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W niniejszym zestawieniu przedstawiamy działalność Domu Kultury Doroż-
karnia w Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy w 2007 roku.  
Podstawą naszych przedsięwzięć była szeroko pojęta animacja społeczno 
- kulturalna wśród dzieci i młodzieży. Niniejsza analiza uwzględnia temat 
w aspekcie działalności podstawowej oraz programów o zróżnicowanym 
zasięgu oddziaływania; lokalnym, ogólnowarszawskim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym.

W 2007 r. Dom Kultury Dorożkarnia konsekwentnie realizował swoje 
zadania związane z wychowaniem młodego pokolenia stosując zasady 
właściwego wyważenia proporcji między nowoczesnością a klasyką, 
przyszłością a tradycją. Oferta naszej instytucji widoczna była na wielu 
płaszczyznach działania. Zajmowaliśmy się upowszechnianiem kultury 
wysokiej (wzorce programowe) i aktywnością młodzieży w czasie wolnym, 
ale również pobudzaniem i ożywianiem twórczości nieprofesjonalnej 
w najszerszym znaczeniu tego słowa. Programy u nas realizowane ulep-
szały komunikację społeczną, aktywizowały środowisko lokalne, a także 
otwierały i pobudzały rozwój młodego człowieka – jego ekspresję do życia 
społecznego. Podejmowane przez nas działania podyktowane były tym, 
że indywidualna kreacja młodego człowieka była ich podstawą a więk-
szość z nich miała charakter twórczy i odtwórczy (a więc czynny). Skutecz-
ność naszych działań procentowała w minionym roku jeszcze liczniejszym  
udziałem młodych artystów w życiu codziennym placówki … i to nie tylko 
ze środowiska lokalnego Siekierek, ale także z całej Warszawy. Powodem 
takiej sytuacji była atrakcyjna naszym zdaniem i adekwatna do potrzeb 
bywalców oferta. 

Przekonanie o wyjątkowej roli sztuki w kształtowaniu postaw obywatel-
skich, patriotycznych i internacjonalistycznych młodego pokolenia towa-
rzyszyło nam przy opracowaniu oferty dla dzieci i młodzieży w 2007 roku. 
Kontynuowaliśmy działania  podjęte na samym początku działalności. 
Nieodmiennie dotyczyły one wychowania przez sztukę i wychowania 
do sztuki. Kształtowały się ciekawe doświadczenia  edukacyjne. 



W profesjonalnych warunkach, w oparciu o autorskie, często niekonwen-
cjonalne programy dzieci i młodzież niezależnie od wieku mogli twórczo 
i aktywnie spędzać u nas wolny czas. Poza stałymi zajęciami prowadzony-
mi przez doświadczonych artystów i pedagogów zorganizowano cykliczne 
warsztaty, koncerty, wystawy, tworzące również płaszczyznę, na której 
spotykają się twórcy i odbiorcy sztuki. Proces kształcenia artystycznego 
podzielony został na cztery etapy, których program odpowiadał możliwo-
ściom młodych ludzi. Przedszkolaki poprzez zabawę obcowały z tańcem, 
śpiewem i plastyką, a dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczestniczyły 
w odrębnych zajęciach, skierowanych na konkretną dziedzinę artystyczną 
(taniec, ruch sceniczny, plastyka). Młodzież realizowała własne projekty – 
spektakle, wystawy lub filmy. Naszym sukcesem pedagogicznym minione-
go roku jest utworzenie kilku kolejnych, własnych grup artystycznych przez 
naszych wychowanków. To zjawisko powtarza się u nas co jakiś czas i jest 
powodem naszego poczucia spełnionej misji.

Organizowane zajęcia tradycyjnie miały rytm roku szkolnego. Wakacje 
i ferie zajęły wyjazdowe warsztaty artystyczne. Zrealizowano wiele projek-
tów wśród najbliższych sąsiadów na Siekierkach. Oprócz ogólnokrajowych 
festiwali (taneczny SPONTAN i wokalny TEN TON) tradycyjnie byliśmy 
inicjatorem i producentem DZIECIĘCEJ STOLICY – wielkiej imprezy 
promującej twórczość dzieci i młodzieży w Warszawie.

Uczestnicy naszych grup artystycznych zdobyli nagrody na przeglądach 
i festiwalach, także poza granicami kraju. Odnotowujemy w minionym 
roku więcej w stosunku do lat ubiegłych realizacji programów edukacyjno 
- artystycznych. Systematycznie rośnie liczba odbiorców naszej oferty. 
To zjawisko dotyczy zarówno proponowanych zajęć jak i uczestników 
programów adresowanych do artystycznej młodzieży spoza Warszawy. 
Zwiększyła się też nasza aktywność na niwie międzynarodowej. Wydali-
śmy informator dotyczący działalności ośrodka i dwie płyty CD, a co 
miesiąc ukazywały się programy bieżących imprez. 



TEATR



TEATR FIAKIER
Teatr Fiakier to grupa Stanisława Dembskiego aktora i menadżera artystycznego. Młodzież pracuje nad tekstem 
i przygotowuje spektakle nagradzane na festiwalach i przeglądach teatralnych – Grand Prix VII Przeglądu Teatrów 
Amatorskich SPOT (2006). Teatr Fiakier jest gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH, w czasie których spotykają się 
teatry głównie z małych miejscowości z całej Polski. Od 2007 teatr współpracuje z grupą ośrodka ATRIUM w Berlinie.
Reinikendorf. Miniony rok dla Fiakra upłynął pod znakiem poszukiwań własnego stylu, zmian w zespole aktorskim 
i intensywnej pracy nad nową premierą. Sztuka pt. „Biuro rzeczy znalezionych” wg Małgorzaty Stachowicz (licealistka 
z Katowic) okazała się trafioną dla poszukującej grupy. Od premiery w styczniu, do końca roku spektakl podlegał ciągłe-
mu doskonaleniu. Na jego kanwie zespół ćwiczył i wprowadzał coraz to nowe techniki aktorskie. Ta pracowitość zespołu 
odzwierciedlała się w kolejnych prezentacjach spektaklu, przy rosnącej liczbie jego zwolenników.  

