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Twórcza i artystyczna realizacja dzieci i młodzieży jest dla Domu Kultury Dorożkarnia głównym prio-
rytetem. Oferta kierowana tu w 2012 roku do młodych odbiorców i ich opiekunów, była bogatym 
zestawem form edukacji artystycznej. Realizowane przedsięwzięcia opierały się na metodach wyko-
rzystania sztuki w procesie wychowawczym i edukacyjnym młodego pokolenia. 

Jak w latach ubiegłych, program zrealizowano  z udziałem doświadczonych artystów – pedagogów. 
Obok specjalistycznych zajęć stacjonarnych odbyły się warsztaty, koncerty, wystawy. W większości 
były one oparte na własnych produkcjach artystycznych i edukacyjnych, ale sporadycznie organizo-
wano też prezentacje zewnętrzne. Znamienną częścią działań były konkretne projekty tematyczne, 
często o charakterze interdyscyplinarnym, których poszczególne segmenty prowadziły do osiągnię-
cia celów społecznych, wychowawczych i artystycznych. Zrealizowano projekty o zasięgu lokalnym, 
miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Znacząco wyprowadzały one działalność ośrodka 
poza własną siedzibę. W dużej mierze udało się stworzyć płaszczyznę spotkań twórców i odbiorców 
sztuki. Proces kształcenia artystycznego podzielony był na cztery etapy, których program odpowia-
dał możliwościom młodych ludzi. Według tej maksymy przedszkolaki poprzez zabawę obcowały 
z tańcem, śpiewem i plastyką, a dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczestniczyły w odrębnych zaję-
ciach specjalistycznych, tzw. laboratoriach. Młodzież oprócz pracy w zespołach zrealizowała własne 
projekty oraz takie, które wymagały wsparcia ze strony zatrudnionych specjalistów. 



Ci z uczestników zajęć, którzy przejawiają zainteresowania artystyczno – pedagogiczne, mieli 
możliwość realizowania swoich zamierzeń poprzez prowadzenie autorskich zajęć we własnych 
grupach. W 2012 roku nie zabrakło spektakularnych przedsięwzięć, jakie stały się udziałem 
Dorożkarni. Należą do nich: Dziecięca Eurostolica powierzona do realizacji przed PKiN przez 
organizatorów Euro ‘2012 oraz Polska dla Wszystkich przy współpracy z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych. Ponadto kontynuowano uznane ogólnokrajowe festiwale (taneczny SPONTAN, 
wokalny TEN TON, filmowy BEST OFF oraz ZDERZENIA TEATRALNE). Jak co roku, była też 
inicjatorem i producentem DZIECIĘCEJ STOLICY, imprezy promującej twórczość dzieci i młodzieży 
Warszawy. Dorożkarnia zrealizowała dla swoich wychowanków podróże artystyczne do innych 
krajów i gościła grupy zza granicy. Nie zabrakło też w minionym roku zagranicznych podróży 
studyjnych, których celem było nawiązanie nowych kontaktów do przyszłej współpracy oraz 
wymiana doświadczeń. Ich wynikiem są opracowania nowych projektów międzynarodowych. 
Prowadzono też projekty środowiskowe o charakterze społecznym, adresowane do mieszkańców 
Siekierek. Uczestnicy dorożkarniowych grup zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach 
i festiwalach.



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



Teatr FIAKIER
To projekt Stanisława Dembskiego, aktora 
i doświadczonego pedagoga. Młodzież skupio-
na w tej grupie przygotowuje spektakle; jest 
gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH, 
na których spotykają się teatry amatorskie  
z całej Polski. Ich spektakle stanowiły atrakcyj-
ną ofertę w dorożkarniowym programie. 
Najbardziej znaczącym była autorska re-
alizacja pt. Wyjowisko. Rok 2012 minął dla 
zespołu Fiakier pod hasłem licznych nagród 
zdobytych na festiwalach teatralnych, m.in:  
II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW 
STUDENCKICH, Warszawa 2012 – III nagroda 
w kategorii Najlepszy Spektakl; 7 TEATRAL-
NY FESTIWAL AMATORSKI ŻMICHOWSKA, 
Warszawa 2012 - spektakl pt. Więzy: I nagro-
da w kategorii najlepszy spektakl, nagroda 
dla D. Brzezińskiego za scenariusz, nagroda 
aktorska dla K. Lasoty, nagroda za scenografię; 
3 FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCH KULTU-
RALNIE, Warszawa 2012 - spektakl pt. Więzy: 
Grand Prix, nagroda specjalna za grę aktorską 
oraz nagroda specjalna za reżyserię dla 
S. Dembskiego.

Pracownia Teatralna 
i Teatr ZAKRĘT 
Teatr ZAKRĘT powstał w 2007 r., a jej zało-
życielami są aktorzy dorożkarniowego Teatru 
ZAMIAST. Postanowili rozwinąć swój pomysł 
na teatr i uczą dzieci podstaw śpiewu, tańca 
i gry aktorskiej. Grupa pracowała nad nowymi 
spektaklami Rats oraz Pszczoła w pościeli i grała 
przygotowane wcześniej pozycje repertuarowe. 
ZAKRĘT jest teatrem, w którym każdy spektakl 
tworzony jest we współpracy z grupą i dzięki 
temu powstały spektakle SERDECZNA 5/7 oraz 
HOTEL. ZAKRĘT  nie jest tylko dla utalento-
wanych - predyspozycje są ważne, ale w tym 
przypadku najważniejsza jest chęć do systema-
tycznej pracy w grupie. W 2011 roku otwarta 
została grupa przygotowawcza dla Zakrętu, w 
której pn. Pracownia teatralna prowadzone są 
zajęcia z podstaw pracy teatralnej.



Teatr GALOP
Młodzieżowa grupa teatralna, przygotowująca pod okiem reżysera, aktora i pedagoga Stanisława Dembskiego spektakle 
oparte na klasyce teatru z autorskimi elementami współczesnych form scenicznych. W ramach doświadczeń teatralnych 
włączana jest do udziału w spektaklach Teatru Fiakier.

DESIGN-PL Międzynarodowe 
Warsztaty Teatralne.
Wspólnie z Ośrodkiem Teatralnym Werkschule Albstedt zorganizowano spotkanie warsztatowe z udziałem młodzieży 
polskiej, białoruskiej i niemieckiej w ramach Artystycznego Lata w Krzyżowej. Poprzez zajęcia teatralne prowadzone 
przez specjalistów teatralnych z Werkschule Albstedt, zrealizowano program integracji młodzieży. W wyniku projektu 
powstały etiudy teatralne, traktujące, między innymi, o priorytetach życiowych, pojmowania zjawiska szczęścia oraz histo-
rii miejsc. Przygotowane etiudy stanowiły zawartość dużego, plenerowego widowiska teatralnego. Warsztaty i przygoto-
wanie spektakli pozwoliły na wymianę doświadczeń artystycznych polskiej, białoruskiej i niemieckiej młodzieży, a język 
teatru stał się narzędziem porozumienia i zawarcia prawdziwych przyjaźni. Spektakl zachwycił przybyłą publiczność 
z Krzyżowej i Wrocławia.

