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Rozwijamy talenty – z nami zmontujesz
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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

• uczestników zajęć: 383
• imprez: 352
• widzów: 17211
• projektów: 30
• projektów wakacyjnych: 7
• uczestników siedmiu
festiwali: 3081
• kino letnie: 800 osób
• ilość uczestników projektu
raz, dwa, trzy, warszawiakiem
jesteś ty: 400

SUKCESY organizacyjne
• Nowa struktura organizacyjna instytucji. Oprócz działu edukacji artystycznej powstał dział animacji oraz dział komunikacji
i rozwoju publiczności. Dorożkarnia zajmuje się nie tylko edukacją artystyczną dla dzieci i młodzieży z całej Warszawy,
ale zaczyna pełnić rolę lokalnego domu kultury dla mieszkańców - przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Do pracy
w Dorożkarni zaproszono specjalistów z zakresu realizacji projektów lokalnych, międzynarodowych, współpracy ze szkołami.
Dział edukacji artystycznej został wzmocniony młodymi pedagogami od sztuk wizualnych, teatru oraz tańca. Po zmianach
struktury instytucji uaktualniono kodeks etyki oraz strategię instytucji do roku 2022, która została wypracowana podczas
warsztatów dla zespołu pracowników Domu Kultury.
• Biletyna – zgodnie z ideą zero waste wprowadzone zostały dzienniki zajęć w formie elektronicznej, do minimum
zmniejszyliśmy wydruki dokumentów.
• Wprowadzenie systemu Microsofta – zestawu narzędzi i usług w chmurze służących współpracy zespołowej (Teams,
OneDrive – możliwość zdalnego korzystania z dokumentów). Zaktualizowane zostały także adresy służbowe pracowników
zgodnie z przepisami RODO.
• Laboratorium Edukacji Kulturalnej – dla prowadzących zajęcia w Domu Kultury przeprowadzone zostały szkolenia
z zakresu komunikacji z uczestnikami i ich rodzicami lub opiekunami. Opracowany został dokument na temat korzyści
płynących z rozwoju artystycznego i uczestnictwa w grupach amatorskich. W ramach miejskich szkoleń animatorzy
z Dorożkarni edukowali się w pracy z mieszkańcami innych narodowości, poznali narzędzia animacji, design thinking,
zarządzania.
• Wprowadzony został Kodeks Dobrych Praktyk współpracy Dorożkarni z NGO i grupami nieformalnymi.
• Naprawiona została kostka brukowa na podwórku przed Domem Kultury i na podjeździe dla osób z niepełnosprawnościami.

SUKCESY programowe
• 101 Flag na 101 lat – projekt trójki młodych animatorów ze Szczecina, którzy
pomogli ponad 80 mieszkańcom zaprojektować ich osobiste flagi. Prezentacja
tej kolekcji sztuki nowoczesnej odbyła się na Placu Defilad przed Pałacem
Kultury i Nauki 12 listopada 2019. Realizacja projektu w ramach działań obywatelskich.
• Przyznanie Dorożkarni tytułu Miejsce przyjazne seniorom, za otwartość
pracowników instytucji na najstarszą grupę uczestników i odbiorców. Działania
zrealizował Damian Kalita.
• Udział w projekcie Ochotnicy Warszawscy, Dorożkarnia została liderem
w projekcie Mokotowskiego Dnia Wolontariatu wspólnie z mokotowskimi
instytucjami kultury. Projekt Marty Bernatowicz.
• Opracowanie i realizacja autorskiego projektu Mokotowski Format Szkolny
regulującego system realnej współpracy Domu Kultury z mokotowskimi
szkołami. Koordynatorka projektu – Katarzyna Radziszewska.
• Nowy format Programu Starter – granty finansowe dla młodzieżowych
festiwali. Współpraca Domu Kultury z Siecią Młodzieżowych Festiwali
Szkolnych realizowana przez Martę Bernatowicz.
• Autorski cykl Doroty Kaiper Debat Oksfordzkich dla młodzieży z Warszawskiej
Ligi Debatanckiej.
• Wznowienie międzynarodowej działalności Domu Kultury – zatrudnienie
Katarzyny Sztarbały oraz działania Marty Bernatowicz.
• Projekt Trampolina do Kina wspólnie z nową instytucją Centrum Kultury
Filmowej im. Andrzeja Wajdy.
• Nowy format Zimy i Lata w Mieście – odpłatne półkolonie artystyczne
(przez wiele lat organizowane były bezpłatne i krótsze zajęcia artystyczne).
• Dołączenie do ogólnowarszawskiego projektu Noc Muzeów – projekt
Ogórkiem po Siekierkach z dwójką siekierczan jako lokalnymi przewodnikami
po Galerii Miejsc Zapomnianych, popularyzacja historii lokalnej.
• Wznowienie współpracy z festiwalem Wygraj Sukces – organizacja kwalifikacji regionalnych 24. Konkursu Piosenki.
• Rozwój MAL Siekierki – zwiększenie zespołu o Julię Bednarek. Przeprowadzenie badań wśród użytkowników Domu Kultury oraz opracowanie rekomendacji.
• Działania wielokulturowe – w ramach Śniadań Sąsiedzkich i Potańcówek
Siekierkowskich (projekt lokalny w ramach programu Europejski Korpus Solidarności).
• Rozwój działań dla grupy wiekowej 55+: Akademia Sztuk Wszelakich, Siekierki
55+ oraz projektowa grupa teatralna.
• Realizacja artystycznych projektów na Pradze w ramach Programu #Rewitalizacja pod kuratorską opieką Szymona Gotowskiego.
• Zakwalifikowanie międzykulturowego projektu InDanceGration Studia i Teatru
Tańca Jazz oraz Teatru Tańca Test do udziału w 6. Młodzieżowych Spotkaniach
Teatralnych w Teatrze Studio.

NAGRODY DLA GRUP
DOROŻKARNIOWYCH
Pracownia Filmowa PARASOL
– prowadzona przez Jacka Różańskiego
• Udział w międzynarodowym festiwalu 48 Hour Film Project,
Warszawa
• Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
Upto21/Dozwolone do 21, Warszawa.
Teatr Tańca TEST
– prowadzony przez Izabellę Borkowską i Dariusza Sikorskiego
• I miejsce trio jazz/senior: Agnieszka Wereszczyńska na Dance
Fest Novi Sad, Serbia
• II miejsce DUO kat. 21-30 lat: Agnieszka Wereszczyńska /
Tomasz Łukawski na 8. Warszawskim Konkursie Tanecznym
SoloDuoTrio
• Nagroda specjalna Dance Hand NPDF 2019 oraz III miejsce
w kategorii modern/contemporary dance na 23. NEW PRAGUE
DANCE FESTIVAL, Czechy
• Występ jako gość specjalny na 35-leciu Grupy Teatralnej
Od Jutra, Kutno.
Teatr Tańca JAZZ
– prowadzony przez Izabellę Borkowską i Dariusza Sikorskiego
• III miejsce w kategorii duo open/senior: Szymon Kleszcz
(Teatr Tańca Jazz) i Aleksandra Bechcicka (Slyde DK Śródmieście)
na Dance Fest Novi Sad, Serbia
• II miejsce duo 21-30 lat: Szymon Kleszcz (Teatr Tańca Jazz)
i Aleksandra Bechcicka (Slyde DK Śródmieście); II miejsce trio
21-30 lat: Szymon Kleszcz/Anna Wojciechowska/Urszula Zawadzka (Teatr Tańca Jazz) na 8. Warszawskim Konkursie Tanecznym SoloDuoTrio
• I miejsce za widowisko ruchowo-taneczne w kategorii V
na 18. Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA, Warszawa.
Studio Tańca JAZZ – prowadzone przez Izabellę Borkowską
• III nagroda na 18. Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Artystycznej ASTERIADA, Warszawa
• III nagroda: Blanka Kuleszko/Nela Mioduszewska/Karolina
Sznitko na 8. Warszawskim Konkursie Tanecznym SoloDuoTrio.
Teatr FIAKIER – prowadzony przez Stanisława Dembskiego
• Grand Prix za spektakl Czarne/Białe, reż. Stanisław Dembski
na VI Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych Zwierciadła
• Nagroda główna i nominacja do udziału w ogólnopolskich
Zwierciadłach na Mazowieckich Spotkaniach Teatralnych
Zwierciadła, Warszawa.

