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Dom Kultury Dorozkarnia to specjalistyczny ośrodek wspierający realizację twórczą i artystyczną 
dzieci i młodzieży. Jego oferta to bogaty zestaw różnych form edukacji opartych na metodach wy-
korzystania sztuki w procesie wychowania i edukacji młodego pokolenia. W 2010 roku realizował  
z udziałem doświadczonych artystów - pedagogów warsztaty, koncerty, wystawy. Realizował też 
projekty o zasięgu lokalnym, miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym, które w znaczący i spek-
takularny sposób wyprowadzały działalność poza własną siedzibę. Stworzono płaszczyznę, na której 
spotykają się twórcy i odbiorcy sztuki. Proces kształcenia artystycznego podzielony był na cztery 
etapy, których program odpowiadał możliwościom młodych ludzi. Według tej maksymy przedszko-
laki poprzez zabawę obcowały z tańcem, śpiewem i plastyką, a dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
uczestniczyły w odrębnych zajęciach specjalistycznych. Młodzież oprócz pracy w zespołach zreali-
zowała własne projekty oraz takie, które wymagały wsparcia ze strony zatrudnionych specjalistów. 
Ci z uczestników dorożkarniowych zajęć, którzy przejawiają zainteresowania artystyczno – pedago-
giczne, mieli rzadką możliwość urzeczywistniania swoich potrzeb poprzez prowadzenie autorskich 
zajęć we własnych, nowoutworzonych grupach. 

Dorożkarnia zrealizowała też dla swoich wychowanków podróże artystyczne do innych krajów, 
gościła grupy zza granicy. Nie zabrakło też w 2010 roku zagranicznych podróży studyjnych, 
których celem było nawiązanie nowych kontaktów do przyszłej współpracy w dziedzinie edukacji 
kulturalnej. Ich wynikiem są opracowania nowych projektów międzynarodowych, przeznaczonych 
do współrealizacji międzynarodowych. Prowadzono też projekty środowiskowe o charakterze 
społecznym, adresowane do mieszkańców Siekierek. Oprócz ogólnokrajowych festiwali (taneczny 
SPONTAN, wokalny TEN TON, filmowy BEST OFF) była, jak co roku, inicjatorem i producentem 
DZIECIĘCEJ STOLICY, imprezy promującej twórczość dzieci i młodzieży Warszawy. Uczestnicy 
dorożkarniowych grup zdobyli nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach. Jednym 
z ważnych dla instytucji wydarzeń była realizacja dużego koncertu Urodziny Dorożkarni 
w Teatrze Roma, z udziałem wszystkich działających grup z okazji jubileuszu 10 lecia. 



EDUKACJA 
TEATRALNA
realizowana w grupach artystycznych 
oraz poprzez projekty o charakterze teatralnym



Teatr FIAKIER

Teatr ZAMIAST 

To projekt Stanisława Dembskiego aktora i menagera 
artystycznego. Młodzież skupiona w tej grupie przygoto-
wuje spektakle; jest gospodarzem ZDERZEŃ TEATRAL-
NYCH, na których spotykają się teatry amatorskie z całej 
Polski; rok 2010 minął dla zespołu Fiakier pod hasłem 
licznych nagród zdobytych na festiwalach teatralnych oraz 
interesujących premier. Ich spektakle stanowiły atrakcyjną 
ofertę w dorożkarniowym programie. W bardzo istotnym 
wymiarze uczestniczył w obchodach Roku Chopinowskiego 
wielokrotnie prezentując swój spektakl CHOPIN. NAMIĘT-
NOŚCI W DUR I MOLL w Dorożkarni i ośrodkach kultury 
z całym kraju. Spektakl jest inspirowany życiem i twórczo-
ścią Fryderyka Chopina na motywach jego biografii, wspo-
mnień oraz listów, z wykonywaną na żywo muzyką oraz 
z elementami tańca. W zależności od rodzaju publiczności 
prezentowano różne jego wersje; kameralną, widowiskową, 
klasyczną i współczesną. 

Jest grupą Grzegorza Pohla, którego wspierają artystycznie 
Monika Malec (pedagog wokalny) i Beata Urbańska (choreograf, 
instruktor tańca). Działa od 2000 roku i ma w repertuarze 
10 spektakli. Występował w teatrach, szpitalach, domach dziecka 
(na rzecz fundacji A KOGO). Zdobył wiele nagród indywidual-
nych, zbiorowych na festiwalach i przeglądach teatralnych. 
W 2010 roku grupa przygotowała premierę spektaklu 12 Drabin. 
Warszawska młodzież mogła obejrzeć w Dorożkarni tę sztukę 
autorstwa lidera zespołu w ramach comiesięcznych prezentacji 
weekendowych. To już 12 produkcja Teatru ZAMIAST, tym razem 
bardziej liryczna, skupia się wokół tematu ulotności tego czegoś, 
co jest bardzo złożone, a jednocześnie bardzo kruche i co nazy-
wamy naszym życiem. W nieco metafizycznej przestrzeni, gdzieś 
pomiędzy życiem, śmiercią i być może kolejnym życiem spotykają 
się bohaterowie spektaklu – muzycznej opowieści o ich losach 
– nieskończonym ciągu zdarzeń, odczuć i emocji, które pomimo, 
że nie zawsze oni zdają sobie z tego sprawę, mają wpływ na 
wszystko i wszystkich dookoła... Żyjąc i odchodząc pozostawiają 
po sobie mniej lub bardziej zatarty ślad u tych, którzy pozostają… 
Życie porównane do drabiny, na której ruch odbywa się nieprze-
rwanie – jedni wchodzą na szczyt, inni spadają na sam dół… i tak 
od zawsze, i tak na zawsze… Spektakl dedykowany wszystkim 
tym, którzy odeszli, odchodzą i odejdą – wszystkim tym, którzy 
codziennie walczą. Ponadto w repertuarze zespołu: Skrzydełka, 
Kabaret Starszych Panów, Muzyczna huśtawka, Iwona Księżniczka 
Burgunda, Świat lepszy na święta, Koniec, Mały Momo, Dookoła świa-
ta, Smok mieszka w kuchni, A Littre Beatle Bit Of Love,12 Drabin. 



TURBULENZEN 
Międzynarodowe 
Warsztaty Teatralne
Wspólnie z Ośrodkiem Teatralnym Werkschule Albstedt zorganizowano 9 dniowe spotkanie warsztatowe z udziałem 
młodzieży polskiej i niemieckiej. Poprzez zajęcia teatralne prowadzone przez specjalistów teatralnych z Dorożkarni oraz 
Werkschule Albstedt zrealizowano program integracji młodzieży. W wyniku projektu powstały dwa spektakle traktujące 
o problemach dorastania, wchodzenia w dorosłość, które zachwyciły niemiecką publiczność i miejscowe media z Bremy. 
Projekt będzie kontynuowany jesienią 2011 roku.   

Pracownia Teatralna ZAKRĘT 
Pracownia Teatralna ZAKRĘT powstała 
w 2007 r., a jej założycielami są akto-
rzy dorożkarniowego Teatru ZAMIAST. 
Postanowili rozwinąć swój pomysł 
na teatr i stali się częścią dziecięcego 
świata, w którym uczą podstaw śpie-
wu, tańca i gry aktorskiej. Grupa przez 
cały rok pracuje nad nowym spek-
taklem. ZAKRĘT jest teatrem, gdzie 
każdy spektakl tworzony jest 
we współpracy z grupą i dzięki temu 
zrealizowaliśmy już spektakle SER-
DECZNA 5/7 oraz HOTEL. ZAKRĘT 
nie jest tylko dla utalentowanych - 
predyspozycje są ważne, ale w tym 
przypadku najważniejsza jest chęć 
do systematycznej pracy w grupie. 
W 2010 roku zrealizowali premierę 
oraz prezentacje repertuarowe spek-
taklu SZEGEDEGE. Nic dodać, nic ująć. 
Jest to spektakl najprawdziwszy 
z prawdziwych, bo o mówi o szkole, 
o dzieciach, o dorosłych… wszystkim. 
Tak jak w życiu normalność splata 
się z baśniowym, wyimaginowanym 
światem młodych aktorów. Ta prosta, 
codzienna historia szkolnego życia 
bohaterów inspirowana jest barwnymi 
filmami Bollywood. Dziwne? A tytuł? 
SZEGEDEGE przychodzi samo! I tak 
człowiekowi podpowiada. Taki głos…
Czasem mówią, że to banał. Że wy-
świechtane i oklepane. To jest bardzo 
intuicyjna sprawa. Taka naturalna. 
Instynktowna. I dlatego tak się o tym 
trudno mówi…



ZDERZENIA TEATRALNE 
– Ogólnopolski Przegląd 
Teatrów Małych Form
Zderzenia Teatralne to projekt, którego celem jest 
konfrontacja dorobku teatrów młodzieżowych 
działających w małych ośrodkach w Polsce. Główną 
jego część stanowi Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Amatorskich - czyli prezentacje sceniczne wszystkich 
zaproszonych grup. W 2010 roku do Dorożkarni 
przyjechało ponad sto osób, by pokazać warszawskiej 
publiczności efekty swojej pracy, porozmawiać 
z rówieśnikami o teatrze, wziąć udział w zrealizowa-
nych warsztatach teatralnych prowadzonych przez 
Beatę Fudalej, rozmowach na temat prezentacji 
z jurorami: Beatą Fudalej, Anną Michalak, Marcinem 
Bossakiem, Krzysztofem Wilkowskim. Dodatkową 
atrakcją było obejrzenie spektaklu Krystiana Lupy 
Wymazywanie w Teatrze Dramatycznym.



