt Edukacji Filozoficznej LEGO-LOGOS, który wykorzystuje naturalne środowisko zabawy dziecka (tu zabawy klockami LEGO) do nauczania filozofii i filozofowania sensu stricto. Niestety w związku z małym zainteresowaniem planowany na 8 godzin udział w „filozoficznej zabawie” ograniczył się tylko do 1 godziny.
5. Scena Teatralna - Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej - Teatr Staromiejski - przy ul. Jezuickiej 4, godz. 9.00 – 20.00
Projekt teatralny pod tytułem Sztuki nie do końca poważne przygotowywany przez Białołęcki Ośrodek Kultury.
Zrealizowany został w dwóch kategoriach wiekowych . W kategorii szkół podstawowych zostali zaprezentowani laureaci
przeglądu „Melpomena w szkolnej ławce” organizowanego przez SCEK. Pokazy odbyły się w godz. 9.00 – 11.00.
Natomiast dla teatrów ze szkół ponadpodstawowych BOK ogłosił oddzielny konkurs. W godz. 11.00 – 20.00 publiczność Dziecięcej Stolicy miała okazję obejrzeć na scenie najlepsze spektakle młodzieżowe zakwalifikowane przez Komisję
Artystyczną Białołęckiego Ośrodka Kultury.
6. Scena Estradowa – Plac Zamkowy (przed Zamkiem Królewskim), godz. 12.00 – 18.00
Na scenie odbywały się prezentacje zespołów tanecznych z Warszawy i Mazowsza oraz laureatów trzeciej edycji
Warszawskich Młodzieżowych Spotkań Tanecznych SPONTAN organizowanych od trzech lat przez Dorożkarnię
(w tym roku 9 kwietnia - w Teatrze Buffo). W związku z padającym deszczem zaplanowana jako oddzielny punkt programu
Scena Break Dance została przeniesiona na estradę, gdzie około godz. 18.00 odbył się pokaz warszawskich grup break-dance.
7. Koncert galowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (I edycji - Konkursu Piosenek Jacka Cygana) – Scena
Estradowa, Plac Zamkowy (przed Zamkiem Królewskim) godz.19.00
Na zakończenie imprezy odbył się koncert galowy, podczas którego wystąpili na estradzie laureaci Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej. W tym roku odbyła się pierwsza edycja - Konkurs Piosenek Jacka Cygana. Przesłuchania
miały miejsce w Dorożkarni 23 kwietnia.
Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie działania w ramach DZIECIĘCEJ STOLICY miały spory rozmach i duży zasięg.
I tym razem impreza zorganizowana została jako święto większości warszawskich domów kultury oraz placówek edukacyjnych, które uczestniczyły w przygotowaniach do DZIECIĘCEJ STOLICY od kilku miesięcy. Głównym organizatorem
wydarzenia jest niezmiennie Ośrodek Działań Artystycznych Dorożkarnia. Patronami medialnymi tej edycji byli: dziennik
Echo Miasta, miesięcznik WiK, Radio Pogoda, program telewizyjny ZIG ZAP, portal internetowy Independent.pl, wydawnictwo Telbit oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży: Victor i Kumpel.

Statystyka uczestników:
1. Estrada - 56 zespołów z 30 ośrodków Kultury (ale w tym są zespoły nienależące do domów kultury), liczba uczestników – 878, w tym 8 zespołów z kraju
2. Prezentacje Teatralne w Stołecznym Centrum Edukacji Teatralnej - Liczba uczestników: 52 osoby: 3 zespoły ze szkół
podstawowych, 4 zespoły z domów kultury
3. Koncert laureatów Konkursu Piosenek Jacka Cygana – 25 uczestników
4. Happening plastyczny – liczba uczestników - 230 osób: z 18 domów kultury
5. Pasaż kulturalny – 26 domów kultury
6. Pasaż organizacji pozarządowych – 8 organizacji
W sumie w całym programie DZIECIECEJ STOLICY wzięło udział 57 instytucji.
DZIECIĘCA STOLICA organizowana jest każdego roku z myślą o najmłodszych twórcach, ale adresowana jest także do
osób dorosłych. Podobnie jak podczas poprzednich sześciu 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 prawdziwy sukces. Wszystkie pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – przed sceną gromadziły się tłumy
widzów, których przyciągały atrakcyjne występy dzieci i młodzieży. W Otwartym Happeningu Plastycznym wzięli udział
przypadkowi widzowie zachwyceni improwizacjami młodych twórców. Ogromną popularnością cieszyły się też stoiska
w Pasażu Kulturalnym i Pasażu Organizacji Pozarządowych – 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 okazały się potrzebne i bardzo atrakcyjne. Jesteśmy przekonani, że popularyzacja takich
inicjatyw edukacyjno-artystycznych jak kolejna edycja DZIECIĘCEJ STOLICY służy aktywnemu kreowaniu pozytywnych
wzorców wśród dzieci i młodzieży. Dlatego należy szczególnie mocno podkreślić wsparcie medialne jakie otrzymaliśmy
od dziennikarzy. Gazeta Wyborcza zamieściła na swoich łamach zapowiedź imprezy oraz dużą reklamę. Bardzo dobrze
„spisała” się też redakcja telewizyjnego ZIG ZAPA, która jak co roku 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 Independent.pl – Nasze Patronaty szczegółowa informacja o programie. Obecni była także reporterka
Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego z TVP3.
Zamknięciem DZIECIĘCEJ STOLICY był Dzień Otwarty – 3 września 2006 roku organizowany we wszystkich placówkach, które wzięły udział w I części imprezy, w tym również w Dorożkarni (w godz.17.00 – 19.00). Tego dnia wszyscy
zainteresowani ofertą edukacyjno-artystyczną naszego ośrodka mieli okazję spotkać się ze wszystkimi naszymi instruktorami, uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć i warsztatów, na temat pracy dzieci i młodzieży w obecnym
sezonie oraz zapisać się na zajęcia. Dzień Otwarty rozpoczęliśmy prezentacjami dorożkarniowych grup artystycznych –
pokazami efektów wakacyjnej pracy, aby później zaprosić wszystkich chętnych do indywidualnych rozmów
z pracownikami Dorożkarni.
Na zakończenie opisu tego ważnego projektu, warto nadmienić, że Dorożkarnia zachęcona sukcesem kolejnych edycji
DZIECIĘCEJ STOLICY - wspólnie z Biurem Kultury, Edukacji i Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy
– rozpoczęła w roku 2006 przygotowania do realizacji edycji międzynarodowej tej imprezy, począwszy od roku 2007.
W maju 2006 r. na zaproszenie Biura Funduszy Pozastrukturalnych i Współpracy Europejskiej (w porozumieniu z Biurem
Prezydenta) przybyła do Warszawy duńska delegacja animatorów kultury zainteresowanych współpracą w ramach
DZIECIĘCEJ STOLICY. Goście po zapoznaniu się z przebiegiem imprezy sporządzili raport ze swoich obserwacji.
Idea zaprezentowania na warszawskiej scenie duńskich grup dziecięcych i młodzieżowych spotkała się z ich entuzjastycznym przyjęciem, podobnie jak pomysł zaproszenia do pasażu kulturalnego duńskich instytucji pracujących
z dziećmi i młodzieżą. Swoje wstępne (drogą korespondencyjną) zainteresowanie udziałem w DZIECIĘCEJ STOLICY
zgłosili również inni partnerzy, m.in. Bernd Seifert z Kolonii, Mark Biffen z Bristolu czy Molitorisz Aniko z Budapesztu.
W związku z uczestnictwem zastępcy dyrektora Dorożkarni - Marii Niedziółki w programie BALTMET EXCHANGE
i jej wizytą w Helsinkach udało nam się rozpropagować ideę międzynarodowych występów podczas DZIECIECEJ STOLICY również w Finlandii. Jesteśmy obecnie w trakcie przekazywania ewentualnym zagranicznym partnerom szczegółowych informacji na temat programu oraz warunków uczestnictwa w imprezie.

