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NASZA MISJA
Wspieramy każdego, niezależnie od wieku,
by mógł być twórczy, odważny, radosny
i zaangażowany w sąsiedztwo i świat.

Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz swój
pierwszy film, namalujesz obraz, wystąpisz na
profesjonalnej scenie czy nagrasz
ulubioną piosenkę.

Odkrywamy sąsiedztwo – możesz
pobawić się na międzypokoleniowej
potańcówce, dowiedzieć się jak
wyglądały Siekierki 100 lat temu,
wypożyczyć coś dla siebie
w Składzie Książek lub po prostu
porozmawiać przy kawie.

Wspieramy pasjonatów –
przychodząc do nas
z pomysłem na swój
koncert, spektakl,
wystawę możesz liczyć
na naszą pomoc,
przestrzeń i sprzęt.

NASZE SUKCESY
SUKCESY w liczbach
• 299 uczestników
• 255 imprez
• 16483 widzów
• 26 projektów,
• 8 projektów wakacyjnych
• 7 festiwali,
• 3707 uczestników festiwali
• 390 widzów kina letniego
• 400 uczestników projektu
Raz,dwa, trzy warszawiakiem
jestes ty.

SUKCESY organizacyjne
• Nowa strona internetowa www.dorozkarnia.pl zgodnie
z wymogami WAG 2,0.
• Nowa identyfikacja wizualna Dorożkarni w formie 2 etapowego
konkursu. Autorem ostatecznej wersji jest Adam Jastrzębski.
• Udział w kampanii warszawskich domów kultury Nadajemy Kulturę.
• Udoskonalenie Biletyny - elektronicznego systemu
zapisów odpłatności za zajęcia i warsztaty.
• Systemowy rozwój pracowników (Laboratorium Edukacji
Kulturalnej WPEK) warsztaty i szkolenia : Młoda Warszawa,
Sieć Adeste, nowe technologie, ochrona danych osobowych
RODO, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.
• Przygotowaliśmy materiały reklamowe, które są użyteczne.:
m.in. trzy projekty zeszytów, skarpetki, zakładka do książek, plecak.
• Montaż klimatyzacji w części pomieszczeń i wymiana wszystkich
kaloryferów w instytucji.

SUKCESY programowe
Od lat pracujemy nad odzyskaniem budżetu sprzed 10 lat. W roku 2018 odzyskaliśmy 800 000 zł, dzięki temu mogliśmy
rozwinąć działania Lokalnego Domu Kultury, wrócić do Festiwali Ogólnopolskich oraz przeprowadzić różne działania
pilotażowo.

LOKALNIE
• Przeprowadzenie projektu Siekierki. Ulica Polska, który w niekonwencjonalny sposób był uczczeniem 100 lat
odzyskania niepodległości przez Polskę. Spektakularne wydarzenie integrujące mieszkańców Siekierek - finał projektu
SIEKIERKI, ULICA POLSKA.
• Mieszkańcy Siekierek 55+ wyrazili potrzebę Klubu Seniora. Powstały dwie grupy: Akademia Sztuk Wszelakich - grupa
seniorek zajmujących się sztukami wizualnymi oraz lokalna grupa Siekierki 55+.
• Na Siekierkach zamieszkały młode małżeństwa z małymi dziećmi. Dla nich pilotażowo powstały cykle bajek dla dzieci
w każdą drugą niedzielę miesiąca ( zamknięte galerie handlowe) pod nazwą TeatRanek na Siekierkach.
• Ściągnęliśmy na Siekierki kino na wakacje, przez dwa miesiące na parkingu Dorożkarnii oglądaliśmy komedie

DZIELNICOWO
Wypracowaliśmy wspólnie ze wszystkimi dzielnicowymi instytucjami nową formułę Festiwalu MAM TO! dk i biblioteki.

DZIAŁANIA MIEJSKIE
Dołączyliśmy do prestiżowego programu międzymuzealnego 1,2,3 warszawiakiem jesteś ty Muzeum Powstania
Warszawskiego

DZIAŁANIA OGÓLNOPOLSKIE
Powrót po kilkuletniej przerwie do realizacji dwóch projektów o zasięgu ogólnopolskim:. ZDERZENIA TEATRALNE
i wokalnego MIT TON Festiwal (dawniej TEN TON). Realizacja Koncertu Finałowego MIT TON Festiwal w Studio
Koncertowym Polskiego Radia im. A. Osieckiej i jego transmisja na antenie Radia dla Ciebie. W ramach projektu
powstała również płyta edukacyjna z nowymi aranżacjami utworów Katarzyny Gertner.

MIĘDZYNARODOWO
Dwa projekty międzynarodowe dla młodych ludzi z Europy Wschodniej: Taniec ponad granicami - polsko-białoruskie
warsztaty taneczne oraz powrót do Projektu „Art. Summer” Międzynarodowego Lata Artystycznego - plener malarski
i ceramiczny dla studentów Akademii Sztuk Pięknych z Białorusi i Ukrainy, który od 18 lat Dorożkarnia realizowała
z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

NAGRODY DLA GRUP
DOROŻKARNIOWYCH
• Teatr Fiakier - 5. Młodzieżowe Spotkania Teatralne w Teatrze Studio.
• Teatr Tańca JAZZ - I Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości
Tanecznej: 2 miejsce: Natalia Neuber/Anna Wojciechowska.
• Teatr Tańca JAZZ - ASTERIADA: I miejsce duet Natalia Neuber i Anna
Wojciechowska.
• Teatr Tańca Jazz - New Prague Dance Festival, Praga, Czechy:
DANCING HAND NPDF PRIX 2018,
oraz SPECIAL PERSONAL AWARDS OF THE DIRECTOR NPDF 2018
• Teatr Tańca JAZZ - konkurs SoloDuoTrio 2018, DK Śródmieście:
I miejsce TRIO Maja Gilarowska/Aleksandra Kosieradzka/Joanna Lach
I miejsce DUO: Paulina Grzęda/Urszula Zawadzka
II miejsce TRIO: Monika Kropidłowska/Natalia Neuber/Dagmara Rudzińska
• Teatr Tańca TEST - konkurs SoloDuoTrio 2018, DK Śródmieście:
II miejsce DUO Agnieszka Wereszczyńska/Tomasz Łukawski.

PROJEKTY
INDANCEGRATION
Projekt InDanceGration to próba łamania stereotypów
i schematów na temat „inności”, jakie powszechnie
funkcjonują w naszym życiu codziennym. To poszukiwanie
porozumienia i tolerancji dla odrębności kulturowej.
Elementem finałowym jest utwór Zaproście mnie do stołu
autorstwa W. Szymanowicza: „Zaproście mnie do stołu.
Zróbcie mi miejsce między Wami. Wspominajcie sobie
trudne lata. Powiedzcie otwarcie co serdecznie boli?
Może znajdzie się między wami voyager? Opowie
o barwnych krajach, egzotycznych krajach (...)”
występują:
Sonia Mirpuri, Teatr Tańca Test oraz Studio i Teatr Tańca Jazz
choreografia: Izabella Borkowska
opieka reżyserska: Darek Sikorski
film: Jacek Różański
wokal: Filip Rychcik.