EDUKACJA 
TANECZNA
realizowaną w grupach artystycznych, edukacyjnych 
oraz poprzez projekty o charakterze tanecznym



EXCCED Grupa Tańca 
Nowoczesnego

FLEX Teatr Tańca

Grupa EXCEED powstała w 2004 roku i od początku pracowała nad indywi-
dualnym charakterem zespołu. Tancerze uczą się otwartości na różne style 
taneczne, bo to pozwala szukać swojej drogi w tańcu. Dlatego na zajęciach 
jest hip-hop, street jazz, step, funky, a nawet tango, choć nie ukrywają, że 
coraz bardziej odpowiada im taniec współczesny. Są grupą teatralno-tanecz-
ną — pracują nad spektaklami i krótkimi formami tanecznymi przeznaczonymi 
na scenę. Inspirują się twórczością znakomitych choreografów i tancerzy 
— Mii Michaels oraz Wade Robsona. „W tańcu najważniejsze jest zamiłowa-
nie i wiele lat ciężkiej pracy — podkreśla Kuba Łukowski — serce to 15%, resz-
ta to praca, praca, praca.” W 2010 roku Grupa Tańca Nowoczesnego EXCEED 
zapraszała raz w miesiącu na swoje spektakle do Dorożkarni. Kolejna premie-
ra Grupy EXCEED z 2010 roku jest jak zwykle zupełnie inna od poprzednich. 
Przede wszystkim jest pozytywna i wesoła. Opowiadamy o tym, co w życiu 
sprawia nam radość i jak czasami niewiele potrzeba, aby być szczęśliwym. 
Szczęście w życiu to nie góra pieniędzy czy szybki samochód, ale umiejętność 
zauważania tych małych rzeczy, które gdy zbiorą się razem tworzą cudowny 
dzień. Dla jednych jest to poranny łyk gorącej kawy, a dla innych letni desz-
czyk, gdy jest strasznie gorąco, a dla kogoś jeszcze innego ważni są przyja-
ciele i czas z nimi spędzony np. na wspólnych wygłupach. Wszystko to jest 
w najnowszym spektaklu i na pewno każdy widz znajdzie też coś swojego 
wśród tych DROBIAZGÓW.

Ludzie, którzy przychodzą do FLEX-u, mówią: “tańczę, 
bo lubię, bo kocham”. Są to osoby mające kontakt z tańcem 
od dłuższego czasu, które, oprócz zajęć w DOROŻKARNI, 
chodzą na inne warsztaty i występują w różnorodnych spek-
taklach”. Teatr Tańca FLEX powstał w 2001 roku. Aktualnie 
tworzą go głównie studenci. Swego rodzaju bazą, alfabetem 
tanecznym jest taniec klasyczny, bo, tancerz, kiedy pozna 
gruntownie tę technikę, lepiej radzi sobie z innymi stylami. 
Dlatego opiekunka i choreograf Flexu dba o to by młodzież 
opanowała i rozwijała taniec klasyczny. Zaprasza do współ-
pracy również innych choreografów, którzy podczas warsz-
tatów wprowadzają młodzież w świat tańca współczesnego, 
contemporary dance, jazz dance, afrodance, hip-hop-u, 
locking-u. Dobry tancerz to tancerz wszechstronny, więc 
układy taneczne i spektakle, nad którymi FLEX na co dzień 
pracuje, oparte są na najróżniejszych stylach. W 2010 roku 
Teatr Tańca FLEX zapraszał na swoje spektakle do DOROŻ-
KARNI. Premiera Flexu z 2010 roku to ONA – BYĆ MOŻE JA. 
Spektakl ten dotyczy różnych etapów życia kobiety ukaza-
nych na podstawie losów kilku bohaterek. Losy te przeplatają 
się i zazębiają stanowiąc poniekąd obraz życia jednej osoby. 
Punktem wyjścia do tej historii było poczucie jedności ale 
też pewnej samotności w przeżywaniu doświadczeń, które 
są wspólne dla wielu z nas. W spektaklu wykorzystano róż-
norodne techniki tańca m. in.: jazz dance, taniec współcze-
sny, demi klasyka.



KINGZ OF WARSAW 
oraz KIDZ OF WARSAW
Grupy Tańca Ulicznego
To młodzi tancerze break - dance, któ-
rzy podczas treningów przekraczają 
granice swoich możliwości, aby grupo-
wo i indywidualnie prezentować się na 
prestiżowych turniejach i zawodach. Ich 
występy są wspaniałym urozmaiceniem 
imprez klubowych. Modne hobby szybko 
znalazło uznanie wśród najmłodszych 
uczestników zajęć, co nakłoniło Łukasza 
Depę i Konrada Borowika do założenia 
grupy KIDZ OF WARSAW. Tu dzieci pod-
czas zajęć z podstaw break-dance przy-
gotowywały się do własnych ulicznych 
improwizacji. Grupa występowała w 2010 
roku w wielu przedsięwzięciach miejskich, 
uatrakcyjniała ofertę artystyczną Doroż-
karni. Uzupełniała prezentacje taneczne 
dorożkarniowych młodzieżowych grup. 
Opiekunowie doskonalili swój warsztat 
na międzynarodowych spotkaniach tańca 
ulicznego.   



WARSZTATY AFRO DANCE
W cyklicznej formie warsztatowej (raz w miesiącu) była okazja spotkania fascynatów tańca z młodym eksperymentują-
cym tancerzem z Togo i wzięcia udziału w ekscytujących warsztatach tańca afrykańskiego. Benoit le Gros jest tancerzem 
legitymującym się wieloma świadectwami i dyplomami w zakresie tańca (m.in. dyplom tańca tradycyjnego Togo, świa-
dectwo z wyróżnieniem w dziedzinie tańca tradycyjnego – Zespół HEBIESO, świadectwo z wyróżnieniem w dziedzinie 
tańca afrykańskiego i tradycyjnego Union des Balet du Togo, międzynarodowy dyplom tańca afro-współczesnego, 
klasycznego i modern Międzynarodowej Szkoły HENRI MOTRA). Jest również absolwentem kursu w zakresie 
widowisk „Światło i Dźwięk” Stowarzyszenia Techników Dźwięku i Światła. Warsztaty tańca afrykańskiego, wzbogacone 
o elementy tańca klasycznego miały charakter otwarty i były prowadzone na dwóch poziomach: warsztaty rodzinne dla 
rodziców z dziećmi oraz zaawansowane dla młodzieży z doświadczeniami tanecznymi.  

SHOW YOUR SKILLZ 5: 
STREET DANCE FESTIVAL 
Międzynarodowy Festiwal
W wielu warszawskich klubach oraz w Dorożkarni zrealizowano liczne pokazy tańca ulicznego w wykonaniu 
międzynarodowej grupy młodzieży. Prezentacje miały charakter konkursowy. W Dorożkarni uczestnicy projektu 
korzystali z proponowanych treningów i warsztatów.

TEST - Teatr Tańca
Prowadzona przez choreografa Izę Borkowską i aktora Darka Sikorskiego 
grupa licealistów i studentów zrealizowała spektakle taneczne Alegria 
Town oraz Magazyn, które prezentowane w całości lub w formie poszcze-
gólnych choreografii poprzez swój niepowtarzalny styl (modern, street 
jazz, hip-hop, a nawet elementy tańca białoruskiego) a także plastykę 
ciała znalazły uznanie u naszej i zagranicznej publiczności. W 2010 roku 
grupa przygotowała kolejną premierę Tak trudno. Polska muzyka i teksty 
piosenek prowokują do opowiadania własnych historii... Najnowszy spek-
takl TESTu jest zdecydowanie inny od poprzednich produkcji zespołu. 
To czysta formuła teatru tańca – bez linearnego ciągu... Próba „dotknię-
cia” widza i stworzenia przestrzeni do jego własnych przemyśleń. W spek-
taklu wykorzystano muzykę: Marii Peszek Moje miasto, Katarzyny No-
sowskiej Uciekaj moje serce, Justyny Steczkowskiej Oko za oko, Afromental 
Bananowy song, Sistars Siła sióstr, Dżemu List do M, Kayah Trudno kochać, 
Stanisława Soyki Jak dzieci, O.N.A. Niekochana, Edyty Bartosiewicz Ostat-
ni, Kayah Jestem kamieniem, Katarzyny Nosowskiej Wielka Dama tańczy 
sama, Kultu Do Ani, Lao Che mpaKOmpaBIEmpaTA, Kuby Badacha Wyspa.



VI Ogólnopolskie 
Młodzieżowe Spotkania 
Taneczne SPONTAN 2010
W organizowanym od 2004 ogólnopolskim konkursie tańca wzięło udział ponad 4,5 tysiąca młodych tancerzy 
prezentując dorobek zespołów z całej Polski. Występując w prestiżowych, profesjonalnych warunkach (Teatru Muzycz-
nego Roma), co jest realizacją dziecięcych marzeń, grupy taneczne prezentowały się przed jurorami (m. in. Michałem 
Pirógiem)  i przed sobą nawzajem. Jest to ciekawe doświadczenie dające pole do popisu i umożliwiające poznanie 
niemal wszystkich stylów tańca.