POLSKO–NIEMIECKIE 
WARSZTATY TEATRALNE 
Warszawa, Berlin 2007/2008
Przykładowy projekt spotkań międzynarodowych, w którym wziął udział teatr FIAKIER z Dorożkarni i niemiecka 
grupa teatralna z Ośrodka Edukacji Artystycznej ATRIUM z Berlina/Reinikendorf. Projekt służył wymianie doświadczeń 
zarówno młodych aktorów jak i instruktorów pracujących na co dzień z grupami. Efektem spotkań stały się wspólne 
spektakle etiud przygotowanych pod opieką Staszka Dembskiego. Rafał Kołecki– aktor, Ziuta Zającówna – aktorka, 
reżyserka i pedagog, Karl Meyer– instruktor teatralny. Projekt realizowany we współpracy z berlińskim Ośrodkiem 
Kultury ATRIUM, służący wymianie doświadczeń artystycznych młodych aktorów teatralnych poprzez prezentacje i 
warsztaty, zawsze kończący się realizacją wspólnego spektaklu.

• POŁĄCZENIA – Berlin, 2007r.
• MASKI – Warszawa, 2007r



TEATR ZAMIAST
Teatr Zamiast jest pomysłem wychowanka teatru PANTERA (poprzednika Dorożkarni) Grzegorza Pohla, którego 
wspierają artystycznie Monika Malec (wokalistka) i Beata Urbańska (tancerka i choreograf). Jest to najstarsza i najbar-
dziej doświadczona grupa, która od 2000 roku ma w repertuarze 8 spektakli, występy w teatrach, szpitalach, domach 
dziecka (na rzecz fundacji A K0G0). To niezwykle twórcza i charyzmatyczna grupa, która wypracowała już sobie własny 
styl i swoją publiczność. Zdobyła wiele nagród indywidualnych, zbiorowych na festiwalach i przeglądach teatralnych, 
a w minionym roku dwa wyróżnienia aktorskie, nagrodę specjalną za scenariusz na festiwalu Garderoba Białołęki, 
II miejsce na Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich. Niektórzy z młodych aktorów tego teatru pracują już 
zawodowo, występują w filmach i reklamach. W jego repertuarze: Skrzydełka, Kabaret Młodszych Panów, Muzyczna 
huśtawka, Iwona Księżniczka Burgunda, Świat lepszy na święta, Koniec, Mały Momo, Dookoła świata. Rok 2007 
w artystycznym kalendarzu grupy ma udaną premierę autorskiego przedstawienia  Smok mieszka w kuchni. Spektakl był 
systematycznie prezentowany w minionym sezonie w ramach Teatralnej Sceny Dorożkarni, zawsze przy pełnej widowni.

INNE GRUPY TEATRALNE
• Pracownia  Teatralna GALOP 
• Teatr ZAKRĘT 
• STUDIO TEATRALNE TOMKA ZADRÓŻNEGO



ZDERZENIA TEATRALNE 
– Ogólnopolski Przegląd 
Teatrów Małych Form
Po zakończeniu roku szkolnego, w czerwcu teatry z małych ośrod-
ków spotkały się w Dorożkarni aby skonfrontować swoje dokonania 
z ostatniego roku. Główną część przeglądu stanowiły prezenta-
cje sceniczne wszystkich zaproszonych grup. Program uzupełniły 
warsztaty aktorskie prowadzone przez pedagoga teatru i artystkę  
z Krakowa oraz dyskusje dotyczące prezentowanych spektakli, 
budowy scenariusza, reżyserii i scenografii. Gościliśmy grupy: 
Teatr SIMPLE z Sąporkowa, Teatr KOD z Dąbna, Teatr „itd…” 
z Krosna, Teatr ASKONT z Gdowa, Teatr MAMROT ze Złocieńca, 
Teatr PO-ZA ze Świebodzina, Teatr PCHŁA z Międzyrzecza.



HAMAMATSU – WARSZAWA 
JUNIOR FESTIVAL 
- Hamamatsu i Shinshiro, 
Japonia i Warszawa 2006/2007
Polsko-Japoński program składający się z dwóch etapów, podczas których młodzież obu krajów miała możliwość 
obcowania z odmiennymi kulturami. W 2006 r. nasi artyści poznawali Japonię podczas swojego tournée po egzotycz-
nym kraju. W następstwie nadszedł czas na rewizytę. Młodzi Japończycy odwiedzili nas w ramach etapu II. Była to 
wizyta Grupy Bębniarskiej Kaiko-500 w Warszawie i Krakowie (czerwiec 2007). W ramach rewizyty młodzi artyści 
z Japonii brawurowo i z wielkim kunsztem artystycznym dali poznać się naszej publiczności podczas swoich występów 
w obu miastach. Te warszawskie organizowane były przez Dorożkarnię i znacząco uświetniły ofertę dla najmłodszych  
i ich rodziców w ramach obchodów Dnia Dziecka. To wyjątkowe przedsięwzięcie zrealizowano na drodze współpracy 
Dorożkarni z POL-JA (Polsko-Japońska Fundacja Wymiany Kulturalnej i Naukowej).





TANIEC



EXCEED 
Grupa Tańca Nowoczesnego
Prowadzona przez Zuzię Zielińską i Kubę Łukowskiego młodzieżowa grupa poprzez naukę różnych technik tanecznych 
(klasyka, jazz, modern, locking, funky, hip-hop) przygotowuje spektakle taneczne. Kładąc jak największy nacisk na 
rozwój swoich podopiecznych instruktorzy prowadzący, którzy niedawno sami byli uczestnikami dorożkarniowych 
grup tanecznych, stale zachęcają do nowych poszukiwań poprzez różnego rodzaju warsztaty nie tylko taneczne, ale 
również teatralne i wokalne. Choreografie zespołu EXCEED zyskują coraz większe uznanie na festiwalach tańca 
(wyróżnienie na Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych SPONTAN-2005) w repertuarze m.in. 
Bo warto, Freakshow, Nowy. Ich spektakle stanowiły w 2007 roku bardzo popularną ofertę w stałym repertuarze 
Dorożkarni. Każdy z nich był owacyjnie przyjmowany przez publiczność, a sala wypełniona po brzegi.