Grupa warsztatowa  ZAMIANA 
Grupa – powstała we wrześniu 2011 roku i do czerwca 2012 poprzez udział w warsztatach specjalistycznych 
z dziedziny aktorstwa, wokalu i tańca  przygotowywała się do realizacji spektaklu musicalowego pt. O!. Skupiała 
utalentowaną artystycznie młodzież z całej Warszawy. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności 
scenicznych młodych artystów. 

Teatr ZAMKNIĘTY
Teatr działający na kanwie Teatru Zamiast, który prowadzi kontynuację autorskich spektakli. W 2012 roku ogromną 
popularnością wśród odbiorców weekendowej oferty cieszył się spektakl Aeronautyki, czyli, co dłubie w kadłubie. 
Przedstawienie zostało też entuzjastycznie przyjęte podczas Międzynarodowego Dnia Teatru w Tarnobrzegu, 
gdzie teatr był Gościem Honorowym.



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 scenicz-
ne wszystkich zaproszonych grup. W 2012 roku do Dorożkarni przyjechało ponad sto osób, by pokazać w Dorożkarni 
warszawskiej publiczności efekty swojej pracy, porozmawiać z rówieśnikami o teatrze, wziąć udział w zrealizowanych 
warsztatach teatralnych. Szerokim echem odbiła się wśród młodych miłośników Melpomeny prezentacja monodramu 
gościnnego Ziuty Zającówny z krakowskiej uczelni teatralnej.



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



EXCEED Grupa Tańca 
Nowoczesnego
Grupa EXCEED powstała w 2004 roku i w 2012 roku zakończyła swoją działalność z powodu życiowych wyborów 
lidera i uczestników, którzy ukończyli uczelnie, weszli w dorosłe życie. Od początku pracowała nad indywidualnym 
charakterem. Tancerze uczyli się otwartości na różne style taneczne, bo to pozwalało szukać swojej drogi w tańcu. 
Dlatego na zajęciach ćwiczono hip-hop, street jazz, step, funky, a nawet tango, choć coraz bardziej skłaniali się do 
tańca współczesnego Byli grupą teatralno-taneczną — pracowali nad spektaklami i krótkimi formami tanecznymi przezna-
czonymi na scenę. Ostatnim spektaklem Exceedu były zrealizowane w 2012 roku: Natłok myśli Martyny Pokropek oraz 
8 i 4 Kuby Łukowskiego. Oba spektakle były jednocześnie spektaklami dyplomowymi wychowanków Dorożkarni, którzy 
ukończyli Łódzką Akademię Muzyczną. 

FLEX Teatr Tańca
Tworzą go osoby wcześniej mające kontakt 
z tańcem, które chodzą na inne warsztaty 
i występują na zewnątrz w różnorodnych 
spektaklach. Teatr Tańca FLEX powstał 
w 2001 roku. Aktualnie tworzą go głównie 
studenci. Swego rodzaju bazą, alfabetem 
tanecznym jest dla nich taniec klasyczny, 
dlatego opiekunka i choreograf Flexu dba 
o to, by młodzież opanowała i rozwijała taniec 
klasyczny. Zaprasza do współpracy 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 ukła-
dy taneczne i spektakle, nad którymi FLEX 
na co dzień pracuje, oparte są na najróżniej-
szych stylach. W 2012 roku Teatr Tańca FLEX 
zapraszał na swoje spektakle do DOROŻKAR-
NI, pracował nad nową premierą Kołysanka 
Newtona. Ten spektakl spotkał się z uznaniem 
dorożkarniowej publiczności, a także został 
entuzjastycznie przyjęty przez międzynarodo-
wą publiczność podczas Gali Międzynarodo-
wych Spotkań Tanecznych w Kielcach, gdzie 
został zagrany na zaproszenie organizatora 
– Kieleckiego Teatru Tańca. W ub. roku grupa 
TT FLEX dostała kolejną szansę, aby zaprezen-
tować się na Dance World Cup 2012. 
Finały odbyły się w Villach.  W ramach kon-
kursu zaprezentowała po dwie choreografie 
w dwóch kategoriach: Open Quartet Modern 
oraz Open Group Modern, Contemporary 
Dance. Poziom był bardzo wysoki, a mino to 
udało się Flexowi zdobyć 3 i 4 miejsce w kate-
gorii kwartetów. Dodatkowo uplasowali się na 
9 i 14 pozycji w prezentacjach grupowych.



TEST - Teatr Tańca
Prowadzona przez choreografa Izę Borkowską 
i aktora Darka Sikorskiego grupa licealistów 
i studentów zrealizowała spektakle taneczne 
DanceDanceDance oraz Tak trudno. Polska 
muzyka i teksty piosenek prowokują do opo-
wiadania własnych historii. To czysta formuła 
teatru tańca – bez linearnego ciągu... Próba 
„dotknięcia” widza i stworzenia przestrzeni do 
jego własnych przemyśleń. Nagrody zdobyte 
przez TEST w 2012 roku: I WARSZAWSKI 
KONKURS TANECZNY SOLODUOTRIO, 
Warszawa 2012 r -1 nagroda dla D. Łojko w 
kategorii solo (studenci); XIV Festiwal Te-
atrów Amatorskich GARDEROBA BIAŁOŁĘKI 
Warszawa 2012 - spektakl DanceDance-
Dance – wyróżnienia aktorskie jury festiwalu 
dla A. Hofman i M. Jabłońskiego oraz Grand 
Prix festiwalu przyznane przez Loże Teatrów 
Białołęckich.



KINGZ OF WARSAW 
oraz  KIDZ OF WARSAW
Grupy Tańca Ulicznego
To młodzi tancerze breakdance, którzy podczas treningów przekraczają granice swoich możliwości, aby grupowo 
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 do założenia grupy KIDZ OF WARSAW. Tu dzieci podczas zajęć z podstaw breakdance przygotowywały 
się do własnych ulicznych improwizacji. Grupa występowała w 2012 roku w wielu przedsięwzięciach miejskich, 
uatrakcyjniała ofertę artystyczną Dorożkarni. Uzupełniała prezentacje taneczne dorożkarniowych młodzieżowych grup. 



