
TERAZ! Animacja kultury

Culture animation NOW!

okladka.indd   1okladka.indd   1 4/14/08   8:59:11 AM4/14/08   8:59:11 AM



Wydawca/Publisher: 
Stowarzyszenie Katedra Kultury
www.katedrakultury.pl

TERAZ! Animacja kultury

Culture animation NOW!
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Książka.indd   3 4/14/08   9:47:26 AM



Idee

Ideas
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Antropologia

Perspektywa antropologiczna dostarcza animacji nie tylko 
wiedzy i rozpoznań. Przede wszystkim wyposaża w okre�loną 
wrażliwo�ć, perspektywę poznawczą i wyobraźnię, kt�re pozwa-
lają otworzyć się na innego i w sobie samym dostrzec inno�ć. 
Pomagają wyj�ć poza własny punkt widzenia, własny system 
klasyfikowania rzeczywisto�ci – często przyklejony do nas tak 
mocno, że uznany za spojrzenie obiektywne. A przecież „żaden 
człowiek nie patrzy nigdy na �wiat absolutnie czystym wzrokiem. 
Odbiera go za po�rednictwem okre�lonego zespołu zwyczaj�w, 
instytucji, sposob�w my�lenia. Nawet w dociekaniach filozoficz-
nych nie jest w stanie wyj�ć poza stereotypy; pojęcia prawdy 
i fałszu będą się ciągle dla niego wiązały z okre�lonymi tradycyj-
nymi odrębno�ciami”, jak pisze Ruth Benedict w klasycznym już 
dzi� tek�cie o wzorach kultury. Jednakże wysiłek dostrzeżenia 
i uznania faktu, że nosimy okulary własnej kultury jest pierw-
szym krokiem ku temu, by m�c patrzeć szerzej, by otworzyć się 
na to, co wykracza poza m�j �wiat i chcieć z tą odmienno�cią 
się spotkać. Przez to także spotkać się na nowo z sobą samym. 
W tym podw�jnym spotkaniu kształtuje się postawa okre�lona 
przez Andrzeja Mencwela wła�nie jako wyobraźnia antropolo-
giczna: „aby w cudzoziemcu uznać człowieka, trzeba w sobie 
zakwestionować tuziemca”. 

Anthropology

The anthropological perspective furnishes culture animation with 
a knowledge base and a diagnostic tool. Above all, it vests re-
searchers with sensitivity, a cognitive perspective and imagination, 
which permit them to open themselves to the other and to no-
tice otherness within themselves. The anthropological perspective 
helps people transcend their individual points of view and systems 
of classifying reality, which are frequently so tightly held as to be 
mistaken for objective standpoints. However, “no man ever looks 
at the world with pristine eyes. He sees it edited by a defined set 
of customs, institutions and ways of thinking.. �ven in his philo-
sophical probings he cannot go behind these stereotypes; his very 
concepts of the true and the false will still have references to his 
particular traditional customs”, claims Ruth Benedict in her semi-
nal work Patterns of Culture. However, being able to identify and 
acknowledge the fact that we each wear our own cultural glasses 
is the first step towards being able to view the world from a wider 
perspective - to opening ourselves up to what lies beyond the world 
as we know it and to wanting to confront that different identity. This 
affords us the opportunity of confronting our very own being. This 
dual confrontation or meeting may be defined in Andrzej Mencwel’s 
terms as anthropological imagination: “we cannot see the man in 
the outsider until we question the local in ourselves”. 
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Każda sytuacja animacyjna zawiera element takiego spotka-
nia, zderzenia z odmiennym, nowym, nieznanym sposobem 
my�lenia, regułami funkcjonowania społeczno�ci, z kulturą, 
kt�ra jawi się jako egzotyczna (choćby była to egzotyka są-
siedniej miejscowo�ci lub innej grupy pokoleniowej – także roz-
poznanie lokalno�ci wymaga perspektywy antropologicznej). 
Rzecz w tym, by przyznać warto�ć owej inno�ci, za� w tkance 
kulturowej ujrzeć autentyczne istnienie i umieć owej autentycz-
no�ci nie zaprzeczyć, lecz z niej czerpać, ją pobudzać i na jej 
podstawie konstytuować punkt wyj�cia i konstelację potrzeb, 
kt�rych rozpoznanie może z kolei być impulsem dla animacyj-
nego działania. 

Antropologia dostarcza także animacyjnej praktyce i refleksji 
szerokiej definicji, kt�ra pozwala ujmować kulturę jako cało�ć 
– dynamiczną i złożoną, jako splot wszelkich wzor�w, postaw, 
zachowań, praktyk kulturowych, relacji międzyludzkich, instytu-
cji, paradygmat�w poznawczych, tradycji, modeli obyczajowych, 
wiedzy i do�wiadczenia, wzor�w rodziny i grup społecznych, 
form ekspresji i komunikacji. Kulturę, w ramach kt�rej ®SZTUKA 
jest jednym z wielu uprawnionych sposob�w istnienia człowieka 
w jego �wiecie, kt�rej rozumienie nie ogranicza się do „wysokich” 
praktyk artystycznych.

Człowiek jest tym, kt�ry w owym splocie ®UCZ�STNICZY 
i go tworzy. Perspektywa antropologiczna widzi ludzką podmio-
towo�ć r�wnież w jej złożono�ci – z bagażem do�wiadczenia 
kulturowego, społecznego, jednostkowego, wpisanego w kon-
tekst danego miejsca i danego czasu. Dostrzeżenie tła i kon-
tekstu wyposaża nas w niezbędną wiedzę i wrażliwo�ć. Takie 
spojrzenie pogłębia i rozszerza rozumienie kultury, nie ograni-
cza jej tylko do tego, co często we własnym systemie warto�ci 
zwykli�my uznawać za warto�ciowe i żywe. Pozwala dostrzec 
w naszym rozm�wcy, uczestniku warsztat�w, w osobie, kt�ra 
bierze udział w działaniu, partnera wymiany, tego, kt�ry wnosi 
do wsp�lnej cało�ci co� nowego, być może innego. Co� własne-
go i przez to ważnego. 

Dorota Piwowarska

�ach instance of culture animation encompasses a fraction of the 
clash with another foreign way of thinking, with the principles go-
verning a given community, with a seemingly exotic culture (be it 
a neighbouring village or another generation – here too the diagno-
sis of a local community needs an anthropological approach). The 
bottom line is that we have to acknowledge the value of otherness 
and see the authenticity of others within the cultural fabric without 
feeling the need to question this authenticity. We also need to learn 
how to benefit from otherness, how to encourage it, how to use it 
as the basis on which to elaborate the premises of a given activity, 
and how to perceive it as an array of needs whose recognition can 
serve as an impetus for further animation events. 

Anthropology also provides animation practices and reflec-
tions with an extensive definition which allows us to see culture as 
a dynamic and comprehensive whole – a combination of patterns, 
attitudes, behaviours, cultural practices, interpersonal relation-
ships, institutions, paradigms, traditions, social behaviour models, 
knowledge and experience, family and social group structures, and 
means of expression and communication. A culture where ®ART 
is one of the means through which human existence is communi-
cated to the world. Such an understanding of art is not restricted to 
“cultivated” artistic forms.

People ®PARTICIPAT� in this set of practices and create them. 
The anthropological perspective sees human subjectivity in all its 
complexity – with its cultural, social and personal experience and 
connection with a given place and time. By being aware of the ex-
istence of this background and context, we gain the necessary ex-
pertise and sensitivity. This attitude broadens and enhances our un-
derstanding of culture rather than restricting it to whatever our own 
system of values has conditioned us to accept as being valuable and 
alive. This way of thinking about culture makes it easier to look at the 
person with whom one is talking, whether a workshop participant or 
someone taking part in an undertaking, and see a partner in an ex-
change of values where each and every person present has some-
thing to contribute. �very participant has something new, something 
different to offer. Something unique and therefore important. 

 Dorota Piwowarska
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Community arts

Tym mianem okre�la się pewien typ zespołowych działań ar-
tystycznych (tworzenie pewnego „produktu” rozpoznawanego jako 
®SZTUKA) i kulturalnych (organizowanie zdarzenia, „�więta”). 
W tej definicji wyraźna jest intencja krytyczna tak wobec obiego-
wych definicji sztuki, jak roli kultury: tutaj autorstwo jest zbiorowe, 
niezależne od poziomu artystycznych kompetencji poszczeg�lnych 
uczestnik�w, a społeczno�ć jest �wiadomym tw�rcą i odbiorcą. 

Liderem tych działań – ich zespołowo�ć tego nie wyklucza 
– akuszerem efektu artystycznego i kulturalnego jest zwykle artysta 
(animator). Kto�, kto z powodu własnego zaangażowania (np. 
z artystycznego wyboru, z perspektywy feministycznej, z tytułu pracy 
w �wietlicy �rodowiskowej, z chęci ®ZMIANY własnego �rodowiska) 
decyduje się na koordynowanie działań wielu os�b: prowokuje 
rozmowę, zachęca do korzystania ze �rodk�w ekspresji i medi�w 
(a także ich uczy), po�redniczy w negocjowaniu cel�w działania. 
Peter Dunn z organizacji „Art of Change” nazywa taką osobę context 
provider – dostawcą ram, odr�żniając ją tym samym od artysty 
nowoczesnego, czyli content provider – dostawcy tre�ci.

Przykład: Beverley Harvey, aktywistka związana z ruchami pro-
testu czarnych społeczno�ci w West Midlands w Wielkiej Brytanii, 
przez � lata prowadziła projekt Bickle. Jej intencją było urucho-
mienie nowych kanał�w komunikacji pomiędzy starymi i nowymi 
emigrantami z Karaib�w mieszkającymi w okolicy Birmingham 
(®LOKALNOŚĆ) oraz przekazanie innym do�wiadczenia tych 
os�b. Takim medium komunikacji okazały się zwyczaje związane 
z kuchnią, przepisy kulinarne, tableau złożone ze zdjęć, kompozy-
cji umieszczanych w pudełkach na lunch, znaczk�w pocztowych 
byłych kolonii brytyjskich i wykonywanych specjalnie na tę okazję 
zdjęć rodzinnych, wreszcie – otwarcie wystawy połączone z ucztą, 
na kt�rą wstęp mieli wszyscy zainteresowani. 

„Lider” pracuje w jakim� zespole. Grupa „Art of Change” wsp�ł-
pracowała z pracownikami i odbiorcami usług szpitala we wschod-
nim Londynie, kt�remu groziło zamknięcie z powodu cięć budżeto-
wych. Praca polegała na tworzeniu plakat�w i prowadzeniu kam-
panii przeciwko zamknięciu. Z tego projektu wyniknął kolejny: jego 
uczestniczki zaproponowały stworzenie kolejnej kampanii – tym 

Community arts

The term “community arts” is used to denote a certain type of 
group artistic activities (the creation of a “product” recognised as 
®ART) and cultural activities (organising an event or a “festival”). 
This definition embodies an express criticism of prevailing defini-
tions of art and the role of culture. Here, authorship is collective and 
independent of the artistic aptitude of the individual participants 
and the community is both a conscious creator and consumer. 

An artist (animator) is the leader or midwife, if we can put it 
that way, of the artistic and cultural effect achieved through group 
effort. This is usually someone who for personal reasons (e.g. by 
artistic choice, from a feminist perspective, as part of working in 
a community centre, in a need to ®CHANG� the immediate com-
munity) decides to coordinate the activities of several people. He 
or she provokes conversation, encourages people to use different 
means of expression and media (and instructs them in their use) 
and mediates in negotiating the goals the activity. Peter Dunn from 
the organisation “Art of Change” uses the term “context provider” 
to describe these people and distinguish them from contemporary 
artists who may be thought of as “content providers”.

By way of example, Beverley Harvey, an activist engaged in the 
protests of the Black community in the West Midlands of �ngland 
ran the Bickle project for four years. Her intention was to open up 
communication channels between long-term and recent Caribbean 
immigrants living in and around Birmingham (®LOCALITY) and 
to pass the experience of these people on to others. The media of 
communication established during the course of this project con-
sisted of cooking habits, recipes, a tableau made up of images 
used to decorate lunch boxes, old stamps from the British colonies 
and family snaps taken especially for the occasion. �inally, an ex-
hibition was arranged and a dinner held. All the stakeholders in the 
project were invited. 

A “leader” always works in a team. The “Art of Change” group 
worked with the staff and patients of a local hospital in �ast 
London which had to be closed down as a result of budget cuts. 
The project entailed making posters and running a campaign 
protesting the closure. This project gave birth to another in which 
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razem informacyjnej, wynikającej z własnego doświadczenia, 
nakierowanej na problemy zdrowia kobiet. Inny zesp�ł, powołany 
w 2��2 roku przez „Littoral Arts” w Belfa�cie, prowadził projekt 
oparty na metodologii oral history. Członkami tego zespołu byli 
kierowcy autobus�w, kt�rzy w latach siedemdziesiątych zadecy-
dowali, że pomimo faktycznego podziału miasta na czę�ć katoli-
cką i protestancką, będą nadal wyjeżdżali w trasy pomiędzy tymi 
dzielnicami. Z kolei Suzanne Lacy w trakcie rocznych warsztat�w 
medialnych prowadzonych w �wietlicach, klubach młodzieżowych 
i szkołach, z 22� nastolatkami – Latynosami, Afroamerykanami, 
mniejszo�ciami etnicznymi – zrealizowała performance The Roof is 
on Fire, w kt�rym publiczno�ć „podsłuchiwała” rozmowy prowadzo-
ne przez nastolatk�w w samochodach na dachu parkingu w Los 
Angeles, mając szansę zmierzyć się z medialnymi stereotypami na 
temat przestępczo�ci nieletnich. 

Te i podobne działania oparte są na uczestnictwie nie-artyst�w 
(®UCZ�STNICTWO często bywa wręcz utożsamiane z pojęciem 
community arts). W tym kontek�cie wyłania się także kolejna in-
tencja krytyczna ruchu: wymierzona w instytucje artystyczne, kt�re 
podtrzymując podział na tw�rc�w i publiczno�ć, dokonują war-
to�ciującej i często dyskryminującej oceny procesu wytwarzania 
i interpretowania kultury. Warto�cią, na kt�rą powołują się tw�rcy 
działający w obszarze community arts, jest demokracja kulturalna 
– społeczeństwo uczestnik�w w kulturze, „w kt�rym ludzie mają 
swobodę wsp�łtworzenia kultur, kt�re wybrali, wolno�ć dystrybucji 
i dostępu do ich d�br.”

Zesp�ł przynależy do jakiej� społeczno�ci (®LOKALNOŚĆ) 
obejmującej wszystkich, kt�rych łączą więzi z uczestnikami pro-
jektu. To rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, wsp�łpracownicy, ucznio-
wie szkoły, matki dzieci biorących udział w projekcie, itd. Swoisto�ć 
community arts polega wła�nie na uwzględnieniu sieci relacji, 
w kt�rych projekt zaistnieje, na uznaniu w nim inwestycji w rozw�j 
danej społeczno�ci. Jeżeli zesp�ł tworzą policjanci z miejskiej ko-
mendy – tak było w projekcie Whistler prowadzonym przez Melanie 
Jordan i Andrew Hewitta – to gwizdane przez nich motywy mu-
zyczne z seriali kryminalnych, nagrane i puszczone w przestrzeni 
miasta, mogą pobudzić czujno�ć przechodni�w. Z placu zabaw 
stworzonego w jednym projekcie będą korzystać dzieci nie biorące 

the group ran an information campaign addressing women’s health 
issues. The campaign drew heavily on personal experience. 
Another team established in 2��2 by “Littoral Arts” in Belfast 
ran a project based on the oral history methodology. The team 
consisted of bus drivers who, back in the ����s, defied the de facto 
division of the city into Catholic and Protestant zones and con- 
tinued driving along routes that cut through both districts. American 
animator Suzanne Lacy, during the year-long workshops she ran in 
local community centres, youth centres and schools covering 22� 
teenagers of different ethnic origins – Latinos, African Americans– Latinos, African Americans Latinos, African Americans 
and others - produced a performance entitled The Roof is on Fire. 
The audience listened in on the conversations of teens sitting in 
cars on the roof of a Los Angeles car park, giving them a rare 
opportunity to confront their biased opinions and stereotypical 
perceptions of juvenile delinquency. 

These and other activities are based on the participation of 
non-artists (®PARTICIPATION is often identified with the term 
community arts). Within this context, another critical intention of 
the movement surfaces, namely criticism aimed at artistic institu-
tions which continue to strictly segregate artists and audiences 
and which evaluate the processes of creating and interpreting 
culture in a discriminatory manner. Democracy is the guiding 
principle of the community artist – a society of participants in cul-
ture, “where people are free to contribute to the culture they have 
selected, where the distribution of goods is not restricted and the 
goods are not rationed.”

A team belongs to a given community (®LOCALITY) encom-
passing everyone who has any connection with the project. These 
could be family members, friends, neighbours, colleagues, pupils, 
mothers of the kids taking part in the project, etc. The specificity of 
community arts entails the recognition of the network of relationships 
in which the project exists and the acknowledgement of the project’s 
investment in the growth of the community. In the Whistler project 
ran by Melanie Jordan and Andrew Hewitt, the community arts team 
consisted of police officers from the local station who whistled popu-
lar tunes from T� crime serials. These were recorded and played 
back later in the city, arousing the interest of passers by. Another 
example was a playground created as part of another project to be 
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w nim udziału, a interaktywny CD-ROM, efekt warsztat�w w o�rod-
ku dla nieletnich przestępc�w, będzie materiałem do prowadzenia 
zajęć w innych o�rodkach socjoterapeutycznych. Widoczne jest tu 
zerwanie z pewną koncepcją ®SZTUKI: community arts dąży do 
porozumienia, nie tyle do zderzenia odbiorc�w z pewną wizją, co 
do skutecznej komunikacji. 

Pojawia się też oczywi�cie publiczno�ć – domy�lni odbiorcy. 
Należą do nich członkowie społeczno�ci, ale także ci, kt�rzy okre-
�lają kierunki rozwoju community arts, decydują o finansowaniu 
przedsięwzięć, nadają etykiety, dystansują się bądź identyfiku-
ją z celami ruchu. Wła�nie w relacji z publiczno�cią rodziła się 
samo�wiadomo�ć ruchu: jego wymiar krytyczny, mający źr�dła 
w ruchach ®KONTRKULTURY lat siedemdziesiątych, a także 
jego metody ukształtowane w siatce działań kulturalnych i edu-
kacyjnych w USA i Wlk. Brytanii. �ormuła community arts była 
odpowiedzią na przemiany społeczeństwa amerykańskiego i bry-
tyjskiego. W USA wynikała ona z reakcji na liberalizm; w Wielkiej 
Brytanii – na rozpadanie się jasnych identyfikacji społeczeństwa 
klasowego. Community arts uczestniczyło tam w wypracowywa-
niu nowych formuł społecznej integracji – podobnie jak animacja 
kultury w Polsce po ��8� roku. 

Anna Ptak

used by kids who did not take part, while an interactive CD of the 
results of a workshop held in a correction centre for minors will be 
used as a therapeutic aid in other sociotherapeutic centres. What 
stands out in this approach is the break from the generally accepted 
concept of ®ART. Community arts strive for understanding and want 
to offer the public effective means of communication instead of con-
fronting audiences with a predefined vision. 

Obviously, every project is addressed to an audience. This might 
include not only community members but also those who determine 
the future of community arts, i.e. the people who make the financial 
decisions as to whether to subsidise a given project, who label the 
activities, and who either identify with the movement’s objectives 
or distance themselves from them. It is precisely this relationship 
with the audience that triggered the birth of the movement’s self-
awareness, its critical dimension rooted in the ®COUNT�RCUL-
TUR� movement that began in the ����s, and the methodology 
elaborated in the course of multiple artistic and cultural activities in 
the US and the UK. Community arts were born in response to the 
transformation of the American and British societies. A reaction to 
liberalism gave birth to the movement in the US, whereas in the UK 
it was the collapse of a clearly delineated class society. The com-
munity arts movement worked on new forms of social integration 
in tandem with other groups. And this is precisely what the culture 
animation project has been doing since ��8�. 

 Anna Ptak
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Edukacja

Sala z krzesłami i ławkami, 3� os�b wyjmujących z toreb ze-
szyty i długopisy, prowadzący, indeksy, oceny, zaliczenia, nieobec-
no�ci, pytania i odpowiedzi, p�łtorej godziny i przerwa. Następna 
sala, kolejne zajęcia, nowe problemy i zagadnienia… Jak w upo-
rządkowanym, sformalizowanym �wiecie edukacji uniwersyteckiej 
może funkcjonować idea tak bardzo związana z budowaniem i po-
głębianiem relacji międzyludzkich, z tw�rczym aspektem osobowo-
�ci, z wychyleniem ku temu, co nie mie�ci się w sformalizowanych 
zapisach i regulaminach, jak animacja kultury?

Kiedy w ���� roku na studiach polonistycznych otwarto spe-
cjalizację „Animacja kultury”, jednym z jej cel�w było otwarcie 
uniwersytetu dla wybitnych artyst�w i praktyk�w kultury, posze-
rzenie modelu edukacji o działanie, o zetknięcie się z kulturą 
w procesie, stającą się tu i teraz przy naszym udziale, między 
nami, w relacji. Dlatego zajęcia w ramach specjalizacji nie są 
ani wykładami, ani nawet ćwiczeniami. Są to warsztaty i sta-
że wielokrotnie burzące utarty rytm, wymagające na okre�lony 
czas rezygnacji z codziennych obowiązk�w i zakorzenionych 
w uniwersyteckich murach przyzwyczajeń. Prowadzący nie jest 
oceniającym i nie odpowiada na pytanie o dobrze czy źle wyko-
nane zadanie. Uczestnicy nie są uczniami. Razem stają się gru-
pą, kt�ra pracując z wybranym medium (fotografia, film, obraz, 
głos, opowiadanie, taniec, gazeta, ruch, teatr) tworzy przestrzeń 
dla odkrywania własnych możliwo�ci tw�rczych, do�wiadczenia 
własnego potencjału, kt�ry każdy z uczestnik�w znajdzie na in-
nym poziomie, w innym momencie i z innego powodu. Lecz nie 
po to, by samemu stać się artystą. Chodzi raczej o to, by potem 
podzielić się tym odkryciem. By p�j�ć dalej i umieć innym za-
szczepić ten tw�rczy potencjał, tę rado�ć z tworzenia i udziału 
w kulturze. 

To „dalej” staje się teraz dla nas bardzo ważne. Udział stu-
dent�w w konkretnych projektach, ich kontakt ze społeczno�cią, 
z ludźmi, z problemami wła�ciwymi dla pracy animatora jest kolej-
nym ważnym stopniem edukacji. W toku często trudnej i pozornie 
prozaicznej pracy przy projekcie potencjał tw�rczy, wszystko to, 
co wyniesione z warsztat�w nagle ukazuje się w innym �wietle, 

Education

A room with desks and chairs, 3� people taking out books and 
pens, the lecturer, student records, evaluations, grades, absences, 
questions and answers, one and a half hours and then a break. 
The next room, the next class, new problems and issues… How 
can culture animation, a concept so closely related to building and 
enhancing human relations, to the creative aspect of personality, 
to reaching out beyond formalised regulations, function within this 
orderly, formalised world of university education? 

When studies in culture animation were launched as part of 
Polish studies, one of the aims was to open the university to out-
standing artists and cultural practitioners, to include actions in the 
education model and to make contact with nascent culture, as it is 
happening here and now, with our involvement, between each other 
and the ways in which we interrelate. This is why classes in this field 
do not take the form of lectures or even normal practical exercise 
sessions. They are workshops and training sessions which time and 
time again break with longstanding routine and require participants 
to turn their backs on their day to day responsibilities and the habits 
ingrained in the walls of the university. It is not the tutor’s task to 
evaluate the participants or to answer their questions on whether or 
not they have successfully completed their assignments. The par-
ticipants are not students. Together they form a group working with 
a selected medium (photography, film, images, voice, stories, dance, 
newspaper, movement, theatre) to create a place in which they can 
discover their own creative abilities and experience their own poten-
tial. �ach participant finds this at a different level, in a different mo-
ment and for a different reason. But this is not done with the aim of 
becoming an artist oneself. The aim is rather to share this discovery. 
To go further and to be able to instil in others this creative potential 
and this joy of creating and participating in culture. 

This notion of “going further” is crucial to us. The students’ par-
ticipation in specific projects, their contact with the community, with 
people, and with the problems often encountered in the work of an 
animator, is another major plank in their education. In the course of 
the difficult and seemingly prosaic work on a project, the creative 
potential, indeed everything gained from the workshops, suddenly 
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wypełnia się tre�cią, pozwala czerpać z siebie, ale także z tych, 
dla kt�rych prowadzony jest projekt. Jest to doświadczenie jakie 
można zdobyć tylko w działaniu.

Tutaj dotykamy innego, bardziej uniwersalnego poziomu 
związk�w animacji z edukacją. Animator w działaniu często staje 
się nauczycielem. Pokazuje przecież jak robić zdjęcia, uczy pio-
senki, gry, tańca czy opowie�ci. Ta edukacyjna sytuacja może być 
punktem wyj�cia ku pobudzaniu tw�rczego zapału i chęci działa-
nia. Warto przy tym pamiętać, że to powszechna edukacja – jako 
fakt i jako prawo – stała się fundamentem demokracji, ®SPO-
Ł�CZ�ŃSTWA OBYWAT�LSKI�GO. Do tego stopnia zresztą, 
że stała się obowiązkiem. �dukacja w perspektywie animacyjnej 
przełamuje jednak hierarchiczny, oparty na narzuconym autoryte-
cie, model kształcenia. Tutaj relacja jest dużo bardziej dwustron-
na, a wpływ wzajemny. Nie formułujemy tego zresztą przeciwko 
szkole – dla nas szkolny nauczyciel jest także praktykiem kultury 
i animatorem, kt�ry opr�cz wiedzy może przekazywać aktywną 
postawę wobec kultury, a sama szkoła stanowi w istocie rolę lo-
kalnego o�rodka kultury.

Jaki jest więc związek animacji z edukacją? Animacja jest edu-
kacją w działaniu, w relacji z ludźmi, w kontakcie. Jest edukacją, 
w kt�rej konkretne i sprawdzalne umiejętno�ci są tylko narzędziem, 
by gdzie� dalej spotkać się z sobą, z innym. By zobaczyć kulturę 
nie jako zapisane kartki, namalowane obrazy, stworzone dzieła, 
lecz jako żywioł, w kt�rym każdy może mieć sw�j tw�rczy udział.

Dorota Reksnis

appears in a whole new light, fills out with content, and allows one 
to draw from within. This is also true of those for whose benefit the 
project is carried out. This is an experience which can only be 
obtained in a hands-on manner.

We touch here upon another, more universal level of relations 
between animation and education. Animators often become teach-
ers through their actions. After all, they show us how to make 
pictures, and they teach us songs, games, dances and stories. 
This teaching situation may serve as a starting point to stimulat-
ing a creative passion and a desire to act. It should also be borne 
in mind here that common education – as a fact and as a right 
–has become a cornerstone of democracy, ®O� CI�IL SOCI�TY. 
And this has happened to such a large extent as to be compul-
sory. However, education in an animation perspective overcomes 
the hierarchical teaching model based on imposed authority. Here 
the relationship is much more bilateral and the influence mutual. 
We would like to stress that we have nothing against schools. �or 
us, the school teacher is conversely a practitioner of culture and 
an animator who, apart from knowledge, also imparts an active 
attitude towards culture, with the school itself serving as a local 
culture centre.

What is the relationship between education and culture then? 
Animation is a form of education based on action, on relations 
with people and on contact. It is an education in which specific 
and measurable skills are merely tools that help us meet ourselves 
and others. To see culture as not only texts, paintings or created 
works, but as an element in which everyone has their own creative 
contribution to make.

Dorota Reksnis
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Badania ETNOGRAFICZNE

Z etnografią łączy działanie animacyjne pojęcie terenu – jakiej� 
®LOKALNOŚCI – i pojęcie Innego. To wła�nie w toku terenowe-
go badania etnograficznego wykształciła się charakterystyczna dla 
®ANTROPOLOGII postawa otwarto�ci na Innego. Badacz w tere-
nie podejmuje starania, by w �rodowisku wła�ciwym dla „tubylc�w”, 
w toku obserwacji uczestniczącej rozpoznać ich system warto�ci, 
spos�b my�lenia i działania. Dąży do poznania i zrozumienia, do 
pr�by spojrzenia na �wiat oczami innego człowieka.

W działaniu animacyjnym terenem może być każda przestrzeń, 
w kt�rej pojawia się animator – także jego własna, ponieważ działa-
nie to z istoty swojej wymaga wyj�cia „poza siebie”; także pozornie 
oczywista, jak ulica w mie�cie czy boisko szkolne (zgodnie z założe-
niem najtrafniej bodaj wyrażonym przez Barbarę �atygę, że „dzicy” 
mieszkają dzi� na naszej ulicy, że wsp�łczesne kultury są „wielo-
plemienne”, ponieważ zamieszkują je grupy o odmiennych syste-
mach warto�ci, potrzebach i wzorach praktyk). Pierwszym krokiem 
w jakiejkolwiek działalno�ci animacyjnej jest przecież rozpoznanie 
lokalnych potrzeb. Zarazem jednak animator nie tylko bada, a wła�-
ciwie przede wszystkim nie bada, lecz robi co� z innymi, wsp�lnie 
realizuje jakie� przedsięwzięcie. Jego cele powinny być definiowane 
wła�nie w terenie, z uwzględnieniem perspektywy uczestnik�w.

Jednocze�nie jednak liczne działania animacyjne realizowane są 
w ramach program�w naprawczych formułowanych na poziomie og�l-
nokrajowym lub międzynarodowym (europejskim). Ich założeniem jest 
prowokowanie działań, kt�re będą odpowiadały na potrzeby r�żnych 
grup i �rodowisk. Kto je jednak definiuje? Język �uropejskiego �un-
duszu Strukturalnego powiada na przykład: „celem promocji aktywnej 
polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczeg�lnego ryzyka jest 
ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie os�b 
narażonych na wykluczenie społeczne do wej�cia na rynek pracy, 
utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowe-
go”. Z zewnętrznej perspektywy zatem definiuje się ludzi jako „zmar-
ginalizowanych”, „wykluczonych”, „biernych”. „Powstaje w ten spos�b 
co� w rodzaju zamkniętego obiegu koncept�w i sł�w-kluczy, w kt�rym 
grupy te wciąż lokowane są wewnątrz „społecznych zjawisk” bierno-
�ci zawodowej, rezygnacji, „życia na zasiłku” (dependency culture), 

ETHNOGRAPHIC research

The link between activities aimed at animating culture and 
ethnography is the notion of territory, a ®LOCALITY of some sort, and 
with it, the notion of the Other. It was the field of ethnographic studies 
that gave rise to the Other characteristic of ®ANTHROPOLOGY. 
A field researcher works in the environment of the people he or she 
is studying and attempts to uncover their value system, their way of 
thinking and their behaviour, all the while actively observing them. 
A researcher strives for knowledge and understanding and attempts 
to view the world through the eyes of another.

Any space can become a territory for animating activities. The 
only prerequisite is that there be an animator present. The animator 
can even work in his or her immediate vicinity in places like streets 
and school playgrounds, as the activity itself requires the “stepping 
outside oneself” (as Barbara �atyga accurately put it, “savages” 
live on the streets these days and contemporary cultures consist of 
many tribes, and are in fact populated by a variety of groups hav-
ing different systems of culture with their own needs and ways of 
doing things). �irstly, local needs have to be identified before any 
activities can be undertaken. However, the animator has to conduct 
some research first, although “research” doesn’t really describe 
what needs to be done. The animator actually works in concert with 
others so that established goals are achieved through community 
effort. The objectives of this sort of activity must be identified, from 
the perspective of those taking part, while carrying out field work 
in the given territory.

At the same time, many animation activities are performed as 
part of reorganisation programmes drawn up at the national or in-
ternational (within �urope) level. These activities are presumed to 
trigger activities which will respond to the needs of different groups 
and communities. But who is going to identify these needs? The 
language of the �uropean Structural �und says, for instance, that 
“the objective of the promotion of active social policy in support of 
high-risk groups is to reduce social exclusion and prepare the peo-
ple threatened with social exclusion to find employment and return 
to active professional lives”. �rom an institutional perspective then, 
people are either “marginalised”, “excluded” or “passive”. “The use 
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a przez to jako pozbawione umiejętno�ci bycia w społeczeństwie 
i w pewien spos�b społecznie wadliwe” – pisze Tomek Rakowski, pro-
wadzący badania etnograficzne na obszarach biedy. Narzędzia ilo�-
ciowe, ekonomiczne często zawodzą: nie tyle rozpoznają potrzeby, co 
formułują zadania ważne z odg�rnej, w okre�lony spos�b ukierunko-
wanej perspektywy; w żaden spos�b nie opisują doświadczenia. 

Stąd nowy postulat, by postrzegać badania etnograficzne nie tyl-
ko jako zaplecze ideowe dla animacji kultury, rodzaj wskazania co do 
postawy, ale wykorzystać je jako narzędzie badania, rozpoznawania 
rzeczywistych potrzeb os�b, do kt�rych miałyby być adresowane 
przedsięwzięcia animacyjne. „Miałby on – jak pisze Tomek Rakow-
ski – przyznać warto�ć do�wiadczeniom tych �rodowisk [lokalnych] 
– wraz z ich trudną sytuacją ekonomiczną i społeczną, oraz zaak-
ceptować ich wewnętrzną „ukrytą aktywno�ć”. […] Wszelkie „działa-
nia” będą już wtedy zatem bardziej ożywianiem istniejącej już sfery 
kultury niż jej implantacją (implantacją – skoro założono jej „ubytek”) 
i przede wszystkim już na wstępnie przyznają one warto�ć do�wiad-
czeniom i sposobom bycia tych społeczno�ci”.