FLEX Teatr Tańca
W ramach zajęć prowadzonych przez tancerkę i choreografa Beatę Urbańską grupa licealistów i studentów doskonali 
swoje umiejętności taneczne. Zrealizowane przez nich pełnospektaklowe widowiska taneczne: Recital taneczny, Na 
bosaka. Miniony rok przyniósł Flexowi wielkie uznanie od publiczności i specjalistów za premierowy spektakl W króliczej 
norze, który w całości gościnnie wyreżyserował i zrealizował Kuba Łukowski. Grupa zajęła za ten spektakl I miejsce na 
Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych, Warszawa 2007. Tancerze FLEXU razem lub indywidu-
alnie biorą udział w profesjonalnych przedsięwzięciach artystycznych (musicale Metro, Romeo i Julia), niektórzy samo-
dzielnie prowadzą zespoły.

 FUNKIN STYLEZ 
Düsseldorf, 2007
Zawody będące jedną z dwóch największych imprez tego typu w Europie, warsztaty prowadzone przez JUNIORa  
oraz spotkania z największymi tancerzami w Europie, m. in.: SALAH, P.LOCK, YOSI, YUGSON, BRUCE.

EVENTS WORKSHOP 
PROJEKT. FLEX, SWITCH, 
BOMble. Kolonia, Niemcy 2007
Warsztaty tańca jazzowego organizowane przez Cologne Dance Center. Warsztaty prowadził absolwent The Ailey 
School – Paul Haze, charyzmatyczny tancerz i choreograf



TEST Teatr Tańca
Prowadzona przez choreografa Izę Borkowską i aktora Darka Sikorskiego grupa licealistów i studentów realizuje 
spektakle taneczne, które prezentowane w całości lub w formie fragmentów choreografii poprzez swój niepowtarzalny 
styl (modern, street jazz, hip-hop, a nawet elementy tańca białoruskiego), a także plastykę ciała spotkali się z uznaniem 
na międzynarodowych konkursach tanecznych (Grand Prix na Globar Education Festiwal w San Remo, Włochy 2007, 
złoty medal na Word Dance Cup, St. Paten, Austria 2007). Spektakle realizowane przez zespół: Music Call, Alegria Town. 
Ten ostatni był w 2007 roku bardzo ważną naszą propozycją dla miłośników tańca i teatru. Grany wielokrotnie w ramach 
repertuaru Dorożkarni zawsze ściągał liczne ich rzesze.

KINGZ OF WARSAW 
i BREAK DANCE
- Grupy Tańca Ulicznego
Najbardziej kolorowa i „niepokorna” grupa tańca jest miejscem spotkań fascynatów tańca ulicznego (break-dance), 
którzy podczas treningów stale przekraczają granice swoich możliwości, aby grupowo i indywidualnie prezentować 
się na prestiżowych turniejach i zawodach. Występy są wspaniałym urozmaiceniem imprez klubowych. Modne hobby 
szybko znalazło uznanie wśród najmłodszych uczestników dorożkarniowych zajęć, co nakłoniło Łukasza Depę i Konrada 
Borowika do założenia grupy KIDZ OF WARSAW, gdzie dzieci podczas zajęć z podstaw break-dance przygotowują się 
do własnych ulicznych improwizacji. Młodzi tancerze break dance uświetnili w 2007 roku wszystkie „dorożkarniowe” 
uroczystości, zawsze spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem przez publiczność.



inne grupy
Taniec ma w Dorożkarni swoje szczególne miejsce. Obok grup, które mogą poszczycić się doświadczeniem scenicznym 
i dorobkiem pracują u nas grupy początkujące, adresowane do najmłodszych. To tu stawiają swoje pierwsze kroki 
taneczne przyszli tancerze młodzieżowych zespołów zaawansowanych:
• Grupa Taneczna BOMBLE 
• Grupa Taneczna SWITCH
• Studio EXEED
• Grupa Tańca Nowoczesnego BLACK DANCE
• Grupa Tańca Nowoczesnego STEP

WARSZAWA – WITEBSK
Od wielu lat Dorożkarnia współpracuje z młodzieżą z Białorusi. W 2007 r. Białorusini uczyli naszą młodzież swoich 
tańców narodowych. A sami uczyli się w Polsce tańca nowoczesnego, dotychczas znanego im jedynie w teorii. Młody 
białoruski tancerz i choreograf Oleg Saprończyk, dzięki współpracy z Dorożkarnią, założył w Witebsku grupę tańca 
nowoczesnego. Dalsze projekty kontaktów białoruskich poszerzą się o teatr, muzykę i plastykę.



W organizowanym w 2007 roku kolejnym ogólnopolskim konkursie tańca 
wzięło udział ponad tysiąc młodych tancerzy prezentując dorobek zespo-
łów z 36 miast w Polsce. Występując w prestiżowych, profesjonalnych 
warunkach sceny Teatru Muzycznego Roma, co jest realizacją dziecięcych 
marzeń, grupy taneczne prezentowały się przed jurorami i przed sobą 
nawzajem. Było to ciekawe doświadczenie, dające pole do popisu 
i umożliwiające poznanie niemal wszystkich stylów tańca.

III WARSZAWSKIE 
MŁODZIEŻOWE 
SPOTKANIA TANECZNE 
SPONTAN 2007





PIOSENKA



DZIECIĘCY ODJAZD 
MUZYCZNY DOM
Piosenka dziecięca to pretekst do wspomnień dla dorosłych, a dla ich milusińskich cały wachlarz zróżnicowanego reper-
tuaru, spontaniczność, radość i serce włożone w jej wykonanie. Najmłodsi adepci sztuki wokalnej (7-14 lat) mają swoje 
specjalne miejsce w Dorożkarni. Tu pod opieką Pawła Usarka intensywnie pracują, rozwijają swoje predyspozycje wo-
kalne, zdobywają nagrody na festiwalach, próbują swoich sił na koncertach i uczestniczą w nagraniach dorożkarniowych 
płyt. W minionym roku dwukrotnie dali poznać się z posiadanego talentu i wykonanej pracy podczas „dorożkarniowych” 
uroczystości. W widowisku „Jasełka” z okazji Świąt Bożego Narodzenia stanowili obok  teatru Galop bardzo poważną 
część wykonawców i bardzo zachwycili publiczność. 

TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW 
Studio Piosenki
Śpiewanie zanim zacznie być przyjemnością jest ciężką pracą nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki. Potem 
wiele godzin powtórzeń w profesjonalnym studiu nagrań, a dalej to już wielka radość występowania i zdobywania  
nagród. W ramach indywidualnych zajęć pod kierunkiem wokalistki i pedagoga śpiewu Moniki Malec młodzież doskona-
liła warsztat wokalny, aby móc samodzielnie prezentować swoje umiejętności na koncertach, recitalach i podczas nagrań 
w studio. Tłocznia … ma duże powodzenie wśród młodych wokalistów. Jej soliści to „element eksportowy” Dorożkarni. 
Są zapraszani do udziału w wielu warszawskich koncertach i imprezach. W miejscu swojej codziennej pracy przedstawili 
w minonym roku dwa fantastyczne premierowe koncerty, oraz nagrali dwa albumy płytowe: „Ten Ton – Piosenki Jacka 
Cygana” oraz „Dorożkarnia na Święta”. Elementem zapewniającym komfort w ich doskonaleniu sztuki wokalnej jest wła-
sne „dorożkarniowe” studio nagrań.



Międzynarodowe Warsztaty 
Wokalne SINGING IS IT
Rzym, Warszawa, Londyn 2007
Jon Petter – warsztaty muzyczne
Adwoa-Shanti Dickson, Monika Malec, Paweł Usarek – warsztaty wokalne
John Martin, Anna Michalak, Grzegorz Pohl – warsztaty teatralne

Artyści, instruktorzy i opiekunowie artystyczni z 3 ośrodków spotkali się na seminarium, by wspólnie opracować i przy-
gotować projekt muzyczny. Obok DOROŻKARNI udział wzięli: PAN CENTRE FOR INTERCULTURAL ARTS placówka 
z Londynu pracująca z emigrantami, FOLIAS placówka z Rzymu pracująca z dziećmi ulicy. Na warsztatach młodzież 
uczyła się kreatywnego pisania piosenek – tekstów i muzyki przy wykorzystaniu różnych metod i technik nauczania.

Podczas zajęć uczestnicy intensywnie pracowali, ale też wzajemnie inspirowali odmiennymi charakterami i sposobem 
bycia: młodzież z Polski dominowała w inicjowaniu zabaw integracyjnych, londyńczycy oczarowali pozostałych pięknym 
śpiewem, mieszkańcy Rzymu zaś zarażali poczuciem humoru. Projekt finansowany z programu Grundtvig.

• KINGZ OF WARSAW, dorożkarniowa ekipa breadance 
prezentowała się na następujących festiwalach i zawodach:
• TOTAL SESSION 2007 – Grenoble/Lyon, Francja 2007
• CIRCLE KINGZ 2007 – Lozanna, Szwajcaria 2007
• BEATTLE OPSESSION – Nantes, Francja 2007



TEN TON Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej (festiwal, płyta)
Już po raz drugi  zorganizowany został konkurs, w którym dzieci i młodzież całego kraju zaprezentowała swoje umiejęt-
ności wokalne i śpiewała utwory z tekstami Jacka Cygana. W ramach tego projektu nagrano płytę o tej samej nazwie 
z oryginalnymi i nowoczesnymi aranżacjami Jacka Piotrowskiego, z udziałem wokalistów Studia Piosenki Tłocznia 
Dźwięków, z towarzyszeniem profesjonalnych instrumentalistów przygotowanych przez Monikę Malec. Nagrany 
materiał obok walorów artystycznych jest jednocześnie materiałem repertuarowym. Dwupłytowy album zawiera 
nagrane utwory, a także ich odrębne wersje instrumentalne (podkłady muzyczne). Celem festiwalu było wyłonienie 
uzdolnionych wokalistów i promocja wartościowych zjawisk na polskiej scenie muzycznej. W ostatniej edycji festiwalu 
wzięło udział 120 wykonawców.



PŁYTY
Dorożkarnia dysponując własnym studiem nagrań wydaje płyty będące alternatywą 
dla komercyjnych wytwórni. Z naciskiem na walory edukacyjne i artystyczne z udziałem 
dorożkarniowych wokalistów i zawodowych muzyków zrealizowano nagrania, które 
stały się doskonałą wizytówką ośrodka. W 2007 r. wydaliśmy  dwa albumy:
Piosenki Jacka Cygana (druga edycja), Kolędy z Dorożkarni (4 edycja).



PLASTYKA



FABRYKA WYOBRAŹNI 
– pracownia plastyczna
Artyści plastycy Katarzyna Krasowska, Magda Penczonek i Piotr Bukowski zrealizowali z młodymi ludźmi w różnym 
wieku niekonwencjonalne zajęcia poświęcone różnym technikom plastycznym (grafika, malarstwo, metaloplastyka,  
batik). Uczestnicy zajęć doskonalili swój warsztat, uczestniczyli w konkursach, organizowali wystawy, współpracowali 
z grupami teatralnymi w realizacji dekoracji i rekwizytów.

GLINIARNIA 
– pracownia 
ceramiczna
Pod okiem doświadczonego artysty ceramika Janusza 
Żabowskiego, uczestnicy zajęć od najmłodszych do najstar-
szych poznawali technikę tworzenia z gliny. Z użyciem 
specjalistycznych narzędzi – koła garncarskiego, pieca 
i szkliwa powstały dzieła sztuki nie tylko użytkowej, ale też 
dekoracyjnej. A podczas weekendów całe rodziny mogły 
uczestniczyć w organizowanych warsztatach ceramicznych, 
jednocześnie  ucząc się, jak wspólnie spędzać wolny czas.