SIEKIERKI, ULICA POLSKA
Siekierkowskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości
W czasie wakacji razem z mieszkańcami Siekierek lepiliśmy
gliniane domy – te, które stoją dzisiaj, albo stały kiedyś.
Odtwarzaliśmy nasze osiedle. Powstało 300 domków.
14 października wspólnie odtworzyliśmy jeden pokój w takim
domu. Pokój urządzony został na platformie, która najpierw
stanęła na podwórku Dorożkarni, później w korowodzie
przejechała ulicami osiedla. Tuż przy klasztorze Ojców Pijarów
i przy Trasie Siekierkowskiej stworzyliśmy instalację z 300 glinianymi domkami. Korowód oświetlało 200 lampionów przygotowanych na tę szczególną okazję. Warsztaty plecenia wianków
poprowadził Marcin Gładki – florysta.

W ŚPIEWIE, W TAŃCU I W GLINIE
To wspólny projekt według pomysłu Janusza Żabowskiego
– ceamika oraz Izabelli Borkowskiej – choreografa
i Dariusza Sikorskiego – reżysera. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą
stworzyli performance, jeden wspólny i niepowtarzalny,
bo jednorazowy akt twórczy. Była muzyka, światło, rzeźba,
glina i taniec.

PODWIECZOREK TEATRALNY
godz. 17.00
Teatr Pi Razy Drzwi ze Stowarzyszenia „Żagle”
Koniec Świata - K.I. Gałczyńskiego
reżyseria: Jakub Pawlak
godz. 18.00
Teatr Fiakier z Dorożkarni
Czarne/Białe
reżyseria: Stanisław Dębski
godz. 19.00
pokaz etiud teatralnych w wykonaniu słuchaczy Szkoły
Aktorskiej Pijana Sypialnia pod opieką Sebastiana Słomińskiego

PROGRAMY
STARTER
Projekt wsparcia młodych artystów na początku ich drogi. Jeśli chcesz zrobić pierwszy spektakl, koncert, wystawę,
jesteś młodym tancerzem, choreografem, reżyserem, malarzem, aktorem, wokalistą – przyjdź do Dorożkarni.

ARTYSTYCZNY INKUBATOR
Program wsparcia i rozwoju niezależnych projektów artystycznych. Jeśli masz już za sobą pierwsze kroki na scenie,
a chciałbyś zrealizować swój niezależny projekt to w Dorożkarni chętnie Ci w tym pomożemy.

PRZYSTANEK SZTUKA
Scena Dorożkarni jest miejscem prezentacji projektów realizowanych przez młodych twórców i artystów poza naszą
siedzibą. W ramach artystycznego inkubatora swoje projekty zrealizował Teatr Pijana Sypilalnia.

GRUPY
AKADEMIA SZTUK
WSZELAKICH 55+
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy zainteresowanych malarstwem, sztuką i kulturą. Celem działania Akademii jest pogłębianie wiedzy, inspirowanie oraz poznawanie nowych miejsc, niszowych galerii oraz dużych muzeów.
Akademia to cykl wykładów, spotkań z twórcami, wizyt w pracowniach oraz oprowadzań po wystawach i ciekawych miejscach
na artystycznej mapie Warszawy. Uczestnicy zajmują się zagadnieniami sztuki współczesnej i historii sztuki, rozmawiają o powiązaniach pomiędzy sztuką, kulturą i modą, poznają różne techniki malarskie, spotykają się z młodymi artystami. W 2018 roku
uczestnicy odwiedzili: Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Współczesnej, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Warszawy, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Pałac Jana III Sobieskiego, Galeria Asymetria, Pracowania Tymka Borowskiego , Galeria Raster, Dom Funkcjonalny, BWA Warszawa, Tr Warszawa, Nowy Teatr, Filharmonia Narodowa, Teatr Studio, Teatr
Wielki - Opera Narodowa, Teatr Narodowy, OCH - Teatr, Teatr Dramatyczny, Laboratorium Dramatu.
prowadzi: Damian Kalita – animator kultury

SIEKIERKI 55+
Projekt powstał z myślą o mieszkańcach Siekierek, którzy chcą zagospodarować swój czas wolny. To propozycja zarówno dla
osób aktywnych zawodowo, jak i dla tych, które są już na emeryturze. To cykl spotkań, wykładów, zajęć ruchowych, warsztatów
oraz oprowadzań po wystawach i ciekawych miejscach na kulturalnej mapie Warszawy. Na spotkaniach poruszane są zagadnienia związane z historią Siekierek, urodą, zdrowiem, kulturą i sztuką. Mieszkańcy poznają nowe miejsca i zagadnienia, w programie są też wspólne wyjścia do kina i teatru. Rezultatem spotkań są fajne relacje sąsiedzkie, nowe znajomości, ciekawe doświadczenia, świetna kondycja fizyczna i psychiczna uczestników.
prowadzi: Damian Kalita – animator kultury

LOKALNIE
POTAŃCÓWKI SIEKIERKOWSKIE
Wracamy do przedwojennej mody na potańcówki na Siekierkach,
na międzypokoleniowe dancingi zapraszamy raz na kwartał.

KINO LETNIE na SIEKIERKACH
W weekendy od czerwca do września zapraszamy na wieczorne seanse z komedią.

MAJÓWKA SIEKIERKOWSKA
Nasze osiedle Siekierki wciąż się rozrasta. Dlatego doskonałym
sposobem na wzajemne poznanie mieszkańców jest wspólna
zabawa na Siekierkowskiej Majówce. Z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie. W programie m. in.: finał konkursu plastycznego
dla przedszkolaków i otwarcie wystawy „Moja mama”, strefa
klockologii, Siekierkowska Akcja Badawcza, animacje plastyczne,
warsztaty rowerowe, plenerowa gliniarnia, kulturalna wyprzedaż
garażowa.
Projekt realizowany przez Dorożkarnię, Fundację BO WARTO
i Szkołę Podstawową nr 3.

ŚWIĘTO SIEKIEREK
Już po raz siódmy Fundacja “Bo Warto”, Szkoła Podstawowa nr 3
i DK “Dorożkarnia” zapraszają na Święto Siekierek. Spotykamy się
w niedzielę na podwórku Dorożkarni i boisku szkoły nr 3.
w programie mnóstwo aktywności i atrakcji między innymi:
• mecz piłki nożnej Wiślany Mokotów I, II, II contra Reszta Siekierek
• warsztaty ceramiczne
• warsztaty plastyczne
• klockologia
• Potańcówka na Siekierka – zagrał DJ Myszon
• Finałowy polonez
• Jubileusz 3 lat Gazety Siekierkowskiej

ŚNIADANIE SĄSIEDZKIE
Stół i spotkanie zawsze jest dobrym pretekstem do „zrobienia pierwszego kroku”
w nawiązywaniu relacji z sąsiadami, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Siekierek
na ŚNIADANIE SĄSIEDZKIE. Była to też okazja do spotkania i rozmowy
z Marią Dąbrowską z Fundacji Zmiana, koordynującej projekt BUNT CZYTACZY
– cykl wydarzeń o książkach dla zwykłego człowieka. Można było też posłuchać
fragmentów książki Joanny Rudniańskiej pt. „Kotka Brygida”, które przeczyta
Maja Komorowska.
Program:
11.00 – śniadanie (przygotowanie oraz wspólne jedzenie)
13.00 – czytanie fragmentów książki Joanny Rudniańskiej w wykonaniu Mai Komorowskiej.
Koordynator Śniadania Sąsiedzkiego: Damian Kalita i Siekierki 55+.