Iwona Kurz

of such language creates a closed set of concepts and key words 
which define these groups from an outsider’s perspective by po-
sitioning them within the “social phenomena” of professional pas-
sivity, resignation, and dependency culture, which deprives them 
of the skills required to live in society and renders them socially 
inept”, says Tomek Rakowski who conducts ethnographic research 
into poverty stricken areas. Quantitative and economic tools and 
methods frequently prove insufficient - rather than identify needs, 
they define the tasks believed to be important from a superior pre-
determined perspective - they do not account for human experi-
ence in any way. 

This is why we advocate that ethnographic research be seen 
not only as a backdrop to culture animation or an indication of 
which approach should be adopted, but rather as a tool to research 
and identify the real needs of people to whom animation under-
takings are addressed. As Tomek Rakowski says: “This would em-
phasise the importance of the experience of [local] communities, 
taking into account the difficult social and economic situations in 
which they find themselves., and would help us accept their inner 
“covert activity”. Any “activities” would then serve to activate the 
existing culture rather than implanting it (the term implantation has 
been chosen deliberately, as a cultural “cavity” needs to be filled). 
Above all, such an approach values the experiences and lifestyles 
of communities”.

Iwona Kurz

Heroes Zeros Twins and Nuns, Birmingham 2007.

Książka.indd   16 4/14/08   9:47:37 AM



Idee/Ideas

��

Kontrkultura

Artysta nie jest specjalnym rodzajem człowieka,  
lecz każdy człowiek jest specjalnym rodzajem artysty.
          Eric Gill

Z okresu kontrkultury lat sze�ćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX wieku animacja czerpie rozumienie ®UCZ�STNICTWA 
w kulturze jako działania tw�rczego. Kontrkultura rozpoczęła się 
negacją zastanego porządku społeczno-politycznego, ale rozwijała 
się przez pozytywne koncepcje przemiany kultury. U podstaw więk-
szo�ci z nich leżało przekonanie o prawie do samostanowienia, 
przysługującym każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, rasy itd, 
a więc także tym społeczno�ciom i grupom, o kt�rych społeczeń-
stwo zapomniało lub kt�re dyskryminuje. Prawo do samostanowie-
nia zapewnia jednostce wolno�ć wyboru i niezależno�ć od narzu-
conych z g�ry ograniczeń, ale r�wnież wymaga od niej �wiadome-
go i aktywnego udziału w kulturze. Kreacja jest więc sposobem 
życia, kt�ra dotyczy przede wszystkim własnej osoby, ale obejmuje 
także relacje z innymi, kategorie opisu rzeczywisto�ci społecznej 
i �wiat materialny. Tw�rczo�ć rozumiana jest przez kontrkulturę, 
a także przez animację kultury, bardzo szeroko i nie ogranicza się 
do tradycyjnie rozumianej ®SZTUKI. 

 Jest to działanie przenikające r�żne obszary codzienno�ci, 
a nie rodzaj aktywno�ci, zarezerwowanej dla niekt�rych i wymaga-
jącej od�więtnego miejsca i czasu. Rozszerzenie pola tw�rczo�ci 
oznacza także przekroczenie mur�w tradycyjnych instytucji kultury 
i wyj�cie w otwartą przestrzeń publiczną zar�wno miasta, jak i wsi. 
Ulica była miejscem manifestacji politycznych, ale też realizacji idei 
kontrkulturowych – i przedefiniowania rozumienia sztuki, jak choć-
by w przypadku kolorowego autobusu Jubilee Arts, kt�ry obiecywał 
sztukę dla wszystkich (®COMMUNITY ARTS). Z czasem ulica sta-
ła się naturalnym �rodowiskiem pracy animatora. 

Kontrkulturowa koncepcja tw�rczo�ci doprowadziła do prze-
mian sztuki wsp�łczesnej, kwestionując m.in. podział na tw�rc�w 
i odbiorc�w oraz profesjonalizację działalno�ci artystycznej. Z tej 

Counterculture

An artist is not a special kind of man,  
but every man is a special kind of artist. 

   Eric Gill

Culture animation owes its understanding of the concept of 
®PARTICIPATION to the counterculture movement of the ����s 
and ����s. Counterculture was initially a reaction to the prevailing 
social and political order but its development was triggered by the 
positive concepts of culture. The underlying premise of the move-
ment was the presumption that everyone had an innate right to 
self-determination, regardless of gender, race, etc. This included 
communities and groups which society had overlooked or even dis-
criminated against. This right to self-determination equips people 
with freedom of choice and delivers them from imposed restrictions, 
but it also demands that they become actively and consciously in-
volved in culture. In this way, creation becomes a way of life that 
mostly affects the individual but which extends to relationships with 
other people and the categories used to describe reality and the 
physical world. �rom the counterculture and culture animation per-
spective, creativity is a broad category that transcends ®ART as it 
is traditionally understood. 

Art is an activity that transcends the various areas of everyday 
life. It is not the preserve of a select few. Performance does not 
require a designated place or time. This extension of the reach of 
artistic activity takes art beyond the walls of traditional cultural in-
stitutions and brings it into the public sphere of cities and villages. 
The street is where political demonstrations are held and counter-
cultural ideals realised. This calls for our understanding of art to be 
redefined, just like the multicoloured Jubilee Arts bus which prom-
ised art for all (®COMMUNITY ARTS). In time, the street became 
the natural environment for animators to work in. 

The countercultural concept of creativity has brought about 
a sea change in contemporary art by challenging such time-
honoured presumptions as the division of artists and audiences 
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idei zrodziły się także liczne społeczno�ci alternatywne, kt�rych 
założyciele przyjmowali, że koniecznym warunkiem przemiany 
kontestowanej kultury jest tworzenie siebie i swego �wiata od 
nowa. Znaczącym przykładem porzucenia tradycyjnie rozumianej 
sztuki na rzecz kontrkulturowej koncepcji tw�rczo�ci jest idea „kul-
tury czynnej” Jerzego Grotowskiego. Tadeusz Burzyński w tek�cie 
Wyjście z teatru opisywał ją jako „poszukiwanie i praktyczne wy-
pr�bowywanie warunk�w, w kt�rych człowiek wsp�łdziałając z in-
nymi, działałby szczerze i całym sobą, wyzwalając w ten spos�b 
sw�j potencjał osobowo�ciowy i urzeczywistniając potrzeby tw�r-
cze; poszukiwanie i praktyczne zbadanie czego�, co nazywamy 
faktem parateatralnym – a co byłoby inną, nie znaną dotąd, formą 
sztuki – poza tradycyjnym podziałem na patrzącego i działające-
go, człowieka i jego wytw�r, tw�rcę i odbiorcę”. Grotowski przestał 
reżyserować przedstawienia, a jego Teatr Laboratorium od ���3 
roku stopniowo otwierał się na uczestnik�w z zewnątrz, organizu-
jąc praktyczne staże parateatralne, w kt�rych wzięło udział kilka-
na�cie tysięcy os�b. 

Uczestnicy tamtych staż�w podejmowali potem własne rea-
lizacje „kultury czynnej”. Działalno�ć olsztyńskiej Interdyscypli-
narnej Plac�wki Tw�rczo-Badawczej „Pracownia”, Grupy Lucim 
czy „Gardzienic” z drugiej połowy lat siedemdziesiątych można 
r�wnież uznać za pierwsze projekty animacyjne. Założyciele „Pra-
cowni” deklarowali wtedy: „Nie interesuje nas tradycyjny status 
sztuki z rozdwojeniem na aktywnych tw�rc�w i zupełnie biernych 
odbiorc�w. Interesują nas zjawiska szersze niż sztuka, zjawiska 
tw�rczo�ci, a w�r�d nich szczeg�lnie te, kt�rych warunkiem jest 
wielorako�ć odbioru, aktywne uczestnictwo, uznawanie warto�ci, 
kolektywno�ć i odwaga. Interesują nas zjawiska tw�rczo�ci docie-
rające do �rodowisk, kt�re ze względu na tre�ci, formy ekspresji, 
spos�b, miejsce i czas przekazu – sztuki, są od niej praktycznie 
izolowane”. W takich �rodowiskach niekt�rzy z praktyk�w „kultury 
czynnej” prowadzą działalno�ć animacyjną do dzi�, tak jak tw�r-
cy „Pracowni”: Ryszard Michalski, dzi� animator Stowarzyszenia 
„Tratwa”, �rdmute i Wacław Sobaszkowie założyciele Teatru Wiej-
skiego „Węgajty”, czy Małgorzata Czyżewska i Krzysztof Czyżew-
ski, kiedy� członkowie „Gardzienic”, potem tw�rcy O�rodka „Po-
granicze sztuk – kultur – narod�w” w Sejnach. 

Gozdowo 2007.
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and the professionalism of artistic activity. These ideas spawned 
a whole raft of alternative communities whose founders assumed 
that reinventing themselves and the world around them from 
scratch was a prerequisite to transforming anti-establishment 
culture. Jerzy Grotowski’s “active culture” is an illustrative 
example of the attempts to ditch our traditional understanding of 
art in favour of a countercultural conception of creativity. In his 
study Wyjście z teatru [Leaving the Theatre] Tadeusz Burzyński 
describes active culture as “seeking out and experiencing the 
conditions in which one man can act in concert with others 
honestly and wholeheartedly so as to unleash his personal 
potential and give him the means to express his innermost artistic 
needs; the searching for and researching into what is referred to 
as a ‘paratheatrical’ fact – a new, hitherto unknown art form that 
breaks free of the traditional dichotomies of doer and onlooker, 
creator and creation, artist and audience”. Grotowski eventually 
ceased directing performances altogether and from ���3 onwards 
his Laboratory Theatre began to open its doors to strangers by 
offering ‘paratheatrical’ traineeships for thousands of people. 

Those who took part later went on to engage in “active culture” 
performances of their own. The activities of the Olsztyn-based 
“Pracownia” Interdisciplinary Art and Research Centre, the Lucim 
Group and the “Gardzienice” centre during the latter half of the 
����s can be considered the first animating projects. The founders 
of “Pracownia” said at the time that “We are not interested in the 
traditional status of art with its dual division into active artists and 
passive audiences. We are interested in phenomena with a more 
extensive reach than art itself, namely creative phenomena, es-
pecially those whose prerequisites are multiple reception options, 
active participation, acknowledgement of values, collectiveness 
and courage. We are looking for artistic ventures addressed to 
communities which are still isolated from art by virtue of the con-
tent and means of expression, and the manner, place and time 
in which the art in question is realised”. Such communities still 
serve as venues for many of the animation ventures realised by 
such “active culture” practitioners as “Pracownia” founders Rys-
zard Michalski, today an animator at the “Tratwa” Association, �r-
dmute and Wacław Sobaszek, who founded the “Węgajty” �illage 

Gozdowo 2007.
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Animacja kultury, opr�cz idei wsp�łuczestnictwa, przyswoiła 
wła�nie kontrkulturowe zainteresowanie społeczno�cią lokalną, 
jako jednym z wzorc�w wsp�lnoty, oraz jako grupą, kt�rej tak jak 
innym aktorom społecznym, przysługuje prawo do samostano-
wienia i ekspresji. Przyswoiła także nacisk na proces, a nie na 
produkt aktywno�ci tw�rczej. Jerzy Grotowski pisał w tym kon-
tek�cie o osobistym tw�rczym do�wiadczeniu, kt�rego „elemen-
ty można sprowadzić do czego� najprostszego, jak: działanie, 
reagowanie, spontaniczno�ć, impuls, pie�ń, spolegliwo�ć, mu-
zykowanie, rytm, improwizacja, dźwięk, ruch, prawda i godno�ć 
ciała. Ale także: człowiek względem człowieka, człowiek w �wie-
cie dotykalnym. [...] To, o czym m�wię, nie jest dziełem w zna-
czeniu tw�rczego produktu; jest nim jednak na inny spos�b, jako 
proces tw�rczy, kolektywny, otwarty na nowe możliwo�ci, a więc 
za każdym razem inny.”

 Zofia Dworakowska

Theatre, and Małgorzata Czyżewska and Krzysztof Czyżewski, 
one time members of the “Gardzienice” group who founded the 
“Borderlands” Centre in Sejny in �astern Poland. 

Culture animation, besides its belief in shared participation, 
draws on the heightened interest in the local community rooted in 
counterculture. The local community is seen as one of the organis-
ing patterns of the concept of society as well as a group which, 
similar to other social agents, is vested with a right to self-deter-
mination and unrestricted expression. Culture animation has also 
adopted the emphasis, strongly advocated by the counterculture 
movement, on the process of artistic activity and not the end prod-
uct. Jerzy Grotowski wrote in this context about his personal artis-
tic experience whose “elements may be reduced to several basic 
ideas - activity, reactions, spontaneity, impulses, song, compliance, 
music making, rhythm, improvisation, sound, movement, truth and 
body dignity. But also man versus man, man in a tangible world...
What I am talking about is not a work in the sense of a product, but 
a creative, collective process that welcomes new opportunities and 
which can therefore never be repeated.”

Zofia Dworakowska
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Lokalność 

„My�l globalnie, działaj lokalnie” – to z całą pewno�cią jedno 
z najbardziej eksploatowanych dzi� haseł. Pojawia się w r�żnych 
miejscach – na stronach organizacji kulturalnych i animacyjnych, 
w programach grantowych, a nawet w kampanii politycznej.

Trudno jednak oprzeć się jego trafno�ci i nie zgodzić z tym, że 
lokalno�ć jest ważnym pojęciem w pracy animatora kultury.

Sens pojęcia lokalno�ć wcale nie jest jednak całkiem oczy-
wisty. Je�li mieszkamy w tej samej miejscowo�ci od pokoleń, 
tak samo rzecz ma się z naszymi sąsiadami, a cała wsp�lnota 
lokalna liczy tylu mieszkańc�w, że nawet je�li nie znamy wszyst-
kich z imienia i nazwiska, to przynajmniej rozpoznajemy ich 
twarze – sprawa wydaje się nie taka trudna. Lokalno�ć jest do 
ogarnięcia, mamy też szanse na bezpo�redni kontakt z własną 
społeczno�cią.

Problem jednak w tym, że je�li taki jest nasz wymiar lokalno�ci 
– to prawdopodobnie jeste�my mieszkańcami niewielkiej wsi. Na-
leżymy do społeczno�ci peryferyjnej. Je�li do tego wie� ta znajdu-
je się np. na terenie popegeerowskim, to należymy w dodatku do 
grupy definiowanej przez rozmaite fundusze i programy jako „wy-
kluczeni”. Nie zawsze, nie dla wszystkich, pozostawanie w takim 
miejscu jest życiem z wyboru i szczytem marzeń.

Je�li za� nasze losy toczą się inaczej, bo kontekstem na-
szego działania jest wielkie miasto, i latamy samolotem między 
r�żnymi miejscami na �wiecie trochę tak jakby�my jeździli auto-
busem – o jakiej lokalno�ci czy społeczno�ci lokalnej może być 
tu mowa? Je�li jeste�my czę�cią społeczno�ci pozbawionych 
korzeni migrant�w? 

I czy jest jaki� związek między taką „lokalno�cią z urodzenia” 
i „lokalno�cią podr�żnika”?

W�r�d inspiracji ważnych dla idei „lokalno�ci” na pewno należy 
wskazać sformułowane przez Stanisława Ossowskiego, socjologa, 
pojęcie „małej ojczyzny” – przestrzeni, z kt�rą jeste�my bezpo�red-
nio, osobi�cie związani oraz huculską epopeję Stanisława �incenza 
Na wysokiej połoninie – wielką, budującą opowie�ć o wielokulturo-
wym �wiecie g�rali bukowińskich; obok siebie, w zgodzie, szanując 
swą odmienno�ć żyli tam Hucułowie, Rusini, Polacy, Żydzi; dw�r 

Locality

“Think globally, act locally” is one of the most widespread 
catchphrases around these days. It exists within different contexts 
– it can be found on the websites of cultural and culture animation 
organisations, in grant programmes and even in political campaigns.

It would be difficult to find someone who disagrees with this 
message or who takes issue with the fact that locality is a key 
concept in the work of the culture animator.

The meaning of the notion of locality is not as obvious as 
one might think. If a person’s family has lived in the same village 
for generations, if the people living there have had the same 
neighbours all their lives, and if the entire community consists of so 
few people that every face is familiar, whether or not a name can 
be put to every face, then the issue is simple and straightforward. 
Such locality is comprehensible and intimate, and allows for direct 
contact with every member of the community.

However, if this is an accurate description of someone’s 
community then that person almost certainly lives in a small village. 
We are only talking about the periphery of society here. Should that 
village be located within the boundaries of a post socialist state-
owned farm then the person most likely belongs to a group that funds 
and programmes invariably define as “excluded”. A village like this is 
not a domicile of choice for everyone. Nor is it a dream come true.

Let us now take someone who leads a completely different 
lifestyle by dent of living in a large city. This person may additionally 
be a frequent flyer who casually visits remote cities on a regular 
basis. Is locality as clear-cut as it was in the previous example? 
Can we talk about a local community here? Or do such people 
belong to a community of rootless migrants? 

Is there any connection between “locality by birth” and the 
“locality of the vagrant”?

The term “little homeland”, coined by Polish sociologist Stanisław 
Ossowski, takes pride of place among the many inspirations 
fundamental to the concept of “locality”. This denotes the space to 
which one is directly and personally attached. Stanisław �incenz’s 
Hutsul epic Na wysokiej połoninie (Up on the high mountain pasture) is 
a long, inspirational tale of the multicultural world in which highlanders 
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i wie�; urzędnicy i g�rscy rozb�jnicy… Na wysokiej połoninie nie 
jest prawdą historyczną, nie jest też nieprawdą: jest opowie�cią, 
kt�ra scala wsp�lnotę. Literatura „lokalno�ci” to także Dolina Issy 
Miłosza, Kronika wypadków miłosnych Konwickiego czy Blaszany 
bębenek Günthera Grassa. 
Co to ma wsp�lnego z lokalno�cią na użytek animacji kultury?

Jak się wydaje – wiele. Lokalno�ć – nieważne, czy dotyczy „od 
zawsze” mieszkańca małego miasteczka, czy animatora-podr�żni-
ka, kt�ry pracuje raz w Warszawie, raz w Pradze, raz w Birming-
ham – nigdy nie jest dana, gotowa, skończona. Jej tworzenie jest 
przepowiadaniem opowie�ci, doświadczaniem siebie i innego, 
budowaniem więzi, rozpoznawaniem (niemal ®�TNOGRA�ICZ-
NYM) tego, co może tworzyć i scalać lokalną wsp�lnotę. Nie jest 
to zadanie słodkie i łatwe – mity społeczno�ci lokalnych w Polsce 
sięgają do r�żnych zdarzeń i czas�w; jest w�r�d nich II wojna 
�wiatowa, pamięć relacji polsko-żydowskich, uwikłania w system 
PRL, blaski i cienie transformacji ��8� roku… Krzysztof Czyżew-
ski z O�rodka „Pogranicze” m�wiąc o animatorach kultury używa 
okre�lenia „budowniczowie most�w”: łączą brzegi rzeki, tworzą 
przej�cie tam, gdzie go nie było – między odważnie otwieraną 
pamięcią i teraźniejszo�cią, między grupami, kt�rych rzeczywiste 
spotkanie było dotąd niemożliwe. To jest zadanie także w wymiarze 
najbliższym – lokalno�ć staje się wtedy wyzwaniem i zmaganiem, 
a nie sentymentalno-romantyczną opowie�cią o „naszym regionie 
w dniach dawnej �wietno�ci”.

Małgorzata Litwinowicz

of various ethnic backgrounds - Hutsuls, Russians, Poles and Jews - 
live shoulder to shoulder, house to manor, officials and thieves alike… 
While Na wysokiej połoninie makes no claim to historical accuracy, it is 
not a complete fabrication either. It is a tale which bonds a community. 
This “local” literature genre is also exemplified by Dolina Issy (Issa 
�alley) by Nobel Prize winner Czeslaw Miłosz, Kronika wypadków 
miłosnych (The Chronicle of Love Affairs) by Tadeusz Konwicki and 
The Tin Drum by Günther Grass. 

What does this have to do with the concept of locality as 
understood by culture animation?

Quite a lot, apparently. Whether we are talking about someone 
who never sets foot outside her native village or a travelling 
animator who works in Warsaw one day, Prague the next and 
Birmingham the day after that, locality is never given, ready or 
complete. Locality is created in the course of storytelling, in the 
miracle of experiencing oneself and the other. Locality means 
building a connection, identifying (in an almost ®�THNOGRAPHIC 
manner) that which can help establish and unite a local community. 
This is not pleasant or easy task. The myths of local communities in 
Poland allude to various times and events. These include World War 
II, the remembrance of Polish-Jewish relations, the entanglement 
of people in the political regime of the Polish People's Republic, 
the good and bad sides of the post-��8� system transformations, 
etc. Krzysztof Czyżewski of the “Bordeland” Centre likes to refer to 
culture animators as “bridge builders” who connect the two banks 
of a river and build a passage where there was none, bringing 
together past and the present, as well as differing groups who 
never imagined being able to meet halfway. The task is no less valid 
in the most immediate milieu where locality becomes a challenge 
and a struggle and ceases to be a sentimental and romantic tale 
praising the “halcyon days of a region”.

Małgorzata Litwinowicz
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Civil society

The fundamental principles of a civil society are not all that dif-
ferent from the ethos of culture animation. Both promote self-or-
ganisation and independent action over the coercion of the state 
and its organs, both embrace an awareness of the objectives and 
needs of the community, and both recognise a willingness and abil-
ity to act for the public good.

When focusing on the Polish reality, the concept of self-organi-
sation has to be kept within a certain historical context. The state 
has been an “alien power” to Polish people throughout much of the 
modern era, beginning with the partitioning of the country by Russia, 
Prussia and Austria in the late �8th century and ending with the col-
lapse of the communist Polish People’s Republic (PRL) in ��8�. Dur-
ing this time, self-organisation was a “proprietary” act that claimed 
independence from the state and, as such, was an act of political 
opposition. This was no less true of self-organisation concerning 
economic, cultural and educational issues rather than political ones.

This change in Polish people’s attitude towards their own state 
(which is gradually being perceived as less “alien”) is being accompa-
nied by a shift in the meaning of self-organisation. The emergence and 
development of a “third sector” of non-governmental organisations is 
a clear sign of this change. Poland currently has more than ��,��� 
foundations and associations. Their history does not go back far. Civil 
liberties, including free assembly, were strictly curtailed in the PRL. 
The law on associations was only passed in ��8� but this sector has 
been expanding rapidly since the political transformation of that year.

Non-governmental organisations are active in a broad range of 
areas. The larger ones are strengthening civil society in Poland by 
running grant programmes, supporting smaller organisations work-
ing towards building active, self-reliant communities, conducting 
training seminars, and building networks. There are also a whole 
slew of smaller organisations having a local reach. These are usu-
ally founded by people who feel a strong attachment to their locali-
ties and communities, and take a keen interest in their wellbeing.

Why are these people so active? Why to they want to set up their 
own organisations when Poland already has a fairly extensive net-
work of cultural centres? One explanation automatically presents 

Społeczeństwo obywatelskie

Wszystkie fundamentalne wła�ciwo�ci społeczeństwa obywa-
telskiego bliskie są etosowi animacji kultury: zdolno�ć do samoor-
ganizacji i działania bez impuls�w ze strony państwa/władzy, �wia-
domo�ć cel�w i potrzeb wsp�lnoty, umiejętno�ć i chęć działania na 
rzecz dobra społecznego. 

Je�li zajmujemy się rzeczywisto�cią polską należy jednak pa-
miętać, że pojęcie samoorganizacji ma okre�lony kontekst histo-
ryczny: przez znaczną czę�ć dziej�w nowoczesnych (w czasie 
zabor�w czy PRL) państwo było dla Polak�w „obcą władzą”, na-
tomiast samoorganizacja (nawet je�li nie dotyczyła wprost kwestii 
politycznych, lecz np. gospodarki, kultury czy edukacji) – działa-
niem „własnym”, niezależnym od państwa także w sensie politycz-
nym, niejako opozycyjnym.

Wraz ze zmianą stosunku Polak�w wobec własnego państwa 
(z wolna przestaje być traktowane jako „ciało obce”) następuje 
przesunięcie znaczenia samoorganizacji. Wyrazem tej zmiany jest 
m.in. powstanie i rozw�j trzeciego sektora – organizacji pozarzą-
dowych (lub „ngos’�w” – od ang. non-governmental organisations). 
Dzisiaj w Polsce istnieje ponad �� tys. takich organizacji: fundacji 
i stowarzyszeń. Ich historia nie jest długa; prawo PRL ograniczało 
swobody obywatelskie – w tym prawo do zrzeszania się. Ustawa 
o stowarzyszeniach została uchwalona w ��8� roku, a gwałtowny 
rozw�j tego sektora w Polsce nastąpił po transformacji politycznej.

Organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu obszarach: 
największe spo�r�d nich prowadzą programy grantowe, wspiera-
jąc mniejsze organizacje działające na rzecz budowania aktyw-
nych, samodzielnych społeczno�ci, prowadzą szkolenia, budują 
sieci – wzmacniając tym samym społeczeństwo obywatelskie 
w Polsce. Jest też bardzo wiele małych organizacji o zasięgu lo-
kalnym, założonych przez ludzi, kt�rzy czują się związani z włas-
nym miejscem zamieszkania, własną społeczno�cią, żywotnie 
zainteresowani jej dobrem.

Dlaczego ludzie chcąc działać, zakładają własne organizacje, 
skoro istnieje w Polsce do�ć gęsta sieć dom�w, centr�w, o�rodk�w 
kultury? Jedną z możliwych odpowiedzi daje przeniesione w dzie-
dzinę kultury hasło Jacka Kuronia „Nie palcie komitet�w, zakładajcie 
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itself once we transpose the motto of legendary opposition leader 
and social activist Jacek Kuroń (��3�-2���) “Don’t burn down com-
mittees, start your own” (this comes close to the linchpin of ®COUN-
T�RCULTUR�, albeit formulated in another language) into the realm 
of culture. Sometimes, people have to establish their own institutions 
to put their own ideas into practice. A system of dependencies, an 
excessive administrative burden, a lack of flexibility and a general 
feeling of helplessness, are (unfortunately!) often typical of central 
and local government cultural institutions. This leaves no alternative 
but to set up a new institution. In fact, the status of an incorporated 
legal person is a prerequisite to doing anything. Nobody is going to 
give a grant to an individual, lease them space, or enter into a part-
nership with them, however honourable their intentions. �stablishing 
a foundation or an association is a test of a person’s ability to clearly 
express his or her own ideas, get other people to support them, and 
think independently while working closely with others.

Poland’s network of non-governmental organisations often func-
tions in complete isolation from official cultural institutions. On the 
one hand, the independence of this third sector gives cause for sat-
isfaction. On the other hand, the fact that these different institutional 
forms of cultural activity (non-governmental, local government and 
central government) usually fail to support and strengthen each 
other is a matter for concern.

The paths of culture animation and non-governmental organisa-
tions often converge on basic issues such as identifying an activity or 
cultural participation, and have a great deal in common at the institu-
tional level as well. There is every indication that cultural animators 
are trying to find their place in this third sector, either by working with 
existing organisations or starting up their own. Animation activity and 
non-governmental activity, however, are not synonymous. The former 
is often carried out in other institutional forms, while the latter, in Po-
land at least, is often associated with various forms of charitable sup-
port. As noble and desirable as this undeniably is, it is nevertheless 
predicated on a donor-recipient relationship and embraces the notions 
of caring and helping rather than the concept of participation.

Civil society is a society of ®PARTICIPATION by definition 
– in the life of a person’s own ®LOCAL community and in social 
life in the broader sense. The vigorous development of the third 

własne” (bliskie postulatom ®KONTRKULTURY, choć sformułowane 
w innym języku). Czasem realizacja własnego pomysłu wymaga za-
łożenia własnej instytucji. System zależno�ci, nadmiar procedur ad-
ministracyjnych, brak elastyczno�ci i og�lne poczucie niemocy, kt�re 
(niestety!) często charakteryzują samorządowe i państwowe instytu-
cje kultury powodują, że nie ma innego wyj�cia: trzeba powołać do 
życia własną organizację. Osobowo�ć prawna jest zresztą niezbęd-
na przy jakimkolwiek działaniu – nikt nie udzieli grantu, nie wynajmie 
sali, nie zawrze partnerstwa z osobą prywatną, niezależnie od jej 
dobrych i szczerych chęci. Założenie fundacji czy stowarzyszenia 
jest sprawdzianem z umiejętno�ci jasnego formułowania własnego 
pomysłu i przekonania do niego innych, zdolno�ci do niezależnego 
my�lenia i wsp�łdziałania jednocze�nie.

 Sieć organizacji pozarządowych funkcjonuje dzisiaj często cał-
kowicie obok oficjalnych instytucji kultury. Z jednej strony można 
oczywi�cie cieszyć się niezależno�cią trzeciego sektora; z drugiej 
za� martwić o to, że te r�żne instytucjonalne formy działania w kul-
turze (pozarządowa-samorządowa-państwowa), choć mogłyby się 
wspierać i wzmacniać, na og�ł tego nie robią

Ścieżki animacji kultury i organizacji pozarządowych stykają 
się w wielu punktach: zar�wno w sprawach podstawowych, rozpo-
znawaniu tego, czym jest aktywno�ć i uczestnictwo w kulturze, jak 
i na poziomie instytucjonalnym. Wiele wskazuje na to, że dzisiaj to 
wła�nie w trzecim sektorze animatorzy kultury poszukują swojego 
miejsca, wsp�łpracując z istniejącymi organizacjami lub zakłada-
jąc własne. Nie należy jednak utożsamiać działalno�ci animacyjnej 
z działalno�cią pozarządową: pierwsza realizuje się przecież także 
w ramach innych form instytucjonalnych, druga związana jest czę-
sto w Polsce z r�żnymi formami pomocy charytatywnej; niewątpli-
wie szlachetnej i słusznej, lecz odwołującej się do podziału na ofia-
rodawc�w i obdarowywanych, bardziej do pojęć opieki i pomocy 
niż do idei uczestnictwa.

Społeczeństwo obywatelskie to wła�nie społeczeństwo 
®UCZ�STNICTWA – w życiu własnej społeczno�ci ®LOKAL-
N�J, ale też w szeroko pojmowanym życiu społecznym. Żywio-
łowy rozw�j trzeciego sektora po roku ��8� m�głby �wiadczyć 
o tym, że potrzeba „wzięcia sprawy w swoje ręce” jest powszech-
nym w�r�d Polak�w uczuciem. Z drugiej za� strony – wszystkie 
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sector since ��8� may be an indication that the feeling that there is 
a need “to take matters into one’s own hands” is widely shared in 
Poland. By way of contrast, every available study and survey points 
to low election turnouts, a universal aversion to getting involved in 
public affairs, a level of public trust that is consistently the lowest in 
�urope… Culture animation, which is carried out through various 
forms of art, places an emphasis on participating in culture (this 
is also a pillar of democracy), while at the same time adopting 
a comprehensive ®ANTHROPOLOGICAL approach to culture, 
may have a role to play in these matters.

Małgorzata Litwinowicz

znane badania i sondaże nieustannie potwierdzają niską fre-
kwencję wyborczą, niechęć do angażowania się w sprawy pub-
liczne, nieodmiennie najniższy w �uropie poziom zaufania pub-
licznego… Animacja kultury, kt�ra realizuje się poprzez r�żne 
praktyki artystyczne, kładzie nacisk na uczestnictwo w kulturze 
(to także czę�ć demokracji), przyjmując jednocze�nie cało�ciowe, 
®ANTROPOLOGICZN� rozumienie kultury, ma być może co� do 
zrobienia w tych sprawach.

Małgorzata Litwinowicz

Heroes Zeros Twins and Nuns, Birmingham 2007.
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Sztuka

„Każdy artystą” – to stwierdzenie Josepha Beuysa stało się tak 
znane, że niemal banalne. Jednak dla animacji kultury jest ono nie 
tylko żywe i ważne – przede wszystkim opisuje co�, czego każdy 
animator do�wiadcza w swojej pracy, w kt�rej granica między nie-
sztuką a sztuką jest często trudno uchwytna. 

Korzenie animacji kultury, zajęcia prowadzone w ramach spe-
cjalizacji o tej nazwie oraz wiele projekt�w przygotowywanych i re-
alizowanych przez student�w i absolwent�w pokazują, jak ważną 
czę�cią kultury – i ®UCZ�STNICTWA w niej – jest dla nas sztuka. 
Warsztaty z artystami, praca tw�rcza związana z obiorem sztuki 
wsp�łczesnej („Projektowanie sytuacji tw�rczych” Majki Parczew-
skiej i Janusza Byszewskiego w CSW), ale także dawniejszej („Czy-
tanie obraz�w” Urszuli Kochanowskiej) uczą obcowania z językiem 
artystycznym, alternatywnym wobec tego, kt�rego używamy na co 
dzień. Pobudzają kreatywno�ć, tw�rczy zapał i umożliwiają aktyw-
ne uczestnictwo w kulturze. Niekt�rzy studenci idą dalej tą drogą 
i zostają artystami, inni ruszają w teren i realizując własne projekty 
innym przekazują to, czego sami doświadczyli.