NOWOCZESNOŚĆ
A TRADYCJA – MULTIMEDIA
Począwszy od września 2006 roku – przez kilka miesięcy – po grudzień 2006 Dorożkarnia realizowała duży projekt miejski
o charakterze społeczno-lokalnym, którego nie opisaliśmy w pierwszej części sprawozdania (dotyczącej tego typu działań)
tylko dlatego, że jednak najważniejszym aspektem projektu Multimedia była praca artystyczna młodych twórców – ich
możliwości kreacyjne, umiejętność twórczego przetwarzania obserwacji, zdolność pracy z mediami itp. Pełna nazwa projektu brzmiała: Nowoczesność a tradycja – Multimedia w procesie poznawania historii miejsc i dziejów rodzin, Multimedia
w pracy twórczej, Multimedia jako możliwość publikacji oraz Multimedia w działaniu społecznym. Projekt zakładał prezentację pracy poszczególnych grup młodzieży w medium internetowym – był przygotowaniem dzieci i młodzieży działających
w sferze amatorskiej sztuki do poważnych publicznych prezentacji i tym samym stawiał sobie za cel wyrobienie w młodych
twórcach poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy. Podstawowym celem projektu było spowodowanie aby
wykorzystanie mediów (czyli tzw. nowoczesność) połączyć z twórczym potraktowaniem historii (tradycja), a jednocześnie
walor artystyczny działań młodzieży uzupełnić o aspekt społeczno-wychowawczy. Pomysł projektu Multimedia narodził
się w ramach pracy nad projektem Korzenie realizowanym w Dorożkarni etapowo już od kilku lat, poświęconym badaniom dziejów miejsc i osób – często całych pokoleń związanych z konkretną dzielnicą czy osiedlem. Początkowo instruktorzy i młodzież „dorożkarniowa” pracowali w obrębie Siekierek badając dzieje niektórych rodzin czy nawet całych
ulic, potem zakres prac poszerzono na całą Warszawę. Tym co wyróżniało kolejny etap projektu – czyli Multimedia - jest
fakt, że prace poszczególnych grup młodzieży miały zostać prezentowane w medium internetowym. Młode osoby samodzielnie skonstruowały własną stronę z wykorzystaniem materiałów jakie powstały podczas wspólnych warsztatów.
Program obejmował kilka etapów. Na początku września (I etap) zostały ogłoszone w szkołach gimnazjalnych i licealnych następujące konkursy: plastyczny, fotograficzny lub filmowy i literacki. Zadaniem uczestników było przedstawienie w formie plastycznej (np. komiks), fotograficznej lub filmowej (np. fotoreportaż, reportaż filmowy) i literackiej (np.
opowiadanie, reportaż, wywiad) zdarzeń, które poprzez swoje sploty połączyły wybrane postaci z określonym rejonem
Warszawy. Opowiedziane historie dotyczyły istniejących w Warszawie miejsc i odwoływały się do prawdziwych wydarzeń. Nadesłane prace nie musiały mieć skończonej formy – mogły to być pomysły (szkice, fragmenty itp.) przyszłych
reportaży, komiksów czy filmów, nad którymi młodzież pracowała w trakcie późniejszych warsztatów. Liczyła się ciekawa historia lub oryginalne potraktowanie tematu. Spotkanie promocyjne konkursu Multimedia, które odbyło się
18 września o godz. 18.00 było okazją do poznania szczegółów projektu, a także do prezentacji fragmentów filmu Ulica
Polska, który powstał w Dorożkarni w ramach badań nad historią siekierkowskich rodzin i miejsc. Autor filmu Łukasz
Korwin sportretował Mieczysława Rodzkiego – mieszkańca ulicy Polskiej, nestora rodu zasiedziałego na Siekierkach.
Termin nadsyłania prac upłynął 14 października 2006r. Laureaci ww. konkursów, wyłonieni przez profesjonalne jury
wzięli udział w II etapie projektu (kilkudniowych spotkaniach warsztatowych - rysunek, fotoreportaż lub reportaż
filmowy oraz twórczość literacka). Odbyły się zatem: warsztaty literackie – prow. Janusz R. Kowalczyk (18, 23, 25 i 30
października oraz 7 listopada w godz. 17.00 – 20.00), warsztaty plastyczne – prow. Zofia Bisiak i Katarzyna Krasowska
(20 i 27 października w godz. 17.00 – 20.00; 21, 22, 28 i 29 października w godz. 11.00 – 17.00), warsztaty filmowe
– prow. Łukasz Korwin (20, 23-27 października w godz. 17.00 – 20.00) oraz warsztaty fotograficzne - prow. Zbigniew
Tomaszczuk (17, 26 i 31 października oraz 7 i 14 listopada w godz. 17.00 – 20.00).
18 listopada rozpoczął się III etap projektu – warsztaty internetowe. Uczestnicy wcześniejszych warsztatów artystycznych wzięli udział we wspólnej pracy umożliwiającej samodzielne zamieszczenie fotografii, filmów, rysunków oraz eseju
literackiego na specjalnie utworzonej (z myślą o projekcie) stronie internetowej - pracując pod okiem specjalistów podczas kolejnych spotkań – 25 listopada oraz 2 i 9 grudnia stworzyli wspólnie stronę www.korzeniewarszawy.dorozkarnia.
pl, na której można znaleźć efekty wspólnej kilkumiesięcznej pracy. Strona została oficjalnie zaprezentowana 16 grudnia
podczas podsumowania projektu. W imprezie finałowej wzięli udział uczestnicy projektu, wykładowcy, organizatorzy
oraz zaproszeni przez młodzież bohaterowie prac, członkowie rodzin. Nie zabrakło też zainteresowanych podejmowaną
tematyką przedstawicieli tej części społeczeństwa, która tworzyła najnowszą historię Warszawy. Poza prezentacjami
powstałej strony można było posłuchać relacji jej twórców i opiekujących się nimi specjalistów z przebiegu prac przygotowawczych. Po przedstawieniu efektów finałowych nawiązała się ciekawa dyskusja publiczności o istocie zrealizowanego przedsięwzięcia. Szczególnie interesujące i mile zaskakujące były głosy przybyłych uczestników Powstania Warszawskiego, którzy oprócz przedstawienia swoich refleksji na temat konieczności pielęgnowania tradycji, nie szczędzili
słów uznania dla idei projektu Multimedia. Wręczone przez nich młodym twórcom symboliczne upominki dowiodły
poczucia wdzięczności za troskę o pamięć „tamtych dni”.