ŚNIADANIE W KWIATACH
Podczas drugiej edycji śniadanie sąsiedzkiego na Siekierkach zaprosiliśmy na warsztaty
florystyczne z układania bukietów jesiennych, które poprowadził Remigiusz Dorawa.
Podczas śniadania rozdawać będziemy również książki, które przekazała nam Fundacja
Zmiana.
Program:
11.00 - śniadanie
12.00 - warsztaty florystyczny

ŚNIADANIE „W DOBRYM
TOWARZYSTWIE
ZE SPÓŁDZIELNIĄ KULTURY”

W 2018 roku odbyło się 6. Śniadań.
• Solatorium Jazdów. Inspirowała Karolina Hansen z inicjatywy Foodsharing Warszawa
• Kino Amondo . Inspirowała Alicja Szulc - animatorka, fotografka, trenerka,
która wykorzystuje nowe technologie do pracy z różnymi społecznościami
• przestrzeń otwarta przy Służewskim Domu Kultury .Inspirował Kamil Baj założyciel
pasieki miejskiej Pszczelarium, który opowiadał o znaczeniu pszczół w mieście
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie Inspirowała Paulina Braun,
animatorka pracująca z seniorami,autorka „Dancingu międzypokoleniowa”
• Centrum Wielokulturowe . Inspirowała Marysia Złonkiewicz, jedna z założycielek
inicjatywy Chlebem i Solą, która wspiera uchodźców.
• Klubokawiarnia Smocza - Fajne Miejsce. Inspirowała Ania Książek, opisuje historie
„Światozmieniaczy” - osób, których projekty i działania zmieniają świat na lepsze

ZAGRAJ W PLANSZÓWKI
Podczas spotkania można było wypożyczyć i poznać takie gry jak:
Dixit, Wsiąść do Pociągu, Jenga, Pędzące Żółwie, Rummicub, Farmer,
Jungle Speed, Scrabble, Uno, Mali Powstańcy, Tik Tak Bum, Sabotażysta, Fasolki, no i oczywiście grę o naszym osiedlu – Korzenie
Siekierek.
Gospodarzami spotkania będą Aleksandra Antolak z Dorożkarni
oraz specjaliści od gier z Games Development.

MAL SIEKIERKI
• DZIAŁANIA LOKALNE
Z myślą przede wszystkim o mieszkańcach naszego osiedla we współpracy z Fundacją Bo Warto i Szkołą Podstawową
nr 3 przygotowujemy co roku Siekierkowską Majówkę w maju i Święto Siekierek we wrześniu. Dla Szkoły Podstawowej
nr 3 we współpracy z Radą Rodziców realizujemy Starter Szkolny w ramach zajęć świetlicowych. Fundację Bo Warto
wspieramy wydawnictwami o Siekierkach oraz pomocą przy organizacji kiermaszy, spotkań i Czerwcówki.

• KAWIARENKA SĄSIEDZKA
Miejsce, w którym mogą spotkać się okoliczni mieszkańcy, niezależnie od wieku.
• spotkanie rodziców uczniów klasy I ze SP nr 3
• spotkanie rodziców uczniów klasy II ze SP nr 3
• spotkanie sasiedzkie mieszkanców ulicy Polskiej
• próba taneczna naszej byłej uczestniczki Pracowni Tanecznej Musical
• 2 spektakle lokalnego Przedszkola Omega

• WARSZTAT ROWEROWY
Na Siekierkach rowerzystów nie brakuje, chętnie na weekendowe wycieczki wyjeżdżają całe rodziny. Specjalnie
dla naszych mieszkańców kilka razy w roku uruchamiamy warsztat rowerowy.

RODZINNIE
WARSZTATOWNIA
• Zagraj w planszówki,
• Wiosna, ach to ty,
• Pod palmami,
• Domowy ogródek,
• Drobiazgi dla mam,
• Festiwal latawców,
• Las w słoiku,
• W pachnącej mydlarni,
• Czekając na mikołaja

Cykl całorocznych rodzinnych zajęć weekendowych
odbywających się raz w miesiącu. Uczymy się niezwykle
przydatnych i praktycznych rzeczy, np. budowania
latawców, tworzenia niepowtarzalnych przedmiotów
z gliny, zakładania balkonowych ogródków czy zdrowego
gotowania. Przy okazji świąt tworzymy okolicznościowe
ozdoby i dekoracje, a także w oryginalny sposób pakujemy prezenty. Uczestnicy zgłębią tajniki różnych profesji:
konstruktora, wikliniarza, dizajnera czy stolarza. Wysoką
jakość każdych zajęć zagwarantują profesjonalni
instruktorzy. Będziemy rozwijać naszą WARSZTATOWNIĘ uważnie wsłuchując się w Wasze potrzeby
i zainteresowania.
Koordynatorami programu są Katarzyna Salinger
i Szymon Gotowski.

TEATRANEK na Siekierkach

Cykl spektakli familijnych, dla dzieci i rodziców prezentowanych w roku szkolnym, w każdą drugą niedzielę miesiąca,
zawsze o 12.30. Oparte są o znane i lubiane bajki lub autorskie scenariusze dotykające aktualnych problemów
– np. wagi segregacji śmieci. Są to barwne widowiska, pełne dynamicznych piosenek i wartko toczącej się akcji.
Cykl powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców.

• Grupa teatralna Prym Art. – Plastusiowy pamiętnik
• Teatr Kultureska – Zielony Kopciuszek
• Teatr Odskocznia - O dobrej Anusi i mądrym Krasnoludku
• Teatr Bajlandia – Czerwony Kapturek
• Teatr Itakzagramy – Bajkotworek i bajek pełen worek
• Teatr Trip – Babroszki lecą w Kosmos
• Teatr Kultureska – Świąteczne śledztwo

BIBLIOTEKA
Skład książek
Przed wojną nie było na Siekierkach biblioteki z prawdziwego zdarzenia.
Półki z książkami zawsze były u prywatnych osób, które udostępniały
swoje zbiory wszystkim zainteresowanym. Były to prywatne biblioteki.
W latach dziewięćdziesiątych w Starej Dorożkarni przy ul. Kątnej 4
istniał punkt biblioteczny Mokotowska Wypożyczalnia Kompletów
Książek. Po latach na życzenie mieszkańców powrócił do Dorożkarni.
Otwarcie miało miejsce 21 czerwca 2017 roku.
W ramach spotkań czytelniczych dla SP 3 zaprosiliśmy następujących
autorów: Zofia Stanecka, Paweł Beręsewicz, Wojciech Widłak, Monika
Oworuszko, Justyna Bednarek, Eliza Piotrowska

MIKROMUZEUM
Zakątek Siekierkowski
ZAKĄTEK SIEKIERKOWSKI to przestrzeń
nawiązująca w niestandardowy sposób do
przeszłości naszego osiedla. Na magnetycznej
ścianie znajdziecie postaci historyczne,
niezwykłe bo pochodzące z rodzinnych
archiwów fotograficznych siekierszczan.
W dowolny sposób można je przestawiać,
tworzyć kolaże, układać własne opowieści
i kompozycje. Można też poznać dzieje
Siekierek zarejestrowane w materiałach
audiowizualnych, nagraniach dźwiękowych
i w galerii fotograficznej. Wszystko można
obejrzeć na ekranie telewizora wybierając
interesujący widza materiał nawigując podłączoną do telewizora myszką. Dostęp do
materiałów jest bezpłatny.