EDUKACJA 
MUZYCZNA
realizowana w grupach artystycznych oraz poprzez 
projekty o charakterze koncertowym, wokalnym.



DZIECIĘCY ODJAZD 
MUZYCZNY DOM
Piosenka dziecięca to pre-
tekst do wspomnień dla 
dorosłych, a dla dzieci to 
cały wachlarz zróżnicowa-
nego repertuaru do wyko-
nania i muzycznej zabawy. 
Najmłodsi adepci sztuki 
wokalnej (7-14 lat) mają 
swoje specjalne miejsce 
w Dorożkarni. Tu pod 
opieką Michaliny Malczew-
skiej (wokalistki, pedagoga) 
dzieci próbowały swoich sił 
na koncertach w Dorożkarni 
i poza jej siedzibą.

Śpiewanie zanim zacznie być przyjemnością jest ciężką pracą nad emisją głosu, 
dykcją, interpretacją piosenki. Potem wiele godzin powtórzeń w profesjonalnym 
studiu nagrań, a dalej wielka radość występowania. W ramach indywidualnych zajęć 
pod kierunkiem wokalistki i pedagoga śpiewu Moniki Malec młodzież doskonaliła 
w 2010 roku warsztat wokalny, aby móc samodzielnie prezentować swoje umiejętno-
ści na koncertach, recitalach i podczas nagrań w studio. Obok systematycznej pracy 
warsztatowej, udziału w wielu imprezach miejskich, organizowanych poza Dorożkar-
nią, w konkursach i festiwalach w 2010 roku młodzież ze Studia Piosenki wzięła udział 
w nagraniach płyty: TEN TON – Piosenki Jarosława Kukulskiego.

III PIKNIK ROCKABILLOWY
Celem przedsięwzięcia współrealizowanego z Locos Gringos oraz Club Radio Luksemburg była promocja mało znanych 
w naszym kraju stylów muzycznych jakimi są Rockabilly i Surf. Przybliżyliśmy sympatykom muzyki popularnej kulturę, 
jaka towarzyszy tej pozytywnej i pełnej życia muzyce, również poprzez taniec, samochody i dobrą zabawę. Na imprezę 
przybyły całe rodziny. Wystąpiły warszawskie kapele rockabillowe. 

TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW 
Studio Piosenki



TEN TON Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
Od 2006 roku organizowany jest konkurs, w którym dzieci i młodzież całego kraju prezentuje swoje umiejętności 
wokalne i śpiewa utwory polskich autorów. W ramach tego projektu nagrywana jest płyta o tej samej nazwie 
z udziałem wokalistów Studia Piosenki przygotowanych przez Monikę Malec z towarzyszeniem zawodowych 
muzyków i w nowoczesnych aranżacjach Jacka Piotrowskiego. Nagrany materiał obok walorów artystycznych 
jest jednocześnie materiałem repertuarowym. Dwupłytowy album zawiera nagrane utwory, a także ich odrębne 
podkłady muzyczne. W 2010 r. młodzież śpiewała piosenki skomponowane przez Jarosława Kukulskiego. 
W festiwalu wzięło udział ponad 100 wykonawców. Laureaci z towarzyszeniem profesjonalnych instrumentalistów 
wystąpili w maju przed warszawską publicznością podczas Dziecięcej Stolicy. Młodzi adepci sztuki wokalnej mieli 
możliwość prezentacji swoich umiejętności przed: Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską oraz Patronem 
5 Festiwalu – Jarosławem Kukulskim. Była to też okazja do osobistych kontaktów młodzieży z jej  z autorytetami.



płyta TEN TON -Piosenki 
Jarosława 
Kukulskiego
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 
realizowane są nagrania, które stają się doskonałą wizytówką 
ośrodka. Nagrania Dorożkarni w 2010 roku: 5 TEN TON - Pio-
senki Jarosława Kukulskiego (płyta stanowi materiał dydak-
tyczny ze względu na swoją zawartość w postaci podkładów 
muzycznych). Nagrane utwory były propozycją repertuaru 
festiwalowego dla uczestników oraz reedycję archiwalnego 
albumu 3.TEN TON – Piosenki Seweryna Krajewskiego.



EDUKACJA 
PLASTYCZNA
realizowaną w grupach artystycznych oraz 
poprzez projekty o charakterze plastycznym

FABRYKA WYOBRAŹNI 
pracownia plastyczna
Artyści plastycy Katarzyna Krasowska, Magda Penczonek i Michał Szuszkiewicz realizowali 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 
najstarszych poznawali 
techniki tworzenia z gliny. 
Z użyciem specjalistycznych 
narzędzi – koła garncarskie-
go, pieca i szkliwa powsta-
wały dzieła sztuki nie tylko 
użytkowej, ale też dekora-
cyjnej. W organizowanych 
co miesiąc warsztatach 
ceramicznych mogły 
uczestniczyć całe rodziny 
ucząc się jak ciekawie 
i twórczo wspólnie spędzać 
wolny czas.



RODZINNE WARSZTATY 
CERAMICZNE
Z myślą nie tylko o dzieciach i młodzieży (stałych bywalcach naszych zajęć i warsztatów) ale również o ich rodzicach, 
babciach, dziadkach, ciociach i wujkach.... Dorożkarnia zrealizowała cykl rodzinnych imprez, podczas których młodzi 
ludzie wraz ze swoimi dorosłymi opiekunami mogli wspólnie, twórczo i oryginalnie spędzić wolny czas. Pod okiem 
instruktora uczestnicy wykonywali różnorodne przedmioty sztuki użytkowej, które potem – podczas kolejnych spotkań 
– po wypaleniu ich w piecu poddawali procesowi szkliwienia. 

SZOPKA I ANIOŁ 
ogólnopolskie 
konkursy plastyczne
Od wielu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia organizowane są dwa konkursy – na wykonanie Anioła, w którym 
biorą udział uczestnicy zajęć plastycznych ze szkół, ośrodków kultury i niezależnych pracowni plastycznych z całej 
Polski oraz Szopki Bożonarodzeniowej adresowany do rodzin z Mokotowa. Prace wykonane w dowolnej technice 
w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniane były przez jurorów, a następnie zaprezentowane na wystawach. 
W 2010 roku w konkursach wzięło udział 700 młodych twórców z całego kraju oraz 13 rodzin z Mokotowa. W konkur-
sie na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową zgodnie z nowym regulaminem wzięły udział rodziny, a prace oceniane 
były przez uczestników wernisażu. Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ nadesłano 1241  prac z 14 przedszkoli, 
9 zespołów szkół, 38 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 1 liceum, 38 ośrodków kultury, klubów, pracowni, 4 ośrodków 
specjalnych oraz indywidualnie od 23 osób z następujących miejscowości: Radom, Radomsko, Wąsocz, Oświęcim, 
Warszawa, Uniejów, Dąbrowa Górnicza, Żory, Lublin, Zamość, Kalisz Pomorski, Częstochowa, Konin, Żywiec, Sosnowiec, 
Płock, Sieradz, Gorzów Wielkopolski, Czudec, Tychy, Szczecin, Legionowo, Otwock, Kraków, Biłgoraj, Rybnik, Chełm, 
Krasnobród, Słomków Mokry, Malbork, Mielec, Pniówek, Pcim, Jadamwola, Mutne, Hrubieszów, Kostrzyń nad Odrą, 
Białystok, Złojec, Izabelów, Zduńska Wola, Czerwionka-Leszczyny, Gulczew, Sosnówka, Olsztyn, Karpacz, Tomaszów 
Lubelski, Frydrychowice, Garbatka Letnisko, Mielno, Bełżyce, Charsznica, Krasnobród, Pogwizdów Nowy, Bydgoszcz, 
Białka, Zawiercie, Nowy Staw, Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Owadów, Lubycza Królewska, Koszalin, Raszyn, Łomża. 
Jury pracowało w składzie: Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalizuje się w sztuce ART BRUT, autorytet w tej dziedzinie, 
Monika Klimowska – artysta grafik, Dorota Sieradzka – artysta grafik. Na wystawę, oprócz prac nagrodzonych, 
jury wybrało jeszcze 90 prac ze wszystkich kategorii wiekowych.

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 grupach zróżnicowanych wiekowo prowadziła Katarzyna Krasowska (artysta pedagog). Oprócz poznania 
technik komputerowych dzieci zdobywały tu umiejętności wyrażania własnych emocji w procesie twórczym. W wyniku 
udziału w takich zajęciach dzieci stają się uważniejszymi obserwatorami życia, widzą więcej szczegółów i barw wokół 
siebie. 



EDUKACJA 
FILMOWA

FILMOWA DOROŻKA

ANIMA pracownia 
filmów animowanych

BEST OFF 
Festiwal Najlepszych Filmów 
Polskiego Kina Niezależnego

Marek Sobolewski prowadzi specjalistyczne zajęcia, na których młodzież przy użyciu profesjonalnego sprzętu poznae 
zasady realizacji reportażu, filmu dokumentalnego i fabularnego. Poprzez poszczególne etapy (scenariusz, planowanie, 
realizacja zdjęć, montaż, udźwiękowienie) początkujący filmowcy zrealizowali swoje indywidualne i zespołowe projekty. 