PROJEKTY
OGÓLNOPOLSKIE
II WARSZAWSKIE
MŁODZIEŻOWE
SPOTKANIA TANECZNE
SPONTAN 2006

9 kwietnia 2006 w Teatrze BUFFO przy ul. M. Konopnickiej 6 odbyły się II Warszawskie Młodzieżowe Spotkania Taneczne
2005 SPONTAN czyli konkurs taneczny dla amatorskich zespołów tanecznych z całej Polski. Konkurs organizowany jest
już od kilku lat – w 2004 roku odbył się po raz pierwszy jako Otwarty Konkurs Taneczny o puchar Burmistrza Mokotowa,
natomiast w 2005 roku przekształcił się w imprezę ogólnopolską organizowana pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Impreza ta - poprzez popularyzację różnorodnych form ruchowo-tanecznych – ma promować ideę tańca wśród dzieci
i młodzieży, zachęcić amatorskie zespoły do wspólnych spotkań i konfrontacji własnych osiągnięć, a w efekcie wpłynąć na
udoskonalenie warsztatu oraz podniesienie kwalifikacji uczestników.
W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół stopnia podstawowego, gimnazjalnego i licealnego oraz zespoły i grupy
taneczne (oprócz formacji tańca towarzyskiego, zespołów folklorystycznych oraz grup cheerleaders i tap dance) działające w
ośrodkach kultury, klubach, szkołach itp. Wyodrębniono trzy kategorie taneczne: 1. Disco-dance , 2. Taniec nowoczesny (np. rap,
hip- hop, funky, modern, jazz, itp), 3. Widowiska ruchowo-taneczne (np. inscenizacja piosenki, etiuda taneczna, fragment spektaklu). Kategorie wiekowe to: 11-15 lat oraz 16-20 lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 marca 2006. W przeglądzie wzięło
udział 55 zespołów z 17 miast Polski prezentując na scenie 89 układów tanecznych. Ogółem – ilość uczestników: 851 osób.
Jury zwróciło uwagę na bardzo wysoki poziom konkursu - stawiły się najlepsze zespoły warszawskie oraz z całej Polski.
Gościliśmy m. in. zespoły z Włocławka, Białegostoku, Zgierza, Skierniewic, Poznania, Niska, Opoczna, Rakszawy, Puław,
Działdowa, Śmigla, Czarnej, Nadarzyna i Piastowa. Przez cały czas prezentacji widownia Teatru BUFFO była wypełniona
(łącznie z miejscami stojącymi). Na pewno przewinęło się przez nią około 1 000 widzów. Jury Warszawskich Młodzieżowych Spotkań Tanecznych w składzie: Zofia Rudnicka (tancerka, choreograf), Jirina Nowakowska (tancerka, choreograf),
Robert Śliżewski (tancerz, choreograf), Jarosław Domin (aktor) oraz Bartosz Figurski (tancerz, choreograf) przyznało następujące nagrody:
W kategorii I (wiek 11 – 15 lat) DISCO DANCE: wyróżnienia -TAZARO z Warszawy za Piratki oraz VULCAN 2 z Piastowa
za Wszyscy razem, III miejsce - ASTRO z Opoczna, II miejsce - MINI AKCENT z Warszawy, I miejsce - LUZ II z Warszawy;
TANIEC NOWOCZESNY: wyróżnienia - TOXIC z Rakszawy, YA TEY z Poznania oraz MINI AKCENT z Warszawy, III miejsce
- TOP SECRET z Białegostoku, II miejsce - FUKS z Niska, I miejsce - MINI METRO z Warszawy za Uchera; WIDOWISKO
RUCHOWO – TANECZNE: wyróżnienia - STUDIO M z Warszawy oraz ETIUDA I z Puław, III miejsce - PIK-POK ze Zgierza
za Szrot, II miejsce - FIGIELEK z Czarnej za Inwazję nietoperzy, I miejsce - CLASSIC JUNIOR z Włocławka.
W kategorii II (wiek 16 – 20 lat) DISCO DANCE: wyróżnienia - IMPULS z Otwocka, III miejsce - VULCAN I z Piastowa, II i I
miejsca nie przyznano, TANIEC NOWOCZESNY: wyróżnienia: KONTRA 99 z Warszawy oraz AKADEMIA TAŃCA 4-20 ze
Skierniewic, III miejsce - PULS z Warszawy, dwa równorzędne II miejsca FLEX z Warszawy oraz AKCENT z Warszawy,
I miejsce -PHASE ONE z Białegostoku; WIDOWISKO RUCHOWO – TANECZNE: Wyróżnienia - KABARET 41 z Warszawy
oraz PRYZMAT BIS ze Śmigla, III miejsce - JADWISIN PROJECT z Warszawy, II miejsce - FLEX z Warszawy, dwa równorzędne I miejsca - CLASIC z Włocławka oraz AKCENT z Warszawy.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody oraz statuetki. Warto nadmienić, iż Dorożkarni udało się już po raz drugi
namówić do wsparcia imprezy sponsorów – instytucje oraz osoby prywatne (m.in. BUTIK, ORFI, TROLL, SHAPE). Głównym
jednak mecenasem było Biuro Kultury m.st. Warszawy. Ekipa ZIG ZAP- a nakręciła bardzo ciekawy materiał filmowy z konkursu. Pokaz nagrodzonych prezentacji odbył się na Placu Zamkowym podczas DZIECIĘCEJ STOLICY, w niedzielę 21 maja 2006.

TEN TON - FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Piosenki Jacka Cygana
23 kwietnia odbyły się w Dorożkarni eliminacje konkursowe w ramach nowej inicjatywy naszego ośrodka - Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (I edycja – Piosenki Jacka Cygana). Wychodząc z założenia, że jedną z najbardziej
popularnych wśród dzieci i młodzieży form działalności artystycznej jest piosenka, a niestety najczęściej jest ona obecna
w mediach w postaci utworów z tekstami obcojęzycznymi, postanowiliśmy zająć się promocją naszej polskiej rodzimej
twórczości. Idea festiwalu jest ściśle związana z działaniami promującymi polską piosenkę, której atutem są niebanalne,
wartościowe literacko i wychowawczo teksty. Pierwsza edycja regulaminowo skupiła się wokół tekstów jednego z najwybitniejszych polskich autorów tekstów - Jacka Cygana. Jego twórczość to utwory kwalifikujące się do kanonów polskiej piosenki,
wykonywane zarówno przez najwybitniejszych polskich artystów jak i śpiewane przez dzieci i młodzież. Festiwal miał na celu
wyłonienie najlepszych wokalistów do udziału w warsztatach wokalnych prowadzonych przez specjalistów oraz w koncercie
finałowym z akompaniamentem zawodowych muzyków podczas DZIECIĘCEJ STOLICY. W ramach popularyzacji piosenki
z wartościowym tekstem regulamin I edycji festiwalu zobowiązywał jego uczestników do wykonania jednej z wybranych
przez organizatorów piosenek. Specjalnie z myślą o konkursie młodzież z dorożkarniowego Studia Piosenki TŁOCZNIA
DŹWIĘKÓW nagrała płytę z podkładami muzycznymi w nowych aranżacjach Jacka Piorowskiego, na której znalazły się
teksty Jacka Cygana napisane do muzyki różnych polskich kompozytorów. Materiał ten, posłużył w dalszej kolejności wszystkim chętnym do wzięcia udziału w naszym konkursie - byli oni zobowiązani przedstawić jurorom 1 piosenkę z wydanej przez
Dorożkarnię płyty oraz jeden utwór dowolny autorstwa Jacka Cygana. Warto jeszcze nadmienić, że utwory nagrano w dwóch
wersjach, z tzw. playbackiem i bez. Dzięki temu jest to materiał bardzo przydatny do zajęć wokalnych w domach kultury
i szkołach. Eliminacje konkursowe festiwalu odbyły się w następujących kategoriach: 1. Uczniowie szkół podstawowych,
2. Uczniowie gimnazjów, 3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, 4. Zespoły wokalne i duety (skład: do 6 osób).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływał 20 kwietnia 2006 r. W konkursowych eliminacjach udział wzięło 128 uczestników.
Po wysłuchaniu wokalistów, duetów i zespołów uczestniczących w festiwalu jury w składzie: Grażyna Łobaszewska,
Agnieszka Wilczyńska, Jacek Korczakowski, Anna Michalak przyznało nagrody:
W kategorii wiekowej uczniowie szkół podstawowych: I miejsce – Łukasz Lipski, II miejsce – Aleksandra Gójska,
III miejsce – Agnieszka Bieńkowska, wyróżnienie: Eliza Gabler, Kacper Molewski
W kategorii wiekowej uczniowie szkół gimnazjalnych: I miejsce – nie przyznano, II miejsce – Julia Węgrowicz,
III miejsce – Marta Maksymiuk
W kategorii wiekowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci: I miejsce – nie przyznano, II miejsce – Justyna
Chabetek, III miejsce – Marta Zalewska, wyróżnienia: Tatiana Czabańska, Michał Własnowolski
W kategorii duety i zespoły wokalne: I miejsce – Studio Piosenki POPART z Łomży, wyróżnienie – Weronika Chaberek
i Marcin Wincenciak
Największym zainteresowaniem wśród
wokalistów cieszyły się piosenki: Konie
na nieboskłonie, Przyjaciel wie, Czas nas
uczy pogody. Najwięcej nagród zdobyli
wokaliści ze Studia Piosenki POPART
z Łomży. Pomimo wielu interesujących
prezentacji zabrakło autorskich interpretacji i ciekawych pomysłów na daną piosenkę. Poziom wykonań wokalnych był
najwyższy w grupie najmłodszej. Starsi
wokaliści, często bardzo sprawni wokalnie, nie przejawiali dojrzałości scenicznej
ani artystycznej, oryginalnej osobowości. Cieszy nas fakt, że zainteresowanie
konkursem było bardzo duże. Niektóre
osoby zapowiedziały swój udział w kolejnej edycji.