PROJEKTY
101 FLAG NA 101 LAT
Projekt 101 Flag na 101 lat to oddolna inicjatywa, której celem jest nie tylko uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, ale przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na rolę i istotę społeczeństwa obywatelskiego oraz jego roli
w demokratycznym, wolnym kraju. Zaprosiliśmy do udziału mieszkańców stolicy. To właśnie oni stworzyli ponad setkę
oryginalnych proporców: własnych osobistych flag, na których ukazali siebie, swoje przekonania, wizje wolności albo…
marzenia. Projekty emanują niespotykaną pomysłowością, odwagą, ale też oryginalnymi formami i pełną paletą barw.
Uczestnicy podczas spotkań warsztatowych zastanawiali się nad tożsamością w ujęciu narodowym, lokalnym i wreszcie
osobistym. Rozmawiali o wolności i niepodległości, polskich tradycjach i kulturze.
animatorzy projektu: Maria Sztark, Łukasz Kowalski,
koordynacja: Agata Grzybowska, produkcja: Damian Kalita

KOROWÓD WOLNOŚCI
4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne
wybory. Z tej okazji świętowaliśmy w całym kraju, a w ogólnopolskie obchody wpisuje się również nasze lokalne wydarzenie
– „Korowód Wolności”. Program „Korowodu” obejmował:
• warsztaty plecenia wianków z florystą Marcinem Gładkim,
• mobilna instalacja artystyczna i muzeum społeczne
wg projektu Dawida Zaleskiego
• przejście korowodu wzdłuż nowych osiedli na Siekierkach
• finał i potańcówkę przy zakonie Ojców Pijarów.

TKACZKI ILUZJI - PREMIERA
spektakl Teatru Tańca JAZZ, premiera 15 czerwca 2019
Spektakl taneczny ukazujący świat na pograniczu snu i jawy.
Bohaterkami są trzy siostry, które zabierają widzów w drogę
wskazaną przez los. Czy przeznaczenie ma wpływ na przyszłość?
Czy przeżywając teraźniejszość pamiętamy o przeszłości?
Jak emocje i podejmowane decyzje mogą zaważyć na naszym
losie? Czy kierujemy się wiarą, nadzieją i miłością? A może przez
życie prowadzą nas strach, zwątpienie i żal?
Choreografia, pomysł, stylizacja: Izabella Borkowska
Reżyseria, scenografia: Darek Sikorski.

W ŚPIEWIE W TAŃCU W GLINIE
To wspólny projekt według pomysłu Janusza Żabowskiego
– ceramika 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. Ten niezwykły wieczór otworzyli wokaliści
– podopieczni Filipa Rychcika.

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.

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.
W ramach Startera odbyło się:
• 7 młodzieżowych festiwali
• Starter Świetlicowy
• Przedszkole Stokrotka
• Kabaret Literacki Hacel

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.
• Nieformalna grupa teatralna Pijana Sypialnia

PRZYSTANEK SZTUKA
Scena Dorożkarni jest miejscem prezentacji projektów realizowanych przez młodych twórców i artystów poza naszą siedzibą.
• Mokotowski Przegląd Piosenki o Warszawie
• Spektakl Przedszkola Omega
• Kwalifikacje regionalne 24. Konkursu Piosenki Wygraj Sukces

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.

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
WIELOKULTUROWE
ŚNIADANIA SĄSIEDZKIE
Stół i spotkanie jest zawsze dobrym pretekstem do „zrobienia pierwszego kroku” w nawiązywaniu relacji z sąsiadami. Na śniadanie w Dorożkarni
każdy może przynieść ze sobą coś dobrego: chleb własnego wyrobu,
twaróg, czy ciasto upieczone dzień wcześniej.

KOLACJE LITERACKIE
NA SIEKIERKACH
Projekt polegał na zorganizowaniu dla mieszkańców Siekierek dwóch kolacji, podczas których w nieformalnej atmosferze
odbywały się warsztaty reporterskie. Ich celem było nawiązanie relacji sąsiedzkich, które stały się bazą do powstania krótkich
reportaży o siekierkowskiej codzienności. Dodatkowo odbyły się warsztaty reporterskie dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3, które prowadziła reporterka Katarzyna Rodacka. Wszystkie teksty zebrane podczas kolacji i warsztatów dla szkoły zostały opublikowane w finałowym albumie zatytułowanym Siekierki. Reportaże z codzienności. Książkę wzbogacają zdjęcia Siekierek autorstwa Jacka Różańskiego oraz krótki przewodnik, na podstawie którego każdy czytelnik może stworzyć swój własny
mini reportaż o Siekierkach. W projekcie wzięło udział 56 osób, a album został wydany w nakładzie 300 egzemplarzy.

POTAŃCÓWKI
SIEKIERKOWSKIE

KINO LETNIE NA SIEKIERKACH

• Jedz, módl się, kochaj
• Przepis na miłość
• Lepiej być nie może
• Sekretne życie Waltera Mitty
• Agentka
• Hotel Marigold
• Drugi Hotel Marigold
• Wojna Państwa Rose
• Podróż na sto stóp

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 ósmy Fundacja Bo Warto, Szkoła Podstawowa nr 3
i DK Dorożkarnia zaprosiły na Święto Siekierek. Spotkaliśmy się
w niedzielę na podwórku Dorożkarni i boisku szkoły. Była to
znakomita okazja do spotkania „starych” mieszkańców żyjących
na Siekierkach nawet od kilku pokoleń i tych „nowych”, którzy
osiedlili się tutaj kilka lat lub kilka miesięcy temu.
W programie znalazło się mnóstwo atrakcji, między innymi:
– potyczki sportowe
– Mała Akademia Siekierkowska
– lotny warsztat rowerowy
– edukacyjne koło fortuny
– ozoboty
– warsztaty ceramiczne

MAL SIEKIERKI
GALERIA DOROŻKARNI

PLANSZÓWKI Z GRUPĄ
CZESIEK I ZGRANA SZAFA
Klub Gier Planszowych CzeSiek i Zgrana Szafa jest nieformalną grupą
otwartą, założoną przez Honoratę Żurawską, mieszkankę Siekierek i
regularnie spotyka się w Dorożkarni, aby z pasjonatami i wszystkimi
chętnymi odkrywać nowe gry.

WARSZTATY
• Ozoboty - warsztaty programowania
• Od listka do korzenia – poznaj swoje pragnienia
– polsko-chińskie warsztaty
• Jak odnaleźć swoich przodków – warsztaty genealogiczne
• Wyprzedaż garażowa
• Om chanting – warsztaty medytacji grupowej

WYPRZEDAŻ
GARAŻOWA
W Dorożkarni odbyło się otwarte spotkanie sąsiedzkie, podczas którego
miała miejsce wyprzedaż garażowa, wspólne granie w planszówki,
a także była możliwość posiedzenia i porozmawiania z innymi w luźnej,
przedświątecznej atmosferze.

UDOSTĘPNIENIA W RAMACH
SPÓŁDZIELNI KULTURY
W trakcie roku ilość zapytań zwiększyła się do 35.
Mogliśmy użyczyć:
Sali:
• 4 x grupie tańca chińskiego Liu Yi Lan na próbę taneczną
• 2x grupie Aleksandry Batko na próbę spektaklu fizycznego
• 2x grupie tańca breakdance Skill Fantatikz również na próbę taneczną
Stółu animatora:
• na imprezę plenerową Lato w Teatrze, która odbyła się
w mazowieckiej wsi Zambski Kościelne
• na śródmiejskie wydarzenie sąsiedzkie
• piknik zorganizowany przez Koło Naukowe Socjologii,
Psychologii i Antropologii Miasta działające przy Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej.

RODZINNIE
WARSZTATOWNIA
• Weekendowe
Warsztaty
Rodzinne
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. Średnio na jednym spektaklu gościliśmy około 100 osób.