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. 

Na festiwalu zaprezentowano w Kinie Luna najlepsze dokonania niezależnej produkcji filmowej (12 filmów) ostatniego 
roku, nagrodzone na ogólnopolskich festiwalach filmów niezależnych. 



DZIAŁANIA
PEDAGOGICZNE

GRUPY EDUKACYJNE

KLUB ZIELONE WZGÓRZE

Program zajęć tanecznych, teatralnych, wokalnych i plastycznych w Dorożkarni dawał najmłodszym dzieciom 
(wiek przedszkolny, wczesnoszkolny) możliwość stawiania pierwszych kroków na polu artystycznym. Zajęcia miały 
charakter edukacyjny, były dobrą zabawą dla ich uczestników. W 2010 roku to zadanie spełniała praca w następujących 
grupach: Puchatki (2 grupy: plastyka i estrada), Dziobaki (muzyka, taniec), Paszczaki (2 grupy: plastyka i estrada), 
Zakręt (teatr), Bomble (taniec), DROP’S (taniec), Break dance (taniec uliczny). Dla nieco starszych dobrą propozycją 
nauki podstaw pracy artystycznej były zajęcia w następujących grupach: Galop (teatr), Studio Exceed (taniec), Switch 
(taniec), Step (taniec). W dużym stopniu uczestnicy są przygotowywani do przyszłego uczestnictwa w „wiodących”, 
młodzieżowych grupach artystycznych, które mają charakter reprezentacyjny.

Poza stałymi zajęciami opie-
kuńczo-wychowawczymi dzieci 
wspierane przez doświadczo-
nego pedagoga ulicy uczyły się, 
jak aktywnie i twórczo spędzać 
wolny czas. Wspólnie odrabiały 
lekcje, uczyły się gotowania, 
pieczenia, konstruowały  lataw-
ce, uczestniczyły w różnych 
zajęciach i warsztatach arty-
stycznych i projektach Dorożkarni.



KORZENIE SIEKIEREK
Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć spodziewane efekty. Z uwagi na jego charakter uaktywniono społeczność lokalną 
Siekierek do wspólnego odtwarzania historii swojej „małej ojczyzny”. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia 
zapewnił szeroki w nim udział różnych grup społecznych: starszych mieszkańców, młodzieży, artystów, naukowców, 
specjalistów i animatorów. Dzięki tym aktywnościom powstały zaplanowane: „wędrujące”wystawy, spotkania, słupy 
przestrzenne na terenie warszawskich Siekierek, album zawierający zebrane materiały, gra miejska, gra palikowa, 
spektakl teatralny, a wszystko po to, aby ocalić od zapomnienia historię części Warszawy. 

Miasto coraz szybciej pochłania swoje dzielnice, wdziera się na chodniki, ulice i do sklepów. Trącą swoją indywidual-
ność. Ślad po niej jest jeszcze w naszych szufladach i wspomnieniach, w fotografiach, dokumentach, a także opowia-
danych innym historiach. Z opowieści chcemy wychwycić obraz dawnych miejsc i historie je opisujące. Obszar, który 
szczególnie nas zaciekawił, to nisko zabudowany rejon Dolnego Mokotowa, leżący nad samą Wisłą − w taki sposób na 
samym początku istnienia projektu animacyjnego Warszawskie transformacje - Korzenie Siekierek sformułowaliśmy jego 
koncepcję.

W 2010 roku zrealizowaliśmy zgodnie z planem następujące jego elementy:
• Lunety na Siekierki
• Spacer po Siekierkach – gra przestrzenna
• Teleport fotograficzny
• Spektakl teatralny Kredens – historie prawie prawdziwe
• Siekierkowska mapa miasta (strona www.korzeniesiekierek.pl)
• Album Korzenie Siekierek. Historia pisana losami rodzin
• Terenowa gra miejska Siekierki – Listy z przeszłości
• Pokaz filmów o Siekierkach (powstałych w Dorożkarni) 

DOROŻKARNIA NA SIEKIERKACH

Pierwsze pomysły narodziły się w Ośrodku Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia, już w 2001 roku. 
Dorożkarnia to ośrodek programowo sprofilowany na edukację dzieci i młodzieży, ze specjalnym trójstopniowym pro-
gramem nauczania, wykwalifikowaną kadrą artystów i animatorów kultury. Dorożkarnia to także lokalny, siekierkowski 
Dom Kultury, dlatego tak istotne stało się nawiązanie współpracy między nim a lokalną społecznością. 

Drugą ważną przyczyną powstania projektu jest specyfika Siekierek. Osiedle, część Dolnego Mokotowa, leży niedaleko 
centrum Warszawy, a jednocześnie mocno na uboczu. Docierają tu tylko dwa miejskie autobusy. Bliskie sąsiedztwo 
Wisły, niska zabudowa, małe uliczki, poprowadzona tuż nad nimi Trasa Siekierkowska. I górująca nad wszystkim wieża 
sanktuarium oraz kominy Elektrociepłowni Siekierki należącej do sąsiedniej Augustówki. To wszystko nadaje tej prze-
strzeni charakter małego miasteczka, którego przeszłość, ku naszemu zaskoczeniu, w różnych opracowaniach historycz-
nych dotyczących Warszawy była tylko wzmiankowana. Dzięki temu Siekierki okazały się bardzo interesującym materia-
łem do różnorodnych działań: animacyjnych, etnograficznych, socjologicznych i artystycznych. 

BUDUJEMY SIEĆ Historia Projektu

W takiej formie, w jakiej istnieje obecnie, projekt „Korzenie Siekierek” rozpoczął się jesienią 2007 roku. Początkowo 
głównym celem było odtworzenie historii osiedla na podstawie rozmów z mieszkańcami i umieszczenie zdobytych 
informacji na stronie internetowej. Zaczęliśmy szukać kontaktu z siekierczanami. Początki były bardzo trudne. 
Postanowiliśmy zwrócić się do dwóch instytucji, które funkcjonowały już w tej społeczności. Chcieliśmy skorzystać 
z kontaktów szkolnych i parafialnych. Najpierw udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Gościniec. Mieliśmy 
nadzieję, że za pośrednictwem dzieci dotrzemy do rodziców. Okazało się, że uczniowie pochodzą głównie spoza 
Siekierek, a jeśli nawet należą do siekierkowskich rodzin, to do takich, które sprowadziły się tutaj stosunkowo niedaw-
no, 10 − 15 lat temu. W związku z tym zaproponowaliśmy nauczycielom opracowanie własnych miniprojektów, doty-
czących udziału uczniów w „Korzeniach Siekierek”. Zaangażowały się trzy nauczycielki: Urszula Czaplicka, Anna Kołota 
oraz Bożena Maciejewska. Pojawiły się pomysły wycieczki do Elektrociepłowni Siekierki, na kopiec Powstania Warszaw-
skiego lub rozmów z siekierkowską starszyzną. W projekcie mieli wziąć udział uczniowie z klas I − VI. Wcześniej 
Iza Meyza z Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziła z nimi kilkugodzinne warsztaty, dzięki czemu dowiedzieli 
się, jak poznawać historię rodzinnego miejsca. Współpracę ze szkołą zakończyliśmy zorganizowaniem dla uczniów 
konkursu plastycznego i literackiego o Siekierkach. Kolejnym krokiem było dotarcie do społeczności zgromadzonej 
wokół Sanktuarium o.o. Pijarów. Głównie składa się ona z ludzi starszych, związanych z Siekierkami i mieszkających 
tu od lat. Dzięki temu powoli zaczęliśmy gromadzić wokół siebie mieszkańców, docierać do szuflad z fotografiami, 
nagrywać wspomnienia. 



MAPA

Każdy z nas ma własną mapę przestrzeni, w której mieszka. W miarę upływu czasu oswajamy ją oraz nadajemy jej nowe 
znaczenia związane z naszymi wspomnieniami i zasłyszanymi opowieściami. W przypadku odtwarzania historii Siekierek 
powiązanie przestrzeni z pamięcią od początku było dla nas bardzo istotne. Postanowiliśmy posłużyć się metodą 
„mapy wyobrażeniowej”. Na każde spotkanie z mieszkańcami zabieraliśmy dużą rozkładaną, odręcznie namalowaną 
mapę Siekierek sprzed 1945 roku. Każdy rozmówca nanosił na niej swój rodzinny dom, a także ważne dla społeczności 
miejsca, o których słyszał lub które pamiętał. Dowiedzieliśmy się, że na ulicach Daktylowej, Figowej i Cytrynowej, 
na bardzo małych parcelach stacjonowali dorożkarze, że na mostku, który łączył Siekierki z Czerniakowem, na ulicy 
Wolickiej straszyło. Odkryliśmy, gdzie była kuźnia, mydlarnia, dwór i folwark oraz karczma i przedwojenne przedszkole, 
a także świetlica, w której wiele lat później Dorożkarnia miała swoją pierwszą siedzibę. Informacje przekazywane przez 
mieszkańców przechodziły przez sito weryfikacji, ale większość miejsc i osób została odtworzona tylko na podstawie 
opowieści. Zarówno to, co pamiętają, ale i jak pamiętają oraz opowiadają mieszkańcy było dla nas istotne. Poprzez reali-
zację projektu zgromadziliśmy duży zbiór fotografii, a także przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów z mieszkańcami. 
Materiały te były punktem wyjścia do działań artystycznych i animacyjnych. Dalej opisujemy plener malarski i „Teleport 
fotograficzny”oraz prezentujemy wszystkie pozostałe działania, podjęte w ramach projektu „Warszawskie transformacje 
-Korzenie Siekierek”.