Aparat fotograficzny, kilka kartek papieru, trochę ta�my kleją-
cej, waty, albo po prostu własne ciało wystarczy, by stworzyć nową 
sytuację komunikacyjną, w kt�rej nie elokwencja, wykształcenie, 
odwaga czy łatwo�ć nawiązywania kontaktu stanowią o porozu-
mieniu. Przy użyciu takich medi�w każdy jest w stanie się wypo-
wiedzieć, zaznaczyć swą odrębno�ć jednocze�nie dodając co� do 
wsp�lnego pola. Środki artystyczne pozwalają uniknąć dosłowno-
�ci i banału, por�wnywania się z innymi dając przy tym ogromną 
wolno�ć wypowiedzi. Umożliwiają sformułowanie tego, co w sło-
wach byłoby zbyt trudne. Materialne rezultaty warsztat�w: zdjęcia, 
obrazy, przedstawienia, rzeźby, latawce czy pomalowane butelki są 
też na og�ł wystawiane, by inni mogli je obejrzeć – poszerzając 
w ten spos�b obszar komunikacji. Zaaranżowane w ten spos�b 
spotkanie jest ważnym elementem pracy animacyjnej i niezwykle 
przypomina wernisaż lub spektakl. Wydaje się, że od animacji do 
sztuki jest bardzo niedaleko.

Jednocze�nie arty�ci już od dawna angażują w swoje działania 
spotkanych na ulicy, w bloku, we wsi, na drodze ludzi. Wkraczają 

Art

“�veryone’s an artist” – this declaration from Joseph Beuys 
has become so well worn as to be a cliché. However, it is very 
much alive and kicking for culture animation. The culture animator 
inhabits the twilight zone where art becomes indistinguishable from 
non-art and every animator feels the full force of the truth of this 
expression in their work.

Culture animation has its roots in workshops run as part of stud-
ies in this field as well as the numerous projects prepared and per-
formed by students and graduates. This demonstrates how impor-
tant a part of culture – and ®PARTICIPATION in culture – art is for 
us. Workshops with artists and creative work related to the recep-
tion of modern (“Designing creative situations” by Majka Parcze-
wska and Janusz Byszewski at the Centre for Contemporary Art), 
and not so modern (“Reading paintings” by Urszula Kochanowska) 
art, teach us how to utilise the language of art, which differs from 
that which we use everyday. They stimulate creativity and artistic 
zeal and help us actively participate in culture. Some students go 
even further down this path and become artists themselves. Others 
pursue their own projects and pass their experience on to others.

A camera, a few sheets of paper, a bit of Sellotape, some cotton 
wool, or even a person’s own body can suffice to create a new com-
munication situation in which eloquence, education, courage and 
the ease of making contact play no part in determining understand-
ing. Anyone can use these media to express themselves and stamp 
their individuality while simultaneously adding to the common pool. 
Artistic means give voice to the ineffable. They allow for a great 
deal of freedom of expression while at the same time avoiding lit-
eralness, banality and comparison with others. The photographs, 
paintings, plays, sculptures, kites and painted bottles that come 
out of the workshops are usually exhibited for the benefit of others, 
thus broadening the sphere of communication. A meeting arranged 
like this can be strikingly similar to a vernissage or a performance 
and is a key plank in culture animation work. Culture animation and 
art, it would seem, are not all that far apart.

At the same time, artists have long been involving others in 
their activities. These might be people they meet on the street, 
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w przestrzeń miasta, wychodzą z mur�w instytucji, organizują wypra-
wy. Ich prace mają prowokować, pobudzać, angażować. Ich ważnym 
i wpisanym w samo dzieło elementem jest odbi�r, reakcja i działanie 
dawniej biernego widza. Takie były założenia ®KONTRKULTURY, 
z kt�rej tradycji czerpiemy. Także prace takie jak Zdania Napowietrz-
ne Ryszarda Grzyba (patrz rozdz. Narzędzia) wykorzystujące poten-
cjał popularnych medi�w, wychodzące w przestrzeń miasta, angażu-
jące zwykłych przechodni�w, każą zastanawiać się, gdzie przebiega 
granica między działaniem artystycznym a animacyjnym. Potrzebę 
społecznego zaangażowania sztuki formułują także polscy arty�ci 
z nurtu sztuki krytycznej. Artur Żmijewski sw�j manifest artystyczny 
zatytułował znacząco: „Sztuki społecznie stosowane”. 

A jednak animacja nie jest sztuką, a animator na og�ł nie jest 
artystą. Granica jest może niewyraźna, a czasem może niepo-
trzebna, jednak istnieje. Artysta działa we własnym imieniu, na 
własną odpowiedzialno�ć i każdą pracę podpisuje własnym na-
zwiskiem. Zdarza się, że ludzie, z kt�rymi pracuje, są dla niego 
rodzajem medium, narzędzia. Często zmierza do konfrontacji, 
artykulacji sprzeczno�ci, czasem naruszenia tabu; bywa prowo-
katorem i podpalaczem. 

Animator nie tworzy dzieła dla ludzi, ale z nimi (®COMMUNI-
TY ARTS). Pracuje z innymi, nawiązuje relacje, tworzy sytuacje, 
w kt�rych to ci inni stają się na moment artystami z przypisaną im 
wolno�cią m�wienia, ekspresji, działania. To delikatne przesunięcie 
jest bardzo znaczące. Sztuka jest bowiem dla animacji niewyczer-
panym źr�dłem inspiracji, narzędziem i zapleczem. Jest zobowią-
zaniem, by to, co z warsztat�w wynika, to, co decydujemy się po-
kazać na zewnątrz, miało odpowiednią oprawę, by dokumentacja 
miała odpowiednią jako�ć, by w działaniach znaleźć miejsce na 
refleksję. Sztuka nie jest jednak celem. To sam proces („dzieło/stru-
mień”, jak okre�lał to Jerzy Grotowski), samo spotkanie, moment, 
w kt�rym kto� sięgnie po pędzel czy nożyczki jest najważniejszy, 
a nie to, czy co� z tego powstanie. W animacji niedokończone, nie-
ładne, nietrwałe, nieznaczące jest czasem ważniejsze.

Dorota Reksnis

in their block of flats, in a village or along their way. They leave 
their cloistered institutions, enter the urban arena, and organise 
expeditions. Their work is meant to provoke, stimulate and involve. 
The perception, reaction and actions of the previously passive 
viewer are indispensable to creation. These were the premises of 
the ®COUNT�RCULTUR� tradition we draw upon. Such works as 
Ryszard Grzyb’s Zdania Napowietrzne (Overheard Opinions) (see (see 
chapter Tools), which taps the potential of the mass media, steps out 
into the wilds of the city, and gets casual bystanders involved, blur the 
boundary between artistic and culture animation activities beyond 
discernment. Polish artists from the critical arts stream similarly 
stress the need for social involvement in the arts. Artur Żmijewski 
tellingly entitled his artistic manifesto “Socially Applied Arts”. 

Yet culture animation is not an art. Nor is the culture animator nor-
mally an artist. The boundary may be hazy and even pointless at times, 
but it is there. The artist acts in her own name, on her own responsibil-
ity and signs each piece of work with her own name. The people with 
whom she is working may act as a sort of medium or tool. She often 
goes looking for confrontation, endeavours to articulate contradictions 
and breaks the occasional taboo. She may act as instigator or arsonist.

The culture animator creates with people not for them (®COMMU-
NITY ARTS). He works with others, builds relationships and creates 
situations in which they themselves become artists for a fleeting mo-
ment, automatically assuming a commensurate freedom in speaking, 
expressing themselves and acting. This is a subtle but significant shift. 
The arts are a tool, a storeroom and an endless source of inspiration 
for culture animation. There is an obligation to share what comes out 
of the workshops with the outside world, and the setting has to be 
chosen so as to ensure that the documentation is of a suitably high 
standard and that there is room to reflect on our actions. Art is not the 
end but the means. The most important thing is the process (what 
Jerzy Grotowski called “work of art/stream”), the coming together, the 
instant in which the paintbrush or scissors are reached for, and not 
the final result, whatever it might turn out to be. In culture animation, 
the unfinished, the unsightly, the insubstantial and the insignificant are 
often the most important.

 Dorota Reksnis
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Uczestnictwo

Animacja opiera się na uczestnictwie – tak pewnie niejeden 
z nas odpowiedziałby intuicyjnie. Wydaje się, że kategoria ta jest 
ważna i centralna dla praktyki i refleksji animacyjnej na wielu po-
ziomach. Nasuwa się jednak szereg pytań: Jakie uczestnictwo? 
Czyje? W czym? Dlaczego?

Trzonem specjalizacji „Animacja kultury” są zajęcia prowa-
dzone przez praktyk�w, ekspert�w i artyst�w, kt�rzy proponu-
ją spotkania z rozmaitymi narzędziami, metodami i mediami. 
Warsztaty teatralne, praktyki dziennikarskie, możliwo�ć pra-
cy z kamerą wymagają aktywno�ci, udziału, nauki przez do-
�wiadczenie. Zarazem, jak pisze Andrzej Mencwel w tek�cie 
Przyczyniać się pomału: „Odkrywanie możliwo�ci tw�rczych 
w sobie uczy odkrywania możliwo�ci w innych i o to najbar-
dziej chodzi. Nie jest dla nas ważne, czy ty zostaniesz artystą 
– (...) ważne jest to, aby� umiał w innych odkryć artyst�w. Aby� 
był wrażliwy na cudzą wrażliwo�ć, uczulony na uczucia innych, 
rozumiejący ich umysły. Aby� był zdolny ich ożywiać, prowa-
dzić, więc – animować”. By zachęcać do uczestnictwa, warto 
samemu być uczestnikiem.

W rzeczywisto�ci zresztą w działaniu animacyjnym uczest-
nikiem się pozostaje zawsze – wej�cie w interakcję, w oko-
liczno�ci wsp�lnej pracy i wsp�lnego tworzenia, oznacza 
zniesienie apodyktycznych hierarchii, unieważnienie postaw 
wszechwiedzących, podziału na nauczycieli i uczni�w. Ani-
mator i grupa, z kt�rą pracuje, są uczestnikami tej samej sy-
tuacji, tworzą wsp�lną cało�ć, gdzie każdy ma prawo głosu 
i możliwo�ć dodania czego� od siebie, własnego pomysłu, 
własnej czę�ci.

Działanie animacyjne może jednocze�nie stwarzać okazję i da-
wać impuls dla szerszego niż dotąd uczestniczenia w życiu spo-
łeczno�ci czy też ponownego włączenia się w kulturę, w przestrzeń 
publiczną. Wskazują na to zar�wno korzenie, z kt�rych animacja 
wyrasta i czerpie (kultura czynna, ®KONTRKULTURA z jej hasłem 
„Czyńcie kulturę sami”), jak i praktyka animacji w społeczno�ciach 
i grupach, gdzie pojawiają się kwestie wykluczenia, marginalizacji, 
dyskryminacji, nier�wno�ci. 

Participation

Many of us intuitively feel that culture animation is based on 
participation. This is important, even essential on many levels, to 
both practising culture animation and reflecting on it. This, however, 
raises a number of questions. Who’s participating? What are they 
participating in? Why?

The classes run by practitioners, experts and artists offering 
practical encounters using a variety of tools, methods and media 
make up the core of the specialisation of “culture animation”. 
Theatre workshops, journalistic training and T� camera work all 
require activeness, participation and a “learning by doing” ap-
proach. What’s more, as Andrzej Mencwel puts it in Przyczyniać 
się pomału (Contribute slowly: “Once we discover creative po-
tential within ourselves, we learn to see this potential in others. 
And this is the most important thing. Our goal is not to make you 
an artist (...) it is to teach you to discover the artist in others. 
It is to make you sensitive to the sensitivity of others, to their 
feelings, to make you understand their minds, so that you are 
able to make them come alive, to lead them to animate them”. 
In order to encourage others to participate then, you need to be 
a participant yourself.

Actually, you never cease being a participant in culture anima-
tion. �ntering into interaction, in common circumstances of work 
and creation, means doing away with domineering hierarchies, 
dispensing with know-all attitudes and abolishing the divisions of 
teachers and students. Both the culture animator and the group 
are participating in the same situation. They create a common en-
tity where everyone has the right to speak and give something of 
themselves – their own ideas, their own contributions.

The animating activity may, at the same time, create an occa-
sion and lend impetus to widen the existing participation in the life 
of the community, or re-inclusion in culture and the public sphere. 
This is a corollary of the origins and inspiration of culture ani-
mation (active culture ®COUNT�RCULTUR�, with its slogan of 
“Make culture yourselves”), and its practice in communities and 
groups where issues of exclusion, marginalisation, discrimination 
and inequality are present. 
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Idea uczestnictwa definiowana jest rozmaicie. Akademia Roz-
woju �ilantropii w Polsce organizuje i wspiera projekty oraz inicja-
tywy, kt�re za cel stawiają sobie przeciwdziałanie dyskryminacji 
senior�w – na polu zawodowym, ale i szerzej – w życiu społecz-
nym. „W r�żnych sytuacjach i w r�żnym wieku dowiadujemy się, 
że jeste�my na co� «za starzy». Granicą może okazać się ��, ��, 
a nawet �� czy �� lat. W wielu codziennych sytuacjach wiek staje 
się barierą czy przyczyną lekceważenia i przykrego traktowania” – 
czytamy na stronie organizacji obok opis�w inicjatyw mających na 
celu włączanie senior�w w aktywne życie społeczne. W efekcie, na 
przykład, w gminnym o�rodku kultury w Subkowach powstał Klub 
Seniora „Rado�ć”, w kt�rym starsze osoby zorganizowały i popro-
wadziły cykl zajęć dla młodzieży niepełnosprawnej. 

W październiku 2��� roku �undacja Arteria zorganizowała pro-
jekt o nazwie Wiet Nam Gra – szereg działań mających przybliżyć 
i zaprezentować kulturę wietnamską, stworzyć przestrzeń spotka-
nia ze społeczno�cią wyraźnie obecną w Warszawie, choć często 
izolowaną, niedostrzeganą, traktowaną z niechęcią. „Najliczniejszą 
mniejszo�cią narodową w Warszawie jest społeczno�ć Wietnamczy-
k�w. Dlaczego wybrali nasz kraj? Jak im się żyje w Warszawie? Są 
Inni niż My? Co to znaczy? […] Czasem dzielą nas obyczaje, kultu-
ra, religia, ale...Wszyscy jeste�my Warszawiakami” – piszą na stro-
nie Arterii autorzy projektu, pytając „Czy Warszawa może być znowu 
przestrzenią spotkania r�żnych kultur?”. Czy Warszawa może być 
wsp�lną przestrzenią uczestnictwa w dialogu, w rozmowie, w ży-
ciu miasta, kt�re wydaje się obce i nieprzyjazne – można dodać. 
Uczestnictwa w kulturze, do kt�rej przychodzi się z zewnątrz i często 
napotyka się bariery niechęci, czy uprzedzeń. Uczestnictwa w społe-
czeństwie wielokulturowym, kt�re wymaga otwarcia, przekraczania 
przyzwyczajeń i porzucenia schemat�w warto�ciowania.

Aktorzy, instruktorzy i reżyserzy pracujący przy Teatrze Ludo-
wym w podkrakowskiej Nowej Hucie od kilkunastu lat prowadzą 
warsztaty i tworzą spektakle w ramach programu „Terapii przez 
sztukę”. W ���� roku do realizacji Romeo i Julii zaprosili dwie zwal-
czające się subkultury młodzieżowe – punk�w i skinhead�w. Kil-
ka lat p�źniej powstał spektakl z udziałem mieszkańc�w Monaru; 
Małego Księcia arty�ci przygotowali z wychowankami domu dzie-
cka, a od kilku lat pracują nad kolejnymi projektami z młodzieżą 

The idea of participation can be defined in various ways. The 
Academy of Philanthropy in Poland organises and supports projects 
and initiatives which aim at preventing discrimination against the 
elderly, both professionally and socially. “In various situations and 
at various ages we find out that we are ‘too old’ for something. The 
cut-off may be ��, ��, �� or even ��. In many everyday situations, 
age becomes a barrier or a cause for disrespect and unpleasant 
treatment.” This is on the Academy’s website, right next to the de-
scriptions of their initiatives to get the elderly involved in active 
social lives. A “Seniors’ ‘Rado�ć’ Club” was established at a com-
munity centre in Subkowy as a result. The elderly club members 
organise and run activities for disabled young people.

In October 2���, the Arteria �oundation organised a project 
entitled Việt nam gra!. This is a series of activities aimed at demys-
tifying and presenting �ietnamese culture, thereby creating oppor-
tunities to meet with a community which although visible, is often 
isolated, neglected and treated with aversion. Arteria’s website 
says “The �ietnamese community is the largest ethnic minority in 
Warsaw. Why did they choose our country? What is life in Warsaw 
like for them? Are they different from us? What does it all mean? 
... Sometimes we’re divided by customs, culture and religion, but… 
We are all �arsovians.” The project designers ask “Can Warsaw 
become a meeting place for diverse cultures once more?” To this 
we might add “Can Warsaw become a common space for partici-
pating in dialogue and discussion on the life of a city which often 
comes across as alien and forbidding?” Participating in a culture as 
an outsider often means running up against hostility and prejudice. 
Participating in a multicultural society requires openness, sublimat-
ing personal prejudices and refraining from passing judgement.

�or more than a dozen years, the actors, instructors and direc-
tors at the Ludowy Theatre in the Krak�w suburb of Nowa Huta 
have been running workshops and putting on plays as part of their 
“Therapy Through Art” programme. In ����, they invited two war-
ring youth groups to participate in a staging of Romeo and Juliet. 
A few years later, they put together a performance with the resi-
dents of Monar, a shelter for people who have been, for one rea-
son or another, excluded from society. A production of The Little 
Prince was staged with children from a local shelter, and several 
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i dziećmi niepełnosprawnymi. Krakowski program nie jest terapią 
ani resocjalizacją w �cisłym tych sł�w znaczeniu, a animatorzy tych 
działań nie są psychologami ani pracownikami społecznymi. Na-
rzędzia wła�ciwe dla ®SZTUKI zostają tu zaprzęgnięte do pracy, 
kt�rej kluczową czę�cią jest proces, w trakcie kt�rego nawiązują 
się relacje, ujawniają emocje i potrzeby, ogniskują się obecne od 
dawna konflikty. 

Tak tworzy się przestrzeń do zabrania głosu, okazja do obda-
rzenia uwagą drugiego człowieka, szansa by dostrzec w sobie i w 
innych co� niezwykłego, cennego, warto�ciowego. W toku działa-
nia animacyjnego rodzi się impuls do ®ZMIANY: otwiera się per-
spektywa wkroczenia na nowe obszary, uczestnictwa w życiu spo-
łecznym, przełamania izolacji, powrotu do aktywno�ci, zachęty do 
wsp�łtworzenia stanowiąca alternatywę dla biernej obserwacji, wy-
cofania się czy odłączenia. Zgodnie z ideą Powszechnej Deklaracji 
Kulturalnych Praw Człowieka, kt�ra legła także u podstaw ®COM-
MUNITY ARTS, że „każdy ma prawo do uczestnictwa w procesie 
tworzenia kultury”. 

Dorota Piwowarska

other projects with disabled children and youth have been going on 
for several years now. The Krak�w programme is neither therapy 
nor rehabilitation in the strict sense of the words, and the culture 
animators participating in these activities are neither psychologists 
nor social workers. But the tools specific to ®ART are applied here. 
The key is the process in which relations are established, emo-
tions and needs revealed, and long-term conflicts zoomed in on. 

This is how a common space is created for expressing opinions. 
This is how we create occasions to pay attention to other people. 
This is where we get the chance to discover something unique, 
precious and valuable in ourselves and others. The impulse for 
®CHANG� arises during the course of culture animation activities. 
Numerous opportunities present themselves to enter new areas, 
to participate in social life, to break with isolation and to get back 
to activity. This exhortation to create is the counterpoint to passive 
observation, withdrawal and separation. In keeping with the ideal of 
the Common Declaration of Cultural Human Rights, which is also 
the basis of ®COMMUNITY ARTS, “all people possess the right toall people possess the right to 
participate in the creation of their own cultures.”.” 

Dorota Piwowarska
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Śniadanie warszawskie/Warsaw Breakfast: Żoliborz.
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Zmiana

„My�lę, że możemy zmieniać �wiat. Że możemy go zmieniać 
na trochę lepszy” – m�wi Janusz Byszewski w książce Animacja 
kultury. Dla.

Na tym wła�ciwie można by zakończyć komentarz dotyczący 
pojęcia „zmiana” w kontek�cie animacji kultury. „Zmieniamy �wiat 
na trochę lepszy”.

Kłopot zaczyna się wtedy, gdy padnie „pytanie pomocnicze”: lep-
szy – to znaczy jaki? Jak definiujemy ową „lepszo�ć”, skąd mamy 
pewno�ć, że nasze działanie rzeczywi�cie jej służy? Wewnętrzne 
przekonanie, że działamy w słusznej sprawie i przy�wiecają nam 
dobre intencje, może być zwodnicze. Pragnienie zmiany – postaw, 
sposob�w my�lenia, konkretnych zjawisk i wymiar�w rzeczywisto-
�ci społecznej – pozostaje jednak jednym z najważniejszych we-
wnętrznych mechanizm�w działania animacyjnego. Kto – kogo/co 
– za pomocą czego – i na co – zmienia?

Praktycy animacji r�żnie o tym m�wią: 
„O�rodek działa w Sejnach, miasteczku, gdzie historycznie 

spotykały się r�żne narodowo�ci, tradycje i religie. […] Na tym 
zr�żnicowanym, pełnym konflikt�w obszarze czw�rka zapaleńc�w 
zdecydowała się na pracę, kt�rej celem jest odbudowanie etosu 
pogranicza. Ich postawę zrazu cechowała ciekawo�ć, chęć pozna-
nia miejsca i ludzi. Przybyli po to, aby ocalić �w �wiat od zapo-
mnienia. […] Istotą działania jest dążenie do wytworzenia sytuacji, 
w kt�rej do głosu dochodzi to co skrywane, przemilczane, zanego-
wane. […] Rozpoczęli od uważnego słuchania. Zasłyszane opowie-
�ci i pamiątki wydobyte z lamusa pamięci pokazywali, publikowali, 
zamieniali w spektakle czy wystawy. Tak budowali w mieszkańcach 
Sejn przekonanie, że to, co wydawało się bezwarto�ciowe, jest 
interesujące. Celowo kierowali uwagę odbiorc�w na te momenty 
w historii miasteczka, kiedy w harmonii wsp�łistniały odmienno-
�ci. Istotne było pokazanie, że r�żnorodno�ć nie jest jednoznaczna 
z konfliktem, i że kultywując rozmaite tradycje, można żyć w zgo-
dzie” – pisze Dorota Sieroń-Galusek o pracy O�rodka „Pogranicze 
sztuk-kultur-narod�w”. 

Dążenie do zmiany może więc polegać na poszukiwaniu no-
wego, innego punktu widzenia. Dzięki temu jest szansa, że zestaw 

Change

“I believe we can change the world. I believe we can make it a bit 
better”, says Janusz Byszewski in his book Animacja kultury. Dla. 
(Culture animation. �or).

The entire commentary on “change” within the context of cul-
ture animation can be summed up in one pithy sentence. “We are 
changing the world to make it a bit better”.

The cracks only start to appear when we pose the supplemen-
tary question of what is meant by “better”. How do we define this 
“betterness” and how can we be sure that our activity really makes 
a difference? Our internal conviction that we are championing the 
right cause for all the right reasons can be deceptive. The need for 
change – of attitudes, ways of thinking, specific phenomena and 
dimensions of social reality – remains one of the most important in-
ternal mechanisms of an animating activity. Who/whom, what/with 
what – and into what – is changed?

Culture animation practitioners have various ways of describing 
this. Dorota Sieroń-Galusek of the Borderland Centre writes “Our 
centre is in Sejny, a small town which, historically, had always been 
a place where different nationalities, traditions and religions lived 
together. ... �our enthusiasts got together to rekindle the borderland 
ethos of this variegated region abounding in conflict. At first, they were 
driven by curiosity and a desire to meet new people and discover new 
places. They had arrived to pull this world back from the brink of ob-
livion. [...] The main thrust of their activity lay in creating situations that 
would smoke out whatever was hidden, unsaid or denied. [...] They 
started by listening carefully. They published the stories they heard 
and the experiences they dug out from memories. Some of these were 
turned into performances or exhibitions. In this way, they managed to 
convince the residents of Sejny that what they had deemed worthless 
was in fact interesting. They purposefully directed people’s attention to 
those periods in the town’s history where diversity had coexisted with 
harmony. The main thing was to show that diversity does not imply 
conflict and that it is possible to live together in peace and harmony 
while still preserving a plurality of traditions.”

The drive for change may therefore involve searching for different 
points of view. This creates an opportunity to change stereotypes, 
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stereotyp�w, karykaturalne wizerunki „obcych”, niechęć do komu-
nikowania się z inną społeczno�cią, pamięć przeszło�ci, kt�ra jest 
przepowiadaniam konflikt�w i krzywd, zostaną zmienione w do-
�wiadczenie pozytywne – dialog z „innym niż ja”, w zaintereso-
wanie kulturową odmienno�cią (a nie jej odrzucanie), w pamięć 
o r�żnorodno�ci, przyjęcie r�żnych punkt�w widzenia w opowie�ci 
o ®LOKALNOŚCI. 

Na stronach znaczących polskich organizacji pozarządowych 
znajdujemy r�żne deklaracje programowe: „�undacja im. Stefa-
na Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego – społeczeństwa ludzi �wiadomych swoich praw 
i obowiązk�w, angażujących się w sprawy swojej społeczno�ci lo-
kalnej, swojego kraju i społeczno�ci międzynarodowej.” Akademia 
Rozwoju �ilantropii w Polsce: „Chcemy, aby ludzie organizowali się 
wok�ł ważnych społecznie spraw i potrafili działać razem. Inspi-
rujemy. Pomagamy działać!”. Polsko-Amerykańska �undacja Wol-
no�ci: „działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, 
demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyr�wnywania 
szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocze�nie 
wspiera procesy transformacji w innych krajach �uropy Środkowo-
Wschodniej.” Centrum Wspierania Aktywno�ci Lokalnej: „W naszej 
pracy zależy nam na animowaniu rozwoju – tchnięciu ducha w lu-
dzi, instytucje, grupy, �rodowiska, społeczno�ci lokalne”. 

Znaczna czę�ć działających dzisiaj w Polsce dużych organizacji 
pozarządowych koncentruje się w swoich programach na zmianie 
społeczeństwa postkomunistycznego w społeczeństwo obywatel-
skie, zmianie braku zaangażowania w działanie na rzecz wsp�l-
noty lokalnej, zmianie bierno�ci w aktywno�ć, przedsiębiorczo�ć, 
odpowiedzialno�ć za los własny i własnej społeczno�ci.

Małe, działające na Białostocczyźnie Stowarzyszenie �du-
kacji Kulturalnej „Widok”: „Zajmujemy się nieformalną edukacją 
artystyczną. Pomagamy w dostępie do kultury tym, kt�rzy „mają 
wszędzie daleko“. Prowadzimy program stypendialny dla zdolnej 
młodzieży z ubogich rodzin. Organizujemy warsztaty, podejmujemy 
nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne”. 

Projekty animacyjne na og�ł mają wymiar lokalny; rzadko kie-
dy są tak spektakularne, by znalazły się na pierwszych stronach 
og�lnopolskich gazet. Być może jednak to zmiana, kt�ra dzieje się 

caricatured images of “strangers”, the reluctance to interact with oth-
er communities, and memories of conflict and harm into a positive 
experience – a dialogue with those “different from myself”. Interest 
in cultural diversity (as opposed to a repudiation of it), a memory 
of diversity and an assumption of varying viewpoints is the story of 
®LOCALITY. 

 Poland’s leading NGOs have their mission statements posted 
on their websites. “The Stefan Batory �oundation is committed to 
assisting the development of democracy and civil society; a so-
ciety of people aware of their rights and responsibilities and who 
get involved in the issues of their community at the local, national 
and international level.” The Academy for the Development of Phi-
lanthropy in Poland says “We want people to organise around so-
cially important matters and to be able to act together. We inspire. 
We assist in acting!” The Polish-American �reedom �oundation 
“…seeks to advance democracy, civil society, a free market and 
equal opportunity for social and individual development in Poland 
and, ultimately, in other Central and �astern �uropean countries.” 
According to The Centre for Local Activity Support “The main aim 
of our animation work is development – inspiring people, institu-
tions, groups, societies and local communities.” 

A significant number of the large NGOs currently operating in 
Poland gear their programmes toward changing a post-communist 
society into a civil society, turning a lack of involvement into action 
for the betterment of local communities, moving from passive to 
active, encouraging entrepreneurship, and taking responsibility for 
one’s own fate and that of the community.

The Widok Society for Cultural �ducation in the north-east of 
Poland“… deals in informal artistic education. We help provide ac-
cess to culture to those for whom anywhere is “too far away”. We 
run a scholarship programme for gifted kids from poor families. We 
also organise workshops and undertake original artistic ventures.” 

Animation projects are normally local in scope. They seldom 
if ever make it to the front pages of the national press. However, 
breaking out of the mindset that the main game is in the “centre” 
(large cities or significant population centres, big budget activities, 
the evening news etc) and that anything happening on the “periph-
eries” (small NGOs, local libraries, community centres etc) can at 
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dzięki takim działaniom jest najgłębsza i najtrwalsza: przezwycię-
żenie tego sposobu my�lenia, w kt�rym to, co w „centrum” (dużym 
mie�cie, znaczących o�rodkach, wielkobudżetowych działaniach, 
wieczornych wiadomo�ciach) jest naprawdę warto�ciowe, a to, co 
na „peryferiach” (w małej organizacji pozarządowej, lokalnej bi-
bliotece, gminnym o�rodku kultury) może być w najlepszym razie 
amatorskim na�ladowaniem „prawdziwej kultury”. Ci, kt�rzy „mają 
wszędzie daleko” mogą znajdować się w centrum – o ile zechcą 
�rodek �wiata zobaczyć w miejscu, w kt�rym wła�nie się znajdują. 

Znaczenie pojęcia zmiana jest do skonstruowania nie tyle 
w drodze skomplikowanego procesu intelektualnego, co w drodze 
„pracy terenowej” – przeglądu praktyk, działań, deklaracji os�b 
i organizacji. Powstają z tego gniazda tematyczne – rodziny sł�w, 
do kt�rych pojęcie „zmiany” przylepia się jakby mocniej; są zjawi-
ska, kt�re animator�w kultury uwierają szczeg�lnie i to one wła�nie 
stają się przedmiotem wsp�lnie wykonywanej pracy nad zmianą 
– niewiedza, nier�wno�ć szans, niesprawiedliwo�ć, niechęć, nie-
dostatek, bezczynno�ć, bezsilno�ć… 

Może zatem zmiana to usuwanie przedrostk�w „nie” i „bez” tam, 
gdzie naprawdę szkodzą?

Małgorzata Litwinowicz

best only be a paltry imitation of “real culture” is perhaps the most 
profound and durable change brought about by this sort of activity. 
Those for whom “anywhere is too far away” only need to perceive 
the centre of the world to be where they actually find themselves. 

Understanding the concept of change does not come during 
the course of a complicated intellectual process, but through “field 
work” – in reviewing the practices, activities and declarations of in-
dividuals and organisations. This engenders thematic nests – word 
families to which the idea of “change” seems to take a stronger 
hold, These phenomena are of particular concern to culture ani-
mators and have become the subject of common work on change 
– ignorance, inequality, injustice, unwillingness, insufficiency, inac-
tiveness, helplessness... 

Perhaps “change” lies in removing negative prefixes where they 
do real harm?

Małgorzata Litwinowicz
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Gozdowo 2007.
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Animacja kultury jako teren spotkania

Zofia Dworakowska: Zacznijmy od ogólnego pytania o to, co to 
znaczy animować ludzi? 

Maria Parczewska: Zwykle m�wimy o animacji kultury, w pytaniu 
pojawia się natomiast animacja ludzi, a to zupełnie co innego. To 
już kwestia szersza, dla mnie dużo bardziej złożona, ma więcej 
znak�w zapytania i ważny wymiar moralny...

Joanna Orlik: Też miałam odruch, żeby powiedzieć, że jest jakie� 
niebezpieczeństwo w tym sformułowaniu. Animować ludzi to znaczy 
wcielać się trochę w rolę demiurga, kt�ry manipuluje, a tym samym 
uprzedmiotawia. Zatem powinno to być jedno z kluczowych pytań, 
przed kt�rymi stajemy – to taka rzecz, do kt�rej się dochodzi w spo-
s�b trudny, a często nawet bolesny i o kt�rej na pewno warto m�wić 
w kontek�cie animacji kultury, bo wbrew pozorom to nie jest jaka� 
„lekka, łatwa i przyjemna” praca. Docieramy czasem do takiego mo-
mentu, kiedy odkrywamy, że przychodzi się do ludzi z jakim� „gotow-
cem”, kt�rego oni nie chcą. To jest bardzo trudna sytuacja i wła�ciwie 
najlepiej by było, gdyby się nie wydarzała. To znaczy, z jednej strony 
powinno się proponować, powinno się wychodzić z jakimi� tema-
tami, pytaniami, sugestiami, ale z drugiej strony rodzi się pytanie, 

Animation of culture as the area of an encounter

Zofia Dworakowska: Let us begin with a general question: what 
does it mean to animate people?

Maria Parczewska: We usually speak about animating culture. Your 
question relates to animating people, which is a totally different thing. 
It is a wider issue – much more complex for me, it incorporates more 
question marks and has an important moral dimension…

Joanna Orlik: I have also felt like saying that there is some dan-
ger in this expression. To animate people means to be some kind 
of a demiurge who manipulates them and treats them like objects. 
So, it should be one of the key questions for us – it is some-
thing very difficult to achieve and it is often painful. It is worth 
to talk about in the context of animating culture because, con-
trary to what it appears to be, it is not “an easy and pleasant” 
job. Sometimes we find ourselves in a situation that we come to 
some people with a “ready made” product which they do not want 
to accept. It is a very difficult situation and it would be best if 
it never happened. On one hand, we should propose subjects, 
state questions and make suggestions. On the other hand, there 
is a question of how to identify the real need. Sometimes, when 
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jak trafić w rzeczywistą potrzebę. Czasem, kiedy Małopolski Instytut 
Kultury prowadzi działania na przykład w Pcimiu, może być to odbie-
rane w ten spos�b, że „przyjechali ludzie z Krakowa” i co� przywieźli 
ze sobą. Z drugiej strony musi być przecież jaka� uprzednio�ć, ocze-
kiwania, plany, z kt�rymi rozpoczynamy projekt.