• Teatr Innowacyjnej Edukacji - Wesołe laboratorium 1
• grupa teatralna Echo - Roszpunka
• Teatr Czwarte Miasto - Opowiedział dzięcioł sowie
• grupa teatralna Prym Art - Koziołek Matołek i jego przyjaciele
• Teatr Gargulec - Hamburgery atakują
• Teatr Igraszka - Wiślana opowieść
• Teatr Kultureska - Bukiet talentów
• Teatr Tak - O pchle co manier nie miała
• Teatr Innowacyjnej Edukacji - Wesołe laboratorium 2
• grupa teatralna Prym Art - W pracowni świętego Mikołaja

MOKOTOWSKI
FORMAT SZKOLNY
Powstanie Mokotowskiego Formatu Szkolnego i praca Katarzyny Radziszewskiej nad systemem realnej współpracy domu
kultury z mokotowskimi szkołami. Program jest realizowany w ramach systemu #WarszawawKlasie, #100złdlaUcznia.
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 wypracowywano w drodze konsultacji pedagoga z artystą/animatorem
prowadzącym warsztaty.

Otwarta formuła współdziałania w partnerstwie, oparta na indywidualnym podejściu do każdej szkoły oraz na
budowaniu i planowaniu zajęć z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, preferencji i możliwości nauczycieli i uczniów.
W DK Dorożkarnia organizowane są dwa rodzaje zajęć:
1. różnorodne zajęcia „na miarę” czyli zajęcia wokalne, recytatorskie, taneczne, teatralne, filmowe, plastyczne, przygotowywane w porozumieniu ze szkołą
2. konkretne zajęcia wg gotowych scenariuszy, takie jak:
• „Lektura + Kultura” – zajęcia mające na celu wsparcie nauczycieli w omawianiu i utrwalaniu lektur z uczniami poprzez
wykorzystanie m. in. elementów form teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz bazujące na projekcji
filmów zrealizowanych na podstawie obowiązujących lektur szkolnych
• „Projekt kulturalny” – zajęcia bazujące na metodzie pracy projektowej, uruchamiające dzieci i młodzież na potrzeby
kulturalne otaczającego je Świata, kształtujące umiejętności planowania, skutecznej organizacji, sprawnego i sprawczego działania, wytrwałości, systematyczności oraz skutecznego komunikowania się i nawiązywania relacji (program
2-etapowy, dla młodzieży powyżej 12 lat)
• „Korzenie Siekierek” – zajęcia dotyczące historii lokalnej, realizowane w oparciu o zasoby mikromuzeum siekierkowskiego i szczegółowo opracowaną trasę spaceru po Galerii Miejsc Zapomnianych
• „Cooltura, Qultura, Kultura – klucz do poznania siebie” – cykl spotkań dedykowany uczniom klas maturalnych.
W trakcie kolejnych zajęć młodzież stojąca u progu dorosłości ma możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności
w zakresie zarządzania stresem, funkcjonowania w zmianie, konstruktywnego i krytycznego myślenia, wzmacniania
poczucia własnej wartości, budowania relacji oraz efektywnego planowania i działania, a także skutecznego komunikowania się oraz radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych. Zajęcia mają charakter kulturalno-społeczny
i są realizowane z użyciem fragmentów klasycznych dzieł i utworów sztuki takich jak: literatura, malarstwo, muzyka,
film i fotografia
• „Literatura na ekranie” – zajęcia mające na celu uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki lub wychowania do życia w rodzinie poprzez pracę z uczniami w oparciu o zekranizowany utwór literacki,
w tym również lekturę szkolną. Proponujemy projekcję wybranego filmu na dużym ekranie oraz zapewniamy przestrzeń
umożliwiającą omówienie filmu bezpośrednio po jego wyświetleniu lub podjęcie działań kreatywnych zależnie od
inwencji i potrzeb nauczyciela
• „Kulturalnie z gliną” – zajęcia ceramiczne to czas pozwalający uruchomić dzieciom i młodzieży wyobraźnię. Poczuć
pod palcami zdumiewającą plastyczność gliny, przyjmującej z łatwością najdziwniejsze kształty. To również czas wędrówki przez tysiąclecia rozwoju sztuki użytkowej, a wraz z nią technologii i zdobnictwa. To podróż przez artystyczną
twórczość starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji czy Rzymu i spotkanie z mitologią uwiecznioną w scenach ozdabiających wazy, amfory i dzbany. To również kontakt z wiedzą o powstawaniu wszechobecnych w naszym życiu naczyniach:
talerzach, kubeczkach, filiżankach i wazonikach.

WARSZAWA W KLASIE
• 96 zajęć
• 158 godzin
• 1772 uczestników

MŁODZIEŻ
DEBATY OKSFORDZKIE
W Dorożkarni uczymy sztuki prowadzenia dyskusji, wypowiadania się i pokonywania argumentów przeciwnika.
Debatanci – młodzież z warszawskich szkół i studenci – raz w miesiącu spotykają się, by dyskutować na temat
ważnych spraw społecznych dotyczących takich tematów jak wybór szkoły, ekologia, wspólnoty lokalne. Debaty
transmitowane są na żywo na kanale Dorożkarni na YouTube.
Projekt koordynuje Dorota Kaiper we współpracy z Warszawską Ligą Debatancką i Fundacją Nowy Głos.

• Rozwijanie, czy podcinanie? Wybór szkoły
• Quo Vadis homo? Porozmawiajmy o ekologii
• Tutaj na Siekierkach
• My z nich. Kobiety Solidarności
• Jak się teraz rozmawia?
• Noce listopadowe. Debata nad tożsamością
• Idą święta?

WARSZAWSKA SIEĆ
FESTIWALI MŁODZIEŻOWYCH
• SIEĆ Warszawskich Festiwali (Młoda Warszawa)
• Laboratorium Edukacji Kultralnej dla Sieci
Warszawskich Festiwali Młodzieżowych
Dorożkarnia jest partnerem Sieci Warszawskich Festiwali Młodzieżowych, która zrzesza organizatorów warszawskich festiwali
licealnych. W ramach organizowanego przez WPEK Laboratorium Edukacji Kulturalnej w Dorożkarni odbywały się warsztaty,
podczas których młodzież poszerzyła wiedzę z kluczowych obszarów organizacji festiwalu. W 2019 roku odbyły się warsztaty z:
organizacji festiwalu, autoprezentacji na scenie, promocji i komunikacji wydarzeń kulturalnych, oświetlenia i nagłośnienia, fotografii
oraz filmowania i montażu. W każdym z warsztatów brało udział około 20 osób. W sumie na wszystkich spotkaniach było obecnych 117 uczestników. W warsztatach (promocja, produkcja, konferansjerka, filmowanie, fotografowanie, technika) - 181 osób.

• Dorożkarniowy Program Starter
Dorożkarnia wsparła 9 warszawskich festiwali, dzięki nam powstały fantastyczne scenografie.
• XXV Festiwal Teatralny w Kochanowskim
• „12 Minut” Międzyszkolny Festiwal Małych Form Teatralnych w LO im. Klementyny Hoffmanowej
• „9 Minut” Ogólnopolski Festiwal Filmowy w LO im. Klementyny Hoffmanowej
• PARALAXA Konkurs Fotograficzny w LO im. Stanisława Staszica
• ŻUK Żeromski Usłany Koncertami
• DUCH Doroczny Uczynek Charytatywny w LO im. ks. Józefa Poniatowskiego
• FOKA Festiwal Obłędnie Kreatywnych Artystów w LO im. Aleksandra Fredry
• FALA Festiwal Artystyczny Ludzi Ambitnych LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
• Czacki Second Stage

WOLONTARIAT
• Ochotnicy Warszawscy
Program warszawskiego Centrum Komunikacji Społecznej, który wspiera proces powstawania wolontariatu w domach
kultury i bibliotekach. W ramach Ochotników Warszawskich zorganizowaliśmy, we współpracy ze Szkołą Podstawową
nr 3, wolontariat dla członków szkolnego koła wolontariatu. Ochotniczki z 5, 6 i 7 klasy pracowały nad swoimi projektami, poznając przy okazji kolejne etapy powstawania projektu kulturalnego. W efekcie powstał projekt w duchu zero waste – stanowisko, na którym dziewczynki pomagały przerabiać ubrania, tak, aby dać im nowe życie. Stanowisko działało
podczas garażówki zorganizowanej w Dorożkarni 15 grudnia. W dorożkarniowym wolontariacie w 2019 roku było
11 dziewczynek w wieku 12-14 lat.