WAKACYJNIE
SZTUK MIX

DZIAŁ EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ
ZAJ ĘCIA ARTYSTYCZNE
• GORDONKI (dzieci do 3 lat)
prowadzi: Ewa Wałecka - edukatorka muzyczna, wokalistka i muzyk w Kapeli ze Wsi Warszawa
Najlepsza i najbardziej skuteczna na świecie metoda umuzykalniania dzieci. Opracowana przez Edwina E. Gordona,
amerykańskiego naukowca, muzyka jazzowego i psychologa muzyki. Zajęcia polegają na śpiewaniu i improwizowaniu
we wszystkich skalach oraz rytmizowaniu, zachęcając dzieci do naśladowania. Dziecko nie jest zmuszane do odpowiedzi, śpiewania, ani powtarzania. Nauczyciel stwarza pełną inspiracji bezpieczną przestrzeń, czasem operując również
ciszą, w której pociechy same w odpowiednim dla siebie momencie zaczynają powtarzać, gaworzyć, naśladować nas.
W ten sposób maluchy uczą się najszybciej i najbardziej efektywnie. Nie ma presji, zajęcia te są odbierane jako zabawa,
śpiewanie… Rozrywka jest chwilowa – rozumienie muzyki pozostaje na całe życie. Zdolności muzyczne każdej narodzonej istoty ludzkiej są podobne (dowiódł tego E.E. Gordon w swoich badaniach), reszta rozwoju dziecka zależy od środowiska, jakie stworzymy naszej pociesze w pierwszych latach życia. Nie istnieje dolna granica wieku dziecka. Zajęcia dla
maluchów od pierwszych dni/tygodni życia.

• PUCHATKI (4-5 lat) i PASZCZAKI (5-6 lat)
prowadzą: Szymon Gotowski, edukator, animator dziecięcy i młodzieżowy,
Kamila Rainko, tancerka i choreografka
Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć tanecznych, zabaw muzycznych i plastycznych
dajemy dzieciom przestrzeń do kształtowania i wyrażania swojego dziecięcego świata.
Na specjalne okazje w zajęciach tematycznych udział mogą brać także rodzice przedszkolaków.

• Studio Teatralne START (5-6 lat)
prowadzi: Katarzyna Lalik – aktorka, improwizatorka

Zabawa w teatr improwizowany dla najmłodszych
rozwija twórczo i społecznie. Dzieci poznając
podstawowe zasady teatru i improwizacji
uczą się uważności na siebie nawzajem, wspólnego
tworzenia w zgodzie, współdziałania bez oceniania
siebie i innych. Zajęcia składają się z rozgrzewek,
ćwiczeń i gier, które prowadzą do budowania
pierwszych scen, tworzenia historii, kreowania
scenografii z własnych ciał. Dzieci uczą się przez
zabawę odpowiednią dla ich wieku.

• Teatr START (7-8 lat)
prowadzi: Katarzyna Lalik – aktorka, improwizatorka

Zajęcia z improwizacji teatralnej wprowadzają
dzieci w gatunek sztuki scenicznej, który
doskonale współgra z dziecięcą wyobraźnią
i rozwija ją. To dzieci tworzą bohaterów, sceny,
opowieści, bajki z inspiracji, które dają sobie
wzajemnie. Teatr improwizowany uczy empatii,
słuchania, odwagi, zaufania, współpracy
w grupie i akceptacji swoich pomysłów.
Dzieci stają się pewniejsze siebie, uczą się
uważności, mają lepszą pamięć i spostrzegawczość, śmielej zabierają głos.

• Teatr ZACZAROWANE KOŁO (9-14 lat)
prowadzi Stanisław Dembski – aktor, reżyser

Teatr jest magią, tu wszystko może się zdarzyć. Przede wszystkim
zdarzy się to, że powstaną autorskie etiudy i spektakle. Jednak nim
do tego dojdzie uczestnicy zajęć poznają literaturę piękną i tajniki
pracy aktora. Będą uczyć się budować postać sceniczną, odgrywać
role, poruszać się na scenie i dobrze operować głosem.

• Teatr FIAKIER (15-19 lat)
prowadzi: Stanisław Dembski – aktor, reżyser

Zajęcia otwierają i pomagają radzić sobie z nieśmiałością.
Uczestnicy kształcą umiejętność pracy zespołowej
przygotowując etiudy sceniczne oraz spektakle.
Oswajają się ze sceną, uczą podstaw warsztatu
aktorskiego. Młodzież poznaje elementy gry
aktorskiej, rozwija umiejętność improwizacji,
poznaje zasady mowy scenicznej.

• Teatr ZAKAZ (15-19 lat)
prowadzi: Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Grupa tworzy przedstawienia teatralne, a podczas pracy poznaje
wszystkie elementy pracy aktora, kostiumologa, scenografa,
charakteryzatora, choreografa i reżysera. To pozwala na rozwijanie
wyobraźni, pomysłowości, kreatywności, wyrobienie samodzielności,
wytrwałości, rzetelności i obowiązkowości. Praca w grupach
i zajęcia indywidualne, gry i zabawy dramatyczne, działania
improwizacyjne i inscenizacyjne, okołoteatralne rozmowy
podczas prób kształtują intelekt i wzbogacają osobowość
młodego człowieka. Młodzież uczy się wypowiadać
za pomocą własnego ciała, ruchu, gestu, mimiki i słowa.

• BREAKDANCE (6-18 lat)
prowadzi: Marek Konopka – tancerz, choreograf, b-boy

Breakdance jest jednym z podstawowych
elementów kultury hip-hopu.
To efektowny taniec z dużą ilością
elementów siłowo-sprawnościowych
oraz kroków wykonywanych w „parterze”,
czyli rękami i nogami, a nawet całym
ciałem na ziemi. Na początek tancerze
poznawać będą i ćwiczyć pięć
podstawowych elementów: toprocki,
dropy, power movesy, freeze’y
i footworki. Taniec ten rozwija
wszystkie grupy mięśni i znacznie
wpływa na poprawę kondycji, siły
i gibkości. Breakdance, choć przez
chłopców zdominowany, jest także
dla dziewcząt.

• Studio Taneczne MUSICAL (7-9 lat)
• Pracownia Taneczna MUSICAL (10-14 lat)
prowadzi: Paulina Jóźwicka – tancerka, choreograf

Zajęcia łączą naukę tańca oraz sceniczną i aktorską
ekspresję. Rozwijając wyobraźnię i kreatywność
pracujemy jednocześnie nad zdrową sylwetką, koordynacją
i poczuciem rytmu. Uczestnicy poznają podstawy
techniki tańca jazzowego, modern jazz, street jazz.

• Studio Tańca JAZZ (12-16 lat)
prowadzą: Izabella Borkowska – choreograf i Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Uczestnicy zgłębiają techniki tańca jazzowego: musical,
lyrical, modern. Pracują w grupie, usprawnią swoją motorykę
i poprawią kondycję fizyczną. Nie trzeba mieć szczególnych
umiejętności, wystarczy chęć do pracy.

• Teatr Tańca JAZZ (od lat 17)
prowadzą: Izabella Borkowska – choreograf i Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Młodzież doskonali techniki tańca jazzowego
we wszystkich jego odmianach, od musicalu, lyrical
po modern i contemporary jazz. We współpracy
z Teatrem Tańca TEST grupa zrealizowała projekt
Razem więcej finansowany z Funduszu Animacji Kultury.
Projekt przekształcił się w widowisko plenerowe
Podróże Alicji. Teatr ma też w repertuarze spektakl
taneczny pt. Poczekalnia.

• Teatr Tańca TEST (od lat 18)
prowadzą: Izabella Borkowska – choreograf
i Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Teatr tworzą dorośli pasjonaci tańca.
W pracy nad choreografiami i spektaklami
wykorzystują różne style: jazz, taniec nowoczesny,
współczesny, phisical, musical dance. Doskonalą
także klasykę, ćwiczą stretching, power yogę,
techniki Lestera Hortona i Pilates. W 2017 r.
grupa zrealizowała widowisko plenerowe
pt. Podróże Alicji finansowane z Funduszu Animacji
Kultury. W roku 2018 r. premierę miał ich jedenasty
spektakl pt. Corpodance. TEST jest laureatem
festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych
m. in. New Prague Dance Festival (Czechy),
Barcelona Dance Award (Hiszpania), GEF (Włochy).
Członkowie i absolwenci teatru studiują taniec,
dla niektórych stał się zawodem wykonywanym
w kraju i za granicą.