SZALONE MYSZY
W odpowiedzi na powszechną komputeryzację życia Dorożkarnia przyjęła młodych informatyków z zainteresowaniami 
plastycznymi. Została zorganizowana pracownia komputerowa stwarzająca warunki do twórczej aktywności. Zajęcia 
w małych zróżnicowanych wiekowo grupach prowadziła Katarzyna Krasowska (artysta pedagog), która zapewnia dzie-
ciom przyjazną i twórczą atmosferę. Oprócz poznania technik komputerowych dzieci zdobywają tu umiejętności wyra-
żania własnych emocji w procesie twórczym i stają się uważniejszymi obserwatorami życia, widzą więcej szczegółów 
i barw wokół siebie. Poprawia się również ich sprawność manualna.



SZOPKA i ANIOŁ 
– ogólnopolskie 
konkursy plastyczne
Tak jak już od wielu lat, w okresie 
świąt Bożego Narodzenia 
zorganizowano dwa konkursy – 
na wykonanie Anioła oraz Szopki 
Bożonarodzeniowej, w których 
wzięli udział uczestnicy zajęć 
plastycznych ze szkół, ośrodków 
kultury i niezależnych pracowni 
plastycznych. Prace wykonane 
w różnych  technikach zostały 
ocenione przez jurorów, a następ-
nie zaprezentowane na wystawie. 
Dotychczas w konkursach wzięło 
udział prawie 500 młodych twór-
ców.

WIEŻA BABEL 
– międzynarodowe 
warsztaty ceramiczne
Celem odbywających się w Berlinie warsztatów była wymiana doświadczeń i stworzenie wspólnych prac. 
Według biblijnej opowieści w Wieży Babel ludzie stracili zdolność porozumiewania się jednym językiem. Młodzi ludzie 
z Niemiec próbowali odnaleźć tę utraconą umiejętność i porozumieć się na płaszczyźnie ceramiki. W efekcie warsztatów 
powstały prawdziwe dzieła sztuki odzwierciedlające skojarzenia z tytułową wieżą.

Partner projektu: Willa Pelikan w Berlinie



FILM
FILMOWA DOROŻKA 
– pracownia filmowa
Łukasz Korwin i Marek Sobolewski prowadzą specjalistyczne zajęcia, na których młodzież przy użyciu profesjonalnego 
sprzętu poznaje zasady realizacji reportażu, filmu dokumentalnego i fabularnego. Poprzez poszczególne etapy 
(scenariusz, planowanie, realizacja zdjęć, montaż, udźwiękowienie) początkujący filmowcy realizują swoje indywidualne 
i zespołowe projekty. Udział w zajęciach pracowni może być początkiem do dalszej drogi filmowej. Przykładem jest tu 
wychowanek Dorożkarni Rafał Skalski (Złoty Lajkonik, Kraków 2007).

ANIMA – pracownia 
filmów animowanych
Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowane plastyką i filmem mają możliwość połączenia tych dwóch 
dziedzin podczas realizacji filmów animowanych. Podobnie jak w FILMOWEJ DOROŻCE uczestnicy zajęć sami opraco-
wują pomysły na realizacje krótkich filmów. Wykonane samodzielnie kukiełki, rekwizyty i dekoracje za pomocą aparatu 
fotograficznego, komputera i kamery układają się na ekranie w żywe, barwne i pełne dziecięcej fantazji historie.

ANIMA, FILMOWA DOROŻKA
PROJEKT STUDYJNY 
Dublin, Irlandia 2007
Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowane plastyką i filmem mają możliwość połączenia tych dwóch 
dziedzin podczas realizacji filmów animowanych. Podobnie jak w FILMOWEJ DOROŻCE uczestnicy zajęć sami opraco-
wują pomysły na realizacje krótkich filmów. Wykonane samodzielnie kukiełki, rekwizyty i dekoracje za pomocą aparatu 
fotograficznego, komputera i kamery układają się na ekranie w żywe, barwne i pełne dziecięcej fantazji historie.



BEST OFF – Festiwal 
Najlepszych Filmów Polskiego 
Kina Niezależnego
Na festiwalu prezentowane były najlepsze dokonania niezależnej produkcji filmowej 
ostatniego roku, nagrodzone na ogólnopolskich festiwalach filmów niezależnych 
(m.in. Jutro filmu, KRAFFA, OFF Cinema, OKFA, Zoom-Zbliżenia, Oskariada, KAN, 
FeFe-Felliniada, Filmowe Zwierciadła, Kadr, Klatka, Wydmy). W plebiscycie publiczno-
ści wyłoniono najlepszy film. Była to także okazja do spotkania publiczności i twórców 
filmów. W 2007 roku Nagrodę Grand prix zdobył film „X 2” Bartosza Palucha.

MIĘDZYNARODOWE 
WARSZTATY FILMOWE
Jak co roku zorganizowano latem w Jadwisinie warsztaty filmowe, na których dorożkarniową grupa gościła filmową 
młodzież z Niemiec, Białorusi, Ukrainy. To spotkanie uczyło porozumiewania za pomocą sztuki filmowej. Od narodzin 
pomysłów, poprzez ich realizację aż do finałowego uroczystego pokazu, warsztatom towarzyszyła atmosfera twórczej 
pracy. Przy użyciu profesjonalnego sprzętu pod okiem doświadczonych filmowców tworzą się obrazy ukazujące wizje 
młodych  europejczyków. Twórczość filmowa jest wielką przygodą, a jeżeli jest to praca w międzynarodowych zespołach 
na autorskich scenariuszach efekty mogą być bardzo interesujące. W 2007 roku tematem wywołującym twórczy niepo-
kój były „Granice”. Na jego kanwie powstało 10 interesujących filmów.

OFF DEUTSCHLAND 
Prezentacja Niezależnego Kina 
Niemieckiego w Polsce 2007
Publiczność w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Połczynie Zdroju miała okazję poznać najlepsze 
filmy zrealizowane w nurcie niezależnym przez młodzież z Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Prezentowane filmy 
zostały wyróżnione na festiwalu FISH w Rostoku, który należy do najbardziej znanych i cenionych wydarzeń w świecie 
młodego kina niemieckiego. Program OFF DEUTSCHLAND obejmował pokaz 10 filmów oraz spotkania publiczności 
z ich autorami i opiekunami projektu. Projekt realizowany we współpracy z Instytut für Neue Median w Rostoku. 