MP: Zatrzymałabym się na chwilę przy pytaniu, czym ma być ta 
„uprzednio�ć”, czyli jakie są nasze założenia i o co nam chodzi. 
W naszych celach mie�ci się wła�nie �wiadomo�ć potrzeb innych 
uczestniczących stron.

JO: Chodzi mi o sytuację, kiedy jadę dokąd� otwarta na wsp�ł-
pracę, ciekawa ludzi, bez gotowego scenariusza, a kto� – pomimo 
to – odbiera to jako przyjazd z gotowcem, jakim� wymaganiem, 
przed kt�rym go stawiam, a kt�rego on nie chce. I to jest trudny 
moment – jak tego uniknąć? Jak samą siebie ustawić tak, żeby 
być dobrze zrozumianą?

ZD: To pytanie można jeszcze cofnąć i zapytać, w jaki sposób 
animator wybiera miejsce, do którego pojedzie i czym ta decyzja 
powinna być poprzedzona: badaniami, diagnozą społeczną, rozpo-
znaniem konkretnych potrzeb?

Marta Białek: We mnie rodzi obawę i op�r taki podział na anima-
tora i animowanego, „ja animuję ciebie”. To jest raczej jaki� proces,proces, 
w kt�rym interakcje mogą zachodzić w rożne strony. Nawzajem interakcje mogą zachodzić w rożne strony. NawzajemNawzajem 
dajemy i bierzemy. Z mojego do�wiadczenia wynika, że to animator mojego do�wiadczenia wynika, że to animatoranimator 
wybiera społeczno�ć, ale i społeczno�ć wybiera animatora. To jest wybiera animatora. To jest 
czasem kwestia przypadku, rożnych dr�g, kt�re prowadzą do ta-
kiego spotkania...

MP: Z uporem wracam do pierwszego, podstawowego i ryzykow-
nego pytania — co to znaczy animować? Najpierw pytajmy – dla-
czego chcemy gdzie� jechać, a dopiero potem, dlaczego wła�nie 
tam i z czym?

Janusz Byszewski: Każdy, kto zajmuje się animacją, musi sobie na 
to pytanie odpowiedzieć; odpowiedź jest w ciągłym autorskim procesie 

Małopolski Instytut Kultury (Małopolski Institute of Culture) con-
ducts its activities in Pcim, for example, it may be said that some 
“people from Krak�w arrived” and they brought something with 
them. On the other hand, there must exist some kind of expecta-
tions, plans with which we launch our project. 

MP: I would stop at the question whether it should be some kind of 
an “expectation”, meaning what our assumptions are and what our 
point is. Our objectives include the awareness of the needs of the 
other participants.

JO: I am talking about a situation when I go somewhere, I am open 
to cooperation and curious of the people, without a ready-made 
scenario. In spite of this, somebody construes it that I arrived with 
a ready-made solution, with some requirement that I confront them 
with and they do not want it. And such moment is difficult – how to 
avoid it? How to prepare myself to be understood in the right way?

ZD: This question may still be withdrawn and we can ask how 
should the animator choose the place she/he will go to and what 
should precede such a decision: research, a social diagnosis, rec-
ognition of some specific needs?

Marta Białek: I am concerned about such a division between the 
animator and the animated, “I animate you”. This is rather a proc-
ess, in which interactions may be both-sided. We give and we 
take, mutually. My experience shows that the animator chooses 
the community but the community also chooses the animator. 
Sometimes it is a matter of chance, different paths that lead to 
such a meeting…

MP: I will be stubborn in asking the first, basic and risky question 
again – what does it mean to animate? Let us first ask – why do we 
want to go some place and then, why did we choose this specific 
place and what are we going to offer?

Janusz Byszewski: �veryone who is in animation must ask this 
question to themselves; the answer remains in a constant formulation 
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formułowania, podobnie jak nasze działania trwające w czasie. Stąd za-
pewne trudno�ć precyzyjnej „statycznej” odpowiedzi. 

W tego typu pytaniach pojawia się bardzo niebezpieczny podział 
na „my” i „oni”, podział, z kt�rym antropologia kultury i cała baza 
intelektualna, z kt�rej wyrasta animacja kultury – stara się uporać. 
Ciągle jest to marzenie o utopii, w kt�rej nie ma tego podziału, 
tęsknota za wsp�lnotą. Świadomie używam słowa „utopia”, lubię to 
słowo i my�lę, że każdy animator kultury nosi w sobie swoją utopię 
i pr�buje ją okre�lić i realizować.

Inne niebezpieczeństwo, kt�re wyczuwam w tym pytaniu, 
to jest zagrożenie kolonializmem kulturowym, nie tylko dla 
działań z obszaru animacji, ale w og�le działań kulturalnych 
– „biały człowiek” przywozi jaką� wizję kultury i narzuca in-
nym. Problem przełamania kolonializmu jest więc niezmiernie 
istotny. Anglicy używają też terminu „imperializm kulturowy”, 
co można rozumieć w ten spos�b, że ci, co mają pieniądze, 
władzę i �rodki, narzucają pewien model kultury innym. Dop�-
ki animacja kultury bardzo wyraźnie nie u�wiadomi sobie tych 
zagrożeń, to będzie – pod pozorem spotkania z Innym – funk-
cjonowała w schemacie kolonialno-imperialistycznym. Mocne 
słowa, ale tak się to okre�la. 

Rozważanie sensu animowania powinno być pytaniem o spot-
kanie człowieka z człowiekiem. To znaczy, jak doprowadzić do sy-
tuacji autentycznego spotkania, jak m�wią rastamanie – spotkania 
„ja” i „ja”. Na ile w swojej praktyce realizujemy tę fundamentalną 
potrzebę budowania głębokich i tw�rczych relacji między ludźmi 
(co dzi� nazywa się „projektami relacyjnymi”)? 

Często zadajemy sobie istotne pytanie o umiejętno�ci ani-
matora kultury – czy powinien on mieć w sobie jaką� podsta-
wową umiejętno�ć, kt�rą dostał od Pana Boga i kt�rą ludzie 
kształcący animator�w powinni umieć w nim wyłapać i wzmac-
niać? Dla mnie jest nią autentyczna potrzeba i umiejętno�ć 
kontaktu z drugim człowiekiem – nad tym można pracować, 
ale nie da się tego w toku uniwersyteckiej edukacji wykształcić. 
Kto nie nosi w sobie potrzeby pracy z drugim człowiekiem, nie 
czerpie z tego rado�ci i satysfakcji, nie zostanie dobrym ani-
matorem, tak jak nie będzie dobrym malarzem kto�, kto nie jest 
wrażliwy na kolor.

process of the author, similarly as our actions lasting in time. This is 
certainly why it is so difficult to find a precise and a “static” answer. 

Such questions introduce a very dangerous segregation into the 
“us” and “them”, a segregation that the cultural anthropology and the 
whole intellectual base, giving rise to culture animation, try to deal 
with. It is a constant dream of a utopia, in which there is no segre-
gation, in which there is a longing for brotherhood. I use the word 
“utopia” consciously. I like this word and I think that every animator of 
culture has their utopia and tries to define and implement it.

Another danger I sense in this question is the threat of cul-
tural colonialism, a threat not only to the animation actions but 
to the cultural actions in general – a “white man” brings some 
specific vision of culture and imposes it on others. Thus, the 
problem of overcoming colonialism is immensely important. The 
�nglish use the term “cultural imperialism”, which can be un-
derstood as those who have money, power and means impose 
a certain cultural model on others. As long as cultural anima-
tors do not see these dangers very clearly, culture animation 
– in disguise of an encounter with the Other one – will function 
according to the colonial-imperialistic pattern. These are strong 
words but this is how it is defined.

Consideration of the sense of animation should include a ques-
tion about an encounter between human beings. In other words 
– how to create a situation of an authentic encounter between the 
“I” and another “I”? To what extent, in our practice, do we realize 
this fundamental need of building deep and creative relations be-
tween people (today called “relational projects”)?

We frequently ask ourselves the question of the skills of a cul-
ture animator – should this person have any basic skill God en-
dowed them with? A skill that the animator trainers should be able 
to spot and strengthen? �or me, it is an authentic need and a skill 
of communication with another human being – one can work on 
this but it cannot be formed in the course of a university education 
process. A person who does not have the need of working with 
others or derive joy and satisfaction from such work will never be 
a good animator, similarly as a person insensitive to colours can-
not be a good painter.
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Animacja w przedsiębiorstwach
Ania Bas 

1 rok. Tylko tyle czasu do tej pory spędziłam realizując projekty z pracownikami 
firm.
2 firmy, z którymi do tej pory współpracowałam to: Vestas Blades, która pro-
dukuje śmigła do elektrowni wiatrowych na wyspie Wight w Anglii, i Labein, 
centrum badawcze z Bilbao w Kraju Basków.
3 powody, dla których to robię: bo to teren wymagający i nie do końca odkryty; 
miejsce, gdzie można się sprawdzić; środowisko, w którym oczekuje się konkret-
nych i mierzalnych rezultatów, a ja ich rzadko dostarczam.
4 pytania, które sobie prawie codziennie zadaję: „co” jest animacją, „jak” i „po 
co” animować i „co ja tu właściwie robię”. Odpowiedzi często się zmieniają. Moje 
obecne „po co” brzmi: dlaczego nie? Większość dorosłych ludzi spędza 1/3 życia 
w pracy, więc wydaje się, że to idealne miejsce do animacji. „Jak” jest pytaniem 
otwartym. Animacja, według mnie, jest ciągłym szukaniem odpowiedzi i próbo-
waniem nowych metod. „Co” ja tu robię? Kolaboruję.
5 zdań na temat kolaboracji: Moje projekty określam mianem „kolaboracji artystycz-
nych”, bo z punktu widzenia tzw. sztuki wysokiej jest to współpraca z „wrogiem“, 
ludźmi spoza kręgu wybranych, utalentowanych i wykształconych artystów. Pracuję 
głównie w Wielkiej Brytanii, gdzie animacja sytuuje się gdzieś pomiędzy community 
arts a social engaged practice, i widziana jest jako odprysk sztuki. Często – sztuka 
gorsza, bo dopuszczająca udział zwykłych ludzi w jej powstawaniu. Właśnie zwykły 
człowiek, który to niby nie rozumie, nie wie i nie ma talentu, jest moim sprzymie-
rzeńcem. Kolaboruję na wiele różnych sposobów i używając różnorakich mediów, 
starając się znaleźć granice tych kolaboracji, stąd chyba moje upodobanie do poszu-
kiwania wciąż nowych miejsc i ludzi, z którymi mogłabym współpracować.
6 bardzo ogólnych zasad moich kolaboracji: (1) Współpracę zaczynam od słu-
chania, zadawania pytań i poznawania ludzi. (2) Zakładam, że to, co robimy, jest 
wspólne. (Autorstwo leży gdzieś pomiędzy. Nie jest tak ważne, kto i co wymy-
ślił, ale co i jak się robi.) (3) Najważniejszą dla mnie rzeczą podczas projektów 
jest „robienie” i to, co pozostaje z tego „robienia” w ludziach, z którymi pracu-
ję. Fajnie, gdy pozostaje wola zmiany i myślenia. (4) Zawsze staram się, żeby 
współpraca była projektem, bo to zakłada tymczasowość, nakłada ramy na to, 
co, kiedy, gdzie, jak długo, z kim i jak robimy. Ramy przynajmniej teoretycznie 
pozwalają na utrzymanie dystansu wobec całego tego zamieszania. (5) Dążę do 

tego, by nadać projektowi partnerski status i nie zostać zakwalifikowaną jako 
„wodzirej”. (6) Nie robię rzeczy, w które nie wierzę.
7 niespójnych refleksji na temat współpracy. (1) W Wielkiej Brytanii praca w fir-
mie od razu ustawia mnie w relacji colleague (kolega z pracy); ta metka ma swoje 
ograniczenia, np. nikt nie odpowie na mojego maila ani nie odbierze telefonu 
poza godzinami pracy, a ja często siedzę nad projektem w nocy. (2) Spora część 
„robienia” jest skazana na obojętność lub krytykę. Krytykę lubię, bo z krytykami 
ciekawie się rozmawia. Uczę się więcej od ludzi, którym nie podoba się to, co 
robię, niż od tych, którzy akceptują każde posunięcie. (3) Projektowa „społecz-
ność” rośnie z każdym tygodniem i składa się z tych, którzy sprzyjają projektowi 
i tych, którzy nie mogą się doczekać, kiedy on się wreszcie skończy. W Vestas 
w sumie zaangażowanych było ponad 100 osób. W Labein obecnie grupa liczy 
31 aktywnych osób, a drugie tyle intensywnie przygląda się projektowi. (4) Naj-
trudniejsze to wierzyć w to, co się robi. Umieć przetopić wątpliwości w coś kon-
struktywnego. (5) Uczyć się. (6) Nie patrzeć na projekty jako na zmagania – to 
współpraca. (7) Moje kolaboracje nie są po prostu „pracą”, ale nie są też „misją”. 
Mam do moich przedsięwzięć podejście dość egoistyczne – lubię to, co robię, 
więc chcę to robić. Jak przestanę lubić, znajdę sobie coś innego. 

Więcej:
www.aniabas.blogspot.com

Projekt z Labein:
disanialia.blogspot.com
www.disonancias.com/en

Projekt z Vestas Blades:
sites.a-n.co.uk/artists_talking/projects/single/379478
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Animation in enterprises 
Ania Bas 

1 year. Only that period of time I have spent until now executing projects with 
the employees of companies.
2 the companies, with which I cooperated up to this time are: Vestas Blades, 
which produces propellers for wind power station on the island Wight in Eng-
land, and Labein, research centre from Bilbao in the Basque provinces. 
3 reasons, for which I am doing this: because this is a demanding and not ful-
ly discovered territory; the place, where one may test oneself; environment, in 
which one awaits definite and measurable results, and I provide them rarely.
4 questions, which I ask myself almost every day: „what” is animation, „how” and 
„what for” should we animate and „what am I doing here anyway”. The answers 
change frequently. My current „what for” sounds: why not? Most adults spend 
1/3 of their life at work, therefore it seems to be a perfect place for animation. 
„How” is an open question. Animation, in my opinion, is the constant search for 
answers and testing new methods. „What” am I doing here? Collaborating.
5 sentences concerning collaboration: I call my projects „artistic collabora-
tions”, because from the point of view of so called ‘high art’ this is a coo-
peration with the „enemy“, people from outside the circle of the chosen, 
talented and educated artists. I work mainly in Great Britain, where animation 
is located somewhere between community arts and social engaged practice, 
and is seen as the spin-off of the art. Often – the worse art, because it allows 
the participation of ordinary people in its creation. Exactly the ordinary man, 
who seemingly doesn’t understand, doesn’t know and has no talent is my 
ally. I collaborate in many different ways and with the use of diverse media, 
making efforts to find the boundaries of these collaborations, thence pro-
bably my inclination for continually searching new places and people, with 
whom I could cooperate.
6 very general principles of my collaborations: (1) I begin cooperation 
from listening, asking questions and getting to know people. (2) I assu-
me, that what we are doing is common. (Authorship lies somewhere in 
between. It’s not that important, who invented and what, but what and how 
it is done.) (3) The most important matter during the projects is to me „the 
making” and what remains from this „making” in people I work with. It’s 
great, when the will of change and thinking is what remains. (4) I always 
make efforts so that the cooperation is the project, because this assumes 
temporariness, lays a framework on what, when, where, how long with 
whom and how we are doing. The framework at least theoretically allows to 

keep distance towards this whole confusion. (5) I’m aiming at granting the 
project the partner status and not to be classified as a „dance leader”. (6) 
I don’t do things I don’t believe in.
7 incoherent reflections on the cooperation. (1) In Great Britain work at the 
company at once positions me in the colleague relation (colleague from work); 
this label has its limitations, e.g. nobody will answer my e-mail or pick up the 
phone after working hours, and I often sit on the project at nights. (2) A conside-
rable part of „making” is condemned to indifference or criticism. I like criticism, 
because talking to critics is interesting. I learn more from the people who do not 
like what I’m doing, than from those, who accept every move. (3) The project 
„community” grows every week and is composed of those, who favour the pro-
ject and those, who cannot wait till the project finally ends. In Vestas over 100 
people were involved altogether. In Labein currently the group numbers 31 active 
persons, and as much again are intensively observing the project. (4) The most 
difficult thing is to believe in what You do. Being able to melt down doubts into 
something constructive. (5) Learn. (6) Don’t see a project as a struggle – this is 
a cooperation. (7) My collaborations are not simply a „work”, but they also aren’t 
a „mission”. I have quite an egoistic attitude towards my enterprises – I like what 
I do, therefore I want to do this. If I stop liking it, I’ll find something else. 

more:
www.aniabas.blogspot.com

Project from Labein:
disanialia.blogspot.com
www.disonancias.com/en

Project from Vestas Blades:
sites.a-n.co.uk/artists_talking/projects/single/379478
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MP: Wracając do podstawowego pytania o podział na „my” i „oni”. 
On istnieje zawsze i złudzeniem jest my�l, że może go nie być. 
Należy raczej zapytać – jaką mamy tego �wiadomo�ć i co z tym 
robimy. Czy udajemy, że tego podziału nie ma, czy działamy rozu-
miejąc, co wzmacnia r�żnice, a co osłabia, czy też uważamy, że to 
dobrze, że jest wyraźny podział r�l i tak ma być? 

Na przykład — jedną z przyczyn, a nie skutk�w dyskryminacji 
jest podział wewnątrz grupy, społeczno�ci, jakiegokolwiek gremium 
– na dwie czę�ci. O tej, do kt�rej należymy m�wimy „my” — pozo-
stali to „oni”, nawet je�li dokonujemy podziału dla wygody, w do-
brej wierze lub losowo. Wystarczy to wiedzieć – aby nie umacniać 
podziału na podgrupy, bo ryzykujemy pojawienie się antagonizmu 
bez zewnętrznych powod�w. 

Może więc w gronie dydaktyk�w nie powinno zabraknąć, obok 
antropolog�w kultury, także psycholog�w, dzięki kt�rym zwiększy 
się �wiadomo�ć konsekwencji naszych działań, podejmowanych 
nierzadko w najlepszej intencji. Kolejny przykład — to zadbanie 
o takie warunki kształcenia i pracy w grupie, dzięki kt�rym pewne 
ramy bezpieczeństwa odsuną drzemiącą w każdym obawę przed 
kompromitacją. Je�li jako kadra stworzymy klimat, w kt�rym młodzi 
ludzie o�mielą się szukać nowych rozwiązań, nowych form, zmie-
niać przyzwyczajenia nie bojąc się, że w czasie tych poszukiwań 
ujawnią się ich słabe punkty — to może znajdą oni drogę do podej-
mowania działań społecznych bez obaw o własną niekompetencję. 
Paraliżujący jest lęk, że się okażesz bezradny wobec lokalnego 
konfliktu, albo że kto� zada ci pytanie, na kt�re nie znasz odpo-
wiedzi. A przecież takie ryzyko istnieje zawsze, kiedy pozwalamy 
innym m�wić „własnym głosem”. 

To jest pytanie o to, czy warto uzupełnić formułę kształcenia 
animator�w kultury o element psychologiczny, aby przyszli anima-
torzy lepiej rozumieli mechanizmy – czyli drogę, czy raczej koncen-
trujemy się na celu, pozostawiając spos�b realizacji przypadkowi, 
nawykom, wzorom przeniesionym od własnych pedagog�w, nie 
zawsze skutecznym … 
 
Joanna Zięba: Mam wrażenie, że dotychczasowe wypowiedzi unie-
ważniły pytanie „co to znaczy animować ludzi”, bo zniosły podział 
na animatora i animowanych, wskazały na aspekt samozwrotno�ci 

MP: Let us come back to the basic question of the segregation into 
“us” and “them”. The segregation is always there and it is an illusion 
that it might disappear. One should rather ask – what is our aware-
ness and what is it that we do about it? Do we pretend that this 
segregation is non-existent or do we act, understanding what it is 
that reinforces the differences and what it is that debilitates them? 
Do we find it positive that an explicit segregation of roles exists and 
is it the way it should be?

�or example – one of the causes, not results, of discrimination 
is a segregation inside a group, a community or any similar body 
into two parts. The one we belong to is called “us” – the remaining 
members are “them”. It happens even if we bring about segregation 
for the sake of convenience, in good faith or randomly. In order not 
to build up segregation in groups, it is enough to know this. We risk 
that some antagonisms will appear without any external reasons.

Perhaps, next to the anthropologists of culture, our community 
of educators should include also psychologists who could help 
us increase the awareness of the consequences of our actions, 
many times undertaken with the best intention. The next example 
is taking care of such conditions of education and work in a group 
that will provide certain framework of safety and override the fear 
of disrepute that is lurking inside every one of us. If, as a crew, we 
succeed in creating an atmosphere in which young people dare 
seek new solutions, new forms and they dare change their habits 
without the fear that their weak points will be revealed during this 
search – maybe then they will find the way to take social actions 
without the fear of their own incompetence. It is a paralyzing fear 
of helplessness in the face of a local conflict or that someone 
will ask you a question you do not know how to reply. We should 
remember that such a risk is always there, whenever we let others 
speak their “own voice”.

It is a question of whether it is worth to supplement the for-
mula of education for the animators of culture with a psychologi-
cal element, so that the future animators better understand the 
mechanisms, i.e. the way or, should we rather concentrate on 
the goal and leave the way of implementation to chance, habits, 
models transferred from their own educators, which are not al-
ways effective….?
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animacji. Kiedy pytamy o zmianę, do kt�rej dochodzi w działaniu ani-
macyjnym, okazuje się, że ta zmiana dotyczy tak ludzi, jak i samego 
animatora i żaden z uczestnik�w spotkania nie jest z tego procesu 
wyłączony.

MP: Zosia zaczęła rozmowę od „animacji człowieka” (a nie kultury) 
– rozr�żnienia dla mnie istotnego. Z punktu widzenia zawodowego 
koncentruję się na rozwoju człowieka, a sztuka jest raczej �rodkiem 
działania niż celem. Chociaż pracuję w instytucji kultury, w kt�rej 
jednym z moich zadań jest przerzucanie pomost�w między widzem 
i sztuką, tak naprawdę z tyłu głowy mam przekonanie, że podsta-
wową sprawą, dla kt�rej spotykam się ze studentami animacji jest 
pozytywna zmiana ważna zar�wno dla nich, jak i dla mnie, zmiana 
dokonująca się pod pretekstem kontaktu ze sztuką wsp�łczesną. 
Do tego stopnia chodzi o relacje, że w miejsce tradycyjnego okre-
�lenia „spotkań ze sztuką”, wprowadzili�my z Januszem „sztukę 
spotkania”.

ZD: Pójdźmy może tropem wypowiedzi Janusza, który moim zda-
niem rzeczywiście przedstawia wizję utopijną. Znamy przecież 
wszyscy projekty, które są kolonizatorskie, w których podział na 
„my” i „oni” nie został zniesiony, które polegają na realizacji w kilku 
miejscach w Polsce tego samego „gotowca”. Spróbujmy jednak, 
jak postuluje Janusz, mówić o „spotkaniu” i warunkach, w jakich 
może do niego dojść.
 
JO: Kiedy zaczynali�my pracę w Małopolskim Instytucie Kultury, 
byli�my wszyscy naturszczykami, nikt nie był wykształcony kierun-
kowo, nikt nie używał słowa animacja (ono chyba w og�le nigdy 
nie padło). Za to na pewno wszyscy byli�my nastawieni na spotka-
nie człowieka z człowiekiem. �undatorskimi hasłami było przyjęcie 
perspektywy widza oraz „kultura żyje w obiegu albo nie istnieje” 
i „stwarzać nowe szanse uczestnictwa w kulturze”. My�my się z tym 
ideowo utożsamiali, jechali�my z tym do ludzi i okazywało się, że 
co� nie gra, mimo że bardzo chcieli�my, żeby grało i usiłowali�my 
być bardzo uczciwi. Przyjeżdżali�my z propozycją otwartą, licząc 
na to, że zadane nam pytania ją dopełnią, że projekt zbudujemy 
razem z ludźmi, bo działanie powinno być – jak warkocz – plecione 

Joanna Zięba: I have the impression that the previous voices inval-
idated the question “what does it mean to animate people” because 
they desegregated the animator and the animated. They indicated 
the aspect of the self-reflexivity animation. When we ask about the 
change that takes place in the animation activity, it turns out that 
the change is related to both the people and the animator him-
self/herself and that none of the participants at the encounter are 
excluded from the process.

MP: Zosia started the conversation with “animating people” (and 
not culture) – for me an important distinction. �rom the professional 
point of view, I concentrate on human development, and art is rather 
a means of action than its purpose. �ven though I work in a cultural 
institution, in which, one of my tasks is to spread a platform between 
the spectator and art, the true conviction I have at the back of my 
head is that the crucial reason for my meetings with the students of 
animation is a positive change – important for them as well as for me, 
a change taking place under the pretext of a contact with modern art. 
The relations are so important that the expression of “encounters 
with art” have been replaced with “art of encounter”. 

ZD: Let us perhaps consider the statement of Janusz, who, to my 
mind, presents a really utopian vision. We all know projects of the 
colonization kind, in which the segregation into “us” and “them” has 
not been abolished and which are implemented in a few places in 
Poland in the form of the same, “ready-made” solution. Let us, as 
Janusz postulates, speak about the “encounter” and the conditions 
in which it may take place.

JO: When we started working at the Małopolski Instytut Kultury, 
we all had the natural predispositions for the job but none of us 
had undergone the specific education, none used the word “ani-
mation” (it was probably never used). Instead, we were all focused 
on the meeting between a human being with another human be-
ing. Our foundation mottos were based on taking on the perspec-
tive of a spectator, “culture is alive in circulation or it is dead” and 
“creation of new chances of participation in culture”. We identified 
with this ideology. We brought it to people and then, it turned out 

Książka.indd   47 4/14/08   9:48:14 AM



Ludzie/People

�8

wsp�lnie. I teraz my�lę, że w jaki� przewrotny spos�b okazywało 
się, że to wła�nie ta otwarta formuła była naszym „gotowcem”, a po 
tamtej stronie było na nią za wcze�nie. Bo chyba trzeba najpierw 
dopracować się takiej sytuacji, kiedy ta otwarta formuła stanie się 
możliwa dla obu stron. I to jest prawdziwe wyzwanie.

MB: Dla mnie ważnym aspektem działania jest autentyczno�ć 
uczestnik�w spotkania. To znaczy, że ja proponuję co� – co jestTo znaczy, że ja proponuję co� – co jest 
dla mnie naturalne, co lubię, w czym czuję się dobrze. A ty możesz 
z tego skorzystać. Zapraszam cię do spr�bowania. Mam takie poczu- takie poczu-
cie, że czasem najprostsza, ale konkretna propozycja może zdziałaćpropozycja może zdziałać zdziałać 
dużo więcej niż najbardziej wyrafinowany pomysł. Mam wrażenie, żenajbardziej wyrafinowany pomysł. Mam wrażenie, że Mam wrażenie, że 
często ten intelektualny bagaż bywa balastem, a wiedza wyniesionabywa balastem, a wiedza wyniesiona, a wiedza wyniesiona 
ze studi�w ogranicza. Nie potrafimy dosięgnąć ideału, kt�ry mamyogranicza. Nie potrafimy dosięgnąć ideału, kt�ry mamy potrafimy dosięgnąć ideału, kt�ry mamydosięgnąć ideału, kt�ry mamy ideału, kt�ry mamy 
w głowie i blokujemy się. A przecież wszystko sprowadza się dogłowie i blokujemy się. A przecież wszystko sprowadza się do 
spotkania. Przykład: jedziemy do Gozdowa, niewielkiej miejscowo-: jedziemy do Gozdowa, niewielkiej miejscowo-
�ci, gdzie mamy realizować ze studentami animacji kultury projekt 
dla społeczno�ci lokalnej. Studenci debatują nad tym, co będą ro-
bić z młodzieżą. Jedna ze studentek bierze ze sobą piankowe pałki, 
wszyscy się �mieją. Ona na to, że po prostu wzięła, może się przyda. 
Na miejscu czekamy na zaproszoną młodzież, trwa debata na temat 
pomysł�w działania, ale nikt nie przychodzi. Wszyscy siadają i za-działania, ale nikt nie przychodzi. Wszyscy siadają i za-, ale nikt nie przychodzi. Wszyscy siadają i za-
stanawiają się, co się stało. W tym czasie studentka z pałkami idzie się, co się stało. W tym czasie studentka z pałkami idzie, co się stało. W tym czasie studentka z pałkami idziestało. W tym czasie studentka z pałkami idzie tym czasie studentka z pałkami idzie 
na boisko, gdzie znajduje grupę dzieciak�w, robi się zbiegowisko, 
rozkręca się zabawa z pałkami zmienionymi w miecze Jedi, bawią 
się nawet studenci – co� się dzieje, nawiązuje się kontakt, zaczyna co� się dzieje, nawiązuje się kontakt, zaczyna 
się przygoda. Grupa, kt�ra zebrała się przy piankowych pałkach,. Grupa, kt�ra zebrała się przy piankowych pałkach, 
będzie p�źniej aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach. Dlate- w naszych działaniach. Dlate-działaniach. Dlate-. Dlate-
go my�lę, że takie konkretne, proste pomysły są w pierwszym kon-, proste pomysły są w pierwszym kon- w pierwszym kon-
takcie bardzo ważne. I co istotne, naturalne – autentyczne wła�nie, I co istotne, naturalne – autentyczne wła�nie, 
trochę spontaniczne. 
 
MP: Jednak otwarte, bo ta studentka niczego nie zakładała, cze-
kała na możliwo�ci, nie analizowała swoich posunięć, po prostu 
działała. Zgadzam się, że nieograniczone pole możliwo�ci może 
być zbyt zagrażające i trudne do wypełnienia. Tak się na pewno 
dzieje, kiedy zbyt pojemna formuła nie daje żadnego konkretu, 
żadnego punktu oparcia, przez co nie zapewnia niezbędnych ram 

that something was wrong, even though we wanted so much that 
it worked and we did try to be very honest. We arrived with an 
open proposal counting on the questions from the people to fulfil 
our message, counting that we would build the project together 
with the people, because the action should be – like a braid – 
braided together. Now I think that in some untoward way it turned 
out that this open formula was our “ready-made” product and it 
was too early for it on the other side. One should first work on the 
circumstances in which such open formula is possible for the both 
sides. It is a true challenge.

MB: �or me, an important aspect of action is the authenticity 
of the participants at the encounter. This means that I propose 
something that for me is natural and I feel good at it. And you 
may use it. I invite you to try. I feel that sometimes even the 
simplest but concrete proposal may do much more than even 
a most sophisticated idea. I think that this intellectual luggage is 
often a ballast and the university knowledge imposes limitations. 
We cannot reach an ideal that we have in our head and we’re 
blocked. But then again, everything boils down to an encounter. 
An example: we are going to Gozdowo, a small place, where we 
are going to implement a project for the local community togeth-
er with the students of culture animation. The students debate 
on what they will be doing with the young people. One of the 
students takes with her soft sponge clubs, everybody is laugh-
ing. She says she just took them as they may come in handy. On 
the venue we are waiting for the young people we had invited. 
There is a debate on the ideas of activities but nobody is com-
ing. We all seat down and try to think of what has happened. In 
the meantime the student with the clubs is going to the playing 
field, where she finds a group of kids. A crowd gathers and they 
start playing with the clubs, now being Jedi swords. �ven the 
students are playing. Something is happening, a contact is es-
tablished, an adventure has started. The group which gathered 
at the sponge clubs will later actively participate in our actions. 
This is why I think that such concrete, simple ideas are very im-
portant in the first contact. And what is significant, natural – they 
are authentic, a bit spontaneous. 
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bezpieczeństwa. Pułapka dla rozwoju kreatywno�ci grupy, taki me-
chanizm hamujący, może się przejawiać w dw�ch aspektach: nie 
tylko w pełnej kontroli, w tym, że dążymy do panowania nad sytu-
acją, żeby sobie zagwarantować sukces. Hamująca jest r�wnież 
sytuacja odwrotna – całkowitej swobody, kt�ra nie daje żadnych 
punkt�w granicznych, żadnych jasnych zasad, czego�, co daje 
szanse skupienia się na inicjującym konkrecie. Zbyt duża swoboda 
i wolno�ć nie jest niestety konstruktywna... 