Młodzieżowe zespoły tańca 
nowoczesnego STEP, DROP’S
Prowadzone przez choreografkę 
i pedagoga Izabellę Borkowską oraz 
aktora i pedagoga Dariusza Sikorskie-
go zespoły przygotowujące stopniowo 
przyszłych uczestników zaawansowanego 
Teatru Tańca TEST. Reprezentowały 
spektakularnie Dorożkarnię na I WAR-
SZAWSKIM KONKURSIE TANECZNYM 
SOLODUOTRIO, Warszawa 2012 r. 
- 1 nagroda dla M. Lipiec, A. Sikorskiej 
i Z. Rychłowskiej w kategorii trio (studen-
ci); DZIECIĘCA EURO STOLICA, Warsza-
wa 2012. Występ tancerzy przed publicz-
nością i kibicami w warszawskiej Strefie 
Kibica; XXXII PRZEGLĄD AMATORSKICH 
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, Warsza-
wa 2012 - wyróżnienie; WIECZÓR GALO-
WY DLA KOBIET, Teatr Roma, Warszawa 
2012 - gościnnie występ reprezentantów 
Stepu: A. Sikorskiej i M. Zaremby

Grupy dziecięce: BOMBLE, 
TANIEC MUSICALOWY, 
RÓŻOWA PACZKA 
Propozycje zajęć tanecznych dla dzieci, które wprowadzają naukę podstawowych technik tanecznych i prowadzą 
do pierwszych prezentacji, jakie miały miejsce w ubiegłym roku podczas imprez okolicznościowych, organizowanych 
w ośrodku.

Zajęcia taneczne dla dorosłych
TANIEC MUSICALOWY DLA DOROSŁYCH „OLD DANCE” (prowadzenie: I.Borkowska) 
oraz WIĘCEJ NIŻ … (prowadzenie: B.Urbańska)



8. Ogólnopolskie 
Młodzieżowe Spotkania 
Taneczne SPONTAN 2012
W organizowanym w 2012 ogólnopolskim konkursie tańca wzięło udział ponad 4,5 tysiąca młodych tancerzy prezentując 
dorobek zespołów z całej Polski. Występując w prestiżowych, profesjonalnych warunkach (Teatru 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 pretekst do wspomnień 
dla dorosłych, a dla dzieci to cały wachlarz 
zróżnicowanego repertuaru do wykonania 
i muzycznej zabawy. Najmłodsi adepci sztuki 
wokalnej (7-14 lat) mają swoje specjalne miejsce 
w Dorożkarni. Tu pod opieką Michaliny Mal-
czewskiej (wokalistki, pedagoga) oraz Tomasza 
Krupy (wokalisty i wychowanka Dorożkarni) 
dzieci próbowały swoich sił na koncertach 
w Dorożkarni i poza jej siedzibą. W 2012 roku 
Dom. wspólnie z Pracownią Wokalną zrealizo-
wał następujące koncerty: Jesienna Nuta, Pod 
choinką.



PRACOWNIA 
WOKALNA
Gimnazjalna młodzież śpiewająca realizowała 
w 2012 roku swoje programy i koncerty 
zawierające polski repertuar rozrywkowy. 
Udział w XI WARSZAWSKIM FESTIWALU 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ASTE-
RIADA, Warszawa 2012 został zwieńczony – 
dla  K. Zielskiej – I nagrodą, dla W. Dymińskiej  
– wyróżnieniem.

MŁODZIEŻOWE 
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 wielka radość występowania. W ra-
mach indywidualnych zajęć pod kierunkiem 
wokalistki i pedagoga śpiewu Moniki Malec 
młodzież doskonaliła w 2012 roku warsztat 
wokalny, aby móc samodzielnie prezen-
tować swoje umiejętności na koncertach, 
recitalach i podczas nagrań w studio. 
Obok systematycznej pracy warsztatowej, 
udziału w wielu imprezach miejskich, organi-
zowanych poza Dorożkarnią, w konkursach 
i festiwalach. W 2012 roku młodzież ze 
Studia Piosenki wzięła udział w nagraniach 
płyty: TEN TON – Piosenki Grażyny 
Łobaszewskiej. Rok 2012 był szczęśliwym 
dla wokalistów studia pod względem 
uczestnictwa w medialnych przedsięwzię-
ciach - TAK TO LECIAŁO, program TVP2, 
2012 - występ S. Przetak,  X FACTOR, 
program TVN, 2012 -  udział I. Rojewskiej 
i T. Krupy w programie.



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 towa-
rzyszeniem zawodowych muzyków i w nowo-
czesnych aranżacjach Jacka Piotrowskiego. 
Nagrany materiał obok walorów artystycznych 
jest jednocześnie materiałem repertuarowym. 
Dwupłytowy album zawiera nagrane utwory,  
a także ich odrębne podkłady muzyczne. 
W 2012 r. młodzież śpiewała piosenki  
z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej. 
W festiwalu wzięło udział ponad 100 wyko-
nawców. Laureaci z towarzyszeniem profesjo-
nalnych instrumentalistów wystąpili w maju 
przed międzynarodową publicznością podczas 
Dziecięcej Euro Stolicy. Młodzi adepci sztuki 
wokalnej mieli możliwość prezentacji swoich 
umiejętności przed: Elżbietą Zapendowską 
(pedagog wokalny), Grażyną Łobaszewską 
(wokalistka, wykładowca szkół teatralnych we 
Wrocławiu i Krakowie) oraz Joanną Zagdańską 
(wokalistka, wykładowca Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy). Była to też okazja do osobistych 
kontaktów młodzieży z jej  z autorytetami.

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 realizowane są nagrania, 
które stają się doskonałą wizytówką ośrodka. Nagrania Dorożkarni 
w 2012 roku - to 7. TEN TON - Piosenki Grażyny Łobaszewskiej 
(płyta stanowi materiał dydaktyczny ze względu na swoją zawar-
tość w postaci podkładów muzycznych). Nagrane utwory były 
propozycją repertuaru festiwalowego dla uczestników.



EDUKACJA 
PLASTYCZNA
realizowana w grupach artystycznych oraz 
poprzez projekty o charakterze plastycznym.



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 garncarskiego, pieca i szkliwa powsta-
wały dzieła sztuki nie tylko użytkowej, ale też dekoracyjnej. 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 wypale-
niu ich w piecu poddawali procesowi szkliwienia. 



WYTWÓRNIA FORMATÓW
Na zajęciach uczestnicy tworzyli pod kierunkiem Katarzyny Krasowskiej formy płaskie i przestrzenne w różnych 
technikach plastycznych. Inspiracją były tendencje w sztuce współczesnej, którą trudno zamknąć w jednolitą formułę, 
zaś twórcy dla swoich poszukiwań starali się znaleźć różne środki wyrazu.Tematyka zajęć dotyczyła także kompozycji 
- czyli choćby umiejętnego dobrania kolorów, kształtów, proporcji, faktur czy położenia przedstawianych elementów. 
Powstałe prace były eksponowane na wystawach i happeningach. 