PROGRAMY 
EDUKACYJNE, 
PEDAGOGICZNE 
I SPOŁECZNE
W 2007 roku, tak jak w latach ubiegłych Dorożkarnia podejmowała działania edukacyjne kierowane 
do najmłodszych (przedszkolaków) proponując ich rodzicom udział dzieci w zajęciach początkowych 
z dziedziny plastyki, ruchu scenicznego, rytmiki i piosenki:
• Studio Artystyczne PUCHATKI
• Studio Muzyki, Zabawy i Tańca DZIOBAKI  
• Studio Artystyczne PASZCZAKI

PROJEKTY SPOŁECZNE
Projekty lokalne, adresowane do społeczności  siekierkowskiej, mające na celu pobudzenie aktywności kulturalnej 
okolicznych mieszkańców  stanowiły istotną część zrealizowanych przedsięwzięć. Były to warsztaty rodzinne, zajęcia 
rekreacyjno-wychowawcze, programy edukacyjne oraz specjalistyczne warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

KLUB ZIELONE WZGÓRZE
Poza stałymi zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi wspierani przez doświadczonego pedagoga ulicy Aleksandrę Anto-
lak dzieci uczyły się jak aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Wspólnie odrabiały lekcje, uczyły się gotowania, piecze-
nia, uczestniczyły w różnych zajęciach i warsztatach artystycznych Dorożkarni.



SIEKIERKI – moje miejsce, 
moja przestrzeń
Dorożkarnia zainaugurowała  w 2007 r. długofalowy program mający na celu wyrobienie świadomości i wrażliwości 
na otaczającą przestrzeń. Zachęceni przez profesjonalistów, nieskrępowani niczym i poniesieni fantazją młodzi ludzie 
projektują ciekawe elementy otaczającej ich przestrzeni – huśtawki, karuzele, ławki czy stojaki na rowery i wiele innych 
w formie makiet. Najciekawsze pomysły mogą być zrealizowane, aby na stałe wkomponować się w krajobraz Siekierek, 
stanowiąc obiekt dumy dla autorów projektów i wszystkich mieszkańców. W ramach odtwarzania lokalnych więzi 
i własnej tożsamości mieszkańcy zbierają materiały historyczne (zdjęcia, zapiski, wycinki prasowe) dotyczące przeszłości 
najbliższej okolicy. Spisywane są wspomnienia najstarszych mieszkańców, którzy są żywym świadectwem zmian ostat-
nich dziesięcioleci. Efekt tych poszukiwań zostanie zaprezentowany w różnych formach, w galerii fotografii, w folderach 
i w spektaklach teatralnych. Celem autorów projektu jest włączenie w jego realizację jak największej grupy mieszkańców 
Siekierek.

KORZENIE SIEKIEREK
W DK Dorożkarnia są liczne przykłady podejmowania inicjatyw urzeczywistniających w praktyce osiągnięcie tych 
celów, np. szczególną rolę odegrała i odgrywa idea „Małych ojczyzn”, czyli inspirowanie do podejmowania w środowisku 
Siekierek działań przywracających pamięć przeszłości (projekt „Korzenie Siekierek”), odbudowujących na nowo wspól-
notę lokalną, przy jednoczesnym wyzwalaniu sił twórczych jednostek, które są liderami. Tym aktywnościom zawsze 
towarzyszy młodzież, która intuicyjnie poszukuje alternatywy. W 2007 roku program został zainaugurowany w sąsiadu-
jącej z Dorożkarnią szkole, gdzie zrealizowano etap wstępny, rozstrzygnięto konkursy: plastyczny i literacki. Jednocze-
śnie zostały rozpoczęte prace w środowisku. Zapoczątkowano przygotowania do realizacji spektaklu teatralnego, który 
sięga tematyką do historii Siekierek. Wszczęto badania empiryczne dotyczące tej historii. Założono „depozyt pamiątek 
i starych fotografii” dokumentujących wydarzenia z nią związane. Rozpoczęto nagrywanie materiałów filmowych, które 
posłużą w powstaniu filmu, reportażu o Siekierkach. 



Jak co roku zrealizowaliśmy wspólnie z Domem 
Kultury „Kadr”, Służewskim Domem Kultury, Centrum 
Łowicka i Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy 
w Dzielnicy Mokotów festiwal promujący aktywności 
artystyczne w szkołach. Głównymi celami festiwalu 
jest: rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości i aktywności 
artystycznej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie 
wiedzy o sztuce literackiej, teatralnej, muzycznej, 
tanecznej, plastycznej, filmowej i fotograficznej wśród 
młodego pokolenia, konfrontacja dorobku artystycz-
nego grup reprezentujących poszczególne placówki 
oświaty Mokotowa. Na Festiwal Twórczości Dzieci i 
Młodzieży Mokotowa składają się konkursy 
w kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej 
(wokalny solistów, chórów oraz gitary klasycznej), 
tanecznej, recytatorskiej, teatralnej, fotograficznej, 
gazetek młodzieżowych oraz w kategorii filmowej. 
Dom Kultury „Dorożkarnia” był organizatorem kon-
kursu tanecznego i filmowego. 

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 
DZIECI I MŁODZIEŻY 
MOKOTOWA



Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezintere-
sownej aktywności i otwartości na sztukę. Dziecięca Stolica kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także 
popularyzuje twórczość amatorską ostatnio nieco zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalne-
go. Tegoroczną edycję tradycyjnie już zrealizowano na warszawskim Starym Mieście, gdzie spotkały się najlepsze grupy 
wokalno-taneczne, pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i innych organiza-
cji, aby reprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Krąg młodych 
wykonawców powiększył się o laureatów ogólnopolskich festiwali – wokalnego TEN TON i tanecznego SPONTAN 
i o artystów zza granicy. Dziecięca Stolica to projekt otwarty. Do udziału zaproszono przedstawicieli instytucji kultury 
z europejskich stolic. Dla twórców ruchu amatorskiego jest to okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświad-
czeń. Impreza składała się z dwóch części – festiwalu miejskiego organizowanego w maju, kiedy na Placu Zamkowym 
w Warszawie spotkali się instruktorzy, uczestnicy zajęć, członkowie grup artystycznych i mieszkańcy miasta oraz Dnia 
Otwartego we wrześniu w stołecznych centrach i domach kultury.