KORZENIESIEKIEREK.PL

Swoistym archiwum projektu stała się strona internetowa korzeniesiekierek.pl. Jej centrum stanowi mapa Siekierek 
sprzed 1945 roku, opierająca się na roboczej „mapie wyobrażeniowej”, która towarzyszyła nam podczas spotkań z 
mieszkańcami. Największą bazą informacyjną o osiedlu są opowieści o siekierkowskich rodzinach. Strona w całości zo-
stała zaprojektowana i wykonana przez pracowników Dorożkarni. Autorką grafiki jest Katarzyna Krasowska, a warstwą 
systemową zajął się Wojciech Włodarski. Autorom bardzo zależało, żeby na stronę chcieli zaglądać ludzie w różnym 
wieku. Postawili na staranność grafiki, dla której inspiracją były dokumenty historyczne i fotografie rodzin. Stąd liczne 
ilustracje nawiązujące do starych fotografii, pocztówek i rycin. Elementami nadającymi nowoczesność projektowi są ele-
menty stalowych rur, kolorowe abstrakcyjne motyle, naśladujące szkło tablice na murze stanowiące podkład pod tekst 
i niebieska trawa w nagłówku. Logiem projektu stał się dmuchawiec i ulatujące z niego lotki jako jeden z elementów 
dekoracyjnych. Strona zdobyła wyróżnienie w konkursie dla najlepszych stron internetowych o tematyce warszawskiej 
„Syrenka w sieci”, organizowanym przez Warszawski Magazyn Ilustrowany „Stolica”.



FILMY

• Film dokumentalny Procesja
Większość przeprowadzonych wywiadów nagrywaliśmy na wideo. Ze wszystkich zgromadzonych materiałów wybra-
liśmy cztery najciekawsze historie i zmontowaliśmy z nich dziesięciominutowe epizody. Jednak cały czas szukaliśmy 
sposobu, aby sportretować możliwe największy fragment siekierkowskiej społeczności podczas wspólnego działania. 
Ponieważ mieszkańcy osiedla pod wieloma względami przypominają społeczność małego miasteczka, a czasem − przez 
swoją izolację − wręcz wiejską, pewne zwyczaje charakterystyczne dla takich społeczności zachowały się także i tutaj. 
Jednym z nich jest budowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała, o którym opowiada film dokumentalny Procesja. 
Od lat konkretne rodziny lub grupy mieszkańców Siekierek odpowiedzialne są za budowę poszczególnych ołtarzy, 
przygotowują je dzień wcześniej, wymyślają hasło, a także ołtarzowy design. Materiały filmowe zrealizowali pracownicy 
Dorożkarni: Łukasz Korwin i Marek Sobolewski. Efekty naszej pracy umieściliśmy na stronie korzeniesiekierek.pl oraz 
przedstawiliśmy podczas uroczystej prezentacji projektu. Zorganizowaliśmy targ staroci, pokazaliśmy mieszkańcom film 
dokumentalny i stronę internetową. Stworzyliśmy przestrzeń kiosku internetowego, w którym mogli obejrzeć zamiesz-
czone na stronie wybrane epizody, a także zapoznać się z samą stroną. Wróciliśmy tym samym do naszego pierwotnego 
pomysłu i chcieliśmy choć na chwilę przybliżyć mieszkańcom przestrzeń Internetu.

• Film animowany
Podczas pleneru malarskiego, Anna Emelianowa, zainspirowana historiami zebranymi od mieszkańców, stworzyła 
krótkometrażowy film animowany o Siekierkach. Pokazany został m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów 
Animowanych OFAFA  w Krakowie.

TEATR

Już po kilku miesiącach realizacji projektu „gdy krok po kroku odkrywaliśmy zapomnianą przestrzeń osiedla, jednym 
z naszych marzeń stał się spektakl teatralny. Po doświadczeniach Ośrodka „Pogranicze − kultur, sztuk, narodów” i jego 
spektaklu Kroniki Sejneńskie wiedzieliśmy, że nasza teatralna intuicja jest trafna, bo lokalną historię Siekierek przepeł-
niają znaki i symbole. Po kilku rozmowach reżyser teatralny z Dorożkarni Darek Sikorski zaczął budować historię jednej 
z siekierkowskich rodzin wokół starego kuchennego kredensu, który stał się głównym elementem scenograficznym 
spektaklu Kredens. Historie prawie prawdziwe. Wyjęty z komórki, gdzie stał zapomniany, odżył na nowo na scenie, jako 
główny element mieszkania jednej z siekierkowskich rodzin. Stał się towarzyszem ich codziennych czynności: maglo-
wania, mycia i sprzątania, a także rodzinnych dramatów. Wyjmując kolejne przedmioty z kredensu, aktorzy prezentują 
związane z nimi historie. Tło muzyczne tworzy grupa Lao Che. Występują aktorzy Teatru Po Balu: Magdalena Bauer, 
Joanna Radecka-Kotowska, Aleksandra Szeska-Plewako, Olaf Rojecki.

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE

Podczas przeprowadzania wywiadów 
z mieszkańcami zbieraliśmy stare foto-
grafie z ich prywatnych archiwów. 
Interesowały nas przede wszystkim 
te przedstawiające Siekierki, ale także 
dokumentujące prywatne losy rodzin. 
Najcenniejsze były zdjęcia przedwo-
jenne, ale byliśmy też zaciekawieni 
późniejszymi. Zebrane z ponad 20 
domowych archiwów, utworzyły dwie 
wystawy. Pierwsza Siekierki – osada 
nad Wisłą to wystawa plenerowa, 
pokazująca historię osiedla. Zdjęcia 
zaprezentowaliśmy w formie banne-
rów na ogrodzeniu Dorożkarni. Druga 
ekspozycja to Album rodzin siekierkow-
skich, oparta na rodzinnych zdjęciach 
mieszkańców Siekierek, zaprojektowa-
na w formie dwóch dużych albumów ze 
zdjęciami, wyposażonych w flamastry, 
dzięki którym oglądający mogą samo-
dzielnie opisywać oglądane fotografie. 



LUNETY NA SIEKIERKI!

Chcieliśmy pokazać Siekierki Warszawie i postanowiliśmy nieco nietypowo wykorzystać lunety obserwacyjne. 
Używamy ich, gdy chcemy zobaczyć z bliska coś, co jest daleko. Włożyliśmy zatem do lunet przedwojenne siekierkow-
skie fotografie. Chcieliśmy zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy na mokotowskie osiedle. Lunety ustawialiśmy 
m.in. w centrum Warszawy, na skwerze Wizytek i w Muzeum Pragi, przy Ząbkowskiej. Są mobilne, nie potrzebują 
podłączenia do prądu, można je dowolnie umieszczać w różnych miejscach.

GRY (NIE TYLKO) DLA DZIECI   

Gry podwórkowa i palikowa zostały przygotowane przede wszystkim z myślą o najmłodszych, ale z dużą ciekawością 
angażują się w nią też dorośli. Podwórkowa rozgrywa się na wielkim prześcieradle z narysowaną mapą Siekierek, 
po której za pomocą rzutów kostką można podróżować do 21 ważnych miejsc. Dzięki grze palikowej uczestnicy 
dowiedzą się, co zajmowało ich przedwojennych rówieśników, jak wyglądał dzień gospodyni, a jak życie we dworze, 
co to są śniegórki oraz co można było kupić w mydlarni. Autorem projektu graficznego gry podwórkowej jest Katarzyna 
Krasowska, a grę palikową, którą zaprojektowała Grupa Projektowa Plus48, wymyśliła pedagog ulicy Aleksandra Anto-
lak, która na co dzień pracuje w Dorożkarni z siekierkowską młodzieżą.

AUDIO SPACER

Wystawy, które przygotowaliśmy, zyskały już 
nowe znaczenia. Dlatego, aby je uaktualnić, zdecy-
dowaliśmy się nie zmieniać opisów, ale wzbogacić 
je dźwiękowym komentarzem. Dotyczy to wystaw 
w wersji bannerowej, tj. wystawy fotograficznej 
„Siekierki – osada nad Wisłą” oraz malarstwa 
białoruskich artystek Aleksandry Iwanowej i Anny 
Emelianowej. Każdy odwiedzający taką wystawę 
plenerową ma możliwość skorzystania z odtwa-
rzacza MP3 z nagraniem. Komentarz słowny 
przeczytali aktorzy Magdalena Karel i Radosław 
Popłonikowski.



GALERIA MIEJSC ZAPOMNIANYCH

Mapa jest terenem, czyli betonowe znaki w przestrzeni. Najbardziej inge-
rującym w przestrzeń projektem w ramach projektu są znaki w przestrzeni, 
czyli sieć betonowych słupów. Postawiliśmy je w miejscach, które żyją jesz-
cze we wspomnieniach mieszkańców. Słupy opatrzone są opisami historii 
konkretnych budynków, po których nie pozostały już nawet fundamenty, 
np. Czerwonej Szkoły, mydlarni, dworu, folwarku. Wszystkich miejsc jest 
13, wskazują punkty najbardziej znaczące dla całej historycznej przestrzeni 
Siekierek, odnosząc się jednocześnie do „mapy wyobrażeniowej”, która była 
podstawą rozmów z mieszkańcami, a także okazała się kluczem do całego 
projektu. Betonowe słupy oznaczają przestrzeń osiedla, wskazując jego 
przeszłość, materializują wspomnienia mieszkańców. Tworzą spójną sieć. 
Gdy trafi się na jeden, bez trudu można odnaleźć w kolejne i samodzielnie 
odkrywać historię tego osiedla. Słupy zaprojektowała grupa 137kilo.pl.