Wacław Sobaszek: Trudno nam chyba rozpoznać, jak to, co m�-
wimy, odnosi się do naszych praktyk. I co to jest animacja kultury? 
Dla mnie jest to co� tajemniczego, kto� kończy taką specjaliza-
cję, a potem idzie pracować, robi projekt, może wyjeżdża gdzie� 
w teren... Ale co wła�ciwie robi? Jaka jest tego istota? Ważna jest 
uwaga, kt�rą tu usłyszałem, że animacja znosi granicę między 
kulturą i terapią. Ot�ż prace animator�w kultury, �wieżo upieczo-
nych i tych z większym stażem, są ważne wtedy, gdy dopełniają 
moją działalno�ć artystyczną w terenie, czyli wła�nie znoszą gra-
nice. To wszystko w og�le dzieje się na jakim� pograniczu, dla-
tego tak trudno o tym m�wić. Czytam ostatnio książkę Zygmun-
ta Baumana Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, a w niej 
o dziewiętnastowiecznej koncepcji kultury, notabene wtedy ten 
termin się pojawił. Bauman opisuje kulturę jako co�, co poprzez 
zarządzanie i w związku z zarządzaniem podnosi społeczeństwo 
na wyższy poziom; to co�, z czym nadal się spotykamy, ten ro-
dzaj działania kulturalnego, animowania trwa nadal; w terenie jak 
i w stolicy. Bauman pisze też o tym, że jest taki rodzaj działania 
w kulturze, kt�ry ma sw�j początek w akcie �ci�le artystycznym 
i tutaj jest antynomia, bo jest to aktywno�ć, będąca w sprzecz-
no�ci z zarządzaniem, czyli w przypadku społeczno�ci lokalnej 
z działaniem samorządowc�w, firm, korporacji. Wydaje mi się, że 
tutaj warto odnotować obecno�ć sztuki, kt�ra jest w stanie za-
siać ferment w społeczno�ci lokalnej. W naszym do�wiadczeniu 
w ostatnim czasie nastąpił rozbrat między sztuką a władzą lo-
kalną. Tego typu język już się pojawił; jeszcze jaki� czas temu 
oczywista była dla młodego animatora wsp�łpraca z samorządem 
lokalnym, a przecież jest jeszcze druga możliwo�ć: działalno�ci 
artystycznej w sytuacji napięcia, walki w społeczno�ci lokalnej. 

MP: They are open, as this student never assumed anything. She 
just waited for possibilities, did not analyze her actions, she just 
acted. I agree that an unlimited area of possibilities may be risky 
and difficult to fulfil. This is certainly the case when an extensive 
formula does not offer any concrete, any foothold and thus, does 
not provide the necessary framework of safety. The trap for the de-
velopment of a group’s creativity, a withholding mechanism may 
manifest itself in two aspects: not only in full control, in our pursuit 
of control of the situation that may guarantee we will be success-
ful but also in the reverse situation – the situation of total freedom 
that does not impose any limitations, any principles, anything that 
gives a chance to focus at the initial concert. Too much freedom 
and loose, unfortunately, are not constructive…

Wacław Sobaszek: It is surely hard to recognize how our words re-
late to our practices. And what is the animation of culture? �or me, it 
is something mysterious. Someone acquires such specialization and 
then goes to work, runs a project, works in the field somewhere… 
But what do they actually do? What is the essence of what they do? 
The remark I heard here is important – that animation overrides 
the borders between culture and therapy. Now, the work of culture 
animators, those fresh ones and those with extensive experience, 
is substantial only when it supplements artistic activity in the field, 
meaning, when it breaks down the barriers. All this happens in some 
kind of a borderland and this is why it is so difficult to talk about 
it. I have been reading a book by Zygmunt Bauman, The Chances 
of Ethics in the Global World, which depicts the nineteenth-century 
concept of culture, when this term incidentally emerged. Bauman 
describes culture as a phenomenon which, through management 
and in relation to management, uplifts the society to a higher level; it 
is something we still see happening, this kind of cultural activity, ani-
mation still lasts, both in the field and in the capital. Bauman writes 
about a certain kind of cultural action that derives from a specifically 
artistic act. And here we have a paradox because this is an activity 
which is in conflict with management. In the case of a local commu-
nity, it is in conflict with the activities of the local government, com-
panies and corporations. It seems to me that it is worth to note the 
presence of art that has the capability of bringing about agitation in 
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Ponieważ pracujemy w terenie, jeste�my Don Kichotami – mi-
ło�nikami książek. W moim przypadku zaczęło się od Stanisława 
�incenza i doprowadziło mnie do Witolda Gombrowicza. Dlaczego 
akurat te nazwiska przywołuję? Bo �incenz był pasjonatem spo-
łeczno�ci lokalnej i Gombrowicz też nim był, a trzeba mieć pasję, 
żeby pracować w jakiejkolwiek społeczno�ci. W moim przypadku 
na początku był �incenz z arkadyjską wizją wsi, a p�źniej Gomb-
rowicz, czyli wizja infernalna – społeczno�ć lokalna jako piekło. 
On też robił wyprawy terenowe, jego pasją była zresztą zar�wno 
wie�, jak i strefy podmiejskie, przedmie�cia, zamieszkałe często 
przez przestępc�w, prostytutki... Tam gdzie my pracujemy, nie ma 
takich wyraźnych r�żnic między tym, co arkadyjskie, a tym, co in-
fernalne. Jest życie codzienne i cała konfiguracja zjawisk. A więc 
książki rozumiem jako nasze wyposażenie, a teksty jako materiał 
do pracy teatralnej, kt�ra cały czas ma jaki� związek z animacją 
kultury, kt�rej sens jest taki, że ona się dzieje w jakiej� społeczno-
�ci, na wsi. To przede wszystkim historia powstawania teatru, two-
rzenia widowni teatralnej w Węgajtach, kt�ra jest drogą rozwoju 
od okresu harmonijnego do okresu dysharmonii we wsp�łżyciu ze 
społeczno�cią lokalną.

ZD: W tym co mówisz, szczególnie o piekle i dysharmonii, poja-
wia się inny obraz tego spotkania, o którym tu mówiliście. Widzi-
my spotkanie, które może być nieudane, albo jest bardzo trudne. 
Czy różnice tych wizji wynikają z odmiennych warunków pracy? 
Wacek, jako jedyny z tu obecnych, jest unieruchomiony w pew-
nej społeczności, partnerzy animacyjnego spotkania są tu dani 
i niezmienni. Czy to by oznaczało, że projekty długotrwałe, per-
manentne są bardzo trudne lub niemożliwe, a o wiele prostsze są 
projekty krótkie, desantowe?

WS: Jeździli�my też na Suwalszczyznę, w Beskid Niski – istniejemy 
z naszą działalno�cią w r�żnych miejscach. Wracając do �incen-
za, z jego książkami pojechali�my do Bystreca na Huculszczyźnie 
i tam zaczęła się nasza praca, animacja wioski, kolędowanie, kt�re 
w rożnych formach trwa cały czas. Potem w Beskidzie Niskim wy-
darzyło się co�, o czym tu m�wili�my – społeczno�ć lokalna nas 
wybrała. Dotąd my sami wybierali�my r�żne wioski, w krajach takich 

the local community. �rom our experience, we know that recently 
there has been a breach between art and local authority. This kind 
of a language has already emerged; not long ago cooperation with 
the local self-government was obvious for a young animator. After all, 
there is another possibility: the possibility of artistic activity in a situ-
ation of tension, fight in the local community.

By working in the field, we are Don Quixotes – book lovers. In my 
case, it started with Stanisław �incenz and led me to Witold Gombro-
wicz. Why do I mention these names? Because �incenz was a hot-
head of the local community as well as Gombrowicz. It takes passion 
to work in any community. �or me, at the beginning was �incenz with 
his Arcadian vision of a countryside and later, Gombrowicz with his 
infernal vision – a local community as the inferno. He also went on 
excursions in the field. He was interested both in the countryside 
and suburban areas, often inhabited by criminals, prostitutes… In 
the places we work there are no distinct differences between what 
is Arcadian and what is infernal. There is just an everyday life and 
a configuration of different phenomena. Thus, I see books as our 
equipment and texts as our material for the theatre work that is con-
stantly related to culture animation. Its point is in the fact that it takes 
place in some community, in the country. Most of all, it is a history 
of formation of the theatre, the theatre audience in Węgajty, which is 
a way of development from the harmonious period to the disharmo-
nious period in the coexistence with the local community.

ZD: What you are saying, especially about the inferno and dis-
harmony, reveals a different picture of the encounter you talked 
about. Now, we see an encounter that may be unsuccessful or very 
difficult. Are the differences in these visions the result of different 
work conditions? Wacek, the only one of those present here is im-
mobilized in a certain community, the partners of the animation 
meeting are invariable. Could it mean that long-lasting and perma-
nent projects are very difficult or impossible, whilst the short-lasting 
projects are much simpler?

WS: We also went to the Suwałki region, to Beskid Niski – we 
are active in different places. Coming back to �incenz, we took 
his books to Bystrec in the Huculszczyzna region and started our 
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jak Macedonia, Białoru�, Szwajcaria... Ale wybrani zostali�my tylko 
w kilku miejscach, w Beskidzie Niskim i na Suwalszczyźnie. Jeste-
�my w tamtych miejscach u siebie i jeste�my jako zesp�ł zakorze-
nieni tam na tyle, że nie boimy się konfrontacji, silnych dysharmo-
nii, możemy sobie na co� takiego pozwolić.

JO: Z moich do�wiadczeń wynika, że im więcej spotkań i proce-
su, tym lepiej. Realizowali�my w Małopolskim Instytucie Kultury 
zamknięty w ramach czasowych projekt unijny Nowa Huta.rtf, po 
kt�rego zakończeniu z przerażeniem zrozumieli�my, że wła�nie 
teraz wszystko mogłoby się naprawdę zacząć. Bo pewne rzeczy 
już wiemy, bo pole zostało przygotowane. Dlatego zmienili�my 
strategię w przypadku program�w długotrwałych, kt�re finan-
sujemy sami, Muzeobrania czy Pierścienia św. Kingi. Tutaj też 
doszli�my do wniosku, że praca nad samym wydarzeniem i jego 
przygotowaniem to jedno, ale musimy się o wiele bardziej skon-
centrować na pracy z partnerami przez cały rok, bo tylko bycie 
w ciągłym kontakcie buduje prawdziwą relację i pozwala na rze-
czywistą wsp�łpracę.

JB: Zabrakło mi w wypowiedzi Wacka jednej rzeczy. Znając waszą 
działalno�ć, kt�rą od wielu lat obserwuję – my�lę, że dla was bar-
dzo istotne było do�wiadczenie kontrkulturowe. To, co robicie, jest 
konsekwencją do�wiadczenia kontrkulturowego, zakorzenionego 
w latach ��. i ��., kt�re było do�wiadczeniem niezmiernie istotnym 
dla wielu os�b. M�wię o tym w kontek�cie młodych animator�w, bo 
wydaje mi się, że ważna jest �wiadomo�ć do�wiadczenia, z kt�re-
go się wyrasta. 

To, przeciwko czemu my protestowali�my, to był wła�nie kolonia-
lizm i imperializm kulturowy, hierarchia w kulturze. Tworzyli�my, uży-
wając wsp�łczesnego języka „struktury poziome”, ruch komunowy... 
Wierzyli�my w sztukę, ekspresję, wolno�ć (słowo zupełnie zapomnia-
ne), walczyli�my o spotkanie wolnych ludzi. Dla mnie to, co się dzieje 
w Węgajtach, wyrasta z tej tradycji wolno�ciowo -kontrkulturowej. 

Oczywi�cie mogliby�my teraz zadać pytanie, jakie jest pokolenio-
we, głębokie, istotne przeżycie tych, kt�rzy teraz zaczynają, do jakiej 
tradycji oni sięgają... Z czego ma wyrastać siła animator�w dzisiaj? 
Bo jeżeli tylko z buntu przeciw popkulturze, kulturze pasywnej, to 

work there. It has had different forms, like animation of the village, 
carolling and it has lasted until today. Then, in Beskid Niski some-
thing happened, something we talked about – the local community 
chose us. Until then, we chose different villages by ourselves in 
countries such as Macedonia, Belarus, Switzerland… But we were 
chosen only in a few places, in Beskid Niski and in the Suwałki re-
gion. In those places we feel like home and as a team we anchored 
so strong that we are not afraid of any confrontation, vehement 
disharmony. We can allow this.

JO: �rom my experience, I know that the more encounters and proc-
ess, the better. In Małopolski Instytut Kultury we realized a �uropean 
Union project limited by the time framework, called Nowa Huta.rtf. 
After the completion of the project we understood with dismay that 
now everything could really start. It could start because now we know 
certain things, because the ground has been prepared. This is why 
we changed the strategy in the case of long-lasting programs that 
we finance on our own, Muzeobranie (Museuming) or Pierścień św. 
Kingi (The Ring of Saint Kinga). We came to the conclusion that work 
on the event and its preparation is one thing but we also have to be 
much better concentrated on our work with our partners throughout 
the whole year. Only by staying in constant touch can we establish 
a true relation and enjoy a true cooperation.

JB: One thing is missing in Wacek’s utterance. Knowing your activ-
ity, which I have been observing for many years now – I think that 
the counterculture experience has been always important to you. 
Your activities are the consequence of the counterculture experi-
ence, rooted in the ����s and ����s, which has been a very sig-
nificant experience for many people. I speak about it thinking about 
the young animators because I think that the awareness of one’s 
experience is important.

We protested against colonialism, cultural imperialism and hi-
erarchy in culture. By using modern language we created “hori-
zontal structures”, the communal movement… We believed in art, 
expression, freedom (a completely forgotten word). We fought for 
the encounter of free people. �or me, what is happening in Węgajty 
stems from this free counterculture tradition. 
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według mnie to jest za mało. Ta siła musi się brać z autentycznego 
do�wiadczenia, kt�re jest potem przetwarzane na praktykę. 

WS: Rzeczywi�cie, moja dusza jest rockowa! Dlatego bardzo 
się ucieszyłem, że tegoroczny festiwal filmowy Berlinale otworzył 
dokument o Rolling Stones. Ciekawe jest r�wnież wyłanianie na 
tym festiwalu ważnych temat�w wsp�łczesno�ci, np. obecnie są 
to: homoseksualizm, transseksualizm w krajach islamu. W moim 
my�leniu powraca więc kultura tradycyjna, z kt�rej wywodzi się 
społeczno�ć lokalna. Według mnie kultura tradycyjna powinna być 
konfrontowana z kulturą queer. Patriarchat kultury tradycyjnej wiele 
rzeczy wyklucza, przemilcza i ta strefa tabu nie jest niczym dobrym. 
Bardzo ważny jest dla mnie r�wnież temat, obserwowanego na co 
dzień, alkoholizmu. Pojawia się on tam, gdzie zaczyna się bezro-
bocie, bieda, beznadzieja. Jest tak, że albo aktywno�ć, albo alko-
holizm. Jak m�wił Gombrowicz, w społeczno�ci lokalnej wła�nie 
alkoholik jest reżyserem, czyli on zarządza. Ten i tego typu prob-
lemy są nie do pominięcia, kiedy się m�wi o animacji. Na pewno 
taka praca już się zaczyna, rodzaj konfrontacji z tym problemem, 
z pojedynczym człowiekiem. To jest zawsze spotkanie z jednym 
człowiekiem – dla mnie warunkiem tego, żeby praca była poważna, 
musi być to, że się pracuje z jednym człowiekiem.

MB: Je�li mogę o sobie my�leć, jako o tym młodszym pokoleniu, 
i je�li mogę odpowiedzieć na pytanie o to, co jest do�wiadczeniem, 
kt�re na mnie wpływa, a nie jest wyuczone... To jest osobiste do-
�wiadczenie, kt�re sprawiło, że zaczęli�my działać w okre�lonym 
gronie, a kt�re nazwałabym tęsknotą za wsp�lnotą, kt�rej trudno 
dzisiaj do�wiadczyć, zwłaszcza w dużych miastach. Ta potrzeba po-
czucia większej cało�ci, kiedy można co� dawać, ale i brać, kiedy 
nie jest się anonimowym. Dla mnie to jest ważna motywacja i my�lę, 
że dla wielu moich przyjaci�ł też: żeby wyjechać z wielkiego miasta 
i pojechać gdzie� w Polskę. Motywacje są dwojakie zresztą, to chęćdwojakie zresztą, to chęć, to chęćto chęć 
nie tylko dania, ale i otrzymania czego�, kt�ra jest r�wnie ważna.dania, ale i otrzymania czego�, kt�ra jest r�wnie ważna. czego�, kt�ra jest r�wnie ważna. 

JB: Marta powiedziała istotną rzecz. Zgadzamy się co do tego, że moż-
na się trochę animacji kultury nauczyć (czę�ć z nas wła�nie naucza-
niem się zajmuje), ale to nie wszystko. Przede wszystkim trzeba znaleźć 

TV Gozdowo 2007.
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Naturally, we could now ask the question: what is the deep and 
significant experience of the generation that is starting now, what 
tradition do they follow… What is the source of strength for the ani-
mators today? If it is just a protest against pop culture and passive 
culture, I think it is not enough. This strength must be based on an 
authentic experience, which is then used in practice.

WS: It is true. I have a rock soul! This is why I was very glad to hear 
that this year’s film festival Berlinale was open by a documentary 
on the Rolling Stones. Another interesting thing about the festival is 
that it opened a discussion on the important topics of the modern 
world, such as: homosexual and transsexual orientation in the Islam 
countries. I still think about the traditional culture that forms a ba-
sis for local communities. In my opinion traditional culture should 
be confronted with the queer culture. The patriarchy of the tradi-
tional culture excludes many things, conceals them. Such a taboo 
area is nothing positive. Another important topic is the topic of the 
generally present alcoholism. It emerges together with unemploy-
ment, poverty, hopelessness. It is either activeness or alcoholism. 
As Gombrowicz used to say, in a local community an alcoholic is 
the director, an alcoholic is the manager. This problem and similar 
ones cannot be omitted whilst speaking about animation. I am sure 
that such works have already started – such kind of confrontation 
with this problem, with an individual human being. It is always about 
an encounter with one human being – for me, the condition for the 
work to be serious is that I work with one human being. 

MB: If I may think about myself as a representative of the younger 
generation and answer the question what kind of experience in-
fluences me and is not learned … – It is personal experience. It 
made us act together in a specific group of people. I would call it 
a longing for a commune that is so difficult to experience nowa-
days, especially in big cities. This need to feel a wholeness, when 
you can give but also take, when you are not anonymous. �or me, 
it is an important motivation and I think it is the case for many of 
my friends: to leave the big city and go somewhere in Poland. The 
motivation is two-sided. It is not only the will to give but also the will 
to receive that is important. 

TV Gozdowo 2007.
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w sobie jakie� do�wiadczenie, jaką� tęsknotę, istotną my�l, przeżycie, 
a może książkę; co� na czym będziemy budować swoją karierę (tropę) 
animatora kultury. My możemy nauczyć techniki, dostarczyć „narzędzi”, 
ale podstawą jest fundament, na kt�rym się buduje swoją indywidualną 
�cieżkę. To, czego my uczymy, tak naprawdę jest dodatkiem.

MP: My�lę, że wszyscy tak jak Marta, musimy sobie odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego tu jeste�my? Ciekawe jest r�wnież to, o co 
pyta Janusz – o formujące do�wiadczenie wsp�łczesne, analogicz-
ne do kontrkultury. Moim zdaniem można się tu chyba odwoływać 
do demokracji, kt�rej bole�nie do�wiadczamy. Drugą taką spra-
wą jest praktykowanie partnerstwa prywatnie i zawodowo. Z tych 
dw�ch kategorii co� dla wsp�łczesnej rzeczywisto�ci wynika.

JB: Ale to są warto�ci, kt�re żywcem wyrastają z kontrkultury...

MP: Tak, ale i z psychologii humanistycznej, kt�ra jest jej r�wie�ni-
cą. M�wili�my też o kolonializmie i zaczęłam się zastanawiać, jaka 
jest r�żnica między animacją kultury a kolonializmem kulturowym? 
Idąc trochę na skr�ty: w kolonializmie jest tak, że kolonizator wy-
stępuje z punktu widzenia własnego interesu. „Kolonizator kultu-
rowy” chce na przykład zwiększyć społeczny udział w kulturze, bo 
to się zwr�ci w sprzedanych biletach. Rzadko my�li się o tym, że 
z tego wynika, lub dobrze by było, żeby wynikała rzeczywista indy-
widualna warto�ć; często stoi za tym jaki� interes: rozwoju kultury, 
nakład�w książek i innych rzeczy, kt�re co� tam w szyldach m�wią 
o odbiorcy, ale na og�ł polega to na tym, że nakład się zwr�ci, że 
będzie jaka� korzy�ć wymierna. Natomiast gdy m�wimy o animacji 
kultury i dla zilustrowania użyjemy sp�jnik�w — to zamiast „dla” 
mamy „z”. Interes ulokowany jest po obu stronach. Teraz możemy 
zadać pytanie, kto dał nam prawo, żeby�my lepiej wiedzieli, co jest 
dobre i potrzebnej osobie? Czy działanie dla niej, czy z nią? Czy 
w og�le potrzebuje kultury? Bo przecież ludzie naprawdę mogą 
być szczę�liwi nie chodząc do opery i nie czytając książek. Skąd 
wynika to przekonanie, że jest lepiej, jak chodzą?
JB: Podważasz model, w kt�rym wszyscy funkcjonujemy, ale pyta-
nie jest jak najbardziej zasadne..

JB: Marta has said an essential thing. We agree that one can learn 
some of culture animation (some of us teach it) but it is not every-
thing. Most of all, one should find in themselves some experience, 
some longing, an important thought, a book perhaps, something 
on which we will build our career as an animator of culture. We can 
teach a technique, provide “tools” but the basis is a foundation on 
which one builds their individual path. In reality, the things we teach 
are an addition.

MP: I think that we all, like Marta, have to answer the question why 
are we here? Janusz also asked about an interesting issue – about 
the shaping role of a contemporary experience that is analogous to 
the counterculture area. To my mind, here we can refer to the de-
mocracy that we experience so painfully. Another issue is practic-
ing partnership – in the private area and professionally. These two 
issues give rise to something for the modern reality. 

JB: But these are values which stem directly from the counter-
culture …

MP: Yes, but they also stem from humanistic psychology that is 
a contemporary of counterculture. We also discussed colonialism and 
I started thinking about the difference between the animation of cul-
ture and cultural colonialism. To cut a long story short: in colonialism, 
the colonizer acts with regard to their interest. A “cultural colonizer” 
wishes, for example, to increase social participation in culture as the 
return will be in the form of sold tickets. One rarely thinks that the effect 
is or should be a real individual value. �ery often there is some kind 
of an interest behind it: development of culture, editions of books and 
other things, which say something about the reader but in general it 
is all about the return on investment and some measurable benefit. 
When we speak about animating culture, we use the following words 
for illustration purposes – instead of “for” we use “with”. The interest is 
on both sides. Now we can ask the question: who gave us the right to 
know what is better and necessary for a person? Is the action done 
“for” or “with” them? Do they need culture at all? People can be really 
happy without going to the opera house or reading books. Why should 
we think that it is better when they go to the opera house?
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Animator wobec siebie 
David Sypniewski 

Nasze doświadczenie jest jednoznaczne: nie ma żadnych gotowych, zawsze 
skutecznych rozwiązań ani uniwersalnych „gotowców”, które ułatwią wejście w 
kontakt z uczestnikami projektu. Przy każdym nowym spotkaniu trzeba nauczyć 
się człowieka, którego się spotyka. Zasada, która działała w jednej grupie, okaże 
się bezużyteczna w innej. Trzeba – oczywiście – zaplanować przebieg i efekty 
naszej pracy, ale nikt nie może przewidzieć, co wydarzy się ponadto, a często wy-
darzenia niezaplanowane mają istotniejsze skutki niż te założone. Także dla nas.

 Według mnie najważniejszym narzędziem animatora kultury jest umiejęt-
ność patrzenia i dostrzegania. Na zewnątrz, ale również – a może przede wszyst-
kim – wewnątrz siebie. Tylko tyle i aż tyle.

Przede wszystkim należy umieć rozpoznać rzeczywiste, otaczające nas proble-
my na polu kultury (a nie wymyślać je) oraz mieć świadomość swoich umiejętności 
i pasji. Gdy już się to wie, należy znaleźć sposób, aby połączyć jedno z drugim, 
czyli zaprząc nasze zdolności do konkretnego problemu. Najważniejsze, by zawsze 
zaczynać od rzeczywistości, a więc od zbierania doświadczeń – nie od teorii. 

Projektu nie można wymyślić od początku do końca. On musi się zdarzyć. 
Nikt z naszego stowarzyszenia nie planował, że zostanie animatorem kultury. 
Animacja nam się przytrafiła i kolejne projekty wynikały bezpośrednio z tego, 
co akurat się działo, nad czym pracowaliśmy w teatrze, w jakim środowisku się 
znaleźliśmy, jaką niespodziewaną propozycje złożyła nam znajoma organizacja. 
Nie znajdziemy grupy docelowej siedząc za biurkiem.

Daniel Brzeziński, prezes naszego stowarzyszenia i aktor Teatru Remus, swój 
udział w projekcie dla uchodźców z Czeczenii zawdzięcza właśnie przypadkowi. 
Polska Akcja Humanitarna organizowała w ośrodku dla uchodźców w Lininie 
kursy zawodowe i języka polskiego, żeby pomóc Czeczenom zdobyć zawód i tym 
samym łatwiej zasymilować się w nowym społeczeństwie. Z prasy dowiedziała 
się o działaniach animacyjnych Teatru Remus i zaprosiła Daniela do współpracy. 
Gdy pytam go, dlaczego poświęca tyle czasu i pracy tej właśnie społeczności, 
opowiada mi o potrzebie poznania zupełnie odmiennej kultury, przejrzenia się w 
oczach obcego, ciekawości nieznanych tradycji, muzyki, tańców, potrzebie ros-
nącej w nim od bardzo dawna. 

Postronny słuchacz mógłby się zdziwić, że powody są tak egoistyczne, że nie 
ma mowy o współczuciu i altruizmie, o wojnie i ciężkiej sytuacji, w której znaleźli 
się uchodźcy w Polsce. Jest to pułapka stereotypowego myślenia, które zakłada 
fałszywy dualizm: albo pracujemy dla siebie, albo dla innych. W rzeczywistości 

ten podział nie istnieje. Praca z drugim człowiekiem powinna wzbogacać obie 
strony. Oczywiście, celem naszych projektów jest poprawa sytuacji Czeczenów 
w Polsce w sensie kulturowym i – pośrednio – psychologicznym i materialnym. 
To jednak pobudki wewnętrzne są motorem działania i motywacją do samodo-
skonalenia – także takiego, które wpłynie na pracę z „grupą docelową”, gdyż 
podwyższy nasze kompetencje i wachlarz działań.

Skupienie na sobie, na „ja”, wiąże się również z samodyscypliną. Podobnie 
jak człowiek teatru w opisach Eugenio Barby, tak animator kultury zawsze stoi 
sam przed swoim wyzwaniem. Powodzenie w realizacji celów zależy od tego, 
na ile będzie umiał się dostosować do zastanej sytuacji, wywrzeć odpowiednie 
wrażenie i zdobyć nową wiedzę. Czasami zaskakującą. Na drodze do realizacji 
projektów, które zdają się wymagać od nas głównie talentu artystycznego, może 
się okazać, że przyda się umiejętność wypełniania ministerialnych wniosków o 
dotacje, podstawy księgowości, a czasem i obsługa wiertarki. Ja, na przykład, 
musiałem nauczyć się kląć.

Animator kultury nie tylko wymyśla projekt i prowadzi działania w jego ramach. 
Przede wszystkim bierze na siebie odpowiedzialność za doprowadzenie projektu 
do końca. Według nas osoba, która wykonuje jedynie cudze plany, nie umie popro-
wadzić zespołu, nie wymyśla koncepcji, które mają zostać wprowadzone w życie, 
nie jest do końca animatorem kultury. Być animatorem kultury to być zarazem 
menadżerem i liderem. Tylko wtedy, gdy obejmuje się całokształt projektu, można 
całościowo, dogłębnie i skutecznie wpływać na rzeczywistość wokół siebie. 

Wraz z pełną odpowiedzialnością pojawia się jednocześnie poczucie wolno-
ści. Gdy będziemy gotowi do ciągłego rozwoju, świadomi swoich umiejętności i 
rzeczywistych problemów społecznych, zbierzemy pierwszy bagaż doświadcze-
nia – poczujemy, że wszystko jest możliwe. Gdziekolwiek nie powędruje nasza 
myśl, jakikolwiek projekt przyjdzie nam do głowy – będzie to już tylko kwestia 
wyboru drogi. 

Stworzyliśmy Stowarzyszenie Praktyków Kultury również po to, by wspoma-
gać młodych animatorów. By się „zdarzać” tym, którzy potrzebują impulsu do 
rozpoczęcia działania. Dlatego zapraszamy wszystkich do współpracy.

Tekst powstał w wyniku rozmowy Davida Sypniewskiego  
i Daniela Brzezińskiego o ich dotychczasowych doświadczeniach animacyjnych.
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Animator towards oneself 
David Sypniewski 

Our experience is unequivocal: there are no ready-made, always effective 
solutions or universal „cribs”, which will facilitate entering into contact with the 
participants of the project. At each new meeting one has to learn the person that 
one meets. The rule, which had an effect in one group will become useless in the 
other. One ought to – obviously – plan the course and effects of our work, but 
nobody can predict, what will happen beyond that, and frequently the unplanned 
events have more important effects than the assumed ones. Also to us.

In my opinion, the most important tool of the cultural animator is the abil-
ity to look and perceive. On the outside, but also – and maybe in the first place 
– within oneself. Only that and as much as that.

First of all one should be able to recognize the real problems that surround 
us in the sphere of culture (and not make them up) and be aware of one’s own 
abilities and passions. When one already knows that, one ought to find the way 
to connect one with the other, that is harness our skills to a specific problem. 
The most important thing is to always start from the reality, thus from collecting 
experiences – not from theory. 

A project cannot be invented from beginning to end. It has to occur. Nobody 
from our society planned, that they will become culture animator. Animation hap-
pened to us and the successive projects resulted directly from what was happen-
ing at that very moment, what we worked on in the theatre, in what environment 
we found ourselves, what unexpected proposal was put forward to us by a famil-
iar organization. We won’t find the target group just sitting behind the desk.

Daniel Brzeziński, the chairman of our society and actor of the Remus Thea-
tre, owes his participation in the project for the refugees from Chechnya exactly 
to coincidence. The Polish Humanitarian Organization organized in the refugee 
camp in Linin the vocational trainings and courses of Polish to help the Chechens 
gain profession and thereby easier assimilate in the new society. From the press 
it learned about the animation activities of the Remus Theatre and invited Daniel 
to cooperation. When I ask him, why he devotes so much time and work to this 
very community, he tells me about the need to get acquainted with a completely 
different culture, see oneself in the eyes of a stranger, the curiosity of unknown 
traditions, music, dances, the need that was growing in him for a very long time. 

The outside listener could be surprised, that the reasons are so egoistic, that 
there is no talking about compassion and altruism, about war and difficult situ-
ation, in which found themselves the refugees in Poland. It is the trap of stere-
otypical thinking, which assumes false dualism: either we work for ourselves or 
for the others. In fact this division doesn’t exist. Work with other person should 
enrich both parties. Obviously, the aim of our projects is the improvement of the 
situation of Chechens in Poland in the cultural and – indirectly – psychological 

and material meaning. However, the internal incentives are the motive force of 
activity and the motivation to self-cultivation – also the one, which will affect the 
work with the „target group”, because it will increase our qualifications and the 
range of activities.

Concentrating on oneself, on „me”, also involves self-discipline. Similarly like 
the man of theatre in the descriptions of Eugenio Barba, the cultural animator 
always stands alone before his challenge. Success in the realization of goals de-
pends on, to what extent he will be able to adapt to the existing situation, make 
an appropriate impression and acquire new knowledge. Sometimes astonishing. 
On the way to execution of the projects, which appear to require of us mainly the 
artistic talent, it may turn out, that the ability to fill in the ministerial applications 
for subsidies, the basics of bookkeeping, and at times the operation of drill will 
come in handy. I, for instance, had to learn to curse.

The cultural animator not only devises the project and conducts activities 
within its framework. First of all he assumes the responsibility for bringing the 
project to an end. In our opinion, the person, who executes only somebody else’s 
plans, is not able to lead the team, doesn’t invent the ideas, which are to be put 
into practice, is not quite a cultural animator. Being the cultural animator is being 
the manager and the leader at the same time. Only then, when one embraces the 
entirety of the project, one may comprehensively, deeply and efficiently affect 
the surrounding reality. 

Together with full responsibility simultaneously appears the feeling of free-
dom. When we are ready for the continuous development, aware of our skills 
and real social problems, gather the first personal experiences – we will feel, that 
everything is possible. Wherever our thought wanders, whatever project comes 
to our minds – it will be only the question of choosing the way. 

We have created the Culture Practitioners Association also to support the 
young animators. To „happen” to those, who are in need of an impulse to start 
acting. That is why we invite everyone to cooperation.

The text was created as a result of a conversation of David Sypniewski  
and Daniel Brzeziński about their animation experiences.
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MP: To znowu jest powr�t do pytania, o to, co my tak naprawdę 
robimy, bo może istotą tych wszystkich naszych działań, książek, 
sztuki, teatru itd. jest dotarcie do jakiego� ważnego miejsca, kt�re 
jest egzystencjalnie istotne z punktu widzenia szeroko rozumianej 
humanistyki. Czy m�wiąc o animacji kultury, uważamy, że to ona 
jest celem? Bo mam głębokie przekonanie, że działając w obsza-
rach sztuki, jako człowiek i z innym człowiekiem, co� się odbywa na 
dużo głębszym poziomie. 

Tak było w projekcie 4 x Pieróg – czyli władza dla wyobraźni, 
projekcie ze społeczno�cią lokalną podsiedleckiej wsi, do kt�rego 
zaprosili�my mieszkańc�w – rolnik�w. Powstała wystawa ich prac 
w muzeum w Siedlcach – ale to, co na trwałe zmienił ten artystycz-
ny z założenia projekt, to relacje między mieszkańcami, w wyniku 
czego powstała nawet droga. Nie wiedzieli�my, że ta droga jest 
problemem dla wsi. Wsp�lne działania tw�rcze zaowocowały po 
kilku miesiącach nieoczekiwaną konsolidacją społeczno�ci. To 
warto�ć pozaartystyczna i pozaprogramowa.
 