PREMIERY TEATRALNE W 2018:
• TEST - premiera CORPODANCE
• ZAKAZ - premiera spektaklu CLOWNI
Inne spektakle grane w 2018:
• POCZEKALNIA, CMTiT, Kutno, Dorozkarnia, Teatr Tańca Jazz
• KREDENS. NA SKRZYDŁACH HISTORII, Klub
Dowództwa Garnizonu Warszawa, Teatr Po Balu
• CORPODANCE, Dorożkarnia, Kutno, Teatr Tańca Test
• spektakl plenerowy PODRÓŻE ALICJI, parking
Dorożkarni, (Teatr Tańca Test/Teatr Tańca Jazz/Studio Jazz)

• DOM - Dziecięcy Odjazd Muzyczny
(7-9 lat)
prowadzący: Adam Bień - wokalista i Agnieszka Kocińska - wokalistka.

Młodzi wokaliści w toku indywidualnie dobranych ćwiczeń
oraz repertuaru uczą się emisji głosu, pracy z mikrofonem,
ruchu scenicznego, interpretacji, opanowania emocji i stresu.
Przygotowują się do występów na scenie na scenie, uczestniczą
w koncertach, festiwalach i konkursach.

• PRACOWNIA WOKALNA
(od 10 lat)
prowadzi: Adam Bień - wokalista i Filip Rychcik, wokalista.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży lubiących muzykę, piosenkę
i zabawę. Młodzi wokaliści w toku indywidualnie dobranych
ćwiczeń oraz repertuaru uczą się emisji głosu, pracy z mikrofonem,
ruchu scenicznego, interpretacji, opanowania emocji i stresu.
Przygotowują się do występów na scenie, uczestniczą w koncertach,
festiwalach i konkursach.

KONCERTY PRACOWNI WOKALNEJ
• Księzycowa Piosenka (styczeń)
• Piosenki o Miłości (luty)
• koncert (czerwiec)
• Ku Pamięci (październik)
• Pierwsza Gwiazda (grudzień)

• FABRYKA WYOBRAŹNI
– Pracownia Malarstwa i Rysunku (7-11 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Na zajęciach dzieci poznają różne techniki rysunkowe i malarskie, nauczą się
posługiwania rozmaitymi narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w tych
dziedzinach sztuki. Zajęcia mają na celu rozpalenie pasji rysowania i malowania
poprzez ciekawe ćwiczenia oraz doskonalenie warsztatu. Zapoznają się z
klasycznymi technikami rysunkowymi i malarskimi, takimi jak: pastel sucha,
lawowanie, piórko i tusz, węgiel rysunkowy, akwarela, tempera, akryl itp.
Będą miały możliwość rysowania i malowania na różnych podłożach
rysunkowych i malarskich, czasem nietypowych, dających możliwość
eksperymentowania, a także klasycznych, jak np. płótno czy papier.

• RYSOWISKO
– kurs dla początkujących
i średniozaawansowanych (od 11 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Rysowanie to umiejętność, której może nauczyć się każdy.
Kurs składa się z ćwiczeń praktycznych popartych wiedzą teoretyczną.
Ćwiczenia mają na celu naukę podstawowych technik rysunkowych
i sposobów ich wykorzystania w praktyce. W programie m.in.:
zasady rysowania brył na płaszczyźnie, tworzenie światłocieni
w różnych technikach rysunkowych, faktura i sposoby na jej
przedstawienie na płaszczyźnie, rysowanie pejzaży, proporcje
i elementy ciała człowieka.

• STRUKTURY
– Pracownia Malarstwa
i Technik Graficznych (11-14 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog

Zajęcia dla tych, którzy chcą rozwijać zamiłowania
plastyczne próbując rozmaitych technik rysunkowych.
Podczas ćwiczeń uczestnicy użyją odpowiednich materiałów
i narzędzi: tuszy, węgli, ołówków, pędzli, stalówek,
cienkopisów, flamastrów, pisaków, ale także akwareli,
pasteli, kredek i patyków. Poznają zasady rysowania brył,
zastosowania światłocienia w prostych martwych naturach,
podstaw rysunku architektonicznego oraz jak wykorzystywać
farbę i tusz, by oddać formy, światło, cienie i tony.
Uczyć się będą tworzenia prac tradycyjnymi technikami
rysunkowymi, technik graficznych z wykorzystaniem
powielania, nie zabraknie też eksperymentów.

• GLINIARNIA
– pracownia ceramiki (6-17 lat)
prowadzi: Janusz Żabowski – instruktor ceramiki
Uczestnicy nauczą się pracy na kole garncarskim, techniki
szkliwienia, zdobędą umiejętności wypalania wyrobów
z gliny w piecu ceramicznym. Wykonają swoje pierwsze
rzeźby, oryginalne naczynia, biżuterię czy przedmioty
użytkowe na przykład zegary.

• PIKSELE – Pracownia
Grafiki Komputerowej (od 10 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Komputer to niewątpliwie dobrodziejstwo naszych czasów.
Chyba nie ma młodego człowieka, który nie grałby w gry
komputerowe, ba! – który by ich nie lubił. Ale czy zainteresowania młodego człowieka nie mogą sięgać dalej? Piksele zajmą
się obróbką zdjęć cyfrowych, tworzeniem własnych grafik –
ilustracji lub plakatów i udoskonalaniem gotowych projektów
graficznych. Poznają zasady kompozycji, a obsługi programów
graficznych uczą się w oparciu o szczególnie te darmowe
programy, które z powodzeniem mogą wykorzystać w domu
np. GIMP. Nauczą się także posługiwania tabletem graficznym. Umiejętności nabyte na zajęciach w pracowni na pewno
zaowocują i w szkole i zwyczajnie w życiu. W szkole, bo młody
człowiek w niekonwencjonalny i nowatorski sposób może
podejść do rozwiązywania pewnych zadań. A w życiu.
– bo zajęcia kształtują gust i wrażliwość na rzeczy wartościowe
i wzrasta chęć, by to co się tworzy tworzyć na dobrym
poziomie. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu dla początkujących, ale także dla tych, którzy pracowali już w programach
graficznych. Tematyka zajęć i stopień trudności instruktor
dopasowuje indywidualnie.

• PARASOL
Studio Filmowe (od lat 16)
prowadzi: Jacek Różański – artysta (intermedia),
realizator materiałów filmowych w Dorożkarni

Specjalistyczne zajęcia dla młodzieży interesującej się filmem.
W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję stworzyć własne fabuły
krótkometrażowe, dokumenty czy teledyski. Na drodze
do otrzymania gotowego materiału pokonywane są wszystkie
kolejne etapy produkcyjne: narodziny pomysłu, scenariusz,
storyboard, zdjęcia, montaż i udźwiękowienie. Dodatkowo
mogą swoją świeżo nabytą wiedzę operatorską i montażową
przećwiczyć w trakcie dużej ilości wydarzeń w ciągu całego roku.
Studio Filmowe pracuje na profesjonalnym sprzęcie do rejestracji
audio i video, korzysta z systemu oświetlenia filmowego,
a także stanowisk montażowych (Windows i Mac).