KLUB ILUSTRACJI I KOMIKSU
Uczestnicy z Katarzyną Krasowską tworzyli ilustracje do tekstów literackich oraz komiksy do gotowych tekstów 
z literatury dziecięcej i młodzieżowej lub do własnych, wymyślonych historii. Pracowali na komputerach – programy 
GIMP i PAINT SHOP PRO – ale ilustracje powstawały też w sposób klasyczny, czyli namalowane flamastrami, kredkami 
i innymi technikami plastycznymi powszechnie wykorzystywanymi w ilustracji książkowej. Na zajęciach dzieci poznawały 
dzieła znanych plastyków – ilustratorów.

KSIĄŻKOZAURY
Celem zajęć było samodzielne tworzenie przez uczestników książek – od pomysłu poprzez pisanie tekstu, aż do 
własnoręcznego ilustrowania ich różnymi technikami np. linorytem. Zajęcia prowadzone były przez Magdę Penczonek.

FABRYKA WYOBRAŹNI
Z udziałem utalentowanego artysty plastyka i pedagoga młodego pokolenia Michała Szuszkiewicza, dzieci poznawały 
tajniki sztuki malarskiej i poszczególne techniki plastyczne oraz formy plastyczne przestrzenne. Zajęcia miały też na celu 
wprowadzenie do tworzenia plastycznych akcji happeningowych podczas imprez organizowanych przez Dorożkarnię.   

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. 



NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA 
MOKOTOWA 2012
NAJPIĘKNIEJSZY ANIOŁ 2012
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 ka-
tegoriach wiekowych oceniane były przez jurorów, a następnie zaprezentowane na wystawach. W 2012 roku w konkursach 
wzięło udział 1500 młodych twórców z całego kraju oraz 12 rodzin z Mokotowa. W konkursie na najładniejszą szopkę bożo-
narodzeniową zgodnie z nowym regulaminem wzięły udział rodziny, a prace oceniane były przez uczestników wernisażu.



EDUKACJA 
FILMOWA



BEST OFF 
Festiwal Najlepszych Filmów 
Polskiego Kina Niezależnego
Na festiwalu zaprezentowano w Kinie Luna najlepsze dokonania niezależnej produkcji filmowej (12 filmów) 
ostatniego roku, nagrodzone na ogólnopolskich festiwalach filmów niezależnych.

FILMOWA DOROŻKA
Mateusz Ciągło prowadził specjalistyczne zajęcia, na których młodzież przy użyciu profesjonalnego sprzętu poznawała 
zasady realizacji reportażu, filmu dokumentalnego i fabularnego. Poprzez poszczególne etapy (scenariusz, planowanie, 
realizacja zdjęć, montaż, udźwiękowienie) początkujący filmowcy zrealizowali swoje indywidualne i zespołowe projekty. 

ANIMA pracownia 
filmów animowanych
Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowane plastyką i filmem miały możliwość połączenia tych dwóch 
dziedzin podczas realizacji filmów animowanych. Podobnie jak w FILMOWEJ DOROŻCE uczestnicy zajęć sami 
opracowują pomysły na realizacje krótkich filmów. 



GRUPY EDUKACYJNE
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 2012 roku to zadanie spełniała praca w następujących grupach: 
Bomble, Puchatki (2 grupy: plastyka i estrada), Paszczaki (2 grupy: plastyka i estrada).

KLUB ZIELONE WZGÓRZE
Poza stałymi zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi dzieci wspierane przez doświadczonego pedagoga ulicy uczyły się, 
jak aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Wspólnie odrabiały lekcje, uczyły się gotowania, pieczenia, konstruowały  
latawce, uczestniczyły w różnych zajęciach i warsztatach artystycznych i projektach Dorożkarni.

DZIAŁANIA 
PEDAGOGICZNE



W 2012 roku trwała kontynuacja projektu, jego popularyzacja w formie wystaw zewnętrznych oraz promocja 
Galerii Miejsc Zapomnianych na Siekierkach.

KORZENIE 
SIEKIEREK



PROJEKTY  INTER-
DYSCYPLINARNE

BOOKMEJKERZY
Projekt wsparty przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego 
efektem jest wydawnictwo audiobookowe z bajkami nagrane przez 
dzieci z przeznaczeniem dla wychowanków domów dziecka, pacjentów 
dziecięcych szpitali, dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W trakcie realizacji uczestnicy przygotowywali materiał, 
począwszy od wyboru literatury, poprzez warsztaty z kultury słowa, 
interpretacji tekstu, warsztaty teatralne, muzyczne (w tym z kompozycji 
i realizacji dźwięku). Premierze audiobooka towarzyszyła realizacja 
spektaklu, opartego na wybranej z audiobooka bajce Pchła Szachrajka.



VIII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ DZIECI 
i MŁODZIEŻY MOKOTOWA
Projekt współrealizowany pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Organizatorami przedsięwzięcia były moko-
towskie instytucje kultury. Dorożkarnia zrealizowała konkurs – taneczny. 

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 środowiskach lokalnych. Projekt organizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy m.in. z Dorożkarnią. 

LETNI SZTUKMIX 
Warsztaty cyrkowe, warsztaty break - dance, warsztaty tańca afrykańskiego, warsztaty wokalne, warsztaty teatralne. 
Cykl otwartych zajęć artystycznych dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji letnich i ferii zimowych.

ZIMOWY SZTUKMIX 
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 breakdance i tańca nowoczesnego 
dla dzieci w wieku 7-12 lat i młodzieży powyżej 14 lat.



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 
popularyzuje twórczość amatorską ostatnio nieco zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego. 
W 2012 roku projekt zrealizowano w parku Agrykola, gdzie spotkały się grupy wokalno-taneczne, pracownie plastyczne 
z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i innych organizacji, aby reprezentować najciekawsze zjawiska 
dziecięcej i młodzieżowej twórczości. Dziecięca Stolica miała charakter otwarty. Dla twórców ruchu amatorskiego była to 
okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Imprezą towarzyszącą był spektakl plenerowy pt. Wieczór z 
Alicją w wykonaniu połączonych grup Dorożkarni: TEST, STEP, DROP ‘S oraz grup artystycznych z Domu Kultury Śródmie-
ście, w reżyserii Dariusza Sikorskiego i choreografii Izy Borkowskiej. Widowisko to było wydarzeniem festiwalu. 