PRZESTRZEŃ - Gra miejska Listy Z Przeszłości 

Pierwszą inicjatywą przeprowadzoną w przestrzeni osiedla w ramach projektu 
„Korzenie Siekierek” była gra miejska „Listy z przeszłości”. Zorganizowaliśmy ją 
po raz pierwszy na wiosnę 2010 roku. Uczestnicy wyruszają sprzed Dorożkarni 
przy Siekierkowskiej. Dostają kartę do gry z zaznaczonymi miejscami, gdzie 
muszą odnaleźć koperty z tajemniczymi listami, oraz punktami, w których 
czekają na nich narratorzy gawędziarze. Na płotach i drzewach ukryliśmy listy, 
a do określonych miejsc zaprosiliśmy mieszkańców Siekierek, aby opowiedzieli 
przybyłym graczom swoje rodzinne historie. Podczas gry uczestnicy docierają 
do wielu interesujących miejsc na Siekierkach, poznają osiedle, mają niepowta-
rzalną okazję porozmawiać z mieszkańcami, a czasem nawet wypić z nimi herbatę 
i zjeść domowe ciasto. Autorką scenariusza gry miejskiej „Listy z przeszłości” 
jest Marta Czajka.

SPACEROWYM KROKIEM

Spacer po Siekierkach to nasza kolejna inicjatywa kierowana do mieszkańców 
Warszawy. Dominik Gadomski, doświadczony przewodnik miejski i varsavianista, 
podczas półtoragodzinnego spaceru przekazuje historię fragmentu Mokotowa, 
jakiej nie poznamy z książek. Prowadzi uczestników szlakiem ważnych dla przed-
wojennych Siekierek miejsc, gdzie były: mydlarnia, fryzjer, magiel, szewc, gdzie 
mieszkali koszykarze, stały gołębniki. Odkrywa miejsca zapomniane i wskazuje 
pozostałości tych, które mogą świadczyć o przeszłości osiedla. Jego opowieści 
przetykane są kwiecistymi anegdotami, czasem nawet z odrobiną czerniakowskiej 
gwary.

KSIĄŻKA Korzenie Siekierek. 
Historia pisana losami rodzin

Wszystkie elementy dotych-
czasowej realizacji projektu 
pozwoliły na zgromadzenie 
materiału na tyle interesujące-
go, aby móc wydać tę książkę. 
Jej zawartość to cenna wiedza 
nie tylko dla mieszkańców 
Siekierek, lecz także dla tych 
wszystkich którym bliska jest 
historia stolicy. Na podstawie 
poszczególnych opowieści  
o tej części Warszawy udaje 
się odtworzyć w wyobraźni 
czas miniony i „ocalić go od 
zapomnienia”.





DZIECIĘCA STOLICA 
Plenerowe Spotkania 
Twórców Ruchu Amatorskiego
Celem projektu jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej 
aktywności i otwartości na sztukę. Dziecięca Stolica kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także popula-
ryzuje twórczość amatorską ostatnio nieco zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego. 
W 2010 roku projekt zrealizowano przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie spotkały się najlepsze grupy wokalno-taneczne, 
pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i innych organizacji, aby reprezento-
wać najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Dziecięca Stolica miała charak-
ter otwarty. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji kultury z europejskich stolic. Warszawiacy mogli 
poznać pasje młodych ludzi z innych krajów, ich sposoby spędzania wolnego czasu, możliwości rozwijania zaintereso-
wań, dokonania. Dla twórców ruchu amatorskiego była to okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. 
Impreza składała się z dwóch części – festiwalu miejskiego organizowanego w maju, kiedy przed PKiN w Warszawie 
spotkali się instruktorzy, uczestnicy zajęć, członkowie grup artystycznych i mieszkańcy miasta oraz Dnia Otwartego 
w stołecznych centrach i domach kultury. W ostatnich latach krąg młodych wykonawców powiększył się o laureatów 
ogólnopolskich festiwali – wokalnego TEN TON i tanecznego SPONTAN i o artystów zza granicy.





PROJEKTY 
MIĘDZYNARODOWE

NEW PRAGUE DANCE 
FESTIWAL  
Konkurs i udział w warsztatach tanecznych. NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL – adresowany jest do zespołów amator-
skich, tancerze startują w kategoriach: taniec klasyczny, jazz & hip-hop, modern & conteporary dance, taniec etniczny. 
Obok konkursu młodzież uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez znakomitych czeskich choreografów (taniec 
klasyczny, hip-hop, jazz, modern). NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL jest  jednym z najlepszych festiwali tańca w Euro-
pie, w tym roku zaprezentowano ponad 70 choreografii z Europy oraz USA, Indii, Izraela.
Teatr Tańca Test: 3. miejsce modern/contemporary.



Polsko – Rosyjskie Spotkania 
Młodego Teatru
Projekt maiał na celu doprowadzić do spotkania dwóch młodzieżowych grup teatralnych, z Rosji i Polski. W pierwszy 
etapie: rosyjski teatr ‘M-arT’ został  zaproszony do Warszawy. Podczas kilku-dniowego pobytu grupa ta zaprezentowała  
w DK Dorożkarnia swoje dwa spektakle „Dziewczyny, to jest wojna”. Odbyły się wspólne warsztaty z grupą młodzieży 
ze Studia Teatralnego. W czasie trwania projektu spektakle obu grup zostały zaprezentowane szerszej publiczności 
w obcym kraju. Oprócz propagowania kultury za granicą, młodzież ta poznawała różne rodzaje pracy teatralnej 
(wzajemne warsztaty), warunków pracy w ośrodkach kultury (zwiedzanie pracowni domów kultury). 

WARSZTATY TAŃCA 
WSPÓŁCZESNEGO  
Anna Nowak – wybitna polska tancerka, pracująca w Random Dance Company, jednym z najlepszych zespołów tańca 
na świecie. W warsztatach uczestniczyli tancerze, na zajęciach poznali m. in. styl jednego z najciekawszych choreogra-
fów na świecie Wayne’a Mac Gregora. Wayne McGregor jest jednym z najbardziej rozchwytywanych choreografów 
obecnych lat, pierwszym mianowanym od 17 lat choreografem rezydentem w Royal Opera House, stworzył balety m.in. 
dla Opery Paryskiej, New York City Balllet, Stutgart Ballet, San Francisco Ballet, Australian Ballet i innych wiodących 
zespołów.

LIFE ON THE FLOOR 5 
Žilina, Słowacja  
Grupa Tańca Ulicznego Kingz Of Warsaw wystartowała w zawodach w ekipie POLSKIE ORŁY. Były to eliminacje do 
światowej imprezy EUROBATTLE w portugalskim Porto. Ekipa POLSKIE ORŁY zajęła 1 miejsce.



Po raz kolejny Dorożkarnia była współorganizatorem 
Internacional Art. Sommer w Fundacji Krzyżowa. Wspólne 
zajęcia młodzieży z Europy wschodniej i zachodniej stwa-
rzają młodym ludziom przestrzeń do swobodnej ekspresji 
twórczej, a dzięki wymianie doświadczeń mają oni 
niepowtarzalną okazję nabycia pewności artystycznej 
i samoświadomości. Ideą tego projektu jest spotkanie 
i praca studentów uczelni artystycznych z różnych krajów 
Europy z młodzieżą, która dopiero tutaj ma możliwość 
wspólnej nauki tańca, pantomimy czy ceramiki. Warszta-
ty prowadzone są przez pedagogów oraz wykładowców 
uczelni artystycznych z kraju i zagranicy. Na zakończenie 
poszczególne grupy warsztatowe przedstawiają na świe-
żym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, 
które są przygotowane specjalnie dla mieszkańców okolic 
Krzyżowej i całego Dolnego Śląska. Warsztay 
prowadzili: Grafika, Rzeźba - Marek Stanielewicz, 
Grafika - Aleksandra Ivanova, Ceramika – Hanna 
Apalaika, Alws Kostka, Art. Media – www 
- Katarzyna Krasowska, Taniec – Anja Gassenhardt, 
Jakub Łukowski, Oleg Saprończyk, Pantomima 
- Ewelina Ciszewska.

Internacional Art Sommer 
KRZYŻOWA





INNE PROJEKTY
KSIĄŻKOZAURY
To projekt długofalowy o charakterze plastyczno-literackim, adresowany do dzieci ze szkół podstawowych 
(8-12 lat). Jego celem było „wyprodukowanie” przez każdego uczestnika własnej książki: napisanie tekstów literackich, 
wykonanie ilustracji do nich i oprawienie.