DZIECIĘCA STOLICA
Plenerowe Spotkania 
Dziecięcych Twórców 
Ruchu Amatorskiego





WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA
Dorożkarnia ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji międzynarodowych warsztatów 
artystycznych dla młodzieży. Także w minionym roku dzięki podobnym inicjatywom młodzież miała szansę 
na wspólne realizacje filmowe, teatralne, taneczne z rówieśnikami z Niemiec, Ukrainy i Białorusi, a także na 
poznanie nowych technik i tendencji w poszczególnych dziedzinach sztuki.

PROJEKTY DLA ANIMATORÓW
Dorożkarnia jest ośrodkiem adresowanym do dzieci i młodzieży, pamiętamy jednak zawsze o rozwoju artystycznym 
i dydaktycznym instruktorów. Stąd pomysł różnych podróży studyjnych do podobnych ośrodków twórczości artystycz-
nej w Europie. Odwiedziliśmy Hagę, Bordeaux, Lyon, Rygę, Helsinki, Amsterdam, Bergen, Dublin, Düsseldorf. Rozma-
wialiśmy z wieloma artystami – wszystko po to by praca nasza była jeszcze ciekawsza. Efektem tych podróży są nowe 
projekty.

STAGES OF LEARNING 
– Międzynarodowy Projekt 
Animatorów Kultury
W 2007 roku zapoczątkowaliśmy swój udział w serii spotkań instruktorów pracujących w Dorożkarni z animatorami  
z całej Polski oraz z przedstawicielami pokrewnych instytucji z Austrii, Grecji, Niemiec, Finlandii i Wielkiej Brytanii. 
Każdy ośrodek prezentuje specyfikę swojego kraju, a przede wszystkim metody pracy. Projekt ma charakter długofalo-
wy i umożliwia wymianę doświadczeń i aktualizowane międzynarodowego porozumienia na płaszczyźnie kultury i sztuki 
w świecie młodego człowieka.

DOROŻKARNIA W SIECIACH
European Network of Culture Centre – sieć zrzesza 6 sieci krajowych i 10 reprezentantów krajów zrzeszonych (około 
1000 centrów kultury).
River//Cities – sieć zrzesza miasta nadrzeczne i organizacje realizujące projekty nad rzeką (Warszawa, Wrocław, Wiedeń, 
Sztokholm, Rijeca).



OGRODY LOKALNE, 
Bordeaux, Warszawa 
Aleksandra Antolak wzięła udział w konferencji dotyczącej powstawania OGRODÓW LOKALNYCH w Europie, 
gdzie miała okazję konsultować projekt z Prezydentem Farm Pedagogicznych we Francji. W kwietniu 2008 r. studenci 
drugiego roku Institut Univérsitaire et Téchnologique, kierunku Animacji Socjalnej i Socjokulturalnej w Bordeaux 
– Elżbieta Orzechowska i Simon Pierrot wspólnie z dziećmi z Klubu ZIELONE WZGÓRZE rozpoczęli realizację projektu 
OGRODY LOKALNE podczas trwającego 3 miesiące stażu.

Międzynarodowe Warsztaty 
Taneczne w Jadwisinie 
Warsztaty prowadzili: Izabella Borkowska, Darek Sikorski, Oleg Saprończyk, Alesjia Vasenceva, Bartek Figurski, Jakub 
Łukowski, Zuzanna Żółtowska. W warsztatach wzięli udział uczestnicy z Polski, Białorusi i Niemiec: Teatr Tańca Test, 
Exceed, Slyde i Kabaret 41 DK Śródmieście, Maryna Czaplińska, Łukasz Korwin.

Polsko-Białoruskie 
Warsztaty Taneczne
Oleg Saprończyk, absolwent Witebskiej Szkoły Artystycznej, dyplomowany instruktor taneczny – warsztaty tańców 
białoruskich. Veranika Kuzauleva, specjalistka od białoruskich pieśni narodowych – warsztaty wokalne.

GLOBAL EDUCATION 
FESTIVAL, Sanremo, Włochy  
Festiwal odbywa się od kilku lat pod patronatem UNESCO oraz Parlamentu Europejskiego, jego celem jest prezentacja 
najbardziej twórczych i inspirujących dokonań uczniów szkół włoskich i europejskich. To także okazja do konfrontacji 
dorobku artystycznego i wzajemnego zrozumienia niezależnie od miejsca urodzenia czy statusu społecznego. Teatr 
Tańca TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie: ALEGRIA TOWN i THE PUPPETS. Teatr Tańca Test: 
1. miejsce (Różowy Delfin). Teatr Tańca Test:  GRAND PRIX - „Srebrny Delfin”, Global Education Festival 2007 /Włochy/, 
Izabella Borkowska, Darek Sikorski, Marek Sobolewski. 



HOLLAND DANCE FESTIVAL,
Haga, Holandia  
Festiwal jest największym międzynarodowym wydarzeniem tanecznym organizowanym w Holandii co 2 lata od 1987 
roku, trwającym zwykle około trzech tygodni. W programie znajdują się prezentacje spektakli (w 2007 r. siedemdziesiąt 
prezentacji), warsztaty dla amatorów i profesjonalistów oraz Dance Parade (z ponad tysiącem uczestników). 
Spektakle i udział w warsztatach: Izabella Borkowska, Darek Sikorski.

DANCING ON THE EDGE 
FESTIVAL, Amsterdam, Holandia  
Festiwal choreografów z Bliskiego Wschodu: spektakle i udział w warsztatach. Uczestnicy: Teatr Tańca Test, Maryna 
Czaplińska, Izabella Borkowska, Darek Sikorski. DANCING ON THE EDGE FESTIVAL to pokaz młodych choreografów z 
Bliskiego Wschodu, którzy prezentowali swoje prace po raz pierwszy w Holandii. Dziewięciu indywidualnych artystów 
oraz grupy taneczne z sześciu krajów (Syria, Liban, Egipt, Palestyna, Iran i Izrael) pokazało inne spojrzenie na świat i kul-
turę Wschodu i Zachodu. Oprócz przedstawień młodzież wzięła udział w debatach i dyskusjach z artystami, warsztatach 
tanecznych i specjalnej edycji CINEDANS FESTIVAL – festiwalu filmowego poświęconego tańcu.

spektakl VAREKAI Cirque 
Du Soleil, Antwerpia, Belgia  
Wyjazd w ramach DANCING ON THE EDGE FEESTIVAL, Holandia 2007. Uczestnicy: Teatr Tańca Test, Maryna Czapliń-
ska, Izabella Borkowska, Darek Sikorski. Wydarzeniem było obejrzenie spektaklu VAREKAI – Cirque du Soleil, łączącego 
język rumuński z cygańskimi tradycjami i duchem nomadów, produkcji będącej mixem spektaklu teatralnego, cyrkowej 
tradycji oraz pasji ludzi poszukujących nowej formy wyrazu.