ZAKOŃCZENIE SEZONU

KONKURSY
I FESTIWALE
XVIII Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny ANIOŁ
Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię
od 2001 roku. Autorką i koordynatorką konkursu jest Katarzyna Krasowska.
Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 16 lat.
Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny
oraz prace malarskie.
W dniach 27 i 28 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie:
• Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT,
• Elwira Sztetner – artysta malarz, autorka prac z pogranicza rysunku,
rzeźby i tkaniny artystycznej,
• Edyta Bystroń - artysta malarz, ilustrator i rysownik, autor komiksów,
• Jacek Różański – artysta plastyk z DK Dorożkarnia,
• Katarzyna Krasowska – plastyk z DK Dorożkarnia, grafik i pedagog,
• Magdalena Penczonek – DK Dorożkarnia, pedagog i plastyk
Jury przyznało 6nagród w dwóchgrupach wiekowych:
2równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 -6 lat
4 równorzędnych nagródw kategorii wiekowej 7 -11lat
W kategoriach wiekowych 12 –15 lat i 16 –20 lat nagród nie przyznano.
Jury przyznało 14 wyróżnieńw trzechkategoriach wiekowych:4-6 lat:
4 wyróżnienia7-11lat:6wyróżnień12-15lat: 4 wyróżnienia.
W kategorii wiekowej 16 –20 lat wyróżnień nie przyznano.
Razem nagród i wyróżnień:20. Ponadto jury wybrało 103 pracena
wystawę.Razem laureatów konkursu 123.Juryoraz organizator przyznali
także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne osiągnięcia w pracy
z dziećmiinstruktorce:PaniMałgorzacie Wrzosińskiej z Fundacji Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej PRAWOBRZEŻE ze Szczczcina

15 Ogólnopolskie Spotkania
Taneczne SPONTAN
To jubileuszowy piętnasty SPONTAN. Przez lata kształtował swoją formę, zmieniał nazwę i miejsce prezentacji.
Zaczynaliśmy w małej sali gimnastycznej na warszawskich
Siekierkach, a dotarliśmy do Teatru Muzycznego Roma
i Sali Kongresowej. SPONTAN cieszy się dużą popularnością i pokazuje wysoki poziom amatorskich grup
tanecznych. Zainteresowanie konkursem przechodzi
nasze najśmielsze oczekiwania.
Jury: Michał Piróg, Bartosz Figurski i Sonia Mirpuri.
Tancerzy oceniało także jury młodzieżowe czyli nasz
Teatr Tańca TEST.
Koordynatorzy projektu: Izabella Borkowska i Darek Sikorski.
Partnerem Festiwalu jest Teatr Roma.
Gospodarzem są Teatry tańca „Test”, „Jazz”

MOJA MAMA - konkurs
plastyczny dla przedszkolaków
MOJA MAMA to konkurs plastyczny dla przedszkolaków
mieszkających lub uczęszczających do przedszkoli na terenie
Siekierek i Czerniakowa
Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej,
której bohaterką była mama: portret, mama podczas jej
ulubionego zajęcia, wspólne chwile z mamą.
Nadesłano 75 prac z: Pijarskiego Przedszkola, Przedszkola
Nr 281 „Stokrotka”, Przedszkola Nr 23 – „Kraina Uśmiechu
i Zabawy”, Przedszkola Nr 294 „Promyk Czerniakowa oraz
dwie prace indywidualne. Jury przyznało 10 równorzędnych
nagród oraz 14 równorzędnych wyróżnień.
Prace zostały zaprezentowane na wystawie w galerii
Dorożkarni oraz w formie banerowej w Galerii na Płocie.

BEST OFF FESTIWAL
14 Festiwal Najlepszych Filmów
Polskiego Kina Niezależnego
Best Off Festiwal – Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina
Niezależnego jest dwuipółgodzinną prezentacją tego, co
w ostatnim roku wydarzyło się w polskim kinie niezależnym,
amatorskim i studenckim. To festiwal festiwali, gdyż pokazaliśmy
na nim zwycięskie filmy nagrodzone na festiwalach polskich filmów
autorskich. Podczas pokazu w kinie Luna widzowie mieli nie tylko
okazję spotkać się z najnowszą polską twórczością filmową, ale także
porozmawiać z autorami prezentowanych na Best Off obrazów oraz
zagłosować na wybrany przez siebie film.
Lista Festiwali, Które Przesłały Filmy Spełniające Wymogi Regulaminu:
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21/ Upto21,
Węgiel Film Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima,
DSW Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych, KOKOFY Konkurs
Krótkich Filmów o Wsi, Łodzią po Wiśle, Ogólnopolski Konkurs Filmów
Amatorskich KLAPS
Jury: publiczność zgromadzona w kinie Luna.
Koordynatorzy: Magdalena Mioduszewska i Jacek Różański.
Gospodarzem festiwalu jest Pracownia filmowa „Parasol”

ZDERZENIA TEATRALNE
Ogólnopolski Przegląd
Teatrów Amatorskich
ZDERZENIA TEATRALNE, to przede wszystkim ROZMOWY
o teatrze, bez konkursowego spięcia. O tym, co kochacie w nim
najbardziej. O tym, jakie stoją przed nim perspektywy. Co Was
nakręca, a co martwi. To Wasze wrażenia i głosy zdecydują,
który spektakl zostanie wyróżniony. Nasz Przegląd, to także
ZDERZANIE SIĘ światopoglądów i doświadczeń, które ze sobą
przywozicie. Wymieniajcie się marzeniami. Mówcie o swoich
planach na przyszłość. Otwierajcie się na ludzi. Sami przekonacie
się, że warto.
Radę Artystyczną „Zderzeń Teatralnych” tworzą artyści Teatru
Pijana Sypialnia - absolwenci oraz studenci Akademii Teatralnej:
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie:Karolina Lichocińska,
AgnieszkaKijewskaSławomir NarlochSebastian Słomiński
Jury: uczestnicy przeglądu.
Koordynator: Stanisław Dembski.

Festiwal Młodzi Artyści
Moktowa MAM to!
-konkurs taneczny
Festiwal adresowany jest do uczniów mokotowskich szkół. Podzielony został na dwa etapy. W etapie pierwszym zorganizowaliśmy
bezpłatne warsztaty dla nauczycieli przygotowujących szkolne
zespoły taneczne do udziału w konkursie, które poprowadzili
Anna Jujka i Bartosz Figurski.
Etap drugi to przegląd wszystkich zespołów dziecięcych i młodzieżowych z dzielnicowych szkół. Najlepsi zaprezentowali się podczas
uroczystej gali w Domu Kultury KADR.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:
Kategoria klasy 1-3
Donaty, Taniec nowoczesny Donatów – 1 miejsce
Fantazja I, Moja sfora – 2 miejsce
Buziaki – Moja klasa 3 a – 3 miejsce
Kategoria klasy 4-6
Fantazja II, Strażnicy ziemi – 1 miejsce
Inspire Cheerleaders, Cheer – 2 miejsce
Zespół OPP 70, Spakowana? – 3 miejsce
Kategoria klasy gimnazjalne i liceum
Wowam, Borders – 1 miejsce
Monika Stępniewska i Weronika Adamska, Tęsknota – 2 miejsce
Fantazja III, Etiuda emocji – 3 miejsce
Mało Oryginalne, Havana ho – wyróżnienie
Jury: Anna Jujka – tancerka, choreograf, Bartosz Figurski – tancerz,
choreograf i Jakub Krawczyk – aktor, tancerz.
Koordynatorka konkursu: Paulina Jóźwicka.