PROJEKTY  
MIĘDZYNARODOWE

Internacional Art Sommer 
KRZYŻOWA
Po raz kolejny Dorożkarnia była współorganizatorem Internacional Art Sommer w Fundacji Krzyżowa. Wspólne zajęcia 
młodzieży z Europy wschodniej i zachodniej stwarzają 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. Warsztaty prowadzone są przez pedagogów 
oraz wykładowców uczelni artystycznych z kraju i zagranicy. Na zakończenie poszczególne grupy warsztatowe przedsta-
wiają na świeżym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, które są przygotowane specjalnie dla mieszkań-
ców okolic Krzyżowej i całego Dolnego Śląska.
Grafika - Marek Stanielewicz, rzeźba - Rafał Piesliak, ceramika – Maciej Kasperski, Janina Myronova, sztuka użytkowa 
– Aleksandra Ivanova, fotografia – Żeljka Gradski, film – Stale Hundeide, teatr – Kian Pourian, Simone Reindell, taniec – 
Jakub Łukowski





StorySavers. Spotkanie 
projektowe w Norwegii – Odda
26.09- 3.10.2012
Pierwsze spotkanie projektowe poświęcone pracy 
nad  projektem. Omówiono jeszcze raz harmono-
gram spotkań i konstrukcje książki. Zwiedzaliśmy 
pozostałości fabryki karbidu, która częściowo 
została zmodernizowana i przeznaczona na kawia-
renkę (jeden z budynków administracyjnych) oraz 
obiekt wielofunkcyjny przeznaczony na działalność 
kulturalną (była łaźnia robotników). Zwiedziliśmy 
także malutki budynek, kiedyś mieszkalny (dwie 
izby na parterze i jedna na piętrze), w którym 
obecnie mieści się wiejski dom literatury. Cały 
budynek szczelnie wypełniony jest książkami, 
część z nich jest udostępniane gościom, a część 
służy do wymiany. Dom prowadzony jest przez 
jedna osobę, która organizuje także spotkania 
z pisarzami i inne wydarzenia. 



• 4-5.02.2012  Wyjazd na Białoruś / Brześć, Białoruś
Celem wyjazdu było zapoznanie się z grupą młodych tancerzy, którzy będą uczestnikami tegorocznego lata artystycznego 
w Krzyżowej. Jest to grupa 5 tancerzy, którzy jednocześnie są instruktorami tańca w szkole „Me and You” w Brześciu.

• 22-25/3/2012 „Wanda pozna Niemca” Kongres Doroczny Fachowy Polsko – Niemieckiej Sieci.
Doroczne spotkanie animatorów w trakcie którego uczestnicy poznają nowe metody pracy z młodzieżą, zasady 
finansowania PNWM, a przede wszystkim siebie nawzajem, co pozwala na tworzenie nowych partnerstw i projektów. 

• 31.03-1.04.2012 Spotkanie Międzynarodowe DESIGN-PL – spotkanie w Krzyżowej
Spotkanie poświęcone było przygotowaniu merytorycznemu Lata Artystycznego i spotkaniu większości partnerów 
(nie wszyscy mogli być), dla niektórych była to pierwsza wizyta w Krzyżowej.  

• 7-16.04.2012 Projekt Grundtvig “Workshop - Introduction to digital animation” w Luxemburgu
Projekt adresowany do młodych dorosłych poświecony nauce podstaw techniki stop motion i stworzenie wspólnego filmu.
 
• 14-16.06.2012 Targi projektów sieci ENCC, Malmitalo Cultural Center, Helsinki, Finlandia
Targi projektów, które odbywają się co roku, są okazją do poznania nowych partnerów, nowych pomysłów na projekty 
i wymiany doświadczeń. Tym razem mieliśmy też okazję do poznania Helsinek jako World Design Capital, porozmawiania z 
dyrektorem projektu, a także poznania konkretnych realizacji w przestrzeni miasta. 

• 25.06.2012-01.07.2012 Dance World Cup 2012 dla TT Flex
W tym roku dorożkarniowa grupa TT FLEX dostała kolejną szansę, aby zaprezentować się na Dance World Cup 2012. 
Finały odbyły się w Villach – uroczym miasteczku nieopodal gór, gdzie mogliśmy odpocząć, naładować się pozytywną 
energią i pokazać na co nas stać. Na konkursie przedstawiliśmy po dwie choreografie w dwóch kategoriach: Open 
Quartet Modern oraz Open Group Modern, Contemporary Dance. Poziom był bardzo wysoki, a mimo to udało nam się 
zdobyć 3 i 4 miejsce w kategorii kwartetów. Dodatkowo uplasowaliśmy się na 9 i 14 pozycji w prezentacjach grupowych.

• 26.08- 1.09.2012 „Wurzeln/Korzenie” Warsztaty Teatralne z Atrium w Warszawie cz. I
Warsztaty teatralne z Jugendkunstschule Atrium mają już wieloletnią tradycję. W tegorocznej edycji, uczestnicy zajęli się 
tematem, który w Dorożkarni przewija się od kilku lat – korzenie. Korzenie -  część drzewa, dzięki której czerpie z ziemi 
życiodajne soki. Człowiek, żeby funkcjonować, zarówno jako jednostka i jako społeczność również potrzebuje korzeni. 
Są one czasem tak głęboko ukryte,  że zapomina o ich istnieniu. Ale bez nich nie mógłby istnieć.  Te ludzkie „korzenie” 
- nasza przeszłość, bez której nie byłoby naszej teraźniejszości, są często utrwalone na starych fotografiach, we fragmen-
tach zapisków i gazet, w opowieściach naszych rodziców i dziadków. Ale są też głęboko zapisane w nas samych 
- w naszym sposobie poruszania się, mówienia, w naszym widzeniu świata.  Podczas tego projektu, wykorzystując techniki 
teatralne i taneczne, uczestnicy poszukiwali źródeł i korzeni, ukrytych lub nie do końca świadomie wyrażanych w języku 
mówionym i języku ciała i próbować wszystkie te zapisy odczytać, żeby lepiej zrozumieć siebie i innych. Warsztaty prowa-
dził Karol Urbański – tancerz i choreograf.

• 26.09- 3.10.2012 StorySavers. Spotkanie projektowe w Norwegii – Odda.
Pierwsze spotkanie projektowe poświęcone pracy nad  projektem. Omówiono jeszcze raz harmonogram spotkań 
i konstrukcje książki. Zwiedzaliśmy pozostałości fabryki karbidu, która częściowo została zmodernizowana i przeznaczona 
na kawiarenkę (jeden z budynków administracyjnych) oraz obiekt wielofunkcyjny przeznaczony na działalność kulturalną 
(była łaźnia robotników). Zwiedziliśmy także malutki budynek, kiedyś mieszkalny (dwie izby na parterze i jedna na piętrze), 
w którym obecnie mieści się wiejski dom literatury. Cały budynek szczelnie wypełniony jest książkami, część z nich jest 
udostępniane gościom, a część służy do wymiany. Dom prowadzony jest przez jedna osobę, która organizuje także spo-
tkania z pisarzami i inne wydarzenia. 

• 14-20.10.2012 „Wurzeln/Korzenie”  Warsztaty Teatralne z Atrium w Berlinie cz. II
Druga część projektu odbyła się w Berlinie, gdzie młodzież pracowała pod okiem berlińskich instruktorów Kornelia Quade 
und Berit Schulz. 