ZIMA W MIEŚCIE 
W DOROŻKARNI
Jak co roku w okresie ferii zimowych w Dorożkarni odbył się cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży 
pozostających w Warszawie: warsztaty cyrkowe dla dzieci w wieku 7-12 lat, warsztaty brak - dance i tańca nowoczesne-
go dla dzieci w wieku 7-12 lat i młodzieży powyżej 14 lat.

LATO ARTYSTYCZNE 
W DOROŻKARNI
WARSZTATY CYRKOWE, WARSZTATY BREAK - DANCE, WARSZTATY TAŃCA AFRYKAŃSKIEGO - cykl otwartych 
zajęć artystycznych dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji letnich.

WARSZAWSKA GIEŁDA 
PROGRAMÓW EDUKACJI 
KULTURALNEJ
Prezentacje najbardziej interesujących przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej z całej Warszawy, połączone 
z debatą na temat możliwości wynikających z koordynacji działań różnorakich podmiotów organizacyjnych w środowi-
skach lokalnych.  Projekt organizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy m.in. z Dorożkarnią i Klubem 
Kultury Falenica 





JUBILEUSZ 10-lecia
DOROŻKARNI













DOROŻKARNIA 
W SIECIACH

FINANSOWANIE
Działalność i projekty Dorożkarni w 2010 roku finansowane były ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Programu Młodzież, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk.

• 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).



MKiDN                                             UE Innych 

1 (Transformacje 
warszawskie 
2010 Korzenie 
Siekierek)

Liczba wniosków o grant, dofinansowanie projektów:

1 1 (Program 
Młodzież w 
działaniu)

1 1 (Jugendwerk),
2 (Fundacja 
Współpracy 
Polsko-Niemiec-
kiej oraz Jugend-
werk)

1 (Jugendwerk),
2 (Fundacja 
Współpracy 
Polsko-Niemiec-
kiej oraz Jugend-
werk)

złożonych przyznanych złożonych przyznanych złożonych przyznanych

W roku 2010 w Domu Kultury 
Dorożkarnia  zorganizowano 
łącznie 142 wydarzeń w tym:

• dla dzieci (SP): 59
• dla młodzieży (Gim/Lic): 84
• dla dorosłych: 28
• dla seniorów: 21

Projekty międzynarodowe
• Warsztaty sztuki mediów, Międzynarodowy Dom Spotktań Młodzieży Krzyżowa
• Dorożkarnia w Lipsku, projekt literacko-plastyczny KSIAŻKOZAURY, Międzynarodowe Targi Książki, Niemcy
• Grupa Tańca Nowoczesnego STEP - IX International Festival of Dance for Schools, San Remo, Włochy
• Projekt literacko-plastyczny KSIĄŻKOZAURY – Międzynarodowe Targi Książki oraz Dziecięca Stolica, Warszawa
• Seminarium METODA MICHAIŁA CZECHOWA, szkoła Sztuk Dramatycznych, Moskwa, Rosja 
• Warsztaty teatralne TURBULENCJE, Warszawa
• Międzynarodowa Wiosna Artystyczna (Białoruś, Niemcy, Polska), Międzynarodowy Dom Spoktań Młodzieży Krzyżowa, Warszawa 
• Konferencja ENCC - Short cut 2010, Dortmund, Niemcy
• DANCE GRAND PRIX ITALIA 2010 –Festiwal Taneczny - Teatr Tańca Flex, Rimini, Włochy
• Polsko-Niemieckie Warsztaty Teatralne z Domem Kultury Atrium, Berlin, Niemcy
• HIP-HOP ONE LOVE – Międzynarodowy Projekt Taneczny (uczestnicy z Francji, Hiszpanii, Włoch, Polski), Warszawa, Łowicz
• Międzynarodowe Lato Artystyczne w Krzyżowej, warsztaty taneczne, sztuki mediów
• PRZEBUDOWA – Warsztaty Teatralne z Domem Kultury Atrium z Berlina, Warszawa
• Dni Polskie w Mediolanie, Teatr Zamiast oraz Studio Piosenki Tłocznia Dżwięków, Włochy
• Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci i Młodzieży VESZPREM GAMES – Studio Piosenki Tłocznia Dźwięków, Veszprem, Węgry
• Dorożkarnia w Albstedt - Polsko-Niemieckie Warsztaty Teatralne TURBULENCJE, Niemcy
• Prezentacja projektu HIP-HOP ONE LOVE na Urban Youth & Europe Day, Bruksela Belgia
• NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL and COMPETITION 2010 – Teatr Tańca Test, Praga, Czechy
• STATE, SOCIETY AND CHURCHES IN BELARUS – konferencja, Białoruś
• Polsko-Białoruski Projekt Taneczny, Międzynarodowy Dom Spoktań Młodzieży Krzyżowa



LICZBA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

• Dzieci: 37
• Młodzież: 11
• Razem: 48

ZAJĘCIA oraz GRUPY ARTYSTYCZNE - tabela ogólna
LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

• Dzieci: 426
• Młodzież: 115
• Razem: 514

Liczba osób które nie płacą 
za zajęcia (stypendia, zwolnienia 
z opłat): 60

IMPREZY
• Koncerty, recitale: 6
• Spektakle teatralne, muzyczne: 55
• Wystawy: 8
• Konkursy: 7
• Inne: 62

IMPREZY / WYDARZENIA - tabela ilościowa
IMPREZY PLENEROWE
• Festyny, koncerty, recitale: 4

• IMPREZY RAZEM: 142
• w tym organizowane 
przez NGO współfinansowane 
przez DK: 8
• w tym organizowane przez 
innych zewnętrznych partnerów 
współfinansowane przez DK: 2

IMPREZY
• Koncerty, recitale: 370
• Spektakle teatralne, muzyczne: 3228
• Wystawy: 3570
• Konkursy: 4695
• Inne: 3053

IMPREZY / WYDARZENIA - tabela frekwecji
IMPREZY PLENEROWE
• Festyny, koncerty, recitale: 10590

• IMPREZY RAZEM: 25506

PROJEKTY O ZASIĘGU
• lokalnym: 42
• miejskim: 17
• ogólnopolskim: 10
• międzynarodowym: 3

PROJEKTY - tabela ilościowa
• PROJEKTÓW RAZEM: 72
• w tym organizowane przez NGO 
współfinansowane przez DK: 8
• w tym organizowane przez innych zewnętrznych 
partnerów współfinansowane przez DK: -

PROJEKTY O ZASIĘGU
• lokalnym: 889
• miejskim: 11546
• ogólnopolskim: 4890
• międzynarodowym: 146

PROJEKTY - tabela frekwencji
• PROJEKTÓW RAZEM: 11471



ZAJĘCIA USŁUGOWE - ODPŁATNE                                            liczba 
grup

cena
za 
mie-
siąc

liczba
uczest
ników

osiągnięcia sekcji                                                  

Puchatki – Pracownia Plastyczna
Puchatki – Pracownia Estradowa

Dziobaki – Studio Muzyki i Tańca (I poł. roku)

Paszczaki – Pracownia Plastyczna
Paszczaki – Pracownia Estradowa

Teatr Zakręt 

Pracownia Teatralna (II poł. roku)

Bomble – Grupa Taneczna

Drop’s – Grupa Tańca Nowoczesnego

Break Dance – Grupa Tańca Ulicznego

Kidz of Warsaw 

Dom  Dziecięcy Odjazd Muzyczny
– Pracownia Wokalna

Pracownia Wokalna 

Fabryka Wyobraźni – Pracownia Plastyczna

Wytwórnia  – Pracownia Plastyczna 

Klub Ilustracji i Komiksu (II poł. roku)

Gliniarnia – Pracownia Ceramiczna

Książkozaury – Warsztaty Literacko-Plastyczne

Galop – Pracownia Teatralna

Studio Exceed – Grupa Tańca Nowoczesnego

Switch – Grupa Tańca Nowoczesnego

Step – Grupa Tańca Nowoczesnego

Tłocznia Dźwięków – Studio Piosenki

Anima – Studio Filmów Animowanych

Myszy Szalone 
Pracownia Grafiki Komputerowej 

3
3

1

3

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

40 zł

40 zł

40 zł

30 zł

30 zł

30 zł

50 zł

50 zł

50 zł

40 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

25 zł

40 zł

50 zł

50 zł

50 zł

270 zł
kwart.
indyw.
200 zł
kwart.
grup.