FESTIWAL ART MOKOTÓW
Widowisko artystyczne przygotowane przez mokotowskie
instytucje kultury: Dorożkarnię, Dom Kultury KADR,
Służewski Dom Kultury, Centrum Łowicka i MDK MOKOTÓW.
W tym roku widowisko oparte było na spektaklu PODRÓŻE ALICJI.
Wystąpili: Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów, DECYBELE Zespół
Wokalny, FLY HIGH BREAK DANCE SCHOOL, HIP-HOP
AKADEMIA, Pracownia BEATBOXU, Grupa Musicalowa ORFEUSZ,
Grupa śpiewu tradycyjnego ŚPIEWANIE PO STAREMU,
Orkiestra elektroniczna LABORATORIUM DŹWIĘKU,
PRACOWNIA WOKALNA, Pracownia Taneczna MUSICAL,
Royal Dance Studio, Studio Tańca JAZZ, Teatr Tańca AFERA,
Teatr FIAKIER, Teatr Tańca JAZZ, Teatr Tańca TEST, Zespół Wokalny
SŁUŻEWIANKI.
Reżyser widowiska: Bartosz Figurski.

PIOSENKI KATARZYNY GÄRTNER
– koncert laureatów MIT TON

23 listopada 2018, Studio Muzyczne Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej
Wystąpili laureaci MIT TON 2018 oraz laureaci z poprzednich lat, którzy nagrali płytę festiwalową:
Ula Sulkowska, Po jedwabnej stronie
Daria Domitrz – I nagroda, Gdzie to siódme morze
Julia Gąsiorkiewicz – III nagroda, Chłopak z drewna
Emil Trela – II nagroda & Piotr Zubek, Eurydyki Tańczące
Aleksander Klembalski – II nagroda & Lila Wasserman – III nagroda, Kołysanka matki
Aleksandra Mielczarek, Spójrz, spójrz
Matylda Pietrzykowska – I nagroda, Trafił swój na swego
Łukasz Piekarzewski , Z tobą w górach
Natalia Kosmowska – III nagroda & Filip Rychcik, Małgośka & Baśka
Ula Zubek – Grand Prix, akompaniament Dominik Świątkowski, Śpij, mój malutki
Robert Osam-Gyaabin, Diabeł i raj
Wiktoria Czuchaj – II nagroda, Weselne dzieci
Łukasz Lipski, Słoneczko woła cię
Stanisław Kukulski – I nagroda, Hej, dzień się budzi
Katarzyna Gärtner - gość honorowy koncertu
Anna Szymańczyk: scenariusz, rola Katarzyny Gärtner
Robert Osam-Gyaabin: scenariusz i reżyseria, producent muzyczny
Marcin Świderski: producent muzyczny
Monika Leśkiewicz: producent wykonawczy
Izabella Borkowska: choreografia
Jerzy Frączek: oświetlenie
Jacek Różański: materiały video

1. Po jedwabnej stronie, Urszula Sulkowska
2. Z tobą w górach, Łukasz Piekarzewski
3. Diabeł i raj, Anna Rydz
4. Baśka (Baśki za mnie Frącek nie da), Filip Rychcik
5. Eurydyki tańczące, Piotr Zubek
6. Panna Pszeniczna, Anna Rydz
7. Hej, dzień się budzi, Łukasz Lipski
8. Kołysanka matki, wykonanie: Anna Rydz
9. Urodzajny rok, Filip Rychcik
10. Trafił swój na swego, Piotr Zubek
11. Słoneczko woła cię, Łukasz Lipski
12. Trzeba mi wielkiej wody, Łukasz Lipski,
Aleksandra Mielczarek, Łukasz Piekarzewski, Anna Rydz,
Filip Rychcik, Urszula Sulkowska, Piotr Zubek
Koordynaotrką projektu jest Monika Leśkiewicz

MITTON Muzyka i Tekst
- Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej
Podczas MIT TON’18 na nowo odkryliśmy fenomenalne,
ponadczasowe piosenki kompozytorki, pianistki i aranżerki
– Katarzyny Gärtner. Są one doskonałą propozycją repertuarową
dla tej części młodzieży, która zajmuje się śpiewaniem i muzykowaniem. DOROŻKARNIOWY festiwal wskazuje taką możliwość,
inspiruje młodych do pracy nad materiałem – niebanalnym,
pięknym, mądrym i szlachetnym… i co ważne, rodzimym.
Jury przyznałonagrody: w kategorii 1 - I miejsce – Stanisław
Kukulski, w kategorii 2 - I miejsce – Daria Domitrz, II miejsce ex
aequo: Aleksander Klembalski, Emil Trela, III miejsce ex aequo:
Natalia Kosmowska, Julia Gąsiorkiewicz, Lila Wasserman.
W kategorii 3 - I miejsce – Matylda Pietrzykowska, II miejsce Wiktoria Czuchaj. Ponadto Jury przyznałonagrodę Grand Prix
Uli Zubek.
Jury: Grażyna Łobaszewska, Marięa Szabłowska, Igor Herbuta,
Michał Sobkowski
Projekt produkowali: Monika Leśkiewicz i Krzysztof Wilkowski.

FFESTIWAL ENERGII
KULTURALNEJ
26 maja, w sobotę, młodzi artyści i animatorzy kultury zaprosili
gości na Festiwal Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich.
Na scenie Amfiteatru pokazali najciekawsze widowiska muzyczne
i koncerty, zrealizowane w minionym sezonie w domach kultury
i szkołach. Z piosenką literacką wystąpili też laureaci konkursów
i przeglądów piosenki. Festiwalowe Centrum skupiło się
w przestrzeni, w okolicach Pałacu na Wodzie, gdzie powstała
strefa literacko-plastyczna. Pod opieką nastoletnich artystów
– uczniów szkół plastycznych - można było namalować obraz.
Swoje dzieła tworzyli także seniorzy. Rodziny zostały zaproszone
do budowania konstrukcji z klocków lub relaksu w strefach
czytania.W Literackim Hyde Parku można było posłuchać
wierszy zwycięzców konkursów literackich.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
IINTERNATIONAL
ART SUMMER
W sierpniu 2018 r. w Dorożkarni odbyły się warsztaty ceramiczne
pod kierunkiem Bożeny Głażewskiej i Aleksandra T. Bieguńskiego
oraz malarskie prowadzone przez Verę Yahoudzik dla studentów
z Ukrainy i Białorusi.

TANIEC PONAD GRANICAMI
Polsko-białoruskie warsztaty taneczne z udziałem: Teatru Tańca
TEST, Teatru Tańca Jazz z Dorożkarni oraz grup białoruskich
Hip-Hop Star i VintStars ze szkoły Vint-Klab. Warsztaty
prowadzili Iza Borkowska i Darek Sikorski, oraz nauczycielki
Alesia Sidorkin i Tatsiana Kovaleva; tłumacz, pracownik polonijny
- Marina Repkina.

DZIAŁ
KOMUNIKACJI
i ROZWOJU
PUBLICZNOŚCI
BADANIA
Ważnym elementem działalności DK Dorożkarnia jest stałe prowadzenie badań:
● badania ankietowe
● bezpośrednie rozmowy z uczestnikami
● obserwacje
● analiza danych zgromadzonych w Biletynie (system zapisów i płatności za zajęcia).
Dzięki zebranym informacjom poznajemy opinie odbiorców na temat naszej działalności (np. komunikacji, dostępności,
jakości obsługi, warunków infrastrukturalnych. Dowiadujemy się też jak publiczność ocenia i odbiera naszą działalność
oraz skąd czerpie informacje o naszej działalności. Możemy w pewnym zakresie zdiagnozować potrzeby odbiorców naszych
zajęć i wydarzeń.