• 15-17.11.2012 Congress of the European Network of Cultural Centers: Culture of Plaece – Place of Culture” Zagrzeb / Chorwacja
Doroczny kongres i zgromadzenie członków sieci. Tematem tegorocznego kongresu było kultura miejsca i miejsce 
kultury. Obok wykładów odbywały się warsztaty i wizyty studyjne w różnych instytucjach kultury w Zagrzebiu. 
W trakcie kongresu miało też miejsce spotkanie  grupy przygotowującej projekty w ramach Programu LLP Grundtvig. 

INNE PROJEKTY



W roku 2012 w Domu Kultury 
Dorożkarnia  zorganizowano 
łącznie 266 wydarzeń w tym:

• dla dzieci (SP): 166
• dla młodzieży (Gim/Lic): 86
• dla dorosłych: 50
• dla seniorów: 17

Projekty międzynarodowe
• Projekt taneczny, białoruska grupa taneczna, Brześć, Białoruś
• Kongres Doroczny Fachowy Polsko-Niemieckiej Sieci, Trebnitz, Niemcy
• Seminarium Polsko-Niemiecko-Ukraińskie DESIGN.PL
• Projekt Grundvig WORKSHOP-INTRODUCTION TO DIGITAL ANIMATION, Luxemburg
• Targi projektów sieci ENCC, Helsinki, Finlandia
• Dance World Cup 2012, Villach, Austria
• Warsztaty Teatralne z Atrium, Warszawa, Polska
• Międzynarodowy Projekt Story Savers, Odda, Norwegia
• Warsztaty Teatralne z Atrium, Berlin, Niemcy
• Congress of the European Network of Cultural Centres, Zagrzeb, Chorwacja
• Międzynarodowe Lato Artystyczne DESIGN.PL,  Fundacja  Krzyżowa, Polska:
• Warsztaty ceramiczne: Polska/Ukraina/Białoruś/Rosja
• Warsztaty taneczne: Polska/Białoruś
• Warsztaty teatralne: Polska/Niemcy/Chorwacja/Rosja
• Warsztaty rzeźby: Polska/Ukraina/Białoruś/Rosja/Litwa
• Warsztaty grafiki: Polska/Ukraina/Białoruś/Rosja/Litwa
• Warsztaty malarstwa: Polska/Ukraina/Białoruś
• Warsztaty sztuki użytkowej: Polska/Niemcy
• Warsztaty filmowe: Polska/Niemcy/Chorwacja
• Warsztaty fotograficzne: Polska/Niemcy/Chorwacja

MKiDN                                             UE Innych 

1 (Projekt Inter-
dyscyplinarny 
Bookmejkerzy)

Liczba wniosków o grant, dofinansowanie projektów:

1 (Projekt Inter-
dyscyplinarny 
Bookmejkerzy)

5 
Program Kultu-
ra 2007-2013; 
Grundvig; Mło-
dzież w Działa-
niu; 
Grundvig - Pro-
gram Partnerski; 
Grundvig - spo-
tkanie przygoto-
wawcze)

3 
Grundvig; 
Grundvig - Pro-
gram Partnerski; 
Grundvig - spo-
tkanie przygoto-
wawcze)

5 
4 do Jugendwerku; 
1 Fundacja 
Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej

5
4 do Jugendwerku; 
1 Fundacja 
Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej

złożonych przyznanych złożonych przyznanych złożonych przyznanych



LICZBA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

• Dzieci: 38
• Młodzież: 9
• Dorośli: 1
• Razem: 48

ZAJĘCIA oraz GRUPY ARTYSTYCZNE - tabela ogólna
LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

• Dzieci: 325
• Młodzież: 83
• Dorośli: 7
• Razem: 415

STYPENDIA ARTYSTYCZNE 
LUB SOCJALNE: 75

SEKCJA                                                         liczba 
grup

cena liczba
uczest
ników

osiągnięcia sekcji                                                  

Puchatki – Pracownia Plastyczna 
Puchatki – Pracownia Estradowa 

Paszczaki – Pracownia Plastyczna
Paszczaki – Pracownia Estradowa

Teatr Zakręt

Pracownia Teatralna  Zakręt

Studio Zakręt 
nowa grupa (sezon 2012/2013)

Różowa Paczka – Grupa Tańca Klasycznego 
(sezon 2011-2012)

Musical – Studio Taneczne
nowa grupa  (sezon 2012/2013)

Musical – Pracownia Taneczna   

Bomble – Grupa Taneczna

Takt – Grupa Tańca Nowoczesnego

Break Dance – Grupa Tańca Ulicznego

Kidz of Warsaw

Dom Dziecięcy Odjazd Muzyczny

Pracownia Wokalna

Fabryka Wyobraźni – Pracownia Plastyczna

3
3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

60 zł

60 zł

50 zł

50 zł

75 zł

80 zł

80 zł

60 zł

75 zł

75 zł

110 zł

75 zł

75 zł

75 zł

24
25

16
15

12

11

10

7

9

9

16

10

9

8

12

12

16

SEKJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ - tabela szczegółowa

33 Przegląd Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych DZIATWA, 
Łódź 2012 - Grand Prix.

I WARSZAWSKI KONKURS 
TANECZNY SOLODUOTRIO, 
Warszawa 2012 r. 
- 2 nagroda dla D. Rudzińskiej, D. 
Prus i M. Rączkowskiej w kategorii 
trio (gimnazjaliści).

DZIECIĘCA EURO STOLICA, 
Warszawa 2012, występ wokalistów 
przed publicznością i kibicami 
w warszawskiej Strefie Kibica
DZIECIĘCA EURO STOLICA, 
Warszawa 2012, występ wokalistów 
przed publicznością i kibicami 
w warszawskiej Strefie Kibica; 
XI WARSZAWSKI FESTIWAL 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
DZIECI I MŁODZIEŻY ASTERIADA, 
Warszawa 2012, K. Zielska – I nagro-
da, W. Dymińska – wyróżnienie.