• Mokotowskie Dni Wolontariatu
Mokotowskie Dni Wolontariatu podobnie jak Ochotnicy Warszawscy, jest projektem wspieranym przez Centrum
Komunikacji Społecznej. Wydarzenie powstało dzięki współpracy mokotowskich domów kultury i biblioteki. W projekcie wzięły udział Służewski Dom Kultury, Dom Kultury KADR, Centrum Łowicka, Dom Kultury Dorożkarnia i Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr 3. Celem projektu była popularyzacja wolontariatu w kulturze oraz sieciowanie wolontariuszy
z różnych instytucji. Odbyły się m.in. warsztaty filmowe, warsztaty współpracy, rozgrywki gier planszowych oraz budowa domków dla zapylaczy i regału do lokalnej wymienialni książek. Projekt przewidywał także realizację indywidualnych
pomysłów wolontariuszy. Finałem było wspólne śniadanie dla wszystkich uczestników z pięciu instytucji biorących
udział w projekcie. Powstał także film promujący wolontariat kulturalny na Mokotowie.

BIBLIOTEKA
SKŁAD KSIĄŻEK
Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców
Siekierek, a szczególnie tych lubiących czytać,
otworzyliśmy w Dorożkarni punkt wypożyczania
książek. Na półkach można znaleźć pozycje dla
dzieci, lektury szkolne, biografie, reportaże,
kryminały, romanse, poradniki… Są książki
tradycyjne i audiobooki. Komplety książek
dostarcza i wymienia Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Mokotów. Skład Książek prowadzą
mieszkańcy Siekierek.

SPOTKANIA AUTORSKIE
DLA SP NR 3
Dorożkarnia łączy Szkołę Podstawową nr 3 z mokotowską Biblioteką. Właśnie u nas odbywają się spotkania
autorskie. Dzieci mają możliwość spotkania i rozmowy z wyjątkowymi pisarzami. W 2019 roku byli to:
Paweł Beręsewicz, Małgorzata Strękowska – Zaremba, Marcin Brykczyński, Andrzej Marek Grabowski, Łukasz
Wierzbicki, Zofia Stanecka, Rafał Witek, Joanna Olech, Justyna Bednarek, Marcin Kozioł, Anna Onimichowska,
Wojciech Widłak, Karolina Lijklema, Tomasz Samojlik. Po spotkaniach autorzy sprzedawali swoje książki opatrzone autografami.

MIKROMUZEUM
Zakątek Siekierkowski

W Dorożkarni została zaaranżowana przestrzeń nawiązująca do przeszłości osiedla. Dzielimy się niezwykle bogatą
historią w niestandardowy sposób. Na magnetycznej ścianie umieszczone zostały historyczne, niezwykłe, bo pochodzące z rodzinnych archiwów siekierczan, fotografie. Bywalcy Dorożkarni mogą w dowolny sposób je przestawiać, tworzyć
kolaże, układać własne opowieści i kompozycje. Materiały audiowizualne, nagrania dźwiękowe oraz cała galeria fotograficzna jest umieszczona na monitorze. Od 2018 roku nasze mikro muzeum uczestniczy w międzymuzealnej grze miejskiej „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty”.

WAKACYJNIE
LETNIE WARSZTATY FILMOWE
– TRAMPOLINA DO KINA
W ostatnim tygodniu wakacji (26-30 sierpnia) we współpracy
z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Dorożkarni
odbyły się warsztaty filmowe dla dzieci Trampolina do kina.
Podczas zajęć uczestnicy pod okiem profesjonalistów poznawali kolejne etapy powstawania animacji poklatkowej i realizowali swoje projekty. Warsztaty przeplatane były zajęciami
plastycznymi i zabawami na świeżym powietrzu. W programie
znalazła się także wycieczka z fundacją Ja Wisła. Każdy dzień
kończył się pokazem filmu ze zbiorów Kina w trampkach.
W projekcie udział wzięło 33 dzieci w wieku 7-10 lat.

LETNI I ZIMOWY
SZTUK MIX
Zimowy Sztuk-Mix to całodniowe warsztaty artystyczne
dla dzieci spędzających ferie zimowe w Warszawie.
W 2019 roku Zimowy Sztuk-Mix odbył się w dniach
29 stycznia- 1 lutego. W zajęciach wzięło udział 32 uczniów
z mokotowskich szkół. Uczestnicy brali udział w zajęciach
tanecznych, teatralnych, plastycznych, ceramicznych,
architektonicznych, poznawali też tajniki powstawania
książek. Każdy dzień kończył się pokazem filmowym ze
zbiorów Kina w trampkach.
Letni Sztuk-Mix to całodniowe warsztaty artystyczne
dla dzieci spędzających wakacje w Warszawie. W 2019 roku
Letni Sztuk-Mix odbył się w dniach 24-28 czerwca. W zajęciach
wzięło udział 30 uczniów z mokotowskich szkół. Uczestnicy
brali udział w zajęciach tanecznych, teatralnych, ceramicznych,
plastycznych i muzycznych. Odwiedzili także Muzeum Etnograficzne i Muzeum Łazienki Królewskie. Każdy dzień kończył się
Wakacyjnym Klubem Filmowym – pokazami filmowymi
z dyskusją na temat obejrzanego filmu.

REWITALIZACJA

Dorożkarnia na Pradze
MOBILNY WARSZTAT
ARTYSTYCZNY
lipiec/sierpień 2019
Projekt, w którym artyści wraz z lokalną społecznością,
mieszkańcami Pragi i przechodniami budowali ławki.
Ławki budowane były zgodnie z ideą zero waste,
starym przedmiotom nadano drugie życie, korzystając
z rzeczy znalezionych w domach, a nawet na śmietnikach.
Powstało pięć ławek, każda inna, specyficzna, skupiona
wokół innego tematu.
Ławka pierwsza, artystka – Monika Rakowska
– zbudowała ławkę pełną roślin, żywych inspiracji
i naturalnych dekoracji. Wolna od plastiku, sztuczności,
tego, co człowiek współcześnie funduje naszej planecie.
Ławka druga – artysta David Pataraia – stworzył
ławkę 3D nawiązującą do historii Pragi, wielowymiarowości ludzi, którzy na niej mieszkali kiedyś i mieszkają dzisiaj.
Ławka trzecia – artystka Natalia Żychska – to ławka
z miłości i o miłości na Pradze, z miłości do Pragi.
Do miejsca, do człowieka, do historii.
Ławka czwarta – artystka Dorota Cieślik - ławka do
rozchmurzania się, której elementem były żylaki,
chmurniaki i inne postaci znane z twórczości artystki.
Uczestnicy dopisywali swoje dobre słowa i myśli.
Ławka piąta – artyści Anna Szuflicka i Adam Machnio
- vintage’owa ławka, która dała nowe życie wszystkim
starym i zniszczonym krzesłom, fotelom, oparciom
i innym elementom mebli.
Koordynator projektu: Szymon Gotowski.
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu
finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy
w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku.

PRASKI PLENER SZTUKI
Działania w przestrzeni miejskiej, podczas których prascy artyści wyszli
ze swoich domów i pracowni na ulice. Wspólnie – z udziałem mieszkańców, przechodniów, osób z okolicy zaaranżowali plener bliski temu z ASP.
Każde z działań skupiało się wokół trzech rzeczy: miejsca, postaci, tematu.
Powstało pięć plenerów, których efektem końcowym była wystawa
w pustostanie na Ząbkowskiej w dniach 18-20.08.2019.
W projekcie uczestniczyli artyści:
Marta Skuza – temat: Gentryfikacja Pragi, czy każde nowe jest dobre?
Piotr Kojta – temat: Zaangażowanie lokalne dla własnej społeczności.
Witek Orski – temat: Praski wigor, „Lato w mieście”.
David Pataraia – temat: Różnorodność Pragi, świat, który znika.
Miss Dorys – temat: Przyszłość młodego pokolenia.