NO WORLD DANCE CUP, 
St. Polten, Austria
Konkurs przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów zajmujących się różnymi technikami tańca, od klasyki, poprzez 
modern, taniec ludowy aż po hip-hop, taniec musicalowy i jazzowy. Teatr Tańca Test: 1. miejsce na No World Dance Cup 
2007 (Złoto). 
Izabella Borkowska, Darek Sikorski, Maryna Czaplińska, Kabaret 41 i TT Slyde z DK Śródmieście.



W dniach 15-18.02.2007  roku w Trebnitz w Niem-
czech odbyło się spotkanie partnerskie sieci polsko-
-niemieckiej wymiany młodzieży, w którym uczest-
niczyły także przedstawicielki Dorożkarni, Anna 
Michalak-Pawłowska i Maryna Czaplińska. Polsko-
-niemiecka wymiana młodzieży to projekt realizowany 
przez rządy Niemiec i Polski, który ma na celu wspie-
ranie współpracy pomiędzy grupami młodzieżowymi 
z obu krajów. Podczas spotkania przedstawione 
zostały aktualizacje, które wprowadzono w progra-
mie. Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy 
mieli czas zapoznać się z działaniami prowadzonymi 
w innych instytucjach oraz porozmawiać o proble-
mach i wyzwaniach jakie napotkali realizując projekty 
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Spotkanie 
zakończyło się warsztatem o pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, po którym nastąpiło podsumowanie 
i ewaluacja.

SPOTKANIE PARTNERÓW 
SIECI POLSKO-NIEMIECKIEJ 
WYMIANY MŁODZIEŻY 
– Hamburg, Niemcy



Draiocht, National Youth Council of Ireland, The Ark, 
A cultural Centre for Children, RUSH-Screening of 
Film by Young People. Projekt realizowali filmowcy:  
Marek Sobolewski i Łukasz Korwin oraz  Maryna 
Czplińska – eurokoordynatorka i  Anna Michalak-
-Pawłowska – dyrektorka.

WIZYTA 
STUDYJNA 
W DUBLINIE



DANE 
STATYSTYCZNE

Koncerty         11
Spektakle         62
Wernisaże           5
Projekcje filmowe        15
Imprezy lokalno - społeczne       42
Warsztaty         82

Ogółem:       169
Liczba widzów   6 897

IMPREZY

ZAJĘCIA

Ogółem w stałych zajęciach grup, sekcji i zespołów artystycznych uczestniczyło 460 osób. 
W ciągu miesiąca na otwartych imprezach organizowanych dla publiczności z zewnątrz uczestniczy średnio 500 – 600 osób. 

UDZIAŁ W PROGRAMACH ZEWNĘTRZNYCH

Zespoły wzięły udział w 51 prezentacjach zewnętrznych. 

WAŻNIEJSZE REALIZOWANE PROGRAMY
Dziecięca Stolica

SPONTAN – Warszawskie Młodzieżowe Spotkania Taneczne

Zderzenia Teatralne – ogólnopolski festiwal teatralny

Szopka Anioł – ogólnopolski konkurs plastyczny

TEN TON – ogólnopolski festiwal piosenki

Best Off – ogólnopolski festiwal filmowy

liczba 
uczestników

liczba 
widzów

1 510

1 100

73

590

120

15

10 000

1 000

80

80

200

80

Dorożkarnia zrealizowała w 2007 roku 179 imprez i programów, w których wzięło udział 6 024 uczestników, 
a obejrzało je 18 017 widzów.



PROGRAMY 
CYKLICZNE

Siekierki się śmieją - prezentacje kabaretowe
Rodzinne warsztaty ceramiczne
Kino niezależne – spotkania filmowe
Korzenie Siekierek
Moje miejsce, moja przestrzeń
Afro dance w Dorożkarni

częstotliwość przeciętne
uczestnictwo

raz na 2 miesiące
raz w miesiącu
raz w miesiącu

długofalowy
długofalowy

raz w miesiącu

80
30
20
60
30
20

REALIZACJE PROJEKTÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH

Off Deutschland
Międzynarodowe Warsztaty Taneczne -Jadwisin 2007
Międzynarodowe Warsztaty Filmowe GRANICE 
Singing i sit!
Polsko-Niemieckie Warsztaty Teatralne MASKI
Wyjazdy studyjne

dziedzina

film
taniec, teatr

film
piosenka

teatr
interdyscyplinarne

PROGRAMY WSPÓŁREALIZOWANE
Warsztaty integracyjne
Na krawędzi  
12 Konkurs Wygraj Sukces
Gala  Art Mokotów
III Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa
Zima w mieście

Lato w mieście

społeczno-artystyczny
społeczno-artystyczny
festiwal piosenki
interdyscyplinarny
interdyscyplinarny
społeczno-pedagogiczny, artystyczny
społeczno-pedagogiczny, artystyczny

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE
VIII Globar Education Festiwal
Warsztaty Teatralne SPRZECZNOŚCI
NÖ World Dance Cup 2007
Konkurs Taneczny Circle Kingz
Festiwal Tańca Total Session
Holland Dance Festiwal
Warsztaty tańca jazzowego w Kolonii
Zawody Tańca Nowoczesnego Funkin Stylez 2007

Dancing on the Edge Festiwal

edukacyjny
teatralny
taneczny
taneczny
taneczny
taneczny
taneczny
taneczny
taneczny