SEKCJA                                                         liczba 
grup

cena liczba
uczest
ników

osiągnięcia sekcji                                                  

Wytwórnia  – Pracownia Plastyczna

Klub Ilustracji i Komiksu 

Gliniarnia – Pracownia Ceramiczna

Książkozaury – Warsztaty Literacko
-Plastyczne (sezon 2011/2012)

Fiakier – Pracownia Teatralna

Teatr Start - nowa grupa (sezon 2012/2013)

Studio Teatru Zamkniętego 
nowa grupa (sezon 2012/2013)

Zamiana – Teatr Musicalowy 
– (sezon 2011-2012)

Grupa Tańca Lockin’ - (sezon 2011-2012)

Studio Exceed – Grupa Tańca Nowoczesnego 
(sezon 2011/2012)

Step – Grupa Tańca Nowoczesnego

Studio Flex  - nowa grupa (sezon 2012/2013)

Studio Piosenki Dorożkarni

Anima – Studio Filmów Animowanych

Myszy Szalone – Pracownia 
Grafiki Komputerowej

Old Dance - grupa taneczna dla dorosłych 

Filmowa Dorożka – Pracownia Filmowa

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

75 zł

75 zł

80 zł

75 zł

50 zł

50 zł

50 zł

80 zł

75 zł

50 zł

75 zł

50 zł

360 zł
kwart
indyw
300 zł

gru-
powo

60 zł

80 zł

75 zł

60 zł

10

9

27

4

10

10

6

4

10

6

10

9

11

8

11

6

6

DZIECIĘCA EURO STOLICA, 
Warszawa 2012, występ wokalistów 
przed publicznością i kibicami w 
warszawskiej Strefie Kibica
TAK TO LECIAŁO, program TVP2, 
2012 - występ S.Przetak
X FACTOR, program TVN, 2012
udział I. Rojewskiej i T. Krupy 
w programie

I WARSZAWSKI KONKURS TANECZ-
NY SOLODUOTRIO, Warszawa 2012r.  
1 nagroda dla M. Lipiec, A. Sikorskiej i 
Z.Rychłowskiej w kategorii trio
DZIECIĘCA EURO STOLICA, 
Warszawa 2012, występ tancerzy 
przed publicznością i kibicami w war-
szawskiej Strefie Kibica;
XXXII PRZEGLĄD AMATORSKICH 
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, War-
szawa 2012, wyróżnienie;
WIECZÓR GALOWY DLA KOBIET, 
Teatr Roma, Warszawa 2012,
gościnnie występ reprezentantów 
Stepu: A. Sikorskiej i M. Zaremby 

I PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH 
FILMÓW ANIMOWANYCH HALO 
ECHO, 2012 - wyróżnienie – CZER-
WONEGO KRASNALA za piękne 
filmy i udział w Przeglądzie



SEKCJA                                                         liczba 
grup

liczba
uczest
ników

osiągnięcia sekcji                                                  

Teatr Fiakier

Teatr Zamknięty 

Teatr Tańca Test

Teatr Tańca Flex

Kingz of Warsaw

Klub Zielone Wzgórze

1

1

1

1

1

1

8

6

8

8

5

6

GRUPY ARTYSTYCZNE - NIEODPŁATNE

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW 
STUDENCKICH, Warszawa 2012, III nagroda 
w kategorii Najlepszy Spektakl;       
7 TEATRALNY FESTIWAL AMATORSKI ŻMICHOWSKA, 
Warszawa 2012, spektakl pt. Więzy: I nagroda 
w kategorii najlepszy spektakl, nagroda dla 
D. Brzezińskiego za scenariusz, nagroda aktorska 
dla K. Lasoty, nagroda za scenografię;                 
3 FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCH KULTURALNIE, 
Warszawa 2012, spektakl pt. Więzy: Grand Prix, 
nagroda specjalna za grę aktorską oraz nagroda 
specjalna za reżyserię dla S. Dembskiego.

I WARSZAWSKI KONKURS TANECZNY SOLODUOTRIO, 
Warszawa 2012, nagroda dla D. Łojko w kategorii solo 
(studenci);
XIV Festiwal Teatrów Amatorskich GARDEROBA 
BIALOŁĘKI Warszawa 2012, spektakl DanceDanceDance – 
wyróżnienia aktorskie jury festiwalu dla A. Hofman 
i M. Jabłońskiego oraz Grand Prix festiwalu przyznane 
przez Loże Teatrów Białołęckich.

I WARSZAWSKI KONKURS TANECZNY SOLODU-
OTRIO, Warszawa 2012, 1. miejsce w kategorii DUO, 
W. Cudzik i F. Wągrodzki (studenci); 2. miejsce 
w kategorii TRIO A. Ostrowska, M. Chłodzińska 
i W. Cendjin, (studenci) 
XXIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TAŃCA 
JAZZOWEGO, Kielce 2012
polskie eliminacje do Dance World Cup 2012



IMPREZY
• Koncerty, recitale: 6
• Spektakle teatralne, muzyczne: 43
• Wystawy: 7
• Konkursy: 7
• Inne: 196

IMPREZY / WYDARZENIA - tabela ilościowa
IMPREZY PLENEROWE
• Festyny, koncerty, recitale: 7

• IMPREZY RAZEM: 266
• w tym organizowane 
przez NGO współfinansowane 
przez DK: 7
• w tym organizowane przez 
innych zewnętrznych partnerów 
współfinansowane przez DK: 4

IMPREZY
• Koncerty, recitale: 930
• Spektakle teatralne, muzyczne: 2911
• Wystawy: 2005
• Konkursy: 2876
• Inne: 3716

IMPREZY / WYDARZENIA - tabela frekwecji
IMPREZY PLENEROWE
• Festyny, koncerty, recitale: 14235

• IMPREZY RAZEM: 26673

PROJEKTY O ZASIĘGU
• lokalnym: 9
• miejskim: 9
• ogólnopolskim: 9
• międzynarodowym: 3

PROJEKTY - tabela ilościowa
• PROJEKTÓW RAZEM: 30
• w tym organizowane przez NGO 
współfinansowane przez DK: 1
• w tym organizowane przez innych zewnętrznych 
partnerów współfinansowane przez DK: 4

PROJEKTY O ZASIĘGU
• lokalnym: 2169
• miejskim: 13529
• ogólnopolskim: 4017
• międzynarodowym: 1845

PROJEKTY - tabela frekwencji
• PROJEKTÓW RAZEM: 21560



nazwa                                             partner / współorganizator frek-
wencja

zasięg

DZIECIĘCA STOLICA 2012 
13. Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego, Park Agrykola

Rodzinne Warsztaty Ceramiczne, cykl, 10  warsztatów

Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2012 na Mokotowie  
- konkurs

Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2012 na Mokotowie 
- wernisaż

Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2012 na Mokotowie 
– koncert świąteczny

Słonie na Spadochronie – cykl,   15 warsztatów

Spektakl Więzy, Teatr Fiakier i Pracownia Teatralna Galop, 
2 spektakle

Spektakl O Florce, która chciała zostać piłkarzem, Teatr na 
Straży, 3 spektakle

Spektakl Dance-Dance-Dance, Teatr Tańca Test, 7 spektakli

Projekt Zima w Mieście, 42 warsztaty

Koncert Muzyczne Wspomnienia Świateczne, Zespół Dom 
i Pracownia Wokalana

Rodzinne Warsztaty Bębniarskie, cykl, 7 warsztatów

Spektakl Step-Stop-Step, Grupa Tańca Nowoczesnego Step

Spektakl Pszczoła w pościeli, Teatr Zakręt, 3 spektakle

Spektakl Aeronautyki czyli co dłubie w kadłubie, 
Teatr Zamknięty, 5 spektakli

Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego 
Best Off’2011, Kino Luna