DZIADY PRASKIE
Na Bazarze Różyckiego, w ogrodzie klubokawiarni
Praska odbyło się niecodzienne, nieco magiczne,
artystyczne wydarzenie. Było smacznie, poetycko,
diznajnersko, wesoło i kulturalnie. W programie
znalazły się warsztaty kulinarne przy ognisku
i wspólne gotowanie z produktów, które przynosi
jesień: dyni, ziół i…. kaszy… Produkty te były
bardzo popularne 200 lat temu, gdy ludowo
odprawiano Dziady. Pisał też o tym sam Adam
Mickiewicz. Na kolejnych warsztatach uczestnicy
tworzyli jesienne dekoracje z witek gałęzi i choiny.
Każdy mógł skosztować wspólnie ugotowanej
potrawy, herbacianego bezalkoholowego grzańca,
a nawet zabrać do domu powidła z dyni. O zmroku
rozpoczęły się tańce przy ognisku i Silent Disco –
czyli potańcówka ze słuchawkami na uszach, by
nie hałasować i nie przeszkadzać sąsiadom.
Partnerzy wydarzenia: Praska, Fundacja Zmiana,
Spółdzielnia Kultury, sprzedawcy i sklepikarze
z Bazaru Różyckiego.
Koordynator projektu: Szymon Gotowski.
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu
finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy
w ramach Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

ZAJĘCIA
• PUCHATKI RODZINNE (dla dzieci od 3 do 5 lat i rodziców)
• PASZCZAKI RODZINNE (powyżej 5 do 7 lat i rodziców)
prowadzi: Szymon Gotowski – edukator, animator dziecięcy i młodzieżowy
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców uruchamiamy zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców. W programie m.in.:
praca z materiałem i narzędziami, poznawanie różnych technik plastycznych: malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba, linoryt,
warsztaty z elementami stolarki, ogrodnictwa, szycia i gotowania. Zajęcia prowadzone w oparciu o metody i założenia
pedagogiczne Janusza Korczaka, Marii Montessori i Celestina Freineta.

• SOBOTNIE WARSZTATY
CERAMIKI (warsztaty rodzinne)
prowadzi: Janusz Żabowski – instruktor ceramiki
Ideą zajęć jest stworzenie wspólnego, rodzinnego dzieła.
Niewtajemniczonych w arkana sztuki ceramicznej prowadzący
nauczy technik ręcznego modelowania najprostszych form.
Po ich wypaleniu, na kolejnych zajęciach możemy poprawić
ich urodę – barwiąc je kolorowymi szkliwami. I to nie koniec
zabawy… teraz dzieło wędruje do pieca…. Ostatecznie
wypalone i gotowe do zabrania do domu.

• GORDONKI (dzieci do 3 lat)
prowadzą: Karolina Błasik – wokalistka, nauczycielka śpiewu, animatorka kultury, gordonistka,
Ewa Wałecka – edukatorka muzyczna, wokalistka i muzyk z 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 (6-7 lat)
• Teatr START (8-9 lat)
prowadzili: Katarzyna Lalik – aktorka, a po wakacjach Melania Grzesiewicz - aktorka i Mateusz Burdach – aktor
Zajęcia teatralne to rodzaj zabawy twórczej, która rozwija dziecięcą ciekawość. Na zajęciach dzieci poznają
różnorodną literaturę od klasyki po teksty współczesne, różne gatunki i twórców. Pracują nad ulubionymi utworami.
Ćwiczą umiejętności najważniejsze dla młodego aktora: uczą się pięknie mówić, partnerować na scenie i wyrażać
emocje. To fajny czas w gronie rówieśników.

• Teatr ZACZAROWANE KOŁO (10-14 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. FIAKIER jest laureatem
Grand Prix Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych ZWIERCIADŁA 2019.

• Teatr ZAKAZ (17-20 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 grupie 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.

• TWÓRCY KROKÓW (7-9 lat i 10-14 lat)
prowadzili: Paulina Jóźwicka – tancerka, choreograf, a po wakacjach Jarosław Mysona – tancerz, 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)
prowadzi: Izabella Borkowska – choreograf
Uczestnicy zgłębiają techniki tańca
jazzowego: musical, lyrical, modern.
Pracując w grupie, usprawniają swoją
motorykę i poprawiają kondycję fizyczną.
W 2018 roku Studio wzięło udział
w projekcie wielokulturowym
InDanceGration razem z teatrami tańca
JAZZ i TEST.

• 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.
W 2019 roku grupa zaprezentowała
swój kolejny spektakl Tkaczki iluzji.
Rok wcześniej we współpracy ze Studiem
JAZZ i Teatrem Tańca TEST zrealizowała
projekt wielokulturowy InDanceGration.

• 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 2018 r. grupa zrealizowała projekt wielokulturowy InDanceGration dofinansowany z Funduszu
Animacji Kultury, premierę miał też jej jedenasty spektakl pt. Corpodance. TEST jest laureatem festiwali ogólnopolskich i
międzynarodowych m.in.: New Prague Dance Festival (Czechy), Barcelona Dance Award (Hiszpania), GEF (Włochy).

• PRACOWNIA WOKALNA
prowadzili: Filip Rychcik - wokalista, a po wakacjach Patrycja Zarychta i Monika Kuczera – wokalistki, pedagożki śpiewu
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.
Przyjęcia po przesłuchaniu wokalnym. Integralnym elementem programu są zajęcia doskonalące umiejętności
sceniczne, gest, mimikę, ruch, świadomość ciała, interpretację ruchową utworu, budowanie postaci scenicznej.

• FABRYKA WYOBRAŹNI
– Pracownia Malarstwa i Rysunku
(7-11 lat i 12-14 lat)
prowadziły: Katarzyna Krasowska – pedagog, plastyk,
a po wakacjach Dorota Kozieradzka – artystka wizualna, edukatorka
Na zajęciach wkroczymy w bogaty świat wyobraźni,
przez który poprowadzą nas Vermeer, Tycjan,
Rembrandt, Cézanne, Picasso, Stryjeńska, Kobro,
Hockney i wielu innych. Podglądając dokonania
najwybitniejszych twórców, dzieci nauczą
się wyrażać siebie. Poznając kolejne techniki
plastyczne dowiedzą się jak ważnym elementem
pracy jest dobór formatu, narzędzi i materiału
wykonania. Jeśli zdolności manualne nie są
mocną stroną uczestnika - nic nie szkodzi.
Regularna praca w różnych technikach plastycznych
pomoże rozwinąć zdolności motoryczne.
Żaden z wielkich mistrzów nie urodził się
z doskonałym warsztatem, to trening czyni
mistrza. Będziemy stopniowo ulepszać umiejętności
rysowania, malowania i rzeźbienia, ale przede
wszystkim uruchomimy wyobraźnię, bo to ona
jest głównym tworzywem sztuki.

• GLINIARNIA
– pracownia ceramiki
(od 6 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.

• ANIMA (od 10 lat)
prowadzi: Jacek Różański - artysta (intermedia),
realizator materiałów filmowych w Dorożkarni
Rysując, malując, lepiąc, robiąc zdjęcia i wideo
uczestnicy nauczą się tworzyć filmy animowane.
Z pomocą komputera wprawią w ruch powstałe
wcześniej sekwencje obrazków. Podłożą dźwięki,
a muzyka zwieńczy gotową animację. Nie trzeba
mieć szczególnych umiejętności ani wiedzy.
Po to są zajęcia. Wystarczy trochę wyobraźni
i chęć do pracy.

• 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 dorożkarniowych wydarzeń
w ciągu całego roku.

KONKURSY
I FESTIWALE
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY ANIOŁ
Na XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2019 nadesłano
1576 prac z 225 placówek: 23 przedszkoli, 22 zespołów szkół,
115 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 55 ośrodków kultury,
klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych,
6 ośrodków specjalnych, a także indywidualnie od 99 osób z całej
Polski. Uroczyste zakończenie, podczas którego wręczono nagrody
i wyróżnienia laureatom oraz nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 3 marca 2019.
Jury przyznało 12 nagród w dwóch grupach wiekowych: 1 nagroda
w kategorii wiekowej 4 – 6 lat, 9 równorzędnych nagród w kategorii
wiekowej 7 – 10 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 11-13 lat,
1 nagrodę w kategorii wiekowej 14-16 lat.
Jury przyznało 19 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych:
4 – 6 lat: 3 wyróżnienia, 7 – 11 lat: 10 wyróżnień, 11 – 13 lat:
3 wyróżnienia, 14 – 16 lat: 3 wyróżnienia.
Razem nagród i wyróżnień: 31. Ponadto jury wybrało 71 prac na
wystawę. Razem laureatów konkursu 102.
Jury oraz organizator przyznali także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi instruktorce: Pani
Małgorzacie Wrzosińskiej z Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej PRAWOBRZEŻE ze Szczecina.
Koordynatorka konkursu: Katarzyna Krasowska.