KOLEKTYW BADAWCZY

Model projektowania współpracy domu kultury ze szkołami
W 2018 roku Dorożkarnia zaprosiła mokotowskie szkoły oraz pracownię ”Kolektyw Badawczy”
do wspólnego opracowania programu w ramach
warsztatu thinking designe. Wspólnie z badaczami
nauczyciele i animatorzy stworzyli „Model projektowania współpracy domu kultury ze szkołami”.
Nauczyciele podkreślili, że chcą mieć wpływ
na rodzaj oraz ilość zajęć. W oparciu o ten
Model przygotowaliśmy autorski program
edukacji kulturalnej w szkole, który realizujemy
zgodnie z Warszawskim Programem Edukacji
Kulturalnej (WPEK).

IMPREZY, PROJEKTY MIEJSKIE,
IMPREZY OGÓLNOMIEJSKIE
• RAZ DWA TRZY Warszawiakiem jesteś Ty
• Warszawa Bez Barier - Tydzień Sąsiada
• Warszawskie Dni Seniora
• Warszawskie Dni Rodziny
• Tydzień Dziecka

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
W 2018 Dorożkarnia uzyskała nową identyfikację wizualną. Obejmuje ona m.in. nowe logo, standardyzację kroju pisma
(Lato), oraz graficzny szablon dla plakatów, afiszy z reperturem, oraz ulotek, a także zestaw ikon.

LOGOTYP
RÓŻOWY KWADRAT - używany najczęściej, przydatny kiedy
staramy się o przyjrzysty, minimalistyczny przekaz. Dobrze działa
z pionowym paskiem i innymi geometrycznymi formami.
Warto go użyć, kiedy nie wiadomo, co wybrać

CZARNY KWADRAT - jak wyżej w publikacjach czarno-białych,
oraz w stopkach cudzych publikacji, gdzie nasze logo występuje
w sąsiedztwie dziesiątek innych.

RÓŻOWY KAPSEL i CZARNY KAPSEL - bardziej ekspresyjna
i jednocześnie mniej formalna wersja logotypu. Lepiej pasuje
do estetyki dziecięcej, pop, do swobodniejszych eksperymentów
graficznych.

LOGOTYP może też wystepować w mutacjach adaptujących się
do kontekstu. Obowiązuje zachowanie proporcji grafiki
i czytelności tekstu.

MATERIAŁY REKLAMOWE
W tym sezonie artystycznym staraliśmy się przygotować materiały reklamowe, które przede wszystkim będą użyteczne.
Stąd wśród zrealizowanych gadżetów i materiałów reklamowych znalazły się: trzy projekty zeszytów, zakładka do książek,
plecak, torba z materiału, kubek, długopis, smycz i skarpetki.

STRONA WWW
● strona www.dorozkarnia.pl
Liczba unikalnych użytkowników w okresie 1 I - 31 XII - 11 367;
Liczba sesji w okresie 1 I - 31 XII - 18 838

DOROŻKARNIA W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
● Facebook
https://www.facebook.com/dorozkarnia/
3120 obserwujących/3112 fanów

●Flickr
https://www.flickr.com/photos/152381796@N05/albums
najwięcej odsłon w roku 2018: 133

● Instagram
https://www.instagram.com/dorozkarnia
295 obserwujących/ największy zasięg w roku 2018: 183

● Youtube
https://www.youtube.com/user/dorozkarniadk
169 subskrypcji, 51 884 wyświetleń

● Twitter
Twitter https://twitter.com/dorozkarnia
tweety średnio miesięcznie mają ok 6000 wyświetleń

DOROŻKARNIA
w SIECIACH
WSPÓŁPRACA NGO
/GRUPY NIEFORMALNE
• Teatr Pijana Sypialnia
• Fundacja ART_commited
• Teatr Baza
• Teatr Straż Miejska
• Hufiec ZHP Warszawa Mokotów

MŁODZIEŻ
• Młodzieżowa Rada Dzielnicy Mokotów
• Sieć „Warszawskich Festiwali Młodzieżowych”
Dorożkarnia wspiera projekty młodzieżowe. W ramach Programu Starter młodzież realizuje
swoje wydarzenia. Dom Kultury wspiera też sieć Festiwali młodzieżowych. W roku 2018 odbyło się
coroczne seminarium Sieci Młodziezowych Festiwali. Odbyły się warsztaty fotograficzne, scenograficze, filmowe, techniki teatralnej dla młodzieży, która realizuje festiwale w swoich liceach.

PARTNERSTWO SIEKIERKI
• Fundacja Bo Warto
• Szkoła Podstawowa nr. 3
• Rada Rodziców
• Szkolny Klub Sportowy
• Parafia O. O. Pijarów
• Rada Osiedla Siekierki

SIECI WARSZAWSKIE
• Adeste
• Nadajemy Kulturę
• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
• SIEĆ Warszawskich Festiwali (Młoda Warszawa)
• udostępnienia w ramach Spółdzielni Kultury
• stół animatora. W Spółdzielni Kultury znajduje się stół dla animatorki zrealizowany przez Nelę Maniewską
w ramach dyplomu na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Praca została nagrodzona
w międzynarodowych konkursach. Celem było wykonanie stołu dla animatorki, który byłby
lekki, składał się oraz pakował do niedużego samochodu. Prototyp znajduje się w Dorożkarnii oraz w Pawilonie Zodiak
w ramch Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Stół wypożyczało Stowarzyszenie Calos Catathos na projekt
Szepty Puszczy realizowane w ramach ogólnopolskiego programu Lato w Teatrze, oraz Ja Wybieram - Stowarzyszenie na
rzecz osób wyjątkowych na kiermasz charytatywny na cele statutowe stowarzyszenia
• sztalugi - Fundacji Ave z Białołęki
• sale - Stowarzyszenie Syntonia - warsztaty dla rodziców nastolatków, projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa, Fundacja Animea - koncert dla mokotowskich seniorów i ich wnuków, oraz Teatr Naprzeciwko koła naukowego
Wydziału Pedagogicznego UW - próba spektaklu

SIEĆ DZIELNICOWA
• Służewski Dom Kultury
• Dom Kultury Kadr
• Centrum Łowicka
• Młodzieżowy Dom Kultury
• Biblioteka
(Art Mokotów, Festiwal MAM to!, Widelcem po sztuce, Festiwal
Mokotów Dzielnica Kultury).

SIECI MAZOWIECKIE
• Forum Kultury Mazowsze (Mazowiecki Konwent Animatorów)

SIECI KRAJOWE
• Forum Kultury Kraków (NieKongres Animatorów Kultury)

SIECI MIĘDZYNARODOWE
• European Network of Cultural Centres (Europejska Sieć
Centrów Kultury) Konferencja w Rumunii, uczestnictwo
współpracownika Magdy Sadury.
• Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży JUGENDWERK

MOKOTOWSKI FORMAT SZKOLNY
Zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla młodzieży z klas IV-VI i szkół
ponadpodstawowych. Zaproponowaliśmy realizację w formie spotkań lub warsztatów, z wykorzystaniem tańca,
teatru, filmu, plastyki i ceramiki. Temat, forma i czas trwania wypracowywany był w drodze konsultacji pedagoga
z artystą/animatorem prowadzącym warsztaty.

WIZYTY STUDYJNE
• Młodzi z Centrum Europy Wschodniej
• Studentki wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej
• uczestnicy Projektu „Zaproś nas do siebie” Narodowego
Centrum Kultury

KALENDARIUM