ZDERZENIA TEATRALNE
W dniach od 25 do 28 sierpnia odbyły się w Dorożkarni kolejne ZDERZENIA TEATRALNE – projekt, którego głównym
celem jest konfrontacja dorobku teatrów młodzieżowych działających w małych ośrodkach w Polsce. Główną częścią
projektu był Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form – czyli prezentacje sceniczne wszystkich zaproszonych grup.
Program uzupełniły warsztaty aktorskie (prowadzone przez Ziutę Zającównę) mające na celu podniesienie umiejętności
uczestników oraz dyskusje dotyczące warsztatu teatralnego, a w szczególności takich tematów jak: reżyseria, scenografia,
scenariusz. Dodatkową atrakcją dla młodych twórców była możliwość zapoznania się z ofertą kulturalną Warszawy
– wizyta w Teatrze Powszechnym na spektaklu Słomkowy kapelusz oraz zwiedzanie Starówki i Muzeum Powstania
Warszawskiego.
W całym projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. W sumie uczestniczyło w pokazach i warsztatach 64 uczestników;
8 zespołów pokazało 9 spektakli. Gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest działający w Dorożkarni Teatr FIAKIER.
Pierwszego dnia – 25 sierpnia- wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć Pochwałę głupoty Erazma z Rotterdamu - monodram w znakomitym wykonaniu Ziuty Zającówny, aktorki, pedagoga krakowskiej PWST, laureatki wielu festiwali teatralnych.
Przez całą sobotę – 26 sierpnia – trwał właściwy Przegląd Teatrów Małych Form. Do udziału w nim zaproszono zespoły
teatralne działające w małych ośrodkach, które zaprezentowały spektakle o bardzo zróżnicowanym charakterze. Były to:
GRUPA TEATRALNA BOK z Bolesławca z przedstawieniem Życie Pi, SCENA 05 z Radomia z przedstawieniem Makijaż,
TEATR 112 z Kościana ze spektaklem Katarynka i Janko Muzykant (cykl: Lektury szkolne inaczej) oraz przedstawieniem
Topór, TEATR KAMIENNY ze Świeszyna ze spektaklem Strumień, ZESPÓŁ PROGRESS z Rabki z przedstawieniem Halo,
gdzie jesteście?, TEATR BRAMA z Goleniowa ze spektaklem Poszukiwacze szczęścia, Teatralne Studio Młodych ALTER
EGO z Drezdenka z przedstawieniem Anioły nie kłamią, Teatr Akademicki ProForma z Leszna ze spektaklem Inaczej.
Zespoły zaprezentowały przedstawienia o bardzo zróżnicowanej formie, czerpiące z różnych źródeł inspiracji: muzyki,
literatury, kina i plastyki. Po spektaklach odbywały się dyskusje dotyczące przedstawień (przede wszystkim zastosowanych
w nich środków teatralnych), w których głos zabierała większość uczestników.

Do najciekawszych zespołów należały: TEATR PROGRESS z Rabki (nagroda uczestników ZDERZEŃ), TEATR 112
z Kościana (laureat ZDERZEŃ 2005), GRUPA TEATRALNA BOK z Bolesławca oraz TEATR KAMIENNY ze Świeszyna.
W przeglądzie wzięło udział 2 młodych ludzi piszących dla teatru, którzy są laureatami ogólnopolskiego konkursu
NA SCENĘ 2006 ( DK Włochy) - M. Rogalski i M. Tylka oraz dwie obserwatorki: Pani Anna Łoboda z Domu Kultury
w Warce (instruktorka) i Pani Hanna Wiśniewska (metodyk, polonistka LXIII LO im. Kossutha w Warszawie). Na inauguracji
imprezy byli dziennikarze DZIENNIKA i gazety PASSA.
W niedzielę (27 sierpnia) w godz.10.00-14.00 odbyły się warsztaty aktorskie, w których wzięły udział wszystkie zaproszone grupy teatralne. Warsztaty prowadziła Ziuta Zającówna. Po południu nastąpiło ogłoszenie wyników plebiscytu publiczności na najciekawszy spektakl, a wieczorem młodzież udała się do Teatru Powszechnego na spektakl Słomkowy kapelusz
Eugene Labiche’a w reż. Piotra Cieplaka. Ostatniego dnia projektu (28 sierpnia) uczestnicy ZDERZEŃ TEATRALNYCH
udali się na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego. Należy podkreślić, że wszystkie przedstawienia inspirowały
do rozmów i dyskusji w przerwach, a uczestnicy ZDERZEŃ bardzo chwalili program i atrakcje dodatkowe. Podsumowując
prezentacje chwalono pokaz monodramu Ziuty Zającówny, bardzo ciekawy sposób prowadzenia omówień spektakli
z udziałem wszystkich uczestników, niekonkursowy charakter przeglądu (uczestnicy wybierają spośród siebie najciekawszy
spektakl) oraz ciepłą atmosferę służącą otwieraniu się, mówieniu bez zahamowań o teatrze i świecie. Projekt zaowocował
dalszą współpracą i wymianami grup teatralnych między sobą.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki
WYGRAJ SUKCES
Już po raz szósty odbyły się w Dorożkarni zarówno wstępne (w marcu) jak i regionalne (w maju) eliminacje do Konkursu
WYGRAJ SUKCES. W 2001 roku z uwagi na znaczenie oraz jakość artystyczną przeglądu postanowiliśmy włączyć się do
wspólnych działań z organizatorami imprezy (Domem Kultury w Tarnobrzegu oraz Agencją Reklamową PRO-MEDIA).
W dniu 29 marca w godz. 9.00 – 11.00 zaprosiliśmy do Dorożkarni uczestników eliminacji I stopnia. Młodzi artyści
(w wieku od 7 – 20 lat) jak zwykle wykonali dwie piosenki w jęz. polskim – jedną obowiązkową z pakietu WYGRAJ
SUKCES, a druga dowolną. Eliminacje wstępne całego konkursu, (które odbywały się między 17 marca a 8 kwietnia 2006)
zgromadziły ogółem 1906 dzieci i młodzieży z całego kraju. Eliminacje I stopnia odbyły się w tym roku w 46 miastach,
w tym m.in. w Dorożkarni. Natomiast eliminacje półfinałowe (w 16 miejscowościach) miały miejsce w naszej instytucji
- 24 maja. Odbyły się dla kilkudziesięciu młodych wokalistów, którzy „przebrnęli” przez I eliminacje w Warszawie i w okolicach.
Celem każdej edycji konkursu jest przedstawienie dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek oraz
promowanie dziecięcej twórczości artystycznej. Uczestnicy występują w 4 kategoriach wiekowych, a jury ocenia walory
głosowe, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny kandydatów. Główną nagrodą finału każdej edycji Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES jest 6-dniowa wycieczka do Eurodisneylandu pod
Paryżem dla zwycięzcy i instruktora. Koncert finałowy odbywa się w Tarnobrzegu. Warto zaznaczyć, że jedną z głównych
laureatek finału WYGRAJ SUKCES była Ada Piotrowska z TŁOCZNI DŹWIĘKÓW, która zajęła III miejsce w I kategorii
wiekowej.

Festiwal filmowy BEST OFF
BEST OFF’2005 czyli przegląd najlepszych filmów polskiego kina niezależnego odbył się w Dorożkarni 17 grudnia o godz.
18.00. Była to już druga edycja tej coraz większej i coraz bardziej prestiżowej imprezy, którą zainicjowaliśmy w roku 2005
w połączeniu z realizacją projektu OFF Polska (organizowanego na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza). BEST OFF jest
dwugodzinną prezentacją tego, co najlepsze w danym roku w niezależnej produkcji filmowej. BEST OFF jest (niezmiennie)
festiwalem festiwali, bowiem pokazujemy filmy nagrodzone na największych ogólnopolskich festiwalach filmów niezależnych takich jak: „Jutro filmu”, KRAKFFA, „OFF Cinema”, OKFA, „Zoom - Zbliżenia”, Oskariada, KAN, FeFe – Felliniada,
„Filmowe Zwierciadła”, „Kadr”, „Klatka”, „Wydmy” i wielu innych, Celem naszego przeglądu jest nie tylko promocja autorów
najlepszych filmów i ich dzieł, ale przede wszystkim uwrażliwienie na bardzo szeroką problematykę kina niezależnego.
Podczas drugiego festiwalu najlepszych krótkich filmów niezależnych pokazano osiem filmów, które spotkały się z bardzo
dobrym przyjęciem. Były to: Melodramat w reż. Filipa Marczewskiego, Stadium w reż. Marka Cichego, Marco P i złodzieje
rowerów w reż. Bodo Koxa, Inny świat w reż. Wojciecha Wikarka, Motyle w reż. Marka Kosowca, Działka w reż. Alicji
Hamerskiej, Jam Session w reż. Izabeli Plucińskiej oraz Pani Agnieszka w reż. Agnieszki Grandowicz. Grand Prix festiwalu
w wysokości 2000 zł w głosowaniu publiczności przyznano zdecydowaną większością głosów animacji Jam Session wyreżyserowanej przez Izabelę Plucińską. Na festiwalu obecni byli przedstawiciele festiwali filmów niezależnych takich jak
„Zoom – Zbliżenia”, Jutro filmu”, KAN, KRAKFFA, OKFA, a także autorzy zaprezentowanych filmów. Po pokazach odbył
się bankiet-spotkanie z organizatorami festiwali i autorami filmów, na którym dyskutowano o dalszej współpracy i planach
rozwoju festiwalu (w tym o nowym międzynarodowym projekcie OFF EUROPE i jego pierwszemu etapowi realizowanemu
w gronie krajów nadbałtyckich - OFF BALTICA).