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
TANECZNE SPONTAN
Na festiwalu wystąpiło 47 zespołów tanecznych z 20 miast.
Jury przyznało następujące nagrody:
w kategorii TANIEC JAZZOWY: wyróżnienie - YOUNG UNIVERSE,
wyróżnienie - PERŁY, III miejsce - MAMI, II miejsce - THE UNIVERSE
I miejsce - FOCUS
w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA: wyróżnienie - ADEPCI
GLIWICKIEGO TEATRU TAŃCA, wyróżnienie: PAULINA BURZYK
– PORUSZENIE, III miejsce - IMAGINE, II miejsce - ARABESKA
CLASSIC, I miejsce - PORUSZENIE
w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE: wyróżnienie: ATOM,
wyróżnienie - PROFIL, III miejsce - CZARNE STOPY, II miejsce
- JUMP, I miejsce - MAMI.
GRAND PRIX 16. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2019
Jury przyznało zespołowi: KOLOR DELL’ARTE
Jury młodzieżowe przyznało nagrody:
w kategorii TANIEC JAZZOWY: III miejsce - PERŁY, II miejsce
- KOLOR DELL’ARTE, I miejsce - FOCUS
w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA: III miejsce - ADEPCI
GLIWICKIEGO TEATRU TAŃCA, II miejsce - ALUZJA GRUPA I,
I miejsce - TEATR TAŃCA ARABESKA
w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE: III miejsce - MAMI,
II miejsce - JUMP, I miejsce - ALUZJA GRUPA I
Jury: Anna Jujka, Bartosz Figurski i Michał Piróg.
Jury młodzieżowe: Katarzyna Gajewska-Kulma, Aleksandra Kowalczyk,
Agnieszka Milewska, Agnieszka Senderowska -Rucińska,
Tomasz Łukawski, Maciej Oficjalski i Mateusz Wojasiewicz.
Koordynatorzy festiwalu: Izabella Borkowska i Dariusz Sikorski.

FESTIWAL MŁODZI ARTYŚCI
MOKTOWA MAM TO!
Festiwal dla wszystkich młodych artystów ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych z Mokotowa. To wyjątkowa szansa na pochwalenie
się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach
dzielnicowych domów kultury. Festiwal MAM to! to mozaika 11 konkursów
organizowanych przez 6 instytucji kultury Mokotowa w 4 kategoriach: #słowo,
#obraz, #dźwięk, #ruch. Festiwal realizują: Dom Kultury Dorożkarnia, Służewski
Dom Kultury, Dom Kultury Kadr, Centrum Łowicka, Młodzieżowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Dorożkarnia organizuje konkurs taneczny.
Jury przyznało następujące nagrody
w kategorii klasy 1-3:
• Fantazja I Pingwinki SP 33 – I miejsce
• Keep on Dance (Nikola Dąbrowska) Czekając na powrót taty SP 307
– II miejsce
• Buziaki I Nadzieja ma kolor zielony SP 191 – III miejsce
– w kategorii klasy 4-6:
• Zespół OPP “70” Best friends – I miejsce
• Inspire Cheer – SP 107 – II miejsce
• Keep on Dance (Wiktoria Dąbrowska) Cyrkowe wspomnienie SP 307
– III miejsce
• Fantazja Seven Wspomnienie SP 33 – wyróżnienie
– w kategorii klasy 7-8, gimnazjum, liceum:
• Magda Olędzka Marzenia XXVIII LO – I miejsce
• Duet Amelia Zagrodzka i Adrianna Tymińska Życzenie OPP 70 – II miejsce.
Jury: Agnieszka Bednarz, Bartosz Figurski i Jakub Sokołowski.
Koordynatorka: Paulina Jóźwicka-Krawczyk.

BEST OFF FESTIWAL
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 pokazujemy na nim zwycięskie filmy nagrodzone na festiwalach polskich filmów autorskich. Podczas pokazu
w kinie Luna widzowie będą 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. To właśnie publiczność jest jedynym jurorem festiwalu.
Best Off prezentował laureatów festiwali:
• Folk Film Festiwal/ KOKOFY
• Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinem
• Węgiel Film Festiwal
• Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich
„Młode Albatrosy”
• 5 minut z życia codziennego
• Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS
• Solanin Film Festiwal
• Bytom Film Festiwal
• Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21/ Upto21
GRAND PRIX otrzymała etiuda dokumentalna pt. Siostry w reżyserii
Michała Hytrosia.
Jury selekcyjne: Kaja Klimek i Tomasz Kolankiewicz.
Jury: publiczność zgromadzona w kinie Luna.
Koordynatorzy: Magdalena Mioduszewska i Jacek Różański.

MOJA MAMA
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków mieszkających lub
uczęszczających do przedszkoli na terenie Siekierek i Czerniakowa
Konkurs realizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym w trzech
grupach wiekowych: od lat 3 do lat 4, powyżej lat 4 do lat 5, oraz
powyżej lat 5 do lat 6. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy
plastycznej, której bohaterką była mama: portret, mama podczas jej
ulubionego zajęcia, wspólne chwile z mamą.
W tym roku do konkursu napłynęło 56 prac, nadesłali je: Pijarskie
Przedszkole w Warszawie, Przedszkole Stokrotka, Przedszkole nr 23
“Kraina Uśmiechu i Zabawy” oraz autorzy indywidualni.
Jury przyznało 15 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień. Wśród
laureatów znaleźli się (kolejność alfabetyczna): Asia Bednarek, Leon
Bilski, Dominik Burko, Helenka Chilińska, Zuzanna Fortuna, Marita
Grabka, Filomena Grey, Wiktoria Jaworowska, Gabrysia Konopka,
Oskar Konopka, Wiktoria Kowalewska, Łucja Kuczewska, Wojtuś Lickiewicz, Basia Mierzejewska, Zosia Mierzejewska, Paulina Nałęcz, Adam
Niedziółka, Filip Perendyk, Marysia Schmidt, Julia Świrk, Natalia Świrk,
Julia Urbanik, Mikołaj Wachowski, Bruno Wrona, Laura Zielińska.
Prace zostały zaprezentowane na wystawie w galerii Dorożkarni
oraz w formie banerowej w Galerii na Płocie.
Jury: Katarzyna Krasowska, dr Adam Jastrzębski, Jacek Różański
i Szymon Gotowski.
Koordynatorka: Iwona Okupska

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. W 2019 roku w plebiscycie
uczestników ustalono następujący werdykt:
wyróżnenie – Teatr Szósty Akt ze Stalowej Woli za spektakl Krawiec
wyróżnenie – The MASK- Teatralny Bielsk Podlaski za spektakl
Księżniczka na opak wywrócona
nagroda – Teatr Krzyk z Maszewa za spektakl Hej Ty
nagroda – Teatr Przebudzeni z Ostródy za spektakl Szatnia
nagroda – Teatr Tetraedr z Raciborza za spektakl Gwoli jakiejś tajemnicy
Gradn Prix – Teatr Ecce Homo z Kielc za spektakl Być świnią w maju
Jury: uczestnicy przeglądu.
Koordynator: Stanisław Dembski.

PŁYTA MIT TON: „PIOSENKI
CZESŁAWA NIEMENA”
Płytę nagrali laureaci MIT TONu
z piosenkami Katarzyny Gertner 2018
1. Dziwny jest ten świat /3:38/, Wiktoria Czuchaj,
Daria Domitrz, Julia Gąsiorkiewicz, Aleksander Klembalski,
Natalia Kosmowska, Stanisław Kukulski, Emil Trela,
Lila Wassermann, Piotr Zubek, Ula Zubek
2. Domek bez adresu /3:36/, Aleksander Klembalski
3. Nim przyjdzie wiosna /4:33/, Ula Zubek
4. Baw się w ciuciubabkę /2:55/, Aleksander Klembalski,
Natalia Kosmowska, Emil Trela
5. Płonąca stodoła /2:37/, Stanisław Kukulski
6. Sariusz /3:12/, Piotr Zubek
7. Wiem, że nie wrócisz /3:15/, Wiktoria Czuchaj
8. Włóczęga /3:09/, Natalia Kosmowska
9. Obok nas /3:19/, Daria Domitrz
10. Sprzedaj mnie wiatrowi /4:54/, Julia Gąsiorkiewicz
11. Pod papugami /4:34/, Lila Wassermann
12. Wspomnienie /3:47/, Emil Trela