ZD: Muszę jednak zadać pytanie, które wytrąciłoby nas z tego 
dobrego samopoczucia, w które, jak mi się wydaje, popadliśmy 
podczas tej rozmowy. Przecież działania animacyjne można kry-
tykować przyrównując je do inżynierii społecznej, zarzucając im 
manipulację i rzutowanie perspektyw animatora na przedstawicieli 
społeczności lokalnej. Czy pozbawieni jesteście obaw i wątpliwo-
ści, czy w waszej praktyce pojawia się pytanie o uprawnienia ani-
matora do definiowania sytuacji? Czy istnienie takiego ostrzegaw-
czego dzwonka w głowie jest potrzebne?

MP: To, co m�wisz, jest związane z dwoma aspektami działania 
– z efektem i procesem, i z tym, czy skupiając się na procesie uwa-
żamy, że efekt jest mniej ważny, lub odwrotnie – dążąc za wszelką 
cenę do osiągnięcia założonego celu, lekceważymy znaczenie tego, 
co dzieje się po drodze. Chociaż celem może być sam proces, bez 
żadnych oczekiwanych namacalnych konkret�w. Musimy my�leć na 
początku o efekcie jako o celu, kt�ry jest kategorią wyznaczającą 
azymut działania. Natomiast czym� r�wnie ważnym jest droga, kt�-
rej warto do�wiadczać i się na niej skupiać. Jeżeli pytasz o to, czy 
masz prawo skonstruować swoją wizję, a potem z gotową diagnozą, 

JB: Now you are questioning the model in which we all function. 
But the question is justified…

MP: Again, we are getting back to the question of what it is that 
we actually do. Perhaps the essence of all these actions, books, 
theatre, etc. is to reach some place that is existentially important 
from the perspective of widely understood humanities. When we 
speak about animating culture, do we think that animating culture 
is the purpose? I am strongly convinced that by acting in the areas 
of art as a human being with another human being we can reach 
other, deeper levels.

Such was the case with the project called 4 x Pieróg – Power for 
Imagination. This project was for the community of a village near 
Siedlce, inhabited by farmers. We organized an exhibition of their 
works in the museum in Siedlce. The intention of the project was 
artistic but it led to permanent changes of a different nature for the 
village. It changed the relations between its inhabitants and even 
led to the construction of a road. We did not know that the road 
was such a problem for the village. Common creative actions led 
to unexpected consolidation of the community after a few months. 
This is a value beyond art or the program.

ZD: However, I have to ask a question that may destroy the good 
atmosphere or our conversation. Animation activities may be criti-
cized by comparing them to social engineering, by saying they are 
manipulative as the animator’s perspective is imposed on the rep-
resentatives of the local community. Are you deprived of fears and 
doubts or does your practice include the question about the ani-
mator’s right to define the situation? Do you need such a warning 
signal in your head?

MP: Your statement is related to two aspects of action –the effect 
and the process. It is also related to whether, while focusing on the 
process, the effect is less important or is it the other way round – by 
striving for the set goal by all possible means, we underestimate the 
meaning of what is happening on the way. The goal may, however, 
be the process itself, without any tangible concretes. At the begin-
ning we must think of the effect as our goal which shows us the 
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założeniem, przewidywaniem 
gdzie� wyruszyć, to mnie się wy-
daje, że nie ma żadnej innej moż-
liwo�ci! Musisz to mieć w sobie, 
bo co będziesz miała w to miej-
sce? Tylko problem polega na 
tym, czy pozwalasz komu� mieć 
też jego wizję, jego oczekiwania, 
jego cel i możliwo�ci – a także 
ograniczenia. Czy otwarto�ć na 
r�żnorodno�ć jest osłabiająca, 
czy wzmacniająca – to pytanie 
powraca i choć wydaje się ba-
nalne, a odpowiedź oczywista — 
w praktyce nie zawsze udaje się 
tak łatwo ominąć koleiny, nie i�ć 
na skr�ty, dopu�cić polifoniczno�ć 
w miejsce monologu.

WS: Chciałbym wr�cić do wątku 
konkretnych działań. Pytasz o ten dzwonek – to pytanie bardzo 
uniwersalne, trochę na zasadzie sine qua non. Chociaż potwier-
dzenie może nadej�ć z drugiej strony, ci ludzie mogą ciebie też 
wybrać, ale mam kolejne pytanie – co będzie jeżeli potem dojdzie 
do grubych nieporozumień i będziesz musiała dalej i�ć sama, 
znowu zdając się tylko na siebie. Chcę nawiązać do tego, co m�-
wiła Marta o wsp�lnocie. Wydaje mi się, że w tych działaniach 
lokalno-animacyjnych bardzo dużą rolę odgrywa odnawianie czy 
tworzenie więzi lokalnej. My pr�bowali�my na początku odnawiać, 
rekonstruować tę więź. Wydaje mi się jednak, że w tej chwili trze-
ba się koncentrować na tworzeniu jej od nowa, jakby na gruzach, 
na ziemi wypalonej, gołej, ale wła�nie na ziemi. Zobaczcie, jak 
się zmienia w tej chwili pejzaż kulturowy w Polsce pod wpływem 
tej dzikiej mody na budownictwo dowolne. Przepisy prawa tego 
nie ograniczają i pozwalają w najpiękniejszym zakątku zbudować 
najbrzydszą budowlę, własną, prywatną, otoczoną murem. Moim 
zdaniem, to budownictwo wynika z podobnej potrzeby tworzenia 
wsp�lnoty powiązanej z ziemią, tylko że tutaj ta potrzeba jest 

direction of our actions. Another 
equally important matter is the 
way that is worth experiencing 
and focusing. If you ask whether 
you have the right to construct 
your own vision and then to go 
somewhere with a ready diag-
nosis, assumption, expectation, 
it seems to me there is no other 
possibility! You have to have it 
inside you for what else will you 
have? The problem is whether 
you allow others also have their 
vision, expectations, their goals 
and possibilities as well as limi-
tations. Is openness to diversity 
a weakening or a strengthening 
feature? – this question is return-
ing and even though it seems 
trite and the answer seems obvi-

ous – in practice it is not always easy to avoid grooves, not to use 
a shortcut, allow polyphonicity in place of a monologue.

WS: I would like to return to the issue of the concrete actions. You 
are asking about the signal alarm – it is a very universal question, 
a bit of a sine qua non. �ven though the confirmation may come 
from the other side, these people can also choose you. But I have 
another question – what happens, if later there are serious disa-
greements and you will have to walk alone and again, you will have 
to count just on yourself. I would like to refer to what Marta said 
about a commune. It seems to me that renewal or creation of local 
relations is of great significance in these local animation activities. 
At the beginning, we tried to renew, reconstruct this relation. How-
ever, I think that now we have to concentrate on creating it anew, as 
if on the debris, on the burned-out ground, bare ground but ground 
itself. Can you see how the cultural landscape in Poland is chang-
ing right now? It is changing under the influence of the wild trend 
of free construction. The rules of law do not restrict it and allow 
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Heroes Zeros Twins and Nuns, Birmingham 2007.
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pomylona i szkodliwa dla krajobrazu. Ja w swojej pracy przekła-
dam to, co m�wiła� o wsp�lnocie na r�żne działania teatralne, 
stowarzyszone z fotografią, filmem, performancem czy z psy-
chologicznymi działaniami terapeutycznymi. Tam jest możliwe to 
„wszystko”, o czym m�wiła Majka – nieograniczona działalno�ć, 
dla kt�rej nawet „kultura” jest zbyt wąskim pojęciem. „Wszystko” 
jest możliwe tam, gdzie powstaje więź lokalna, a wiec zar�wno 
w przestrzeni wiejskiej, jak i miejskiej, bo tam r�wnież można 
odzyskiwać kontakt z ziemią. Dobrym przykładem są tu projek-
ty Joanny Rajkowskiej realizowane w Warszawie. Og�lnie rzecz 
biorąc z tą więzią lokalną jest jednak bardzo ciężko, możliwo�ć 
spotkania maleje. Wspominane tu marzenia generacji’�8 zakła-
dały bardzo szeroką perspektywę do zrealizowania, a ten zgloba-
lizowany �wiat, kt�ry działa pod ci�nieniem okre�lonych tendencji 
w polityce międzynarodowej, niesamowicie ją ogranicza.

JO: Chciałabym jeszcze wr�cić do tego „dzwoneczka”. Niestety 
nie mam w sobie takiej pewno�ci, o kt�rej m�wiła Majka. Przy-
wołam dwa przykłady. Prowadzimy program Dilettante, związany 
z amatorską aktywno�cią teatralną i kiedy po kt�rej� edycji popro-
sili�my sołtys�w o opinię, to jeden z nich napisał, że jest bardzo 
zadowolony, bo ten projekt wyciąga chłopc�w z baru. Wydarzyła 
się jaka� zmiana i to �wietnie, bo przecież chodzi nam o kon-
kretną zmianę w życiu i Dilettante jest dowodem na to, jak blisko 
może być od kultury do tych potrzeb, kt�re na drabinie Maslowa 
znajdują się bardzo nisko. Ale inna sytuacja miała miejsce, gdy 
realizowali�my program Pracownie Mistrza Jana, w czasie kt�-
rego pracowali�my gł�wnie z wykorzystaniem formuły gier RPG 
[Role Playing Game]. Był to cykl warsztat�w dla dzieci w bardzo 
małej miejscowo�ci – Przegini Duchownej, kt�ry obejmował sze�ć 
weekend�w intensywnej pracy. Podczas tych warsztat�w rosło we 
mnie przekonanie, że dokonuje się jaka� zmiana, co� się wyda-
rza, że rozbudzamy jakie� oczekiwania, potrzeby. Nie zdziwili�my 
się, gdy zapytano nas na końcu „no dobrze, ale za tydzień przy-
jedziecie znowu?”. A my musieli�my się przenie�ć w inne miejsce 
i pozostało we mnie poczucie, że zostały wywołane pewne prag-
nienia, na kt�re nie dali�my odpowiedzi. Uważam, że nie powin-
ny�my tego lekceważyć.

people to build the ugliest private building surrounded by a brick 
wall in the most beautiful of recesses. In my opinion such construc-
tion is a result of a similar need to form a community connected 
with the ground. Only, here this need is wrong and it is harmful to 
the landscape. In my work I transfer what you said about commune 
on different activities related to theatre, photography, film, perform-
ance or psychological therapy. �verything that Majka spoke about 
is possible in those activities – unlimited activity for which even 
“culture” is a narrow concept. “�verything” is possible where there 
is local bonds – both in the country and in the urban space because 
there you can also regain contact with the land. A good example 
are the projects of Joanna Rajkowska implemented in Warsaw. In 
general, it is very difficult to establish local bonds and the possibil-
ity of an encounter is becoming rare. The dreams of generation 
‘�8, which have been mentioned here, frequently assumed a very 
wide perspective to be realized and this global world, acting under 
the pressure of the tendencies defined in the international politics, 
tends to limit it immensely.

JO: I would like to resume this “signal bell”. Unfortunately, I do not 
have the certainty mentioned by Majka. I would like to quote two 
examples. The true Dilettante program is related to the amateur 
theatre activity. When, after one of the editions, we asked the heads 
of the village about their opinion, one of them wrote to us that he 
was very pleased as the project stopped the men from going to the 
local bar. Some change took place and it was wonderful because 
we seek a concrete change in life and Dilettante is a proof that the 
distance between culture and those needs, which are very low in 
the Maslow’s hierarchy, may be very short. A different situation took 
place when we were realizing the program called Pracownie Mis-
trza Jana (The Workshops of Master John), during which we worked 
mainly on the basis of the role play formula RPG [Role Playing 
Game]. It was a cycle of workshops for children in a very small place 
called Przeginia Duchowna that covered six weekends of intensive 
work. During these workshops I was acquiring a strong conviction 
that some change was taking place, that something important was 
happening, that we were arousing certain expectations and needs. 
We were not surprised when they finally asked us: ”ok, but next week 

Książka.indd   60 4/14/08   9:48:28 AM



Ludzie/People

��

JZ: To jest bardzo ważne pytanie – wiele działań animacyjnych toczy 
się rytmem projektu, ale czy to oznacza, że wraz z końcem projektu 
kończy się r�wnież praca animatora? Co zrobić z pewną więzią, za-
angażowaniem, kt�re zostały zbudowane? To jest też pytanie o od-
powiedzialno�ć za to, co się robi i za to, co się wywołuje. 

MP: Studenci specjalizacji „Animacja kultury” wracają do nas i m�-
wią: „Słuchajcie, my już wiemy, czego nie chcemy, teraz dajcie nam 
pracę”. To jest m�j największy zawodowy problem etyczny. Nie mu-
szę wyjeżdżać na wie�, wystarczy, że prowadzę zajęcia ze studen-
tami. Nie mam jednak takiego poczucia, że muszę im znaleźć pracę 
i że jestem za to odpowiedzialna. Nie cierpię też po nocach z tego 
powodu, że wybiłam ich z jakiej� koleiny, kt�ra doprowadziłaby ich do 
instytucji, gdzie pracowaliby inaczej niż teraz czują, że chcą. Nato-
miast powraca pytanie, kt�re w nas tkwi – czy mam ten sam projekt 
robić do końca życia, czy tylko rok i dwa miesiące, czy rok i cztery? 
Gdzie jest ta granica? To jest pytanie o odcięcie pępowiny.

MB: Dla mnie to też jest bardzo ważne i wiąże się z naszymi 
do�wiadczeniami. Od początku mieli�my mocne poczucie, że 
nie chcemy robić rzeczy jedynie kr�tkich, akcyjnych. Pierwszyjedynie kr�tkich, akcyjnych. Pierwszykr�tkich, akcyjnych. Pierwszy akcyjnych. Pierwszy. Pierwszy 
projekt, kt�ry zrobili�my sze�ć lat temu w Szydłowcu, naprawdę 
trwa cały czas. Czujemy, że możemy odej�ć z jakiego� miejs-Czujemy, że możemy odej�ć z jakiego� miejs-
ca wtedy, kiedy wiemy, że zostanie tam kto�, kto będzie działał 
dalej. Czasem są to działania podobne do tych, kt�re my roz-
poczęli�my, na przykład młodzi ludzie zakładają pracownię fil-
mu. Innym razem, mimo że pracowali�my z nimi, wykorzystując 
film – budują boisko. To nie ma znaczenia. Najważniejszy efektajważniejszy efekt 
stanowi fakt, że ruch trwa nawet po naszym wyjeździe. Wtedy że ruch trwa nawet po naszym wyjeździe. Wtedy 
czujemy się spełnieni. Je�li nie udaje się go osiągnąć, mamyJe�li nie udaje się go osiągnąć, mamy 
poczucie niepowodzenia. 

MP: Uważasz, że to jest wasza wina, że ponosicie za to odpowied-
zialno�ć?

MB: My�limy o tym trochę w kategoriach odpowiedzialno�ci, ale odpowiedzialno�ci, aleale 
też żalu, że nasze potrzeby i wyobrażenia się gdzie� nie spotkały. żalu, że nasze potrzeby i wyobrażenia się gdzie� nie spotkały.nasze potrzeby i wyobrażenia się gdzie� nie spotkały.. 
Działamy od sze�ciu lat i mamy już „nasze dzieci”, kt�re nie są już 

you will come again?”. But we had to go to another place and were 
sure, by then, that we had awoken a certain longing to which we did 
not give them a reply. I think that it should not be disregarded.

JZ: This is a very important question – many of the animation ac-
tivities are conducted in the rhythm of a project but does it mean 
that together with the end of the project the animator’s work is also 
over? What should happen to the bonds and involvement that have 
been built on the way? This is also a question about the responsi-
bility for what we do and what we trigger.

MP: The students of the specialization “Culture Animation” come 
back to us and say: Listen, now we know what we do not want. 
Now give us the job.” This is my biggest professional ethical prob-
lem. I do not have to leave for the countryside. It is enough that 
I teach the students. However, I do not feel that I should find them 
a job and that I am responsible. I do not have sleepless nights 
because I changed the direction of their path that would lead them 
to the work in some institution in which they would have a job dif-
ferent than they wish to have now. On the other hand, the question 
is recurring, the question that is within us – should I work on the 
same project till the end of my life or should I do it for a year and 
two months, a year and four months? Where is the border? This is 
a question about cutting off the navel-string.

MB: �or me, it is vital and connects with our experience. �rom the be-
ginning, we have felt that we do not want to carry out short, one-time 
actions. The first project that we realized six years ago in Szydłowiec 
is actually still existing. We feel that we may leave a place once we 
know that someone will stay there and keep working. Sometimes 
these actions are similar to those we started, for example, the young 
people set up a film workshop. At other times, even though we used 
film while working with them, they would build a playing field. It is of 
no importance. The most important effect is the fact that something 
is happening even when we leave. Then we feel fulfilled. If we cannot 
achieve this goal, we have the sense of a failure.

MP: Do you think that it is your fault and you are responsible for it?
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dziećmi, założyły swoje grupy, mają swoje stowarzyszenia, ciągną 
na r�żne sposoby co�, co my kiedy� zaczęli�my. Oczywi�cie cza-zaczęli�my. Oczywi�cie cza-
sem przychodzi kryzys – refleksja, że my już tego nie uniesiemy my już tego nie uniesiemy 
i że nie jeste�my w stanie kontynuować tego, co robili�my przezjeste�my w stanie kontynuować tego, co robili�my przez w stanie kontynuować tego, co robili�my przez 
całe lata, czyli w jakim� stopniu czuwać nad nimi. Ale można ichjakim� stopniu czuwać nad nimi. Ale można ich stopniu czuwać nad nimi. Ale można ichAle można ich 
wspierać na wiele sposob�w. Przychodzi taki moment, gdy czu-Przychodzi taki moment, gdy czu-
jemy, że czas co� zmienić, co� przeformułować. I to jest ważny, I to jest ważny, 
tw�rczy moment. 

MP: Moim zdaniem, to bardzo ważne, aby my�leć sobą. Pozwolić 
sobie zadbać o własne interesy, o własny komfort, o własne po-
trzeby. To nie jest jaka� misja, dla kt�rej damy się pokroić i oddamy 
ostatnią kroplę krwi.

MB: Dlatego m�wiłam o przyjmowaniu i wybieraniu siebie nawza-
jem, bo je�li w pewnym momencie co� nie zaiskrzy, je�li gdzie� 
włożyli�my bardzo dużo energii i mamy poczucie, że nic z tego nie 
wynika – a znamy takie wsie, gdzie nastąpił jaki� koniec i czujemy 
się zmęczeni, to odchodzimy. Nie jeste�my uparci.odchodzimy. Nie jeste�my uparci.

JB: Nie demonizowałbym jako� ponad miarę tego problemu. Pro-
jekt trwa czasami tydzień, czasami rok, ma początek, ma koniec. 
Podobnie chodzimy do kina, do teatru; czasami jest spektakl trzy-
godzinny, czasami tygodniowy. 

JO: Tylko, że do teatru decydujemy się i�ć sami, a tutaj teatr przy-
chodzi do ludzi...

JB: Mam nadzieję, że kryterium dobrowolno�ci uczestnictwa w pro-
jektach jest zawsze i wszędzie przestrzegane. Przywoływany już Bau-
man pisał, że w postnowoczesnym społeczeństwie funkcjonujemy 
w r�żnych projektach. Rozumiem, że ta diagnoza może być dla nie-
kt�rych nieczytelna; ale zwr�ćcie uwagę, że pisarze coraz czę�ciej nie 
m�wią, że piszą książkę, tylko że realizują projekt. Oczywi�cie ta nowa 
sytuacja wymaga od animatora pewnego kunsztu i wrażliwo�ci. Na 
przykład, nie może być tak, że w trakcie realizacji projektu wykształca 
się głęboka, silna, bardzo dynamiczna relacja, a my ją nagle ucinamy, 
przerywamy i wyjeżdżamy. To jest niedopuszczalne. Jednak general-

MB: We think about it from the perspective of responsibility but 
we also regret that our needs and visions have not met. We have 
been active for six years and we already have “our babies”, who 
are not kids anymore. They set up their groups, associations. They 
keep working in different ways on what we once started. Naturally, 
at times there comes a crisis – a reflection that we cannot lift it 
anymore and that we are not able to continue what we have been 
doing for years, that we cannot keep watching them anymore. But 
we can support them in many ways. There comes a moment when 
we feel that it is time we changed something, to reformulate some-
thing. And it is an important, creative moment. 

MP: I think that it is crucial to think by oneself and to allow oneself to take 
care of one’s own interests, comfort and one’s own needs. It is not any 
mission for which we let someone cut us and take our last blood drop.

MB: This is why I spoke about accepting and choosing each other 
because if something goes wrong at some moment, if we have 
used a lot of energy on some project and we feel that there is no 
result – and we know such villages, if we see that something ended 
and we are tired, we leave. We are not stubborn.

JB: I would not exaggerate this problem. Sometimes a project lasts 
a week, sometimes a year, it has a beginning and an end. Similarly, 
we go to the cinema, to the theatre; sometimes the spectacle lasts 
three hours and sometimes, one week.

JO: Only, we decide ourselves to go to the theatre and here, the 
theatre comes to the people…

JB: I hope that the principle of free participation in the projects is 
obeyed always and everywhere. The already quoted Bauman wrote 
that in the postmodern society we function in different projects. I un-
derstand that such diagnosis may be incomprehensive for some 
people but please, note that more and more often, writers do not 
say that they are writing a book but that they are realizing a project. 
Naturally, the new situation requires a certain craft and sensitivity. 
�or example, it should not happened that during a project a deep, 
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nie jest teraz tak, że te projekty się dzieją, nakładają się, przenikają, 
jedne się kończą, drugie zaczynają – takie są czasy.

WS: Od razu pomy�lałem, że po pytaniu: „Czy można tę wioskę 
już opu�cić?” może pa�ć kolejne: „A może piętna�cie lat p�źniej 
wr�cić tam?”. To nie musi być koniec. M�wisz o tych projektach, 
kt�re zawsze są możliwe, ale w pewnym momencie wkraczamy 
w fazę pytania – czy już co� zdziałali�my? Działamy tu już dzie-
sięć lat, ale czy już zdziałali�my? Trzeba samemu odpowiedzieć 
sobie na to pytanie.

JB: Odwołam się do sztuki, z jednej strony są arty�ci globalni, kt�-
rzy wystawiają od Nowego Jorku po Londyn, a z drugiej strony jest 
artysta w Anglii, kt�ry m�wi „nie, ja nigdzie nie jeżdżę, jak kto� chce 
poznać moją sztukę, to niech przyjeżdża do mnie”. On też mie�ci 
się w tym my�leniu projektami – jedne projekty są globalne, drugie 
lokalne. Możemy to lubić lub nie, one wszystkie są dopuszczalne 
pod warunkiem, że nie naruszają podstawowych zasad etycznych. 
To jest wła�nie siła tych działań: jedni pracują dziesięć lat w jednej 
wiosce, drudzy wpadają wieczorem – cała wioska tańczy do rana 
– po czym arty�ci się pakują i znikają. Tak jak cyrk czy Cyganie. Te 
postawy tw�rcze wynikają z r�żnych tradycji. 

WS: Przychodzi mi na my�l jeszcze jedno skojarzenie – rodzaj 
baskingu, sztuka puszczania baniek. Jedziemy gdzie� na wie�, 
realizujemy projekt, co zrobili�my – bańkę, kt�ra pęka, koniec. Ale 
to wła�nie może być �wietne – tylko to. Przy okazji podkre�liłbym 
natomiast potrzebę spotykania tych r�żnych pomysł�w praktycz-
nych w jednym miejscu. Brakuje spotykania się. Zawsze przecież 
istnieje możliwo�ć wymiany, jakiej� wsp�lnej realizacji. Idąc za tą 
wizją postmodernistyczną, potrzeba po prostu kojarzenia. To jest 
ważne w animacji kultury, wła�nie wiązka działań.

MB: My�lę, że ta wiązka jest pełna, je�li uda się w niej zawrzeć lu-
dzi z tego miejsca, w kt�rym realizujemy projekt, je�li to nie będzie, je�li to nie będzie je�li to nie będzieje�li to nie będzieto nie będziebędzie 
tylko nasz zmasowany atak. Dla mnie szczeg�lnie ważne jest by nasz zmasowany atak. Dla mnie szczeg�lnie ważne jest by. Dla mnie szczeg�lnie ważne jest by 
znaleźć człowieka, kt�rego potrzeby mogły być wcze�niej utajone,, kt�rego potrzeby mogły być wcze�niej utajone,potrzeby mogły być wcze�niej utajone, wcze�niej utajone, 
kt�ry w jaki� spos�b się ożywia i chce czego� więcej, czego wcze�-

strong and dynamic bond is established and we are cut this bond, we 
break it and we just leave. This is unacceptable. Nowadays, however, 
the projects are in progress, overlap each other, some projects are 
completed and some are started – this is a mark of our times.

WS: I immediately thought that after the question “Can we leave 
this village now?” there may be another question: ”And perhaps 
come back fifteen years later? It does not have to be the end. You 
speak about the projects which are always possible but at a certain 
moment we ask the question – have we achieved anything so far? 
We have been working here for ten years now but have we achieved 
anything? One should answer this question to themselves. 

JB: I will refer to art. On one hand, there are global artists who have 
exhibitions from New York to London. One the other hand, there is 
an artist in �ngland who says “no, I do not go anywhere. If someone 
wants to get to know my art, let them come to me”. Such artist also 
thinks in terms of projects – some projects are global, whilst others 
are local. We can like it or not. They are all permitted under the con-
dition that they do not violate the basic ethic principles. Such is the 
strength of these actions: some work ten years in one village, others 
visit the village in the evening – the whole village dance until the 
morning – then the artists pack and disappear, like a circus or Gypsy 
people. These creative attitudes stem from different traditions.

WS: One more association comes to my mind – a type of bask-
ing, playing with bubbles. We go somewhere to the countryside, 
we realize a project. What have we done? A bubble that broke. But 
this can be really great – only this. At the same time, I would like 
to emphasize the need of meeting these different practical ideas 
in one place. People do not meet enough. After all, there is always 
a possibility of some exchange, of some common realization. �ol-
lowing this postmodern vision, there is a great need of association. 
This is what is important in animation – joined actions. 

MB: I think that such actions are fully joined when we succeed in con-
necting the people from the place of the project, only if it is not our 
massive attack. �or me, it is particularly important to find a man whose 
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needs had been latent, who becomes more lively and wants something 
more, something that they did not want before. They get the virus of ac-
tiveness and become keen on doing something for themselves, for their 
place. The machine is launched. Then, I know that the work is done. 

WS: But you cannot leave them if you activated them.

MB: It is a matter of sensing whether someone is ready to be left 
alone. It is about sensitivity. Also, there are no black or white situ-
ations. Support can be provided in different ways. You can receive 
phone calls from time to time or come back to the place after a few 
years. �or example, last year we had a photography project called 
“Foto Polska” (Photo Poland). Within this project we visited those 
places we had been active in before. 

JB: I would like to emphasize one word that has been already men-
tioned – “sensitivity”. Animators of culture or artists working with peo-
ple, work also on themselves, on their sensitivity, on their emotions 
and they can refer only to them. During the project “Dom – moje cen-
trum świata” (Home – my centre of the world) in Supra�l, Majka and 
the students were going from house to house and asked people what 
home means for them. But they started by saying what home is for 
themselves. Thus, they worked with biographies, words. An artist from 
former �ast Germany, with whom I had the pleasure of working many 
years ago, coined a very beautiful sentence: “My imagination needs 
your imagination”. In Supra�l, an encounter of different people’s im-
agination certainly took place. By analogy we can say that animation 
is an encounter of sensitivities. So the question concerning the length 
of a project – whether it should last fifteen minutes or fifteen years is 
a question of the sensitivity we refer to in ourselves, the question of 
imagination. It is definitely not obvious that a long project is better than 
a short one. An excellent project on women was conducted in Supra�l 
by one of the students, Małgosia Gąsiorowska, a feminist. She asked 
women about their femininity. It could seem that in her punk attire, 
wearing leather and collars, she would not be accepted in a small 
town. But the situation turned out to be contrary. The women felt that 
the femininity she was curious about is not an elaborate, artificial prob-
lem and that she was really interested. Małgosia shared with them…

niej nie chciał. Zaraża się bakcylem działania, robienia czego� dla Zaraża się bakcylem działania, robienia czego� dla 
siebie i swojej miejscowo�ci. Machina została uruchomiona. Wtedy 
wiem, że praca została zrobiona.

WS: Ale jego też nie możesz opu�cić, je�li go uaktywniła�.
 
MB: To jest kwestia wyczucia, czy ten kto� jest już gotowy, żebyżeby 
zostać sam. To jest wrażliwo�ć. Nie ma też czarno-białych sytu-
acji. Czasem wsparcie można dawać na r�żne sposoby. Choćby 
odbierać telefony od czasu do czasu, albo wr�cić w jakie� miejsce 
po kilku latach. Na przykład w zeszłym roku robili�my projekt foto-
graficzny „Foto Polska“, w kt�rym odwiedzali�my na kilka dni tte 
miejscowo�ci, w kt�rych już kiedy� działali�my. 
 
JB: Chciałbym podkre�lić jedno słowo, kt�re już padło – „wraż-
liwo�ć”. Animator kultury, czy artysta, pracujący z innymi ludź-
mi, pracuje r�wnież na sobie, na swojej wrażliwo�ci, na swoich 
emocjach i jedynie do tego może się odwołać. Podczas projek-
tu „Dom – moje centrum świata” w Supra�lu, Majka i studenci 
chodzili po domach i pytali ludzi, czym jest dla nich dom. Ale 
zaczynali od tego, że m�wili, czym dom jest dla nich samych; 
odbywało się więc dzielenie biografiami, słowami. Artysta 
z NRD, z kt�rym wiele lat temu miałem przyjemno�ć wsp�łpra-
cować, Robert Rehfeldt ukuł bardzo piękne zdanie: „Moja wy-
obraźnia potrzebuje twojej wyobraźni”. Tam w Supra�lu odbyło 
się spotkanie wyobraźni. Przez analogię możemy powiedzieć, 
że animacja to jest spotkanie wrażliwo�ci! Zatem pytanie, czy 
projekt ma trwać piętna�cie minut, czy piętna�cie lat to jest 
pytanie, do jakiej wrażliwo�ci w sobie się odwołujemy, do jakiej 
wyobraźni. Wcale nie jest oczywiste, że projekt długi jest lep-
szy od projektu kr�tkiego. Świetny projekt o kobietach zrobiła 
w Supra�lu jedna ze studentek, Małgosia Gąsiorowska. Ona 
– feministka pytała kobiety o ich kobieco�ć. Wydawało się, że 
w punkowym stroju, w sk�rach i obrożach będzie w małym mia-
steczku nieakceptowana, a stało się wręcz odwrotnie. Kobiety 
czuły, że ta kobieco�ć, o kt�rą ona pyta to nie jest wyszukany, 
sztuczny problem, że to ją naprawdę interesuje. Małgosia się 
z nimi dzieliła… 
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MP: Powiedzmy wprost, co ona zrobiła i co tak naprawdę my 
robimy – dajemy ludziom naszą uwagę. Ważna jest �wiadomo�ć 
tego mechanizmu obdarowywania uwagą; zapraszamy ich, po-
�więcamy im czas, skupiamy się na nich choćby przez chwilę. 
Kiedy� kompozytor Jacek Ostaszewski na pytanie, czym jest 
sztuka odpowiedział, że sztuka jest uwagą, kt�ra przyjmuje 
formę i że to samo jest z miło�cią. Animatorowi potrzebna jest 
więc nie tylko wrażliwo�ć, ale �wiadomo�ć tego, jak �wiat jest 
zbudowany i jakie mechanizmy uruchamia. Nie chodzi o mani-
pulację, ale o zrozumienie, że pewne sytuacje muszą w taki, 
a nie inny spos�b zaowocować. Przywołam przykład innych 
uczestnik�w projektu w Supra�lu – Dominika Skrzypkowskie-
go i Grze�ka Lepianki. Pracowali z dziećmi z dom�w dziecka, 
kt�re zabiegały o ich uwagę w bardzo r�żny spos�b – chłopcy 
przeklinali, dziesięcioletnie dziewczynki paliły papierosy itd. 
Każde z nich szarpało naszych student�w w inną stronę, chcąc 
powiedzieć – „mną się zajmij, na mnie patrz, mnie po�więć 
uwagę”. Ci młodzi animatorzy mieli potworny problem, czy 
powinni z tymi dziećmi robić działania artystyczne, podczas 
gdy kompletnie nie są w stanie wpłynąć na zmianę ich sytua-
cji życiowej. Janusz m�wił „Spokojnie, r�bcie swoje”. Umacniał 
ich w tym, że dzieci z domu dziecka mają prawo wziąć udział 
w artystycznym projekcie. My nie jeste�my od tego, żeby je ad-
optować, czy rozwiązać ich problemy bytowe. Celem projektu 
Przewodnik po Supraślu była zmiana wyobrażenia o dzieciach 
z lokalnego domu dziecka i stosunku do nich. Do tej pory miały 
one złą opinię i kojarzone były wyłącznie z problemami. Dzię-
ki temu artystycznemu – wydawałoby się – projektowi nagle 
okazało się, że to, co pokazały dzieci, było szalenie atrakcyjne 
dla mieszkańc�w, kt�rzy poczuli, że na nich wła�nie została 
skoncentrowana uwaga, w tym wypadku dzieci z domu dzie-
cka. Patrząc na zdjęcia zrobione przez dzieci m�wili: „Patrz, 
moje okno, m�j ogr�dek”, „Zosiu, m�j pies”. Nagle obce dzieci 
stały się atrakcyjne, bo zauważyły „moje”. Nie m�wię, że całe 
życie musimy wzmacniać ludzi w tej ich potrzebie bycia za-
uważonym, ale okazuje się, że te deficyty zwłaszcza w naszej 
kulturze są cały czas obecne i dojmujące. Dzieci z domu dzie-
cka też inaczej popatrzyły na siebie; po raz pierwszy zostały 

MP: Let us say it directly, what has she done and what is it that we 
actually do ?– we give people our attention. It is important to be 
aware of this mechanism of giving others our attention. We invite 
people, devote our time to them, we focus on them even though 
for a moment. Once, the composer Jacek Ostaszewski, was asked 
what art is. He answered that art is attention that takes on a certain 
form. He added that the same is the case with love. An animator 
needs not only sensitivity but also an awareness of how the world 
is built and what mechanisms it triggers. It is not about manipula-
tion but about understanding that certain situations must lead to 
certain results. I will quote here the example of other participants 
in the project in Supra�l – Dominik Skrzypkowski and Grzesiek 
Lepianka. They worked with children from orphanages, who were 
trying to attract their attention in many different ways – the boys 
cursed, ten-year-old girls smoked, etc. �ach of them was pulling 
our students to a different side, as if saying – “take care of me, look 
at me, give your time to me”. These young animators had a serious 
problem of whether they should conduct artistic actions with these 
kids whilst they were not able to influence any change of their life 
situation. Janusz said: “Relax, do your job.” He strengthened their 
belief that children from an orphanage had the right to take part in 
an artistic project. We are not here to adopt them or solve their liv-
ing problems. The aim of the project called Przewodnik po Supraślu 
(A Guide to Supra�l) was to change the perception of, and the at-
titude towards the kids from the local orphanage. So far, they had 
a bad reputation and were associated only with problems. It seems 
that thanks to this artistic project it suddenly turned out that every-
thing that the kids did was extremely attractive for the community 
who felt that the whole attention was concentrated on them, in this 
case it was the attention of the kids from the orphanage. Look-
ing at the photographs made by the children they said: “Look, it is 
my window, my garden”, “Zosia, my dog”. Suddenly these strange 
children became attractive because they noticed the “mine”. I am 
not saying that all our life we should support others in their need 
of being noticed but it turns out that this deficit, especially in our 
culture, is constantly present and dominant. The kids also looked at 
themselves in a different way – for the first time they were invited to 
private houses. Only after years it may turn out how important was 
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zaproszone do prywatnych dom�w. Dopiero po latach może się 
okazać, na ile to działanie z dzieciństwa było ważne. Gdyby 
Grze� i Dominik byli wcze�niej �wiadomi tych mechanizm�w, to 
nie przeżywaliby tego tak ciężko. Może jednak dobrze, że cier-
pieli, bo gdyby nie czuli tak dużej odpowiedzialno�ci, to może 
nie włączyliby tego domu dziecka do sieci międzynarodowych 
dom�w dziecka, może nie wracaliby tam wraz z przyjaci�łmi 
przez następny rok, już z własnej inicjatywy, może te dzieci 
nie odbyłyby swojej ważnej podr�ży do Centrum Sztuki Wsp�ł-
czesnej, kt�rą oni zainicjowali? 