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY SZOPKA, ANIOŁ
Od 7 lat organizujemy w Dorożkarni konkurs plastyczny na wykonanie szopki i anioła. Z biegiem czasu coraz więcej
pięknych prac bierze udział w rywalizacji, a każda edycja konkursu ogłaszana jest pod koniec roku wraz ze Świętami
Bożego Narodzenia. Regulaminy są rozsyłane do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Mokotowa oraz do
większości warszawskich domów kultury, ale w konkursie biorą udział uczestnicy z całego kraju. Dlatego też projekt ten
ma już charakter ogólnopolski – napływają prace z wielu ośrodków, które czerpią informacje o konkursie SZOPKA,
ANIOŁ z naszej strony internetowej.
Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne: Szopkę i Anioła. Mogą w nim wziąć udział dzieci od 4 do 16 lat.
Nagrody są przyznawane w 4 grupach wiekowych: 4 – 6 lat, 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 –16 lat. Jury ocenia prace
wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów (papier, masa solna, plastelina, drewno, gips, glina
i inne). Wręczenie nagród – wernisaż wystawy odbył się 17 stycznia o godz. 11.00 w Dorożkarni. Na tę uroczystość
zaproszeni zostali wszyscy laureaci, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy i nagrodzone.
Konkurs cieszył się zawsze dużym zainteresowaniem. W ostatniej jego edycji wzięło udział 586 uczestników, a w wystawie połączonej z rozdaniem nagród -190 uczestników (50 nagrodzonych i wyróżnionych + 140 ). Wszystkie prace, podobnie jak w latach poprzednich prezentowały wysoki poziom artystyczny. W skład jury weszli: Barbara Neubart – artysta
rzeźbiarz, pedagog, autor programów nauczania plastyki w szkole, Monika Klimowska – artysta grafik, Piotr Bukowski
– artysta malarz. Najmocniejszą grupą wiekową, jak każdego roku, była grupa dzieci w wieku 7-10 lat (najwięcej prac i na
najlepszym poziomie). Najsłabiej prezentowała się grupa młodzieżowa (14-16 lat), także w grupie dzieci 11-13 lat trudno
było znaleźć dużo ciekawych pod względem artystycznym prac (jest to prawdopodobnie podyktowane dominującym
w tym wieku kryzysem w twórczości plastycznej). Mimo to, udało się wybrać jury wiele interesujących prac z 586 nadesłanych (w tym 546 aniołów, 40 szopek) z 33 szkół i ośrodków kultury. Z uwagi na bardzo dużą ilość nagrodzonych osób nie
podajemy nazwisk laureatów (protokół z obrad jury - do wglądu w Dorożkarni).

PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE
Projekt Wokalny SINGING IS IT!
W dniach 27-29 stycznia 2006r. odbyło się w Berlinie spotkanie przygotowawcze międzynarodowego projektu wokalnego
Singing is it! finansowanego z funduszy europejskich i realizowanego przez instytucje kulturalne 4 krajów: Niemiec, Anglii,
Włoch i Polski.
Spotkanie dla organizatorów przeprowadzone zostało w celu ustaleń dotyczących idei projektu, formy spotkań warsztatowych, zakresu uczestnictwa poszczególnych krajów. W trakcie dyskusji ustalono, ze praca będzie miała charakter warsztatowy - w warsztatach wezmą udział osoby w wieku od 15 do 20 lat, a decyzję o składzie grup (10-15 osobowych)
podejmą organizatorzy poszczególnych krajów, według własnego uznania. Dorożkarnia została zaproszona do udziału
w przedsięwzięciu na wniosek niemieckiego organizatora - ośrodek Camino z Berlina, ale w trakcie realizacji okazało się,
że doświadczenie naszej instytucji w organizowaniu dużych projektów międzynarodowych predysponuje Dorożkarnię
do przejęcia roli głównego organizatora (na wniosek innych partnerów). Projekt zakłada, że wokaliści reprezentanci
poszczególnych miast (Berlina, Rzymu, Warszawy i Londynu) wspólnie tworzą piosenki oparte na własnych refleksjach
wokół hasła „dom”. Każdy z uczestników będzie miał inne wyobrażenie na ten temat i inne doświadczenia. Grupy z Berlina
i Londynu składające się z emigrantów żyjących w tych społecznościach będą miały zupełnie inne pomysły od uczestników
z Włoch czy Polski. Projekt ten prowadzi uczestników przez proces kreatywnego pisania tekstów i przekształcania
go w tekst współgrający z muzyką. Teksty będą pisane tak aby mogły być zaśpiewane i przedstawione wspólnie
w międzynarodowym gronie. Wszystkie powstałe utwory zostaną nagrane w profesjonalnym studio oraz przedstawione
publiczności na zakończenie projektu. Projekt ma nauczyć dorosłą młodzież umiejętności pisania piosenek, komponowania
i przedstawiania publicznego, rozważając hasła takie jak „dom” i „różnice”. Bezpośrednie doświadczenie międzykulturowej
wymiany, będzie dla uczestników bardzo ważne. Także dla liderów z poszczególnych krajów możliwość wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy w projekcie międzynarodowym, stanie się poszerzy ich umiejętności zawodowych.
Na warsztatach w poszczególnych krajach uczestnicy przygotują (skomponują) po 4 piosenki, a na wspólnych warsztatach
powstaną kolejne 4. Następnie piosenki zostaną nagrane na płytę i zaprezentowane na wspólnym koncercie finałowym.
W dniach 1- 3 grudnia 2006 roku odbyło się w Rzymie kolejne spotkanie organizatorów projektu. Zostały na nim ustalone
szczegóły przyszłej pracy oraz harmonogram warsztatów: 17-24 lipca 2007 (Włochy), 2-9 września lub październik 2007
(Anglia), 25-31 marca 2008 (Polska). Warsztaty w Polsce mają być połączone z koncertem finałowym, natomiast spotkanie ewaluacyjne uczestników projektu ma się odbyć we Włoszech – w lipcu 2008 roku. Projekt jest działaniem długofalowym – obejmuje okres aż 3 lat.

TEATR BEZ KOTA
NA FESTIWALU PLAY OFF
W dniach 5 -11 czerwca 2006 roku Teatr BEZ KOTA wziął udział w międzynarodowym festiwalu PLAY OFF 06
w Gelsenkirchen w Niemczech. Impreza została zorganizowana z myślą o uczczeniu Mundialu 2006, a jej głównym
organizatorem był Konsol Theater w Gelsenkirchen. Ideą festiwalu, którego pełna nazwa brzmiała Festiwal Teatrów
Młodzieżowych PLAY OFF było zaproszenie do wspólnego działania, ale przede wszystkim do pokazów teatralnych,
wybranych reprezentantów tych krajów, które zakwalifikowały się do udziału w Piłkarskich Mistrzostwach Świata.
Przeprowadzono eliminacje pośród tak egzotycznych państw jak: Ekwador, Togo, Trinidad i Tobago, Południowa Korea,
Południowa Afryka, Meksyk. Z Polski zgłoszono 4 zespoły, z których dyrektor artystyczny festiwalu Andre Wulfing wybrał
Teatr BEZ KOTA ze spektaklem Maanam być lepiej. Celem festiwalu było spotkanie różnych kultur oraz poznanie ich
poprzez obserwację przedstawień, a także udział we wspólnych warsztatach.

MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY CERAMICZNE
WIEŻA BABEL
Międzynarodowe Warsztaty Ceramiczne Wieża Babel odbyły się w Berlinie w dniach od 30 września do 7 października
2006. Na zaproszenie głównego organizatora projektu, którym był Młodzieżowy Ośrodek Kultury Villa Pelikan, wzięła
w nich udział m.in. dorożkarniowa Pracownia Ceramiczna GLINIARNIA. Uczestnicy warsztatów (po 6 z każdego kraju
w wieku od 9-18) zostali podzieleni na trzy czteroosobowe, polsko- niemieckie grupy. Tematem warsztatów było wspólne
wykonanie z gliny Wieży Babel. Po przypomnieniu sobie (i innym) przypowieści biblijnej, grupy miały za zadanie zaprojektowanie i wykonanie z gliny obiektu, który kojarzyłby się im z legendarną wieżą. Pomimo początkowych trudności
w komunikacji wynikających z bariery językowej, po pewnym czasie dzieci nawiązały ze sobą dobry kontakt i prace
wykonane zostały zgonie z pierwotnymi projektami i w wyznaczonym czasie. Zadanie nie tylko zmobilizowało uczestników warsztatów do pracy, ale wywołało również ducha zdrowej rywalizacji, a co za tym idzie spowodowało integrację
polsko – niemieckich zespołów. W trakcie pracy w każdej z grup wyłonił się lider, który kierował działaniami i decydował
o ostatecznym efekcie. Uczestnicy warsztatów przekonali się, że pomimo trudności w komunikacji można jednak nawiązać
porozumienie i wziąć udział we wspólnym „akcie twórczym”. Efektem prowadzonych warsztatów były trzy formy rzeźbiarskie, z których uczestnicy byli bardzo dumni. Praca nad projektami sprawiła im wiele radości i była doskonałą zabawą, ale
zintegrowała również zespoły i nauczyła zdrowej rywalizacji. Wszystkie wykonane wieże zostały wypalone i poszkliwione.
Projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży Jugendwerk.

MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY FILMOWE
EXPRESSIS NON VERBIS

Po raz kolejny odbyły się też w roku 2006 Międzynarodowe Warsztaty Filmowe (30 lipca – 6 sierpnia, Połczyn Zdrój), tym
razem pod tytułem Expressis non Verbis. Dorożkarnia była głównym organizatorem projektu. Warsztaty zorganizowane
zostały ze środków Unii Europejskiej (Narodowa Agencja Programu Młodzież) dla młodzieży w wieku od 16 do 25 lat
z Polski, Białorusi, Ukrainy i Niemiec. Były kontynuacją działań podjętych przy poprzednich trzech edycjach warsztatów
(w 2003 Nieoczekiwana Zmiana Miejsc, w 2004 Między jawą a snem, a w 2005 Nieporozumienie – we wszystkich projektach brało udział ponad 100 młodych ludzi z Szwecji, Grecji, Niemiec, Słowacji, Białorusi, Ukrainy i Polski).
Podobnie jak w latach ubiegłych celem wymiany było nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy artystycznie uzdolnioną młodzieżą z różnych krajów Europy poprzez realizację wspólnych prac filmowych pod okiem dwóch doświadczonych
instruktorów pracowni filmowej Dorożkarni: scenarzysty i reżysera filmowego. Uczestnicy warsztatów podzieleni na cztery
międzynarodowe ekipy filmowe (w każdej ekipie musiał być przynajmniej jeden reprezentant każdego kraju biorącego
udział warsztatach) realizowali napisane wcześniej (według wskazówek przesłanych przez organizatorów) scenariusze.
Podczas warsztatów zrealizowano 5 krótkich filmów fabularnych:
• Rosyjska ruletka: scenariusz i reżyseria - Anton Kalinik, Walery Cherednik, oraz Tatiana Tumanowa, charakteryzacja
- Elena Gorlachowa, montaż – Filip Konecki, Christian Witt
• Saved: scenariusz i reżyseria – Vira Iwanowa, asystenci: Ecelino Jonescu, Katja Viergutz, Elizo Możowa, Anna Michaliowa,
zdjęcia – Tobias Pleban, charakteryzacja Anna Michaliowa grali – Mira Graczyk, Ecelino Jonescu, Mateusz Olszewski, Anna
Michalowa, Katja Viergutz, Viktoria Strigankowa,
• Nadaw: scenariusz i reżyseria: Agata Wojcierowska, Maja Olenderek, zdjęcia – Maja Olenderek, Agata Wojcierowska,
produkcja – Mateusz Olszewski, montaż – Filip Konecki, grała Tatsiana Kuchta
• Cafe Surprise: scenariusz I reżyseria – Max Korwin, kamera – Kate Haase, światło – Alexander Schult, Katja Viergutz,
montaż – Arne Mroos, Katja Viergutz, kostiumy i charakteryzacja – Nastia Poda, Tatsiana Kuchta, grali – Walery Cherednik,
Arne Mross, Tatsiana Kuchta
• Bon appetite: reżyseria – Siergiej Żbankow, zdjęcia – Agata Wojcierowska, Maja Olenderek, montaż – Arne Moos, Tobias
Pleban.
Zorganizowano publiczną prezentację powstałych filmów. Na finał zaproszono do miejscowego kina publiczność Połczyna
Zdroju, przedstawicieli instytucji wspierających: Urzędu Miasta i Gminy, Centrum Kultury, Hotelu „Polanin”. Podczas
uroczystości obok prezentacji odbył się Plebiscyt Publiczności. W jego wyniku zostały nagrodzone następujące filmy
i ich twórcy: za najlepszą reżyserię – Maja i Agata za film Adnew (Polska), za najlepsze kreacje męskie – Walerij za 2 role
w filmach Rosyjska ruletka i Cafe Suprise (Białoruś), za najlepszą kreację żeńską:- Tanja za rolę w filmie Adnaw (Białoruś),
za najlepsze zdjęcia: Martin za film Rosyjska ruletka (Niemcy), za najlepszy montaż filmowy – Tobi za film Bon appetite
(Niemcy), za najlepszą scenografię – Nastia za film Cafe Suprise (Białoruś) oraz za najlepszy make-up – Nastia za filmy Cafe
Suprise i Rosyjska ruletka (Białoruś).

TEATR FLEX W PROJEKCIE
CGE CULTURE GOES EUROPE
W dniach 17 – 28 lipca odbyły się w Erfurcie międzynarodowe warsztaty taneczne Tożsamość, konflikty i sposoby ich
rozwiązywania wyrażone przez taniec i teatr tańca, które były częścią projektu CGE CULTURE GOES EUROPE. Projekt
zrealizowano w ramach programu wymiany młodzieży, a wzięli w nim udział uczestnicy z Bułgarii, Serbii, Macedonii, Bośni,
Niemiec oraz Polski. Polskę reprezentował zespół tańca FLEX z Dorożkarni. Warsztaty przeznaczone były dla młodzieży
związanej z tańcem i teatrem, reprezentującej bardzo różny poziom techniczny. Część uczestników kładła nacisk na zawartość merytoryczną projektu, związaną z dyskusjami nad problematyką tożsamości, granic i problemów z tym związanych,
podczas kiedy niektórzy oczekiwali projektu artystycznego, w którym najważniejszą rolę odgrywać miały zajęcia taneczne
i teatralne. Rozłam ten był głównym zagrożeniem dla projektu, ale w końcowym rezultacie okazał się być również jego
siłą. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli: główny organizator ze strony niemieckiej - Markus Rebitchek,
francuska specjalistka od technik związanych z projektami wymiany młodzieży - Margaux Richet, a od strony artystycznej:
szefowa grupy serbskiej - Iwana Askovicz oraz Karol Urbański (opiekun teatru FLEX). Zajęcia codzienne składały się
z dwóch bloków: jednego poświęconego dyskusjom i grom mającym umożliwić uczestnikom zmierzenie się z problemami
będącymi tematem projektu oraz części artystycznej, na którą składały się: rozgrzewka taneczna, zajęcia z pantomimy
i innych technik związanych z teatrem tańca oraz physical theatre. Druga część projektu poświęcona była przygotowaniom
do finałowego przedstawienia, będącego podsumowaniem projektu. Spektakl ten został pokazany na scenie Staat Garten
będącej znaczącym miejscem na off-owej scenie Erfurtu.
Oprócz tych zajęć uczestnicy mieli możliwość prezentowania swoich kultur i wzajemnego poznawania się podczas wieczorów kulturalnych. Grupa polska przedstawiła historię polskich tańców narodowych wplecioną w historię Polski, zaprezentowała dokonania Dorożkarni, przygotowała skromny poczęstunek, na który składały się specjały polskiej kuchni oraz
zorganizowała dyskotekę w rytm przebojów polskiej muzyki z lat osiemdziesiątych. Równocześnie mogła poznać zjawiska
typowe dla kultur krajów innych uczestników. Projekt zakończył się sukcesem tak merytorycznym jak artystycznym.
Udało się zintegrować młodzież z różnych krajów, pokazać różne spojrzenia na problemy tożsamości w różnych kontekstach narodowych i kulturowych. Dla wielu uczestników było to pierwsze zetknięcie z tańcem na profesjonalnym poziomie
i różnymi technikami teatralnymi. Udało się stworzyć finałowe przedstawienie. Udało się nawiązać kontakty z organizacjami młodzieżowymi i artystycznymi z poszczególnych państw- uczestników programu, co stwarza możliwość realizacji
następnych projektów zarówno stricte artystycznych jak i społeczno-edukacyjnych.