MIT TON MUZYKA I TEKST
- FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Od początku celem festiwalu było przypomnienie, uaktualnienie i promocja
najlepszych wzorców polskiego repertuaru. Podczas tegorocznego festiwalu
odkrywaliśmy piosenki Czesława Niemena. Są one doskonałą propozycją
repertuarową dla młodzieży, która zajmuje się śpiewaniem i muzykowaniem. W tym roku po raz pierwszy ostateczny wybór patrona
przeprowadzony został w formie plebiscytu na fanpage festiwalu na Facebooku. Laureaci Festiwalu zaprezentowali się w Studio Polskiego Radia
im. Agnieszki Osieckiej w widowisku wyreżyserowanym przez Anikę Idczak.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:
W kategorii I 7-12 lat: I miejsce – Martyna Styś, II miejsce – Natalia Kosmowska,
III miejsce – Jagoda Wypych
Wyróżnienia: Oliwia Konieczna, Małgorzata Pilzak, Zespół Skandal, Hanna Hałka
W kategorii II 13 – 18 lat I nagroda – Gabriela Kurzac, II nagroda ex aequo:
Daria Domitrz, Aleksander Klembalski, III nagroda ex aequo:
Klaudia Borejko, Anna Wolska.
Wyróżnienie: Jakub Krajkowski
Grand Prix – Alicja Dziurdziak.
Jury: Ewa Kuklińska, Grażyna Łobaszewska i Michał Sobkowski.
Projekt produkowali Monika Leśkiewicz i Krzysztof Wilkowski.

FESTIWAL ART MOKOTÓW
W widowisku wystąpili aktorzy, tancerze i wokaliści z mokotowskich
domów kultury: Domu Kultury Kadr, Służewskiego Dom Kultury,
Dorożkarni, Młodzieżowego Domu Kultury i Centrum Łowicka.
Wystąpiły grupy:
• Teatr Tańca AFERA,
• KAMELEON Chór Dzielnicy Mokotów,
• Zespół Wokalny DECYBELE,
• Teatr FIAKIER,
• HIP-HOP AKADEMIA,
• Teatr Tańca JAZZ,
• Zespół Wokalny SŁUŻEWIANKI,
• Chór LET THE DOW DOW,
• Sekcja Wokalna LUZ,
• Zespół Tańca Indyjskiego MOHINI,
• PRACOWNIA WOKALNA,
• ROYAL DANCE STUDIO,
• SEKCJA NAUKI ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU,
• Teatr Tańca TEST,
• TWÓRCY KROKÓW,
• WYTWÓRNIA DŹWIĘKÓW - PRACOWNIA WOKALNA.
Reżyserią widowiska zajął się Bartosz Figurski
Koordynatorka: Paulina Jóźwicka-Krawczyk.

PROJEKTY
PARTNERSKIE
ŚNIADANIA W DOBRYM
TOWARZYSTWIE
ZE SPÓŁDZIELNIĄ KULTURY
Spółdzielnia Kultury to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne, miejsca aktywności
lokalnej i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem, produktami kultury.
Znajdziemy tam zasoby, które możemy pożyczyć nieodpłatnie na organizację działań lokalnych/kulturalnych/społecznych, które są niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców Warszawy. Każdy może skorzystać z zasobów Spółdzielni
Kultury, każdy też może udostępnić swój zasób. Realizowana jest już idea dzielenia się jedzeniem, samochodami,
swoim czasem i umiejętnościami. Pożyczamy sobie różne rzeczy na różnych zasadach. Co zyskujemy? Dlaczego warto
się dzielić? Jak to robić jako instytucja/organizacja/miejsce? Co może być ważne dla mnie, a co ważne jest dla innych?
• Śniadanie w Zodiak Warszawskim Pawilonie Architektury inspirowała Anna Brzezińska-Czerska animatorka kultury,
realizatorka projektów społecznych, współtworzyła kampanię społeczną „Dzielnica Wisła”.
• Śniadanie w Parku Rzeźby w Królikarni inspirowała Areta Szpura, aktywistka, autorka książki: „Jak uratować świat.
Czyli co dobrego możemy zrobić dla planety”.
• Śniadanie w Mazowieckim Instytucie Kultury inspirowało Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”, które tworzy
z mieszkańcami nietypowe mapy i szlaki turystyczne.
• Śniadanie w Przestrzeni from Facebook inspirowała Paulina Jędrzejewska - trenerka, animatorka, socjolożka,
prezeska Fundacji Culture Shock.

OPOWIEM WAM HISTORIĘ
Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury Arsus
w partnerstwie z Domem Kultury Dorożkarnia,
Wawerskim Centrum Kultury i Domem Kultury
Rembertów adresowany do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zadaniem było stworzenie utworu
literackiego: wiersz, opowiadanie, jednoaktówka
- odnoszącego się do historii lub teraźniejszości
jednej z dzielnic Warszawy: Ursusa, Mokotowa,
Wawra lub Rembertowa. Projekt zakończyła
biesiada literacka z udziałem Ernesta Brylla
– jednego z jurorów konkursu.

1,2,3 WARSZAWIAKIEM JESTEŚ TY
Międzymuzealna gra zainicjowana przez
Muzeum Powstania Warszawskiego. Dorożkarnia
jest partnerem projektu od 2018 r. Jest to letnia
propozycja na spędzenie czasu wolnego zarówno
dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających
stolicę. Każdego roku gra przebiega pod innym
hasłem, w 2019 hasło brzmiało Czy Warszawa
jest kobietą? Zadaniem graczy jest odwiedzenie
miejsc – instytucji zaangażowanych w projekt
– i odgadnięcie ukrytych tam zagadek.

NOC MUZEÓW
– OGÓRKIEM PO SIEKIERKACH
Ogórkiem po Siekierkach to wycieczka z przewodnikiem po ważnych dla historii
osiedla miejscach, które są rodzajem „otwartego muzeum” i tworzą wyjątkową
Siekierkowską Galerię Miejsc Zapomnianych.
Wszystkich miejsc jest 13, wskazują punkty najbardziej znaczące dla całej historycznej przestrzeni Siekierek. Stoją tam betonowe słupy, oznaczają przestrzeń
osiedla, wskazując jego przeszłość, materializują wspomnienia mieszkańców.
Tworzą spójną sieć. Gdy trafi się na jeden, bez trudu można odnaleźć kolejne
i samodzielnie odkrywać historię tego osiedla.
Folwark, kuźnia, dwór – tych miejsc już nie ma, ale teraz przypominają o nich
betonowe słupy zaprojektowane przez Zofię Strumiłło, Jana Strumiłło i Jana Sukiennika z grupy 137kilo. Uczestnicy wycieczki usłyszeli wiele ciekawych historii o
ludziach, życiu, zwyczajach.

WIZYTY STUDYJNE
Dorożkarnia od samego początku jest miejscem wizyt studyjnych. Nasi goście inspirują się projektami które realizujemy,
pomysłami na wykorzystanie przestrzeni. Dorożkarnia jest nadal jedną z 2 instytucji kultury, które powstały z organizacji
pozarządowej - również tym inspirujemy innych.
• Młodzi liderzy z Gruzji, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi pod opieką Centrum Europy Wschodniej
• Studentki wydziału Wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej
• uczestnicy Projektu „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury
• uczestnicy Projektu „Nadaj kulturze nowy wymiar” Centrum Myśli JP2
• uczestnicy warszawskiej sieci Adeste
• uczestnicy warszawskiej sieci Nadajemy Kulturę.

PROJEKTY

MIĘDZYNARODOWE
INTERNATIONAL
ART SUMMER 2019
25 lipca - 3 sierpnia 2019
W projekcie uczestniczyli studenci Katedry Sztuki Sakralnej
oraz Katedry Ceramiki Narodowej Akademii Sztuk Pięknych
we Lwowie oraz studenci Katedry Grafiki i Katedry Ceramiki
Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku.
Projekt został podsumowany wystawą ikon, ilustracji i ceramiki.
Warsztaty prowadzili:
Vera Yachoudzik, Bożena Głażewska, Aleksander Bieguński

Projekt BECC w Prisztinie
W ramach Europejskiej Sieci Centrów Kultury (ENCC), której
członkiem jest Dorożkarnia, w marcu w Prisztinie (Kosowo)
odbyło się szkolenie dla młodych pracowników instytucji
kultury z całej Europy (BECC). W stolicy Kosowa spotkali się
reprezentanci m.in. Francji, Belgii, Niemiec, Litwy, Węgier,
Rumunii, Anglii i Grecji. Polskę reprezentowała Marta
Bernatowicz - dorożkarniowa animatorka. Podczas tygodniowego pobytu w Prisztinie uczestnicy pracowali nad tematem
lokalnych sieci i współpracy z organizacjami i instytucjami
z najbliższego otoczenia. Program BECC obejmował także
wizyty studyjne w instytucjach i organizacjach działających
w Pristinie, szkolenie z zakresu tworzenia projektów międzynarodowych oraz pozyskiwania funduszy europejskich.