JB: Kr�tka instrukcja uzupełniająca. Gdy podczas innego projektu 
wchodzili�my do domu dziecka, to studenci pytali, co mają teraz 
robić? Co� zadać, o co� pytać? Powiedziałem: usiądźcie, tylko nie 
w grupie, ale jeden tu, drugi tam, trzeci gdzie indziej i czekajcie. Za 
pięć minut przyszedł pierwszy chłopiec, za siedem drugi, za dzie-
sięć trzeci, czwarty i zaczęło się dziać. Czyli czasami nie trzeba 
jakiej� wielkiej metody. Po�więcenie czasu i uwagi drugiemu czło-
wiekowi jest tutaj najlepszym początkiem.

this childhood experience. If Grze� and Dominik had been aware 
of these mechanisms earlier, it would not be so hard for them. Per-
haps, it is, however, better that they suffered because if they had 
not felt this huge responsibility, they would have never included this 
orphanage in the network of international orphanages. Perhaps 
they would have never come back there at their own initiative, with 
their friends in the next year. Perhaps these children would have 
never gone on their important journey to the Center of Modern Art 
that was initiated by the animators?

JB: A short supplementing instruction. During another project we 
entered the orphanage and the students asked what they were 
supposed to do. Should they give the children some task, ask them 
about something? I said: just seat in the room. Not in a group but 
seat around the room separately and wait. In a five minutes’ time 
the first boy came up. In seven minutes another one. Then a third 
and the fourth one. And it started happening. Sometimes no spe-
cial method is necessary. Giving your time and attention to another 
person is the best way to start.

ZD: Would you agree now to follow Majka and answer the ques-
tion that Marta has already answered – what is important for you 
in your work?

MP: I brought this subject so, I can start. When I was six years old 
I was taking care of a blind old woman. This woman was supporting 
her daughter who was in her ��s and was paralyzed. She would 
take three trams to get from Br�dno to Mokot�w to sell shopping 
bags. I had such needs from as early as than. I went to the universi-
ty to find out why I had those needs. I wrote a dissertation on altru-
ism (if altruism exists at all). In other words, I had it all somewhere 
in me. I will not explain now how it formed. I just know that I simply 
cannot function without acting for the benefit of other people. Such 
is my karma. I am happy that the fate, which was not easy for me, 
led me to this point. I have no other alternative. I just have to do this. 
Naturally, I benefit from this a lot. 

JB: Now, again I will refer to my small personal utopia I believe in. 
Gozdowo 2007.
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ZD: Czy na zakończenie rozmowy zgodzilibyście się pójść za na-
mową Majki i odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiedziała już 
Marta, co jest dla was ważne w tym, co robicie?

MP: Wywołałam ten temat, więc mogę zacząć. Gdy miałam sze�ć 
lat, opiekowałam się niewidomą staruszką, kt�ra mając na utrzy-
maniu sze�ćdziesięcioparoletnią sparaliżowaną c�rkę, przyjeżdża-
ła trzema tramwajami z Br�dna na Mokot�w sprzedawać siatki. Już 
wtedy miałam tego rodzaju potrzeby. Potem poszłam na studia, 
aby dowiedzieć się dlaczego miałam takie potrzeby. Napisałam 
pracę o altruizmie (o ile w og�le altruizm istnieje). Jednym słowem 
miałam to gdzie� w sobie, nie będę teraz tłumaczyła, jak to się 
ukształtowało. Wiem dobrze, że po prostu nie umiem funkcjonować 
bez działania na rzecz innych ludzi, można powiedzieć: taką mam 
karmę. Cieszę się, że los, kt�ry był dla mnie trudnym losem, tak 
owocuje. Nie mam alternatywy, muszę. Oczywi�cie czerpię z tego 
bardzo dużo.

JB: Odwołam się znowu do małej osobistej utopii, kt�rą noszę 
w sobie i w kt�rą wierzę, i kt�ra wyrasta z rodzinnej tradycji, 
i kt�rej się nie wstydzę – potrzeby robienia dobra. To, co robię 
jest związane z przekonaniem, że dzięki temu kawałek �wiata 
staje się lepszy.

JO: Powiem najpierw o pi�mie „Autoportret”, kt�rego do nie-
dawna byłam redaktorką naczelną. Była już tutaj mowa o buncie  
i o tym, że bunt to za mało. Ale to chyba raczej zależy od tego, co 
się z tym buntem robi dalej. „Autoportret” wyrasta wła�nie z nie-
zgody na otoczenie i z bardzo prostej potrzeby, żeby wok�ł było 
harmonijnie. Kiedy zakładałam pismo, chodziło konkretnie o prze-
strzeń wok�ł nas, o to, że jest brzydko i brudno, i jeżeli można to 
jako� zmienić, to ja to chcę robić, osobi�cie mi na tym zależy. Je�li 
za� chodzi o dyrektorowanie Małopolskim Instytutem Kultury, to 
jest to szersze zagadnienie, bo dotyczy wielu r�żnych progra-
m�w i projekt�w. Ważne jest tutaj moje prywatne przekonanie, że 
mamy przed sobą bardzo dużo możliwo�ci, że dużo da się zrobić. 
I trzeba za tym i�ć.

It stems from my family tradition and I am not ashamed of it – it is 
the need to do good. What I do, I do with a conviction that thanks to 
my work a piece of world becomes a better place.

JO: �irst, I will talk about the magazine called “Self-portrait”, the 
editor of which I was until recently. We have already talked about 
rebellion and the rebellion is not enough. But I think the more 
important thing is what you do with this rebellion. “Self-portrait” 
originates from lack of consent for the surrounding world and 
from the very simple need of harmony. When I was founding the 
magazine it was all about the space around us – about the envi-
ronment being ugly and dirty. If it could be changed I wanted to 
do it and I personally cared about it. If we speak about the work 
of the director of Małopolski Instytut Kultury, it is a wider issue 
because it is related to many different programs and projects. 
My private conviction is crucial here, my conviction that we have 
a lot of possibilities and that a lot can be done. And we must 
follow this path. 

Heroes Zeros Twins and Nuns, Birmingham 2007.
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WS: Do działalno�ci w społeczno�ci lokalnej co jaki� czas wracam, 
a potem od niej odchodzę. Odnajduję się w tym za każdym razem 
inaczej i pr�bowałem r�żnie to nazywać. W związku z tym zmienia-
li�my nazwę naszego teatru i zamiast przymiotnika „wiejski” pojawił 
się „projekt terenowy”. Kiedy� to też nazywałem „schodzeniem na 
ziemię” – gdy kolędnicy chodzą od domu do domu to, przy najgor-
szej pogodzie, przy złej porze roku, są jednak zawsze pod niebem, 
to daje zupełnie inne samopoczucie.

JZ: Nie jestem r�wnie do�wiadczona w działaniach animacyjnych, 
ale na podstawie tego, co udało mi się zrobić do tej pory mogę po-
wiedzieć, że bycie animatorem jest pewnego rodzaju do�wiadcze-
niem egzystencjalnym i m�wię to z całą powagą tego okre�lenia. 
Czuję jaką� głęboką rado�ć z udanej rozmowy, kt�ra pojawia się 
podczas spotkania z ludźmi i kt�ra sprawia, że to spotkanie wzmac-
nia nie tylko tych ludzi, ale także mnie. Z kolei to, co mnie najbardziej 
pociąga w r�żnych działaniach animacyjnych, to moment, kiedy na 
moich oczach komu� udaje się odkryć własną wyjątkowo�ć.

ZD: Animacja interesuje mnie jako działanie w tym obszarze kultu-
ry, kt�ry znajduje się poza mainstreamem. Widzę ją w kontaktach 
z ludźmi, kt�rzy nie są obecni w dyskursie dominującym, kt�rych 
często się nie zauważa i się ich nie słucha, a kt�rzy są aktywni lub 
odkrywają, że mają możliwo�ć i prawo działania. Ważna jest dla 
mnie mnogo�ć możliwych �wiat�w, a nie dominacja jednego �wiata.

Rozmowa odbyła się w Instytucie Kultury Polskiej UW  
w dniu 15 lutego 2008 roku.

WS: I come back to the activity in the local community from time to 
time. Then I leave it. �ach time I find myself in it in a different way. 
I tried to call it different names. As a consequence, we changed the 
name of our theatre and instead of the adjective “country” we used 
the name “field project”. I once called it also “stepping down on the 
ground” – when the carollers walk from a house to house in the 
worst weather and season. They are always, however, under the 
sky and this gives a totally different feeling. 

JZ: I am not equally experienced in the animation activities but on 
the basis of what I managed to do so far I can say that to be an ani-
mator is a certain kind of an existential experience and I say it with 
all respect to this expression. I am really happy when I can talk with 
people and it is a positive and fruitful conversation. Such meetings 
make those people stronger but it also makes me stronger. I am 
also satisfied with the animation activities when, in front of my own 
eyes, somebody manages to discover their own uniqueness. 

ZD: I am interested in animation as acting in the cultural area 
that is beyond the mainstream. I can see it in the contacts with 
the people who are not present in the dominating discourse, who 
are often not noticed and not listened to and who are active or 
discover that they have the possibility and the right to be active. 
What is important to me is the plurality of the possible worlds and 
not the domination of one. 

The conversation took place in the Institute of Polish Culture 
at UW on Feb 15th, 2008. 
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Animator wśród osób starszych
Zofia Zaorska 

W polskim społeczeństwie funkcjonują negatywne stereotypy starości – cho-
rej, smutnej, niepotrzebnej nikomu, której towarzyszą problemy zdrowotne, fi-
nansowe, rodzinne, kończące się śmiercią. Takiej starości wszyscy się boimy 
i nawet ten, kto chce się odnaleźć w ambitnej roli animatora, może niechętnie 
myśleć o ludziach, którzy po przejściu na emeryturę znikają z pola widzenia in-
stytucji społecznych, także kulturalnych.

Od 23 lat kieruję Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i moją życiową 
satysfakcją jest animacja wśród osób starszych. W tej zróżnicowanej wiekowo, 
zawodowo i materialnie grupie istnieje jedna wspólna potrzeba: bycia z ludźmi 
w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze i znalezienia powodu, by wyjść z domu, 
ułożenia rytmu dnia, pogłębienia sensu życia.

Aby być animatorem wśród ludzi starszych, trzeba zrozumieć, że życie 
ma sens do końca i każdy chce je godnie przeżyć. Trzeba uświadomić sobie 
stereotypy i się ich pozbyć, najlepiej w bezpośrednim kontakcie z osobami 
starszymi. Znając własne zainteresowania, można zaproponować poznanie 
czegoś ciekawego kilku osobom. Tak zaczynałam kolejne działania: odszuku-
jąc sojuszników, pomocników, a wreszcie kontynuatorów pracy przy realiza-
cji określonego celu.

 Najtrudniejszym zadaniem animatora działającego wśród osób star-
szych jest znalezienie lidera grupy, który będzie kontynuował i rozwijał 
określone wcześniej cele. W tej grupie nie można zwracać uwagi na do-
świadczenie zawodowe, bo np. w Lublinie chemiczka świetnie prowadzi 
Zespół Wiedzy o Sztuce, organizuje wycieczki, inżynier specjalista od 
szkód górniczych organizuje punkt doradztwa, a fizyczka Klub Aktywnego 
Seniora. Wszystkie te osoby podjęły się nowych zadań, ale miały jedną 
wspólną cechę: potrafiły nawiązać kontakt z ludźmi, zachęcić do współ-
pracy, wytrwać w roli organizatora otwartego na inicjatywy i różne reakcje 
członków grupy.

Jak takich liderów odnaleźć? Kiedy wycofać się z bezpośredniej animacji? 
Z moich doświadczeń wynika, że w procesie animacji – pozyskiwania chętnych 
do podjęcia i przejęcia działania – warto zadbać o kilka spraw.

Najpierw w bezpośrednich kontaktach, rozmowach o problemie, staram się 
wyłonić małą grupę zainteresowanych tym, aby coś robić, coś zmienić. Nauczyłam 
się dystansu do chętnych początkujących, którzy szybko się zapalają i szybko znika-
ją. A to stan zdrowia własny lub kogoś w rodzinie, a to wyjazd do sanatorium, a to 
szansa na dorobienie do emerytury i już z usprawiedliwieniem „na razie nie mogę” 
osoba znika. Część osób jednak zostaje.

Dbam, aby każde spotkanie zbliżało ludzi do siebie. Dlatego stosuję różne 
metody integracyjne i pilnuję, by każdy mógł zabrać głos, powiedzieć coś od 
siebie, aby poprzez zabawę odblokowały się emocje, by było sympatycznie, a jed-
nocześnie konkretnie.

Kiedy podejmujemy decyzję o planie, konkretnym zadaniu zawsze poddaję 
pod dyskusję swoje propozycje, uważnie słucham uwag. Ludzie starsi surowo 
oceniają, czy czas został dobrze wykorzystany i czy warto było przyjść na spot-
kanie. Uważnie przyglądają się sobie nawzajem i animatorowi, zawsze porównują 
z osobistymi doświadczeniami, ale też z wdzięcznością reagują na autentyczne 
zaangażowanie i dobre przygotowanie. 

 Ludzi poznaje się w działaniu – dlatego animując grupę poświęcam dużo 
czasu na to, by pomóc jej zrealizować kilka konkretnych działań. Staram się pro-
ponować coś nowego, atrakcyjnego, ale zwykle zaczynamy od tego, co znane. 
Próbuję podziału na role, dzieląc odpowiedzialność pomiędzy chętnych. Zawsze 
daję możliwość wyboru i szansę na rezygnację w odpowiednim czasie. Ludzie 
starsi bardzo przeżywają swój udział w działaniu, czasami to ich przerasta psy-
chicznie i muszę czuwać, by mogli bezpiecznie się wycofać.

Wreszcie dostrzegam liderów, zaczyna dostrzegać ich także grupa i teraz 
pozostaje mi tylko ich wzmacnianie, pomoc w projektowaniu, rozwiązywaniu 
trudności i okazywanie szacunku dla włożonego trudu. Przychodzi czas, że już 
nie jestem potrzebna.

W tych kilku ważnych punktach starałam się pokazać swoistość podejścia do 
animacji wśród osób starszych. Pozostaje jednak tajemniczy obszar treści, ce-
lów i konkretnych zadań, które można podejmować. Nie ma tu gotowych recept 
poza teorią aktywności i teorią kompetencji. Pierwsza docenia rangę różnorod-
nej aktywności, która ma zastąpić pracę zawodową, druga mówi już konkretniej 
o potrzebie zdobywania, poszerzania kompetencji w zakresie: kultury fizycznej 
i wynikającej z niej troski o zdrowie, kultury umysłowej podtrzymującej zdolność 
uczenia się i rozwiązywania problemów oraz kultury bycia wśród ludzi i służenia 
im pomocą.

Obie teorie mają na celu utrzymanie jak najdłużej sprawności, możliwości 
radzenia sobie samemu, a także zdobywania satysfakcji z życia długiego i poży-
tecznego. Do realizacji tych celów nie jesteśmy przygotowani, ponieważ – poza 
spontanicznym rozwojem uniwersytetów trzeciego wieku – nie istnieje w Polsce 
system, który umożliwiałby zdobywanie tych kompetencji. Na razie ludzie starsi 
odnajdują się jeszcze w rodzinach, którym potrzebna jest ich pomoc. Ale już teraz 
i w niedalekiej przyszłości poszukiwać będą kontaktów pozarodzinnych i możli-
wości realizacji celów, które wzbogacą ich życie o wartości, na które wcześniej 
nie mieli czasu. Animatorzy kultury będą potrzebni.
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Animator among the seniors 
Zofia Zaorska 

In the Polish society function negative stereotypes of old age – sick, sad, 
useless to anyone, which is accompanied by health, financial, family problems, 
ending with death. We all fear such old age and even the one who wants to appear 
in the ambitious role of an animator, may think reluctantly of people who after 
retirement disappear from the eyeshot of social as well as cultural institutions.

I have been directing the University of Third Age in Lublin for 23 years and 
my life satisfaction is animation among the seniors. In this age, professionally 
and materially diverse group there is one common need: being in a friendly, 
secure atmosphere with people and finding reason to leave home, arrange the 
rhythm of the day, deepen the meaning of life.

In order to be the animator among the seniors, one has to understand, that 
life has a meaning until the end and everyone wants to go through it with dignity. 
One has to become aware of the stereotypes and get rid of them, it is desirable 
to do that in the direct contact with older people. Knowing one’s own interests 
one may suggest getting to know something interesting to several persons. In 
this way I used to start the successive activities: by finding allies, assistants and 
finally continuators of work at the realization of a determined goal. 

The most difficult task of the animator acting among the seniors is to 
find the leader of the group, who will continue and develop the previously 
determined goals. In this group one cannot pay attention to the professional 
experience, because, for instance in Lublin a chemist excellently leads the 
Team of Art Knowledge, organizes excursions, an engineer, expert in mining 
damages, organizes consulting point and a physicist the Club of Active Senior. 
All of these persons have undertaken new tasks, but they had one common 
feature: they were able to establish contact with people, encourage them to 
cooperation, persist in the role of organizer open to initiatives and different 
reactions of the team members.

How to find such leaders? When should we withdraw from the direct 
animation? From my experiences it follows, that in the process of animation 
– recruiting the willing to undertake and take over the activity – it’s worth to take 
care of few matters.

First, in direct contacts, conversations about the problem, I try to appoint a small 
group of the ones interested in doing, changing something. I have learned distance 
to the eager freshmen, who become enthusiastic and quickly disappear. Whether it’s 
the condition of health, one’s own or someone from the family, trip to sanatorium 
or a chance to do some moonlighting apart from the old age pension, and already 
the person disappears with the excuse „I can’t do this right now”. Still, part of the 
group stays.

I am concerned about the fact, that every meeting brings people closer 
together. That is why I employ various integrating methods and I make sure that 

everyone has the opportunity to take the floor, say something about themselves, 
to let the emotions unblock through amusement, so that it is pleasantly but at 
the same time substantially.

When we are taking a decision about a plan, a specific task, I always 
bring up my proposals for discussion, I attentively listen to the remarks. The 
elderly people harshly judge, whether the time was used properly and whether 
it was worth to come to the meeting. They carefully observe each other and 
the animator, always compare to their personal experiences, but also react with 
gratitude to the authentic commitment and good training. 

You get to know people in action – therefore while animating a group I devote 
a lot of time to help it realize several specific activities. I try to propose something 
new, attractive, but usually we start from what we are familiar with. I attempt to 
introduce part sharing, dividing the responsibility among the eager ones. I always 
give the possibility of choice and chance to resign in due time. The seniors are 
greatly concerned about their participation in the action, sometimes it surpasses 
them mentally and I have to be watchful, so that they can withdraw safely.

Finally I perceive the leaders, also the group starts to notice them and 
now I only have to strengthen them, help in planning, resolving difficulties and 
showing deference to the invested labour. There comes time, when I am not 
needed anymore.

In these few important points I tried to show the peculiarity of the approach 
to animation among the seniors. However, what remains is a mysterious area of 
contents, goals and definite tasks, which may be undertaken. There are no ready 
made formulas here except the theory of activity and theory of competence. 
The first one appreciates the importance of various activity, which is to replace 
the professional work, the second one already tells about a specific need of 
acquisition, broadening competences within the scope of: physical training and 
the concern for health that results from it, the mental culture supporting the 
capability to learn and solve problems and the culture of being among people 
and offering them help.

Both theories aim at preserving, for the longest possible time, the agility, 
ability to fend for oneself, as well as gaining satisfaction with long and 
advantageous life. We are not prepared for the realization of these goals, because 
– apart from the spontaneous development of universities of third age – the 
system, which would make possible the achievement of these competences 
doesn’t exist in Poland. For the time being, the seniors still find their place in the 
families, that need their help. But already now and in the near future they will be 
looking for contacts beyond the family and the possibilities to realize the goals, 
which will enrich their lives with the values, for which they earlier didn’t have 
time. The culture animators will be needed. 
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Ania Bas: in Poland the culture animator, in �ngland collaborative 
artist, the graduate of cultural studies with the specialization 
„Culture animation” in the Institute of Polish Culture UW. 
[www.aniabas.blogspot.com]

David Sypniewski: culture animator, member of Culture 
Practitioners Association. 
[www.praktycy.org]

Zofia Zaorska: the founder and honorary president of All-Poland 
Association of �ducators and Animators KLANZA, manager of the 
University of Third Age in Lublin.

Marta Białek: sociologist, journalist, culture animator, co-founder 
of the Association for Creative Initiatives „ę” and author of the 
publications dedicated to culture animation.
[www.e.org.pl]

Joanna Orlik: manager of the Małopolska Culture Institute in 
Krakow, co-founder of the „Autoportret” magazine.
[www.mik.krakow.pl]

Maria Parczewska (psychologist, art educator) and Janusz Byszewski 
(art educator): curators of the Laboratory of Creative �ducation of the 
Centre for Contemporary Art in Warsaw; for �2 years they have been 
organizing workshops „Designing creative situations” for students of 
culture animation of the Institute of Polish Culture, University of Warsaw.

Wacław Sobaszek: stage-manager, actor, musician, graduate of 
the history of art, co-founder of the „Węgajty” theatre.
[www.teatr.wegajty.go.pl]

Zofia Dworakowska: sociologist, teatrologist, cooperates with the 
specialization „Culture Animation” at the Institute of Polish Culture, 
University of Warsaw.

Joanna Zięba: cultural studies graduate, candidate for doctor’s 
degree at the Institute of Polish Culture University of Warsaw, 
president of the Stowarzyszenie „Katedra Kultury”.
[www.katedrakultury.pl]

Ania Bas: w Polsce animatorka kultury, w Anglii collaborative 
artist, absolwentka kulturoznawstwa ze specjalizacją „Animacja 
kultury” w Instytucie Kultury Polskiej UW.  
[www.aniabas.blogspot.com]

David Sypniewski: animator kultury, członek Stowarzyszenia 
Praktyk�w Kultury. 
[www.praktycy.org]

Zofia Zaorska: założycielka i honorowy prezes Og�lnopolskiego 
Stowarzyszenia Pedagog�w i Animator�w KLANZA, kierownik 
Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Marta Białek: socjolożka, dziennikarka, animatorka kultury, 
wsp�łzałożycielka Towarzystwa Inicjatyw Tw�rczych „ę” i autorka 
publikacji po�więconych animacji kultury.
[www.e.org.pl]

Joanna Orlik: dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w 
Krakowie, wsp�łzałożycielka czasopisma „Autoportret”.
[www.mik.krakow.pl]

Maria Parczewska (psycholog, art educator) i Janusz Byszewski 
(art educator): kuratorzy Laboratorium �dukacji Tw�rczej Centrum 
Sztuki Wsp�łczesnej w Warszawie; od �2 lat prowadzą warsztaty 
„Projektowanie sytuacji tw�rczych” dla student�w animacji kultury 
Instytutu Kultury Polskiej UW.

Wacław Sobaszek: reżyser, aktor, muzyk, absolwent historii 
sztuki, wsp�łzałożyciel Teatru „Węgajty”.
[www.teatr.wegajty.go.pl]

Zofia Dworakowska: socjolog, teatrolog, wsp�łpracuje ze 
specjalizacją „Animacja kultury” w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Joanna Zięba: kulturoznawca, doktorantka w Instytucie Kultury 
Polskiej UW, prezes Stowarzyszenia „Katedra Kultury”.
[www.katedrakultury.pl]
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Gozdowo 2007.
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Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie 
z ewaluacją i dokumentacją? Kolejne poziomy gry odpowiadają kolejnym etapom pracy nad 
projektem. Między startem a metą rozciąga się rozpisana na kroki droga animatora w działaniu. 

Powodzenia!

What to start the project works from? What should the first step be? How to handle the evaluation 
and documentation? The subsequent game levels correspond to the ensuing phases of project 
works. The animator’s actions proceed step by step from the start to the finish. 

Good luck!
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Projekt animacyjny zawsze zaczyna się 
od potrzeby działania, dokonania zmiany 
w przestrzeni społecznej, zaangażowania ludzi 
i współpracy z nimi. Od obserwacji rzeczywistości. 
Konkretne sformułowania i pomysły mogą 
narodzić się z nieskończenie różnych inspiracji. 
Oto jedna z dróg, którymi może pójść animator, 
wymyślając i realizując projekt.

An animation project is always started off by  
a need to act, to change the social space, 
to get others involved and to cooperate with 
them. It stems from the observations of the 
surrounding reality. Specific statements and 
ideas may be brought about by countless 
inspirations. This is one of the paths an 
animator may choose to follow while planing 
and implementing a project.
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Pierwszy krok może wynikać z dostrzeżenia i zdefiniowania 
potrzeb ludzi, którzy nas otaczają. 
Pomysł na projekt Gozdowo 2007 narodził się z odkrycia w Goz-
dowie grupy młodych ludzi, którzy mieli potrzebę, by coś zrobić 
dla swojej miejscowości, lecz nie mieli ani środków, ani odpowied-
nich narzędzi, ani konkretnego pomysłu. Również kontakt z miej-
scową szkołą potwierdził, że społeczność Gozdowa, a zwłaszcza 
młodzież, czeka na jakąś inicjatywę. To był punkt wyjścia do my-
ślenia o warsztatach i działaniach wpisanych w projekt.

The observation and definition of the needs that people around 
us may have provide an input for the first step. 
The idea of the Gozdowo 2007 Project was inspired by finding 
in Gozdowo young people who had a need to do something 
for their community, but they had neither the means nor 
appropriate tools and specific ideas. The information received 
at the local school confirmed that the community of Gozdowo, 
and especially its young members, are looking forward to 
some initiative. This was the starting point to think about the 
workshops and activities incorporated in the project.

W przypadku projektu Guide My Future o wyborze Goz-
dowa na miejsce realizacji projektu zadecydowała zna-
jomość z lokalnym liderem, nauczycielką aktywnie 
zaangażowaną w działalność na rzecz miejscowości. 
Dalszą pracę nad projektem poprzedziły dwie wstępne 
wizyty służące poznaniu miejsca, sformułowaniu zadań 
i zweryfikowaniu potrzeb.

Jak znaleźć właściwą społeczność?
How to find the right community?
In the Guide My Future Project Gozdowo was chosen 
because the organizers knew the local leader, a teach-
er actively involved in the community issues. Before the 
project was launched the organizers visited Gozdowo 
twice to get to know the place and, consequently, to for-
mulate the tasks and verify the needs.

Projekt/Project
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Oś projektu Guide My Future stanowiły warsztaty dające konkretne umiejętności i pobudzające kreatywność uczestników. Uczyli się 
oni angielskiego, pisząc wspólnie anglojęzyczny przewodnik po okolicy, robiąc zdjęcia, rysując mapy, rozmawiając z ludźmi, zasta-
nawiając się, czym jest dla nich przestrzeń, dom, rodzina i obcość. 
Podczas Śniadań Warszawskich odbył się szereg krótkich działań, interwencji wykorzystujących metody artystyczne prowa-
dzonych wspólnie z licealistami warszawskimi w przestrzeni miasta. Uczniowie pytali przechodniów o wspomnienia, ulubione miej-
sca, prosili o głosowanie na najlepsze hasło związane z dzielnicą lub opowiedzenie jakiejś historii. Zebrane informacje – przetworzo-
ne, w plastycznej lub literackiej formie – prezentowali gościom śniadania. Myśli mieszkańców Powiśla zapisane na małych kartkach 
papieru odleciały w niebo razem z latawcem, do którego ogona je przyczepiono. Wspomnienia mieszkańców Ochoty wypisano na 
kartonowym drzewie zakorzenionym mocno w ziemi-dzielnicy. 
Przygotowanie imprezy kulturalnej, wydarzenia przyciągającego mieszkańców miasta było celem stażu studentów animacji kultury 
w Birmingham. Wydarzenie nazwane Heroes, Zeros, Twins and Nuns miało pokazać obecność Polaków w Anglii w nowoczesny 
i ciekawy sposób. Miało pokazać, co dzieje się podczas spotkania dwóch kultur i dwóch sposobów myślenia. Prezentowane zdjęcia, 
fragmenty filmów video, akcje artystyczne przygotowane podczas stażu stały się narzędziami animacji, pobudzenia do dialogu, 
inspiracją do spotkania.

Jak odpowiedzieć na dostrzeżone potrzeby? Co można zrobić?
How to respond to the existing needs? What can be done?

The workshops in which the participants could acquire specific skills and stimulate their creativity were meant to be the main frame-
work of the project. The participants learnt English as they were collectively writing a local guidebook, taking pictures, drawing maps, 
talking to people and reflecting on such notions as space, home, family and strangeness. 
As a part of the Śniadania Warszawskie (Warsaw Breakfasts) a series of short activities, interventions based on artistic meth-
ods were carried out in the urban space together with the youth of the Warsaw secondary schools. The students were asking people 
in the streets about their memories, favourite places and invited them to opt for the best slogan related to a given district or to tell  
a story. The collected information – processed in an artistic (visual or written) form were then presented to the breakfast guests. The 
thoughts of the Powiśle dwellers flew away attached to a kite. The memories of the Ochota dwellers were written down on a carton 
board tree which was firmly planted in that district. 
The organization of the cultural event, which would attract the city dwellers was the objective of the traineeship of the culture 
animation students from Birmingham. The event named Heroes, Zeros, Twins and Nuns was meant to put on view the presence of 
Poles in England in a modern and exciting way. It was supposed to reveal, what could possibly happen when two cultures and two 
ways of thinking clashed. The pictures, video presentations and artistic actions created during the traineeship were all used as tools 
to animate and incite the dialog, to inspire people to meet.

Projekt/Project
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Warsztaty fotograficzne w czasie projektu Gozdowo 2007 przyciągały młodsze dzieci. Starsze przychodziły na lekcje tańca 
i chciały pracować z kamerą video. Dorośli odpowiadali na pytania o przeszłość, dzielili się zdjęciami i wspomnieniami. 
Wybór narzędzi i sposobów działania zależy od osób, do których je kierujemy.
Każde ze spotkań w ramach Śniadań Warszawskich było zorganizowane wokół opowieści. To ona wyznaczała ramę dla 
wypowiedzi gości, publiczności, prezentacji prac uczniów biorących udział w warsztatach i akcji prowadzonych w ramach 
śniadania. Również podczas warsztatów przygotowawczych opowiadanie o dzielnicy i zapraszanie innych do opowieści 
stanowiło istotny element działań. Sztuka opowieści stanowi bowiem główny obszar zainteresowań i praktyk Grupy „Studnia 
O”, która prowadziła projekt. Strukturę projektu można też oprzeć na tym, co stanowi nasz przedmiot zainteresowania, 
talent, dziedzinę umiejętności.
W projekcie Guide My Future sercem działań była nauka angielskiego – atrakcyjna i ważna dla młodzieży. Zapewnienie wy-
sokiego poziomu zajęć wymagało zatrudnienia młodych nauczycieli z odpowiednim podejściem i doświadczeniem. 
Tematyka i zakres warsztatów związanych z tymi lekcjami także była bezpośrednio związana z umiejętnościami każdego  
z liderów – twórców projektu.

Jak to robić? Czym się kierować?
How to do it? What are the guidelines?