50 zł

50 zł

70

10

59

20

20

40

12

20

15

10

10

26

14

6

36

5

13

16

8

10

10

6

10

SEKJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ - tabela szczegółowa

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK, 
Szkoła Muzyczna, Konstancin Jeziorna
I NAGRODA – Julia Domańska
III NAGRODA – Kinga Zielska

IX INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE 
FOR SCHOOLS, Sanremo, Włochy, 2010
I MIEJSCE za układ Sou may run on oraz 
GRAND PRIX festiwalu tanecznego; 
IX Warszawski Festiwal  Dziecięcej 
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej 
ASTERIADA, Warszawa 2010 
II MIEJSCE w kategorii taniec nowoczesny 
za układ Hide and seek oraz III miejsce 
w kategorii widowisko ruchowe za układ You 
may run on

VESZPREM GAMES, Veszprem, Węgry 
III NAGRODA – Maria Steciuk,  
I NAGRODA – Adrianna Piotrowska,
I NAGRODA – Sylwia Drabik, 
II NAGRODA – Karolina Kocberska, 
II NAGRODA – Mariusz Oborski



SEKCJA                                                         liczba 
grup

liczba
uczest
ników

osiągnięcia sekcji                                                  

Exceed – Grupa Tańca Nowoczesnego

Teatr Tańca Test

Teatr Tańca Flex

Kingz of Warsaw

Studio Teatralne

Teatr Fiakier

Teatr Zamiast

Klub Zielone Wzgórze
- w ramach Klubu Zielone Wzgórze – reedu-
kacja (do sezonu 2009\2010)

Filmowa Dorożka – Projekt Filmowy
Płatne przez I poł. roku

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

18

10

6

10

8

8

20

8

6

GRUPY ARTYSTYCZNE - NIEODPŁATNE

IX Warszawski Festiwal  Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Artystycznej ASTERIADA, Warszawa 2010 
II NAGRODA w kategorii widowisko ruchowo – taneczne

XIV NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL, Praga, Czechy 
III NAGRODA w kategorii modern & contemporary dance
GARDEROBA BIAŁOŁĘKI
NAGRODA ZA CHOREOGRAFIĘ w spektaklu Tak trudno… 
- Izbella Borkowska

DANCE GRAND PRIX ITALIA, Rimini, Włochy
NAGRODA za choreografię oraz nagroda specjalna jury; IX 
Warszawski Festiwal  Dziecięcej i Młodzieżowej Twór-
czości Artystycznej ASTERIADA, Warszawa 2010
I NAGRODA w kategorii widowisko ruchowo - taneczne, za 
układ Stream heat

LIFE ON THE FLOOR 5, Žilina, Słowacja 
1 MIEJSCE w ekipie POLSKIE ORŁY

Ogólnopolski Przegląd Autorskich Prezentacji 
Scenicznych Dzieci i Młodzieży NAŚWIETLARNIA, 
Warszawa 2010
LAMPA SPECJALNA za spektakl CHOPIN. Namiętności 
w dur i moll; 
XXX PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW 
ARTYSTYCZNYCH, Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego, 
Warszawa 2010 
III NAGRODA za spektakl CHOPIN. Namiętności w dur 
i moll; 
XIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI I SŁOWA… 
CZY TO JEST KOCHANIE? Elbląg, 2010 
WYRÓŻNIENIE dla spektaklu CHOPIN. Namiętności 
w dur i moll
XI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH EFFKA, 
Piaseczno, 2010 
prezentacja spektaklu CHOPIN. Namiętności w dur i moll.
GRAND PRIX za scenariusz – Denis Brzeziński i Michał 
Świechowski, I MIEJSCE – NAGRODA ZA REŻYSERIĘ 
– Stanisław Dembski; WYRÓŻNIENIA AKTORSKIE 
– Katarzyna Lasota, Denis Brzeziński i Michał Świechowski; 
WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH, SCEK, 
Warszawa, 2010
WYRÓŻNIENIE za spektakl CHOPIN. Namiętnośc w dur i moll.



nazwa                                             partner / współorganizator frek-
wencja

zasięg

DZIECIĘCA STOLICA 
11 Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego

WARSZTATY TAŃCA AFRYKAŃSKIEGO – cykl, 8 warsztatów

Spektakl CHOPIN. NAMIĘTNOSCI W DUR I MOLL 
Teatr Fiakier, grupy Switch i Galop, 7 spektakli

RODZINNE WARSZTATY CERAMICZNE, cykl, 10 warsztatów

Warsztaty Tap Dance – Stepowania, 3 warsztaty

Mokotowska Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 
konkurs plastyczny

Spotkanie autorskie w ramach projektu Książkozaury

Projekt Korzenie Siekierek – Teleport Fotograficzny 
i spektakl KREDENS

Projekt Zima w mieście

Spektakl TAK TRUDNO…, Teatr Test, 11 spektakli

Urodziny Dorożkarni

Koncert promocyjny płyty – Festiwal Ten Ton

Spektakl sz@open.pl w wykonaniu Grupy Musicalowej

Konkurs Filmowy w ramach VI Festiwalu Twórczośći 
Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa

Konkurs Taneczny w ramach VI Festiwalu Twórczośći 
Artystycznej dzieci i Młodzieży Mokotowa

Koncert Kaziu, zakochaj się – Studio Piosenki

Imprezy lokalne adresowane do uczestników 
Klubu Zielone Wzgórze, 23 imprezy

Konkurs Plastyczny Anioł 2009/2010

Wernisaż wystawy pokonkursowej Anioł 2009/2010

Spektakl DZIEWCZYNY, TO JEST WOJNA 
Teatr M-Art, 2 spektakle

Projekt BEST OFF 2008
przegląd najlepszych filmów polskiego kina niezależnego

5. Festiwal Piosenki Dzieciecej i Młodzieżowej TEN TON - 
eliminacje 

Spektakl ONA – BYĆ MOŻE JA – Teatr Tańca Flex, 8 spektakli

Wernisaż wystawy plastycznej POSZUKIWANIA 
Wytwórnia Formatów

Gala VI Festiwalu Twórczośći Artysztycznej Dzieci 
i Młodzieży Mokotowa

Wernisaż wystawy plastycznej WTAJEMNICZENI 
Pracownia Fabryka Wyobraźni

miejskie domy kultury oraz 
organizacje pozarządowe

Służewski Dom Kultury

Teatr M-Art. (Petersburg)

Wydział Kultury  dzielnicy 
Mokotów oraz mokotow-
skie instytucje kultury

10000

219

390

360

17

20

20

57

128

777

600

96

45

25

350

54

182

3000

50

100

300

100

402

35

250

25

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2010

miejski

lokalny

miejski

lokalny

lokalny

miejski

miejski

miejski

lokalny

miejski

miejski

ogólnopolski

miejski

dzielnicowy

dzielnicowy

miejski

lokalny

ogólnopolski

ogólnopolski 

międzyna-
rodowy

ogólnopolski 

ogólnopolski

miejski

miejski

dzielnicowy

miejski



nazwa                                             partner / współorganizator frek-
wencja

zasięg

Spektakl OSTATNI DZWONEK 
Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 7 spektakli

Warsztaty Animacji Językowej

Grupa Tańca Nowoczesnego Exceed, spektakl MAŁY 
KSIĄŻĘ, 2 spektakle

Teatr Zamiast, spektakl 12 DRABIN, 5 spektakli

5. Festiwal Piosenki Dzieciecej i Młodzieżowej TEN TON 

7. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 

Wernisaż wystawy plastycznej TWÓRCZY MALUCH 
Studio Puchatki

Warsztaty dla lauteatów 5. Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej TEN TON

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU

Wystawa ŚWIĘTO KOBIET W DOROŻKARNI

Warsztaty Tańca Współczesnego

Spektakl SZEGEDEGE – Teatr Zakręt, 3 spektakle

Spektakl ROBERTO ZUCCO – Studio Teatralne, 2 spektakle

Projekt KORZENIE SIEKIEREK 
Warszawskie Transformacje (Krakowskie Przedmieście)

Projekt KORZENIE SIEKIEREK 
Warszawskie Transformacje (osiedle Siekierki)

Grupa Exceed, spektakl DROBIAZGI, 5 spektakli

Wernisaż wystawy MÓJ WIELKI MAŁY ŚWIAT 
Studio Paszczaki

Zakończenie sezonu grup edukacyjnych

ZDERZENIA TEATRALNE W DOROŻKARNI 
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich 

Teatr nad Dolinką, spektakl PRZEMIANA, 2 spektakle

Dzień Otwarty – DZIECIĘCA STOLICA BIS 

Warsztaty wizerunku scenicznego

PRZEBUDOWA – warsztaty teatralne z DK Atrium z Berlina

Narodowe Święto Niepodległości

Koncert JESIENIĄ OD SERCA – Studio Piosenki

Warsztaty dla dzieci z Kutnowskiego Domu Dziecka

Koncert MISTRZ I UCZEŃ 

Stowarzyszenie Praktyków 
Dramy Stop-Klatka

SP nr 3

grupa KU WIŚLE

Dom Spotkań z Historią

Służewski Dom Kultury

Pijarska Szkoła 
Postawowa, SP nr 3, 
Stowarzyszenie Parafiada

384

20

80

380

100

1100

40

14

70

80

35

190

160

500

20

240

40

80

90

80

150

30

40

150

50

40

20

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2010

miejski

między-
narodowy

miejski

miejski

ogólnopolski

ogólnopolski

miejski

ogólnopolski

lokalny

miejski

miejski

miejski

miejski

miejski

miejski

miejski

miejski

lokalny

ogólnopolski

miejski 

miejski

miejski

międzynaro-
dowy

lokalny

miejski

ogólnopolski

miejski



nazwa                                             partner / współorganizator frek-
wencja

zasięg

Warsztaty aktorskie

Projekt KORZENIE SIEKIEREK – wystawa malarstwa 
(Plac Zamkowy)

Projekt KORZENIE SIEKIEREK – wystawa Teleport 
Fotograficzny (Muzeum Warszawskiej Pragi)

Koncert Świąteczny

10 Urodziny Teatru Zamiast

HEJ KOLEDA, KOLĘDA 
koncert Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej

Stowarzyszenie Teatralna 
Chata

Muzeum Warszawskiej Pragi

Centrum Promocji Kultury 

20

3000

300

100

250

50

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2010

miejski

miejski

miejski

lokalny

miejski

miejski