Projekt BECC w Dorożkarnii
Drugim etapem szkolenia BECC były wymiany pomiędzy
uczestnikami programu. W lipcu do Domu Kultury Drożkarnia
przyjechała Ana Maria Ursu z Timiszoary (Rumunia). Podczas
tygodniowej wizyty studyjnej Ana poznała działanie naszego
domu kultury, rozmawiała z pracownikami o ich zadaniach,
historii miejsca, wyzwaniach i sukcesach. Sama również chętnie
dzieliła się swoimi doświadczeniami. Kiedy nie była na Siekierkach odwiedziła instytucje partnerskie- Służewski Dom Kultury i Dom Kultury KADR oraz zwiedzała Muzeum Powstania
Warszawskiego i Muzeum Warszawy. Czas wolny spędzała na
spacerach po Warszawie, korzystając z wydarzeń kulturalnych
oferowanych w lipcu w stolicy.

Projekt BECC w Walton-on-Thames
Z kolei w sierpniu miała miejsce tygodniowa wizyta studyjna
animatorki z Dorożkarni w podlondyńskim Walton-on-Thames,
gdzie funkcjonuje Riverbarn House. Jest to lokalne centrum
kultury działające jako organizacja pozarządowa. Marta Bernatowicz włączyła się w organizację „Let’s Make a Show”- warsztatów teatralnych dla dzieci z okolicy. Pracując z jedną z grup
nad ich pokazem finałowym poznawała zasady funkcjonowania instytucji, jej historię oraz lokalną społeczność i założycieli
miejsca. Pobyt w Walton-on-Thames zakończył się pokazem
kończącym warsztaty „Let’s make a Show”, które było wielkim
wydarzeniem dla dzieci i niezwykłym doświadczeniem dla animatorki z Warszawy.

PRAKTYKI
STUDENCKIE
Od początku działalności Dom Kultury zaprasza studentów
do odbycia praktyk. Gościliśmy studentów kierunku animacji
z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
pedagogiki i polonistyki UW oraz teatrologii Akademii
Teatralnej. Studenci poznają działalność domu kultury
z różnych perspektyw: lokalnej instytucji, miejsca ruchu
amatorskiego, realizatora projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Mogą też zrealizować swój autorski projekt.

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. W ostatnim kwartale 2019 roku zostały przeprowadzone badania z publicznością Dorożkarni (wywiady bezpośrednie i ankieta online) na temat potrzeb programowych i zagospodarowania przestrzeni Dorożkarni. W efekcie powstał
dokument z rekomendacjami. Badania prowadziła Julia Bednarek.

MATERIAŁY
REKLAMOWE
W 2019 roku szczególnie dbaliśmy o spójność wizualną naszych komunikatów: plakaty, ulotki,
publikacje w mediach społecznościowych. Plakaty naszych wydarzeń dystrybuowaliśmy
przede wszystkim na osiedlu Siekierki, na Sielcach, w gablotach przy Urzędzie Dzielnicy
Mokotów oraz w Kiosku Kultury na Krakowskim Przedmieściu. Zależy nam, by stopniowo
ograniczać komunikację za pośrednictwem druków, by przenieść ją do sieci.

DOROŻKARNIA
W SIECIACH
PARTNERSTWO SIEKIERKI
• Fundacja Bo Warto
• Szkoła Podstawowa nr 3
• Rada Rodziców
• Parafia O. O. Pijarów
• Rada Osiedla Siekierki
• nieformalna grupa CzeSiek i Zgrana Szafa

SIEĆ DZIELNICOWA
• Art Mokotów
• Festiwal MAM to!
• współpraca Składu Książek z biblioteką
• Piknik na Mokotowie

SIECI WARSZAWSKIE
• Spółdzielnia Kultury
• Sieć Nadajemy Kulturę
• Adeste
• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
• Sieć Festiwali Młodzieżowych

SIECI MAZOWIECKIE
• Forum Kultury Mazowsze
• współorganizacja Mazowieckiego Konwentu
Animatorów w Radomiu

SIECI KRAJOWE
- Zrzeszenie Animatorów
Kultury- Forum Kraków
Udział Dyrektorki Anny Michalak w konferencjach i Seminariach:
WPEK był analizowany na warsztatach i wykładach w trakcie
następujących konferencji i seminariów:
• 19.03. V Rybnickie Forum Kultury
• 12.07. Międzynarodowa Konferencja Muzyczna Music with No Borders,
Muzeum Pragi
• 31.07. Konferencja Bardzo Młoda Kultura Łódź
• 10.09. Seminarium - Lubelski Program Edukacji Kulturalnej,
• 20.09. Konferencja miejskich i wiejskich programów kulturalnych
/kulturowych – Warszawa
• 20.09 Kongres Kobiet
• 26-28.09. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury w Radomiu
• 1.10. BMK – Regionalny Program Edukacji Kulturowej w Opolu
• 24.10. Miejsca otwarte
• 8.11. Konferencja Europolis
• 7.11. Wrocławski Program Edukacji Kulturowej,
• 18-19.11. Łódzkie Forum Kultury

SIECI MIĘDZYNARODOWE
• SEMINARIUM organizacji
partnerskich Polsko
-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży w Hamburgu
W lutym 2019 roku w Hamburgu odbyło się
spotkanie organizacji partnerskich Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Podczas seminarium
uczestnikom zostały przedstawione nowe założenia i zmiany w regulaminach programów finansowanych przez stronę niemiecką i polską. Podczas
otwartej sesji każda organizacja mogła opowiedzieć o swoich działaniach, co później ułatwiało
rozmowy o potencjalnych przyszłych wspólnych
projektach. Gospodarze z Hamburga przygotowali
także wizyty studyjne w Elbphilharmonie Hamburg
oraz w siedzibie grupy cyrkowej, która wykorzystuje sztuki cyrkowe jako medium do tworzenia
projektów wielokulturowych.

• Konferencja “European
is beautiful” w Lizbonie
Dorożkarnia jest członkiem europejskiej sieci European
Network of Cultural Centers (ENCC) od 2006 r.
W ramach sieci organizowane są konferencje, szkolenia, wizyty studyjne i targi projektów. W czerwcu
2019 r. w stolicy Portugalii odbyła się konferencja
“European is beautiful”, podczas której poruszane
były tematy m.in.: europejskiej polityki wspierania
projektów międzynarodowych, zarządzania projektami, rozwój społeczności, zaangażowanie publiczności,
rozpowszechnianie kultury, rozwój alternatywnych
praktyk artystycznych, tworzenia sieci kontaktów.
Uczestnictwo w konferencji zaowocowało współpracą
z organizacjami z Portugalii (Municipio de Vila do
Porto), Kanady (SQx Dance Company) i Hiszpanii
(Fundación Uxío Novoneyra).

• TRIYOU polsko-niemiecko-ukraińskie forum
dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży
W ramach organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) we wrześniu 2019 Dorożkarnia wzięła udział
w forum TRIYOU w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Spotkanie było poświęcone inicjowaniu partnerstw, poszukiwaniu
nowych dróg współpracy oraz wsparciu organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia
trójstronnych spotkań młodzieży. Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych, warsztatach i animacjach językowych.

DOROŻKARNIA W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

• strona www.dorozkarnia.pl
Liczba unikalnych użytkowników
w okresie 1 I - 31 XII 2019: 32 941;
Liczba sesji 50 000
• Facebook: https://www.facebook.com/dorozkarnia/
3940 obserwujących/3740 fanów
• Flickr: https://www.flickr.com/photos
/152381796@N05/albums
najwięcej odsłon w roku 2019: 1126
• Instagram: https://www.instagram.com/dorozkarnia/
503 obserwujących/
• YouTube: https://www.youtube.com/user/dorozkarniadk
224 subskrypcje, 27 984 wyświetleń
• Twitter: https://twitter.com/dorozkarnia
średnio miesięcznie mają ok 6000 wyświetleń

KALENDARIUM