TEATR ZAMIAST I FLEX
W JAPONII
W dniach 28 października – 9 listopada 2006 roku dwie dorożkarniowe grupy: Teatr ZAMIAST i Teatr Tańca FLEX przebywały w Japonii, prezentując tam specjalny program przygotowany w ramach projektu, który Dorożkarnia wraz z Polsko-Japońską Fundacją Współpracy Kulturalnej realizuje począwszy od 2005 roku. Wśród wspólnych inicjatyw promujących
polską kulturę w kraju naszych egzotycznych przyjaciół znalazł się zorganizowany w Japonii jeszcze w lutym 2005 pokaz
Polskie tańce narodowe w Japonii oraz warsztat taneczny (pod tym samym tytułem), przeznaczony dla młodzieży japońskiej przebywającej w Warszawie (luty 2006).
Wyprawa Teatru ZAMIAST i FLEX została przygotowana przez czterech partnerów: Polsko-Japońską Fundację Współpracy
Kulturalnej, Hamakita Internationale Asociation, Shinshiro Internationale Asociation oraz Dorożkarnię. Godzinny program
zrealizowany z myślą o japońskiej wędrówce naszych młodych wykonawców nosił tytuł Dookoła świata i był złożony
z 22 utworów. Widzowie zaproszeni zostali do wzięcia udziału w roztańczonej i rozśpiewanej podróży dookoła świata.
Wędrówkę rozpoczęli od tego co najwspanialsze w polskiej tradycji – Narodowych Tańców Polskich i poprzez utwory odwołujące się do tradycji Indian, mieszkańców Indonezji, Kuby, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Turcji dotarli do Ameryki
– kolebki światowych musicali. Przedstawienie obrazuje „z przymrużeniem oka” spojrzenie polskiej młodzieży na kulturę
polską, a także innych krajów z różnych zakątków świata.
Pomimo poczucia silnej tożsamości kulturowej młodzież z Polski jest otwarta na twórczość innych narodów. Młodzi ludzie
zafascynowani tym co obce, nowe i „egzotyczne”, przyglądając się kulturze innych krajów stale odkrywają jej współczesne
trendy, ale też odszukują pierwotne korzenie. Realizując Dookoła świata, młodzież z Teatru ZAMIAST i FLEX postanowiła
zaprezentować japońskiej publiczności swoje wyobrażenia i doświadczenia inspirowane międzykulturową wymianą.
Program Dookoła Świata prezentowany był w dwóch japońskich miastach: Hamamatsu i Shinshiro. W Hamamatsu odbyło
się 7 pokazów w szkołach (5 – w gimnazjach, 2 – w liceach), 1 pokaz w profesjonalnym teatrze oraz 1 prezentacja w dużym
miejskim parku (amfiteatr). W Shinshiro młodzież wystąpiła dwukrotnie: raz w dużym teatrze i raz w szkole licealnej.
Koncertom towarzyszyły wycieczki do świątyń, muzeów, pałaców oraz na Fuji Jama. Odbywały się też spotkania
z młodzieżą i dziećmi w japońskich szkołach. W całym programie wzięło udział 31 osób z Dorożkarni (w tym 4 instruktorów), a wszystkie pokazy obejrzało ok. 4500 widzów.W trakcie pobytu w Japonii polscy artyści mieszkali w prywatnych
domach, goszcząc u japońskich rodzin, z którymi nawiązali prawdziwe przyjaźnie. Jeden z japońskich zespołów Taiko-500,
z którym młodzież występowała w Hamamatsu będzie gościem Dorożkarni w maju 2007 roku. Na zakończenie warto
dodać, że uczestnicy projektu zostali bardzo uroczyście i oficjalnie powitani w miejskim ratuszu w Hamamatsu przez
Burmistrza Miasta.

Internacional Art Sommer
KRZYŻOWA
Na zakończenie warto dodać, że jak co roku Dorożkarnia była współorganizatorem Warsztatów w Krzyżowej – Międzynarodowego Lata Artystycznego (14 – 26 lipca 2006). Lato Artystyczne w Krzyżowej to spotkanie studentów szkół artystycznych oraz młodzieży szkół średnich podczas wspólnej pracy warsztatowej. Autorami projektu są Anna Michalak (Dorożkarnia) i Marek Stanielewicz (ASP Wrocław). Warsztaty odbywają się na poziomie podstawowym (teatr, ceramika, taniec)
oraz zaawansowanym (grafika, rzeźba). Projekt, mimo 9 edycji, nie doczekał się jeszcze stałego źródła finansowania. Z tego
powodu w roku 2006 odbyły się tylko cztery warsztaty (teatr, taniec, ceramika, grafika), w których ogółem wzięło udział 60
osób. Dorożkarnię reprezentowali uczestnicy Studia BEZ KOTA oraz Teatru ZAMIAST. Zajęcia teatralne, w których wzięło
udział 12 osób, prowadziła tam Anna Michalak – dyrektor Dorożkarni, a taneczne (36 osób) – Iza Borkowska, instruktor
tańca w Dorożkarni.

BALTMET EXCHANGE
W dniach 8 – 25 listopada 2006 roku zastępca dyrektora Dorożkarni – Maria Niedziółka przebywała w Helsinkach, zaproszona
do udziału w projekcie BaltMet Exchange. Głównym organizatorem projektu jest Departament Kultury w Helsinkach, a realizują
go Departamenty Kultury pięciu nadbałtyckich miast: Helsinek, Tallina, Rygi, Wilna i Warszawy (projekt jest nadal w trakcie realizacji). Podstawowym założeniem programu jest wymiana pracowników kultury w celu dzielenia się doświadczeniami i wzbogacania wiedzy o działalności kulturalnej nadbałtyckich sąsiadów. Podczas swojej trzytygodniowej wizyty studyjnej każdy uczestnik
programu jest zobowiązany zarejestrować obserwacje i wrażenia na internetowym blogu, a po powrocie do swojego kraju
– w kwestionariuszu zawierającym wnioski oraz w raporcie finałowym. Sporządzone materiały mają posłużyć jako materiał wyjściowy do dyskusji poszczególnych Departamentów Kultury na temat pojęcia „mobility” i rozwoju współpracy międzynarodowej
krajów nadbałtyckich. Efekty poszczególnych „studiów” są zamieszczane na stronie http://exchange.baltmet.org/ w linku: blogs
oraz w Feedback Report oraz Final Report, które otrzymuje Departament Kultury w Helsinkach.
Program Marii Niedziółki obejmował kilkanaście wizyt w różnych instytucjach kulturalnych Helsinek, udział w seminariach
i konferencjach (m.in. Mobile Home, poświeconej zagadnieniom wymiany kulturalnej i zorganizowanej w ramach IETM
- Informal European Theatre Meeting), spotkania z organizatorami kultury, miejscowymi artystami, wizyty w teatrach,
muzeach, galeriach oraz udział w festiwalach.
Największą wartością programu była możliwość porównania struktury organizacyjnej instytucji kulturalnych obu miast,
różnych metod pracy w obszarze kultury oraz obserwacja odmiennych metod edukacyjno-wychowawczych stosowanych
wśród dzieci i młodzieży. Wizyty w tak wielu miejscach związanych z działalnością kulturalną miasta i spotkania z tak dużą
liczba osób pracujących „w kulturze” dawały szansę do bardzo rzetelnych obserwacji i analiz, które obecnie służą usprawnieniu wielu aspektów działalności macierzystej instytucji. Pierwszym wymiernym „efektem” programu jest uruchomienie
angielskiej wersji strony internetowej Dorożkarni, zmiana druków promocyjnych oraz opracowanie kolejnych wniosków
unijnych. Zawarte w Helsinkach kontakty na pewno zaowocują wspólnymi projektami, nie tylko polsko-fińskimi, ale też
- dzięki poznaniu innych uczestników BaltMet Exchange (Marion Ründal z Estonii oraz delegacje Biur Kultury z krajów
nadbałtyckich), czy uczestników ITEM Conference (Susa Pop i Mervi Appel z Culture Office of Mariehamn) - również innymi międzynarodowymi. 12 grudnia 2006 roku odbyło się w Dorożkarni spotkanie, w którym uczestniczyła Urszula Kwiatek
wizytująca Wilno w ramach BaltMet Exchange. Wykorzystując wymienione z nią kontakty Dorożkarnia zamierza nawiązać
współpracę również z Wilnem, gdy miasto to zostanie w 2009 roku European Capital of Culture.