Koncert Promocyjny płyty z piosenkami Grażyny Łobaszewskiej

Ogólnopolski Dzień Odkrywania Talentów – warsztaty 
artystyczne

Spektakl Kołyska Newtona, Teatr Tańca Flex, 5 spektakli

VIII Festiwal Twórczosci Artystycznej Dzieci i Młodzieży 
Mokotowa – konkurs Taneczny

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Anioł 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Anioł - wernisaż

Siekierki reaktywacja, cykl, 7 spotkań

Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Spontan 2012, Teatr 
Muzyczny Roma

7. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
Ten Ton

Dzielnicowe miejskie domy 
kultury oraz organizacje 
pozarządowe

PKS Falconia

10000

286

10

25

25

173

120

254

700

513

110

115

38

220

310

250

80

67

235

350

966

70

190

1800

150

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2012

miejski

lokalny

miejski

miejski

miejski

lokalny

miejski

miejski

miejski

lokalny

miejski

lokalny

miejski

miejski

miejski

ogólnopolski

ogólnopolski 

miejski

miejski

dzielnicowy

ogólnopolski

ogólnopolski

lokalny

ogólnopolski

ogólnopolski



nazwa                                             partner / współorganizator frek-
wencja

zasięg

Wieczór z Lockinem

Warsztaty Ceramiczne - Mokotowski Projekt Edukacji 
Kulturalnej, 2 warsztaty

Dzień Teatru na Mokotowie – spektakl Kołyska Newtona, 
2 spektakle

FOTO GANG III – projekt siekierkowski, warsztaty 
w ramach Projektu PEDAGOG ULICY (impreza lokalna 
adresowana do uczestników Klubu ZIELONE WZGÓRZE),    
17  warsztatów

Warsztaty teatralne

Okiem Najmłodszych – wernisaż wystawy Pracowni 
Plastycznej Puchatki i Paszczaki

Spektakl Piaskownica - Nieformalna Grupa Teatralna   
 
Jarmark Dominikański, występy grup artystycznych na scenie

Spektakl O! – Teatr Zamiana, 2 spektakle

Wystawa Teleport Fotograficzny oraz Osada, SP nr 3

Olimpiada Siekierkowska

Projekt Dorożkarni – Dziecięca Eurostolica, 3 dni

Dyplomy Łódzkiej Akademii Muzycznej - spektakl 
Natłok Myśli Martyny Pokropek oraz spektakl 
8 i 4 Jakuba Łukowskiego

Święta Codzienność - wernisaż Joanny Wojtkiewicz, 2 dni

Start - wernisaż wystawy Pracowni Plastycznej Fabryka 
Wyobraźni

spektakl RATS -  Pracownia Teatralna ZAKRĘT, 2 spektakle
      
ZAKOŃCZENIE SEZONU GRUP EDUKACYJNYCH
koncert Pracowni Wokalnej i Zespołu Dom oraz Cyrkowy 
Maraton - prezentacje dorożkarniowych grup edukacyjnych

Projekt Lato w mieście

Zderzenia Teatralne – Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Amatorskich

Projekt BOOKMEJKERZY 
Warsztaty: teatralne, z interpretacji tekstu, z kultury mowy 
w Dorożkarni oraz Mediatece, 22 warsztaty

Projekt BOOKMEJKERZY, 2 spektakle w szpitalu w Otwocku

Fundacja Sztuki Orbis Pictus

PKS Falconia, SP nr 3

Grupa Plastyczna ŚWIĘTO 
KOBIET

Mediateka, 
Dom Kultury Praga, 
Teatr Miejski w Otwocku, 
Fundacja Ambasadorzy 
Kultury

Mediateka, 
Dom Kultury Praga, 
Teatr Miejski w Otwocku, 
Fundacja Ambasadorzy 
Kultury

36

47

50

37

8

30

60

1875

140

400

80

1500

60

270

35

130

210

426

125

289

105

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2012

miejski

dzielnicowy

dzielnicowy

lokalny

miejski

miejski

miejski

miejski

miejski

lokalny

lokalny

między-
narodowy

miejski

miejski

miejski

miejski

lokalny

lokalny 

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski



nazwa                                             partner / współorganizator frek-
wencja

zasięg

Dzień Otwarty – Dziecięca Stolica Bis

Program Korzenie Siekierek - wystawa Teleport Fotograficzny, 
Biblioteka Narodowa w Warszawie

Twoja droga na Brodway - otwarte warsztaty taneczne

Festiwal Latawców

Program Korzenie Siekierek - wystawa Teleport Fotograficzny, 
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach

Dorożką po Oskara, otwarte warsztaty z Teatrem Fiakier

Dorożkarniowe Zamieszki – artystyczna akcja plenerowa na 
Siekierkach

Fresh Movements – otwarte warsztaty break dance

Święto Siekierek

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych 
Halo Echo

Książkozaury – rodzinne warsztaty, cykl,  4 warsztaty

Koncert Jesienna Nuta – Pracownia Wokalna i Zespół Dom

Spektakl Wyjowisko – Teatr Fiakier, 4 spektakle

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21 
– wykład Andrzeja Kołodyńskiego

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21

Dorożkarniowe warsztaty filmowe, krajowa Re-premiera 
niemego filmu Pan Tadeusz, Kino Iluzjon

Warsztaty pilates

Spektakl Tak Trudno – Teatr Tańca Test, 2 spektakle

Nie taka sztuka straszna - warsztaty sztuki nowoczesnej 

Wernisaż i warsztaty – międzynarodowy projekt Chopin
- inspirator wyobraźni

Występ artystyczny Dorożkarni, finał konkursu POLSKA 
DLA WSZYSTKICH

Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z placówki  
opiekuńczo-wychowawczej Tęcza w Kutnie

Warsztaty plastyczne Zrób świateczną kartkę z babcią i dziadkiem

Warsztaty Uszyj pluszaka pod choinkę

Kulturalna wyprzedaż garażowa

Warsztaty - Ozdoby choinkowe i świąteczne z filcu i sznurka

Koncert Świąteczny Pod choinką – Pracownia Wokalna i Zespół Dom

Dorożkarnia na Święta

Dolnośląskie Centrum Filmo-
we, Wrocław

Biblioteka Publiczna na Biela-
nach oraz Federacja Niezależ-
nych Twórców Filmowych

Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka z Torunia

110

1000

3

100

200

14

200

16

480

32

29

116

370

20

300

62

12

119

5

25

150

30

5

15

50

15

70

300
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miejski
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miejski

lokalny

miejski

miejski

ogólnopolski

ogólnopolski
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lokalny

lokalny
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lokalny