PERFORMING ARTS AS CATALYST TO ADULT EDUCATION
W dniach 21-24 września Eurokoordynator Dorożkarni Maryna Czaplińska wzięła udział w Seminarium Kontaktowym
Programu Sokrates-Grudtvig 2, które odbyło się na Malcie i było zorganizowane przez Maltańską Narodową Agencję
Programu Sokrates-Grudtvig 2. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 21 krajów, którzy wyniku „burzy mózgów” i giełdy
projektów podzielili się na 12 zespołów programowych. Maryna Czaplińska uczestniczyła w pracy grupy, w której skład
weszli przedstawiciele Finlandii, Austrii, Niemiec, Malty, Polski i Wielkiej Brytanii. W wyniku wspólnych prac powstał zarys
projektu poświęconego edukacji artystów-instruktorów sztuk performatywnych (teatr, muzyka, taniec) pod tytułem Stages
of Learning (Stage – scena oraz etap nauczania). Projekt przewiduje zorganizowanie warsztatów we wszystkich krajach
projektu, w których programie, oprócz wymiany doświadczeń w metodyce nauczania, przewidziane jest edukacja międzykulturowa oraz uczestnictwo w działaniach artystycznych. Efektem projektu ma być m.in. wydanie płyty oraz podręcznika
dla innych instruktorów zainteresowanych edukacją międzykulturową. Realizacja całego projektu przewidziana jest na lata
2007-2008, a warsztaty w Polsce mają się odbywać w końcu kwietnia 2007.

Pozostałe projekty międzynarodowe - Żyję tu i teraz! oraz prezentacja projektu Korzenie na konferencji ENCC
zostały już omówione w części dotyczącej projektów społecznych.

KRAJOWE
WARSZTATY
ARTYSTYCZNE
Jak już wspomnieliśmy bardzo ważnym elementem w działalności Dorożkarni są warsztaty artystyczne. Oprócz warsztatów stacjonarnych (omówionych
powyżej) i wyjazdowych warsztatów międzynarodowych (również omówionych powyżej) organizujemy warsztaty wyjazdowe dla dorożkarniowych
grup artystycznych: zimowe i letnie, podczas których dzieci i młodzież realizują nowe spektakle, wystawy, koncerty oraz przygotowują się do udziału
w planowanych w ciągu roku wydarzeniach kulturalnych.
W roku 2006 odbyły się tradycyjne zimowe warsztaty wyjazdowe: teatralno-wokalne Teatru ZAMIAST i Grupy Tańca Nowoczesnego EXCEED oraz
filmowe Pracowni Filmowej FILMOWA DOROŻKA w Jadwisinie. Również
w Jadwisinie miały miejsce letnie warsztaty taneczne, w których udział wzięła młodzież ze Studia BEZ KOTA oraz zespoły z Domu Kultury Śródmieście
(Kabaret 41. Slyde, Flesz). Warsztaty prowadził białoruski tancerz, choreograf i pedagog – Oleg Saprończyk, Bartek Figurski (choreograf oraz tancerz
Teatru ROMA) oraz Iza Borkowska (instruktor Dorożkarni).
Wakacyjne warsztaty odbyły się także w Ojcówku – pracowała tam młodzież
z Teatru ZAMIAST, z Grupy Tańca Nowoczesnego EXCEED i z Grupy Tanecznej SWITCH.
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NAGRODY
• I Festiwal Piosenki SŁOWIKONADA w Domu Kultury ZACISZE,
luty 2006 r., udział wokalistów ze Studia Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW:
w Kategorii III (10-12 lat) - II miejsce – Adrianna Trefoń (Jury nie przyznało
I nagrody w tej kategorii), III miejsce – Katarzyna Olasz; w Kategorii IV
(13-15 lat) - II miejsce – Agnieszka Partyka; w Kategorii V (16-25 lat)
- I miejsce – Weronika Kmita, III miejsce – Anna Tańska
• VII Przegląd Teatrów Amatorskich SPOT, Dom Kultury Zacisze, marzec
2006 r.: GRAND PRIX dla Teatru FIAKIER za spektakl Poza granicami
absurdu, (jury w składzie: Hanna Baltyn, Robert Walkowski, Antoni Barłowski)
• Ogólnopolskie Zawody Break-Dance CHECK THE FLOW w Dom Kultury Praga, marzec 2006 r.: II miejsce dla Grupy Tańca Ulicznego KINGZ OF
WARSAW (dawniej SUDDEN FLASH)
• V Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA pod honorowym patronatem Urzędu m.st. Warszawy przy
współpracy Biura Kultury i Biura Edukacji, Dom Kultury WŁOCHY, marzec
2006 r.: w konkursie plastycznym: w I kategorii wiekowej – dzieci od 7
do 11 roku życia - I nagroda - Hubert Nowak, wyróżnienie - Dagmara
Gawlik oraz Marysia Buszmicz; w II kategorii wiekowej – młodzież od 12
do15 roku życia: I nagroda - Magdalena Baczyńska, III nagroda - Agnieszka
Skowrońska; GRAND PRIX Konkursu Plastycznego w kategorii ośrodków
kultury – Pracownia Plastyczna FABRYKA WYOBRAŹNI; w konkursie
zespołów tanecznych: II miejsce w IV kategorii wiekowej - powyżej
19 lat- Teatr Tańca FLEX; w konkursie teatralnym: w I kategorii wiekowej grupy młodzieżowe do 12 roku życia - II miejsce - Teatr ZACZAROWANE
KOŁO za spektakl Pimpuś Sadełko, w II kategorii wiekowej: grupy młodzieżowe do 18 roku życia - Teatr ZAMIAST za musical Koniec; w konkursie
piosenki: w I kategorii wiekowej 7 -9 lat (soliści) – wyróżnienie dla
Ady Piotrowskiej, w II kategorii wiekowej 10-13 lat – wyróżnienie dla
Adrianny Trefon oraz Michała Czerwińskiego, II miejsce - Agnieszka Partyka,
w III kategorii wiekowej – 14-16 lat - II miejsce - Julia Czaplińska, w V kategorii wiekowej –powyżej 19 lat - I miejsce - Weronika Kmita
• Międzynarodowy Festiwal Filmowy DOZWOLONE DO 21, maj 2006 r.: –
II nagroda dla Moniki Laskowskiej z Pracowni Filmowej FILMOWA DOROŻKA za film Lekcja
• Mistrzostwa Warszawy w Break-Dance WARSAW CHALLANGE 2006
zorganizowane przez Biuro Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy, maj 2006 r.: III miejsce dla Grupy Tańca Ulicznego KINGZ OF WARSAW
• eliminacje finałowe 11 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES, czerwiec
2006 r.: w I kategorii wiekowej - III miejsce dla Ady Piotrowskiej
• zawody BATTLE ZONE HARTFORD zorganizowanych przez organizację hip-hop’ową UNIVERSAL ZULU NATION, Hartford / Connecticut (CT)
USA, listopad 2006 r.: I miejsce dla Miłosza Hunzli z Grupy Tańca Ulicznego
KINGZ OF WARSAW
• turniej SOUTH FIGHT 3,5, Klub Manhattan, Katowice-Piotrkowice,
grudzień 2006 r.: II miejsce dla Grupy Tańca Ulicznego KINGZ OF WARSAW