The photography workshops of the Gozdowo 2007 project attracted younger children. The older were attending dance 
classes and wanted to work with the video camera. The adults were talking about their past, showing pictures and sharing 
memories. The selection of tools and methods should be determined in accordance with the target group profile.
Each Warsaw Breakfasts meeting had some story as its focal point. It set the framework for the topics touched upon by the 
guests and audience, the student’s presentation and actions carried out as a part of the Breakfast. Similarly, telling stories 
about the districts and inviting others to participate in the narration were an essential part of actions taken during the work-
shops. Since the art of narration is lies at the heart of activities and practices performed by „Studnia O” Group that led the 
project. The project structure may also be built on our interests, talents or area of special skills. 
English lessons – viewed by the youth as attractive and important – were the pivot of the Guide My Future project. 
To ensure a high standard of classes it was necessary to hire young teachers who would have the right approach and 
experience. The contents and scope of the workshops related to the language classes were directly related to the skills 
represented by each leader – a co-author of the project. 
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Projekt można zrealizować indywidualnie. Wtedy jego 
zakres i skala są węższe. Można też zaangażować 
partnerów, działać w ramach stowarzyszenia, instytu-
cji, grupy nieformalnej. W tym przypadku kluczowe 
znaczenie ma etap planowania i podziału ról 

Z kim pracować?
Who to work with?

The project may be implemented individually, limit-
ing in this way its scale and scope. One may also 
involve partners or work as some kind of group – as-
sociation, institution or an informal group. In this 
case the planning and role assigning phase is of 
critical importance.

W toku pracy nad projektem bardzo ważne jest odróżnie-
nie potrzeb, celów, rezultatów i produktów. Potrzeba to 
na przykład brak narzędzi do działania. Celem projektu jest 
odpowiedź na nią; cel musi zatem wynikać bezpośrednio 
z zaplanowanych działań i być ujęty tak, by efekty dało 
się zmierzyć i potwierdzić (stworzenie wspólnie wystawy, 
podwyższenie poziomu angielskiego, występ, napisanie 
wniosku). Rezultaty opisują zmianę, jaką przyniesie projekt 
– w tym wypadku zmotywowanie i umożliwienie działania, 
dzięki określonym narzędziom. Produkty projektu to wszel-
kie efekty rzeczowe: film, materiały edukacyjne, publikacja, 
strona www, a także dokumentacja projektu.

Ważne!
Important!

While working it is exceptionally important to properly dis-
cern the needs, goals, results and products. The need 
may be the shortage of tools required to act. The project 
goal is answer to this need; therefore the goal must directly 
stem from the planned actions. Moreover, it must be formu-
lated in a manner which makes it measurable and possible 
to verify (a collective exhibition, improvement in English, 
a performance, writing of an application). The results de-
scribe the change brought about by the project – in this par-
ticular case it was motivating and enabling activity thanks to 
provision of certain tools. The project products comprise all 
the material effects, films, educational materials, publica-
tions, websites as well as the project documentation.
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Jednym z ważniejszych aspektów planowania projektu jest 
kwestia jego finansowania. Wszelkie informacje na temat 
konkursów, w których przyznaje się środki na realizację 
projektów, można znaleźć na stronie  www.ngo.pl, stronach 
urzędów miast i poszczególnych ministerstw. Warunki i ter-
miny określone w dokumentach konkursowych to nie tylko 
formalność – w istocie pozwalają wyznaczyć rytm pracy, 
doprecyzować pomysły na działania, a także wyznaczają 
ich szerszy kontekst.

Za co?
Funding?

Funding of the project is one of its most vital aspects. All 
the information regarding funding of projects is available at 
www.ngo.pl, other local authorities and ministries’ websites. 
The terms and conditions set out in the competition docu-
ments are not pure formality – they help to set the proper 
work pace, to develop the project ideas as precisely as pos-
sible and to see them against the bigger picture.

Resources/Zasoby
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Wniosek to formularz składany do instytucji udzielają-
cej wsparcia. Żeby wypełnić wniosek, trzeba cofnąć się 
do punktu start i raz jeszcze przejść całą drogę pla-
nowania projektu, doprecyzowując pomysły, tworząc 
szczegółowy harmonogram działań i dokładny budżet. 
Kiedy wniosek jest już wypełniony – zakładając opty-
mistycznie, że za kilka tygodni otrzymamy pozytywną 
odpowiedź – pora przejść na kolejny poziom.

Wniosek
An application

An application is a filled out form submitted to an institu-
tion that provides financial support. In order to fill out the 
application you must go back to start and once again go 
through all the stages of project planning, making your ide-
as precise, scheduling the actions and determining an exact 
budget. Once the application has been filled out – and in  
a few weeks we hopefully get a positive answer – it is time 
to move on to another level. 

Resources/Zasoby
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Jak realizować projekt? Samodzielnie czy w grupie? Jak się zorganizować?  
O czym pamiętać przy współpracy z innymi? Ten etap dotyczy ludzi – ekipy animatorów.

Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa: czy działania realizować samodzielnie, czy we 
współpracy z innymi animatorami? Nawet jeżeli decyzja wynika z samej struktury projektu, 
warto na tym etapie uświadomić sobie jej konsekwencje.

How to implement the project? Individually or collectively? How to organize ourselves? What should 
we bear in mind while cooperating with others? This stage is about people – the team of animators.

The first question to be answered: should we work individually or cooperate with other ani-
mators? Even though the project structure makes the decision self-evident, it is worth the 
time to consider its implications.
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Dlaczego samodzielnie, czyli minusy współpracy: 
Why individually – the disadvantages of cooperation: 

To może wymagać dużego nakładu pracy, a w efekcie niewiele się wydarzy. 
It can take a lot of work and then not much happens 

Minusy ujawniają się, kiedy człowiek odkrywa się w swojej artystyc-
znej [animacyjnej] ekspresji i zostaje ośmieszony lub zlekceważony, 
świadomie lub nieświadomie, przez innego artystę [animatora].
The lows come when people are vulnerable because they are exposing 
themselves trough expression as an artist [animator] and that is stunted 
or shunned, consciously or unconsciously, by another artist [animator] 
they are working with.

Sądzę, że istotnym minusem współpracy może być poczucie izolacji  
i zagubienia w toku działań.
I guess the real low point of collaboration is when you feel isolated or do 
not understand what is going on.

- Tony Gee

jest lalkarzem/opowiadaczem, autorem kilku ksią-
żek o idei warsztatu, bywa wykładowcą, a ostatnio 
przede wszystkim dyrektorem artystycznym Move-
able Feast Workshop Co., grupy 21 artystów, któ-
rzy współpracują, tworząc warsztaty różnych form 
sztuki do zastosowania w dowolnej sytuacji. Łączy 
ich przekonanie, że Warsztat stanowi współcześnie 
odrębną dziedzinę praktyk artystycznych, zasługu-
jącą na szczególne zainteresowanie. Tony skupia 
się przede wszystkim na tym, jak uczynić świat bar-
dziej ludzkim, angażując wszelkie możliwe środki 
ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni i świa-
domości, że jesteśmy ze sobą połączeni.

TONY GEE

is a puppeteer/storyteller, author of a couple of 
books on workshop, sometimes college lecturer 
and mostly, these days, artistic director of the 
Moveable Feast Workshop Co. MFeast is a collec-
tive of 21 artists who collaborate to create cross-art 
form workshops for just about any situation. The 
common ethos is that Workshop is a distinctive 
contemporary form of arts practice and deserves 
a different attention than it often gets. His key inter-
est is how to make the world more human(e) and 
that involves everything but particularly using the/
our imagination and seeing that we are connected.
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Dlaczego razem, czyli plusy współpracy:
Why collectively – the advantages of cooperation: 

Dla mnie siatką asekuracyjną są inni ludzie. To naprawdę daje wsparcie: 
praca z ludźmi, którym można zaufać, przed którymi można się otworzyć.

For me, I guess other people are my safety net. It really helps if you are 
working with people that you can trust, that you can be open with.

 - Pamela Wells

[Wielką wartością] jest moment, kiedy z dwóch różnych rzeczy wyłania 
się zupełnie nowa „rzecz” – właśnie jako wynik współpracy.

[The high is ] That is two different things coming together and a com-
pletely new “thing” emerges as a result of collaboration.

 - Kate Green.

pracuje w dziedzinie sztuki uczestnictwa od blisko 
dwudziestu lat. Angażuje się w pracę ze społecz-
nościami lokalnymi, której celem jest stwarzanie 
warunków do kreatywności, a narzędziem – sztu-
ka. Formy, których używa to przede wszystkim 
fotografia i media cyfrowe, jednak tak rozwinęła 
swoją metodę, by włączyć w działania także inne 
media, na przykład rangoli. Przez lata wyspecja-
lizowała się w pracy z grupami wyalienowanymi 
ze społeczności, w których żyją – wykluczonych 
uczniów, grup niepełnosprawnych, osób pod nad-
zorem kuratorskim i innych.
 
KATE GREEN

has worked in the participatory arts arena for 
nearly twenty years. She engages with com-
munities with the aim of enabling creativity and 
providing opportunities for communication, using 
the arts as a tool. Her artforms are mainly pho-
tography and digital media although she has de-
veloped her practice to include many other media 
such as rangoli. Over the years she has come to 
specialize in working with groups who are particu-
larly alienated from the communities in which they 
exist – excluded pupils, disabled groups, proba-
tion service users, and more. 

jest artystką z Kalifornii. Jest prezesem stowarzy-
szenia artystów Laundry. 

PAMELA WELLS
is an artist, from California. She is the chairperson 
of Laundry, an association of artists.

www.pamelawells.co.uk 
www.dishinit.co.uk 
www.hillwithaview.co.uk
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Podczas projektu Gozdowo 2007 każdy z animatorów wymyślał i realizował własne działania, 
które zostały potem zaprezentowane jako części jednego projektu. Łączyła je idea zawarta 
w tytule wydarzenia końcowego: Słuchając Gozdowa – wsłuchując się w jego rytm, opowieści, 
historię i oczekiwania.

Współpraca między animatorami może przybrać dwie formy:
The cooperation with animators – two different forms:
As a part of the Gozdowo 2007 project each animator was developing and implement-
ing his/her own activities which were all incorporated and presented as a joint project. They 
were linked together by the idea expressed in the title of the final event: Słuchając Gozdowa  
(Listening to Gozdowo) – which entailed listening to the place rhythm, history and expectations.

Współpraca oznacza dodatkowy czas poświęcony na planowanie i podział 
obowiązków – dłuższy niż czas spędzony w samochodzie na snuciu planów 
i układaniu grafiku lub czas snu poświęconego marzeniom o warsztatach. 
Trzeba się spotkać z innymi, dyskutować i planować, dzielić się z nimi…
Collaboration means the extra time that it takes to plan and devise – longer 
than sitting in the car plotting next schedule on your way to somewhere else 
or dreaming your workshop at night – you have to meet together and discuss 
an plan and share…

 - Kate Green.
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Książka.indd   88 4/14/08   9:49:00 AM



Projekt/Project

8�

Planowanie projektu Gozdowo 2007 przyjęło formę dwudniowych warsztatów, podczas których spisano rodzące się 
pomysły na działania, powstały grupy skupione wokół poszczególnych tematów, a także określono, kto jest odpo-
wiedzialny za realizację każdej z części projektu. Oznaczało to nie tylko merytoryczne czuwanie nad wszystkimi 
działaniami, ale także koordynację spraw organizacyjnych (np. zakup potrzebnych materiałów, załatwianie noclegu, 
transportu, nawiązanie kontaktu ze szkołą i lokalnymi władzami, dbanie o sprawny obieg informacji). 
Podczas stażu w Birmingham i realizacji projektu Heroes, Zeros, Twins and Nuns każdy z uczestników pracował osobno 
nad swoją prezentacją i działaniami, które miały zostać przedstawione podczas imprezy finałowej. Tak duże pole swobody 
podczas pracy w grupie było możliwe dzięki starannemu planowaniu i jasnemu podziałowi ról. Każdy realizował swój 
pomysł, jednocześnie jednak miał przydzielone zadania związane z całością wydarzenia i jego organizacją. Oprócz robie-
nia zdjęć musiał więc także pamiętać o zakupach, pomocy w obsłudze sprzętu lub przygotowaniu przestrzeni.

Podział ról i odpowiedzialność
Division of roles and responsibility

Planning of the Gozdowo 2007 project was carried out during a two-day workshop, where the participants wrote down 
the ideas, formed topic groups and clearly divided among themselves the responsibilities related to the imple-
mentation of each project part. In this way not only the project contents was taken a due care of, but also all the 
organizational issues were appropriately coordinated (e.g. purchase of necessary materials, accommodation, transport, 
communication with the school and local authorities, efficient flow of information). 
During the traineeship visit to Birmingham and the implementation of the Heroes, Zeros, Twins and Nuns project each 
of the participants was working individually on his/her presentation and actions, which were to be presented at the final 
event. Such a degree of autonomy in the group operations was enabled by the precise planning and clear-cut divi-
sion of roles. Though primarily focused on an individual project each person had to fulfil certain tasks related to the 
event as a whole and its organization. Apart from taking pictures, the participants had to think about buying necessary 
products, to assist in handling the equipment and to arrange the space.
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Wskazówki, jak uniknąć katastrofy:
Dobrze się ze sobą czujcie.
Próbujcie być uczciwi wobec siebie, ale nie brutalni.
Wprowadźcie jasny podział obowiązków.
Przygotujcie się dobrze, tak żeby potem można było coś sobie odpuścić.
Śmiejcie się i uśmiechajcie.
Upewnijcie się, że każdy robi to, co CHCE i nie został wepchnięty w procesie zarządzania w niewygodną sytuację.
Dobrze jedzcie.
Starajcie się jak najlepiej zrozumieć kontekst działań.
Poszukajcie narracyjnej nici łączącej działania tak, by wasze zaproszenie/wyzwanie/prowokacja było jasne na początku 
i satysfakcjonujące na końcu, by nie zostawiało uczestników z pytaniem „ale o czym to było?”.
Czas na uboczu (nie tyle czas na próbę osiągnięcia czegoś, ile na refleksję).

Tips to avoiding disaster:
Have a good time together.
Try to be honest with each other without being brutal.
Be clear about each other roles.
Prepare well so that you have something to let go off.
Laugh (ha ha ha) and smile (hee hee hee).
Try to ensure that everyone is doing things what they WANT to do and are not being pushed by the group leading proc-
ess into uncomfortable situations.
Eat well.
Understand the context as well as you can.
Look for a narrative thread so that your invitation/challenge/provocation is clear at the beginning and the end is satisfy-
ing and does not leave people hanging thinking “what was that about?”.
Time sideways (that means not just time trying to achieve things but exploring).

 - Tony Gee
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W każdym projekcie kluczowa jest komunikacja w zespole: dostęp do wszelkich koniecznych informacji wszystkich 
członków grupy. Zależnie od sytuacji, może się dokonywać w ramach regularnych spotkań, za pomocą listy mai-
lingowej czy też stałej komunikacji telefonicznej – ważne, żeby jej reguły były jasno zdefiniowane, przestrzegane 
i konsekwentnie realizowane. 

Ważne!
Important!

The team communication is a key issue in every project: all the team members should have an access to all the vital 
information. As situation allows it may happen through regular meetings, mailing list or regular phone communication 
– it is essential that it should proceed in accordance with clearly defined rules, which must be observed and consist-
ently put into operation. 

Zespół jest już gotowy, role wyznaczone, a wspólne działania zaplanowane. Możesz przejść 
na następny poziom.

The team is ready, roles divided and collective action planned. We may move on to the next level. 
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Wiadomo już, kto będzie pracował przy projekcie, jaki jest podział obowiązków i zadań. Teraz 
przyszedł czas na ich weryfikację. Ten etap może być krótki, jest jednak bardzo ważny dla 
powodzenia projektu.

We already know who will work on the project and what is the division of roles and responsi-
bilities. Now it is time to verify it all. This stage may be very short, though its importance for 
the project can hardly be overestimated. 

Projekt/Project
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Na ogół realizując projekt animatorzy wkraczają w środowisko, które jest im obce. Dotyczy to pracy 
zarówno na wsi, jak i w mieście, z trudną młodzieżą, jak z ludźmi niepełnosprawnymi, z samotnymi 
matkami i seniorami. Animator powinien być przygotowany na pierwszy kontakt z obcymi ludź-
mi, do których przychodzi. Próbując dotrzeć do dzieci, można zabrać ze sobą piłkę, pałki z gąbki czy 
też pomysł na grę towarzyską, która pomoże wejść w relację, nawiązać pierwszy kontakt. Jeżeli dzia-
łania skierowane są do dorosłych, warto pomyśleć o jakiejś interesującej formie spotkania-prezentacji. 
Ważne, by to pierwsze spotkanie było dla uczestników bezpieczne – nie wyrywało ich zbyt brutalnie  
z codzienności, nie atakowało zbytnią otwartością i entuzjazmem animatorów – a jednocześnie zachę-
cało do dalszych spotkań i wspólnej pracy. Zawsze warto też mieć w zanadrzu plan B!

Most often the animators working on a project enter an environment which is totally new to them. 
It stands true for the rural or urban setting, difficult young people, the disabled, single parents or senior 
citizens. An animator should be ready to encounter strangers. Trying to reach the kids one may 
take a ball, soft sponge clubs or an idea for some game, and in this way facilitate the first contact. When 
meeting adults for the first time, an interesting form of a meeting and presentation is recommended. 
The critical aspect of the first meeting is to provide the participants with the sense of security – they 
should not be brutally separated from their everyday life and confronted with disproportionate open-
ness and enthusiasm of the animators. On the other hand, however, it should tease the participants’ 
appetite for further meetings and cooperation. It is good a have the B plan up your sleeve! 

Jeżeli już na tym etapie widać, że pewne założenia projektu są niemożliwe do zrealizowania 
lub jakieś działania nie znajdą odbiorców, nie należy bać się rezygnacji i przeformułowania 
planu. Elastyczność jest bardzo ważna dla powodzenia projektu.

Ważne!
Important!

If you can as early as on the preparatory stage see that some of the project assumptions 
are not feasible or some activities can hardly be addressed to any target group, do not hesi-
tate to take them off or reformulate the plan. Flexibility is critical to the project success. 
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W projekt Gozdowo 2007 zostały wpisane dwie – trzy wstępne wizyty studyjne, których głównym celem było– trzy wstępne wizyty studyjne, których głównym celem było trzy wstępne wizyty studyjne, których głównym celem było poinfor-
mowanie potencjalnych uczestników warsztatów o projekcie oraz „rozpoznanie terenu”. Wizyty te jednak nie doszły 
do skutku, co bardzo wyraźnie wpłynęło na dalszą pracę. Ten etap odbył się podczas pierwszych dni właściwego pobytu 
animatorów w Gozdowie, co uniemożliwiło właściwie pełną realizację zaplanowanych zadań.

Wizyty studyjne
On site visits

The Gozdowo 2007 project initially provided for two or three on site visits meant to inform the potential participants 
about the project and to ‘scout the area’. Unfortunately, the visits were cancelled and it clearly affected the further work. 
This stage was carried out during the first days of the animators’ stay in Gozdowo, and therefore, the project could not 
be fully implemented as it was planned. 

Po wyborze i rozpoznaniu przestrzeni działań, nawiąza-
niu kontaktu ze społecznością lokalną oraz wstępnym 
zorientowaniu się w oczekiwaniach odbiorców, warto 
ponownie przyjrzeć się harmonogramowi oraz scena-
riuszom wpisanych w projekt zadań.

Weryfikacja założeń
Verification of assumptions

Once the action space has been selected and explored, 
the relations with local community have been set and 
their expectations identified, it is time to review once 
again the schedule and the scenarios of project tasks.  

Teraz pozostaje już tylko przygotowanie wszystkich 
potrzebnych materiałów i sprzętu, dopięcie szcze-
gółów organizacyjnych (ewentualne noclegi, wyży-
wienie, przejazdy) i można przystąpić do działania.

Dopięcie spraw organizacyjnych
Finalizing the organizational issues

Now it is time to get ready with all the needed mate-
rials and equipment as well as all the organizational 
details (possible accommodation, board, transport). 
If is all done, go ahead! 

Projekt/Project
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Skoro już wszystko zostało przygotowane, materiały zakupione, wyżywienie i noclegi zapewnione, 
można wyruszyć „w teren” Wcześniej czy później czekają nas kłopoty z realizacją projektu. 

If everything has been prepared, materials purchased, accommodation provided, you may set off. 
Sooner or later one will face some problems while realising a project. 
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W toku projektu Gozdowo 2007 okazało się, że najsku-
teczniejszą formą informowania uczestników o pla-
nowanych na każdy dzień działaniach, ich przebiegu  
i miejscu było wieszanie wieczorem w określonych miej-
scach plakatów z planem na następny dzień. Zaniedba-
nie tego powodowało chaos i dezinformację. Określony 
sposób komunikacji z uczestnikami działań powinien 
być konsekwentnie przestrzegany.

Uczestnicy, informacja
The participants, information

In course of the Gozdowo 2007 project, the most ef-
ficient and reliable medium of spreading information 
about the next day agenda was posters hang in certain, 
known to all places in the village. Lack of the posters 
led to chaos and misinformation. A mode of communi-
cation once agreed upon with the participants should 
be consistently followed.

Jest to bezpośrednio związane z jasnym podziałem 
obowiązków i poczuciem odpowiedzialności w eki-
pie animatorów. Spotkania, wspólne ustalanie planu 
i wyraźnie określone zasady wspólnego funkcjonowa-
nia są kluczowe dla dobrej atmosfery w grupie.

It is directly linked to a clear role division and sense 
of responsibility in the animators’ team. Meetings, 
collective decisions regarding the plan and schedule 
and strictly defined principles of cooperation are a key 
to the group good atmosphere. 

W tym kontekście bardzo ważne jest także, by har-
monogram działań uwzględniał konieczność używania 
tego samego sprzętu, materiałów, przestrzeni, a często 
nawet udział tych samych uczestników w działaniach 
różnych animatorów. Dobre planowanie pozwala 
uniknąć wielu problemów.

In this context it is exceptionally important to ensure 
that the schedule provides for the necessity to use the 
same equipment, materials, space or even the partici-
pation of the same persons in activities carried out by 
different animators. Good planning will let you get 
rid of many problems. 
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W Gozdowie okazało się, że brakuje sali na jedne z warszta-
tów, bardzo ważne dla grupy młodzieży. Wtedy właśnie zna-
jomość z kimś z lokalnej społeczności, posiadanie „bazy” 
okazuje się niezwykle pomocne. Taka osoba doradzi, z kim 
porozmawiać, gdzie takie zajęcia mogłyby się odbyć, być 
może sama udostępni odpowiednią przestrzeń – tak się stało 
w przypadku państwa Wiktorskich, którzy oddając animatorom 
pokój w centrum Gozdowa, umożliwili stworzenie tam „biura”, 
miejsca, w którym zawsze mogły odbyć się zajęcia.

Brak przestrzeni dla realizacji działań
Lack of space needed to conduct activities

In Gozdowo our project was challenged by the lack of an ap-
propriate room for very important workshop. And this when 
you can appreciate your good relations with a representative 
of the local community.. Such a person may give a valuable 
piece of advice or tell you who you can talk to solve your 
problem, or even will make the needed space available – as 
it was the case of Mr. and Mrs. Wiktorski, who let us use the 
room in the centre of Gozdowo which became our office and 
an emergency workshop room.
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Może się też okazać, że projekt skierowany pierwotnie do określonej grupy odbiorców nie trafia do niej 
lub trafia do innej. W przypadku Gozdowa działania zaplanowane pierwotnie dla zróżnicowanych grup osta-
tecznie trafiły tylko do młodzieży i dzieci – grupy wręcz atakowanej nadmierną ilością działań i propozycji. W 
takim przypadku ważna jest elastyczność, umiejętność reakcji na sytuację, rezygnacji z przyjętych wcześniej 
pomysłów i próba ich przeformułowania w odpowiedzi na to, co przynosi kontakt ze społecznością, z którą pra-
cujemy. Tak na przykład narodził się pomysł na stworzenie „emigracyjnej” mapy Gozdowa. Grupa animatorów 
chodziła po domach i pytała, czy członkowie rodzin wyjechali, gdzie. Kolorowe wstążki prowadziły potem od 
zaznaczonego na mapie domu do punktu na globusie. Dorośli chętniej bowiem odpowiadają na pytania, niż 
angażują się w działania fizyczne czy artystyczne. Jednocześnie w trakcie pobytu w Gozdowie stało się jasne, 
że to właśnie problem emigracji jest dla nich ważny i trudny.

Źle zdefiniowana grupa uczestników
Improperly definition of the participating group

It may happen that a project initially addressed to one group, will not come across to it or will reach 
quite another group. In Gozdowo, the activities planned for diverse target groups, finally were delivered 
only for youth and children – a group virtually showered with numerous proposals and activities. In such a 
case flexibility is a must – the skills to respond to the situation, dropping or reformulation of some ideas 
to act upon feedback from the community we are working with. This exactly how the idea of the Gozdowo 
‘immigration’ map was conceived. The animators were visiting houses to learn whether any family members 
left the village and where did they go. Colourful ribbons were linking the house on the map with an appropri-
ate spot on the globe. The adults are more eager to answer the questions than to get involved in physical or 
artistic activities. Simultaneously, during the stay in Gozdowo the animators learnt that immigration was the 
important and difficult issue that the community members worried about. 
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Pojawiające się problemy wpływają też znacząco na funkcjonowanie grupy. Często sprawiają, 
że nie załatwione wcześniej sprawy, brak jasnego podziału obowiązków i zakresu odpowie-
dzialności, wszelkie zaniedbania z wcześniejszych etapów teraz się ujawniają. Co robić, gdy 
atmosfera w grupie niepokojąco gęstnieje, zapowiadając wybuch? Można na przykład 
usiąść razem, spisać na kartce wszelkie wzajemne pretensje i obawy, a potem spalić kartkę 
(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). a popiół zakopać.

The problems, as they come, have significant impact on the group situation. They often bring to light 
issues that were not dealt with properly, unclear division of roles and responsibilities as well as any 
problems which were neglected on the earlier stages. What should we do if the group atmosphere 
is getting so tense that the conflict may explode any minute? You may, for instance, sit together 
and write down all the fears and grievances on a piece of paper and then let it burn in flames (con-
forming to the safety precautions, of course) and bury the ashes. 
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Może się też zdarzyć, że na zaplanowane działania nie będzie reakcji: nikt nie pojawi się na warsztatach, nikt nie odpowie 
na zaproszenie. Wtedy także przydaje się elastyczność i optymizm. Nie poddając się, można nasilić akcję informacyjną, prze-
myśleć to, jak dotrzeć do wybranej grupy odbiorców i spróbować ich zachęcić – można zorganizować pokazowy warsztat, pro-
jekcję filmu, atrakcyjne zajęcia (taniec, capoeira, komputery), które staną się formą reklamy i rekrutacji na właściwe zajęcia.
Z kolei sytuacja, gdy uczestników jest za dużo także uniemożliwia sprawne przeprowadzenie działań. Podczas Śniadań War-
szawskich okazało się, że warsztat związany ze starą Ochotą cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że jedna osoba 
nie była w stanie go przeprowadzić. Wyjściem okazał się kompromis. Działania innego animatora zostały przeniesione  
w przestrzeń starej Ochoty, tak że dwie grupy mogły zająć się tym, co okazało się najbardziej interesujące dla uczestników.

Brak lub nadmiar uczestników
Too few or too many participants

It also may be the case that there will be no response to the proposed activities and nobody will turn up on the 
workshop or respond to the invitation. On such occasions flexibility and optimism are always welcome. Do not give up 
and intensify the efforts of disseminating information; think over the ways and methods of reaching the target group; try to 
encourage them – by organizing a model workshop, film projection, attractive classes (dance, capoeira, computers), which 
will be means of advertising the activities and an opportunity to recruit the participants. 
Too many participants also put the project implementation at risk. During the Warsaw Breakfasts project, the workshop on 
the Ochota district was so popular that it was impossible for one person to handle it. A compromise turned out to be a solu-
tion. The activities of another animator were moved to the space of the old Ochota district, so two groups could 
work on things which proved the most exciting for the participants. 

W przypadku każdego niepowodzenia bardzo ważna jest refleksja. Czasem odkrycie powodów porażki 
uczy znacznie więcej niż udany projekt, pozwala potem działać lepiej, skuteczniej i z większą satysfakcją. 

It is very important to reflect on each failure. Sometimes, a good analysis of the reasons behind the 
failure is more conclusive and educational than a successful project. It helps us be more effective and 
satisfied next time. 

Projekt/Project
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Najlepszym lekarstwem na wszelkie problemy animatora 
„w terenie” jest uśmiech i otwarcie na kontakt z ludźmi. 
Kiedy podczas projektu Guide My Future, uciekł autobus 
do szkoły, animatorzy podjechali tam ciężarówką wio-
zącą drewno. Kierowca zatrzymał się pod miejscowym 
sklepem – szybka rozmowa, uśmiech i udało się dotrzeć 
na czas do szkoły. Każdy problem da się rozwiązać!

The best remedy to all problems an animator may 
come across ‘in the field’ is the smile and openness 
to people. When the animators working on Guide My 
Future missed the school bus they arrived at school in 
a wood truck. Every problem can be handled!

Projekt/Project
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Książka.indd   101 4/14/08   9:49:14 AM



Przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czy jakieś zamknięcie projektu, finał w ogóle jest potrzebne, 
a jeśli tak, to jaką powinno przybrać formę. Jeśli nasze działania to seria warsztatów komputerowych służących 
wyrównaniu szans w dostępie do technologii informacyjnych, to ich podsumowanie połączone z prezentacją 
wyników i małym przyjęciem bez wątpienia będzie miłym akcentem, ale nie jest konieczne w kontekście celów 
projektu. Inaczej jest w sytuacji, gdy projekt obejmuje wiele działań rozproszonych, które zostaną spięte ze sobą 
dopiero w trakcie końcowej prezentacji. Tak było w Gozdowie, gdzie animatorzy prowadzili serię warsztatów 
i małych działań animacyjnych, których wyniki zostały zaprezentowane w czasie ostatniego dnia ich pobytu 
w trakcie imprezy Słuchając Gozdowa. Końcowa prezentacja nie musi więc być ani jednorodnym, ani na-
wet pojedynczym wydarzeniem: w przypadku Śniadań Warszawskich odbyło się sześć imprez podsumowu-
jących warsztaty dla uczniów i stanowiących miejsce spotkania dla mieszkańców różnych dzielnic Warszawy.

Czy potrzebujemy finału?
Do we need a final?

First of all we should think if any final or closing of the project is needed. If so, what should it be like? If we 
were working on a cycle of computer classes meant to provide participants with equal opportunities, a result 
presentation and a small party would be nice, but not indispensable, form of conclusion. A different situation 
is encountered in projects comprising many dispersed activities which can be put together into meaningful 
whole at the final presentation. That was the case of Gozdowo, where animators were delivering different se-
ries of workshops and small animation activities, which outcome was presented at the final event Listening to 
Gozdowo on the last day of the project. Then, the final presentation does not have to be a homogenous 
or even a single event: Warsaw Breakfasts were concluded with six events which were meant as a student 
workshops summary and an opportunity to meet for people living in different districts of Warsaw. 

Projekt/Project
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Decyzję o zakończeniu projektu jakimś wydarzeniem stanowiącym jego koń-
cowy produkt i zarazem prezentację wszystkich innych produktów warto pod-
jąć już na poziomie pisania wniosku. Jest to niezbędne ze względu na kalkulację 
budżetu (jeśli nie uwzględnimy finału we wniosku, będziemy musieli szukać dodat-
kowych źródeł jego finansowania!), ale także dla harmonogramu całego projektu. 
Jeśli planujemy wystawę, to musimy założyć, że prowadzone przez nas działania 
dadzą efekty, które da się na niej zaprezentować. Rozpisując obowiązki wszystkich 
animatorów, musimy uwzględnić także te związane z samym finałem: przygotowanie 
i dystrybucję materiałów promocyjnych, transport, kontakty z mediami i zaproszenie 
wszystkich uczestników projektu oraz instytucji współpracujących, dokumentację, 
wynajęcie sali i niezbędnego sprzętu, materiały, koordynację tych działań, ewentu-
alne tłumaczenia, opiekę nad gośćmi itp. W takich chwilach flipchart i markery lub 
program do zarządzania projektem stają się najlepszymi przyjaciółmi animatora.

Decyzja i planowanie
Decision and planning

The decision on closing the project with some event which would be its 
final product and an opportunity to present all the other project products 
should be taken as early as on the application stage. It should be included in 
the budget (otherwise we will have to look for additional sources of funding) and in 
the schedule of the entire project. If we are thinking about an exhibition, we have 
to assume that our activities will produce effects that could be exhibited. Divid-
ing the roles and responsibilities we have to consider those related to the final: 
preparation and distribution of promotional materials, transport, relations with the 
mass media, inviting the participants and cooperating institutions, documentation, 
rental of an appropriate space and equipment, coordination, materials, potential 
translation, assistance to the guests, etc. On such occasions a flipchart, pens or 
the management software become the animator’s best friends. 
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Doświadczenie prawie wszystkich projektów (a więc i Heroes, Zeros, Twins and Nuns, i Gozdowa 2007, i Śniadań 
Warszawskich oraz Seven Wonders of Warsaw) pokazuje, że w trakcie ich realizacji pamięta się o wszystkim, ale 
nie o tym, aby zawczasu przygotować zaproszenia na finał. O ile łatwo jest przekazać informacje grupie, z którą się 
stale pracuje (warsztaty), o tyle nie sposób trafić ponownie do osób, z którymi spotkanie było przypadkowe i krótkie. 
Choć na wystawie kończącej warsztaty w ramach projektu Seven Wonders of Warsaw nie brakowało gości, to nie 
przyszła chyba ani jedna osoba pytana o cuda na ulicach miasta. Inaczej było na Śniadaniu Warszawskim poświę-
conym Pradze, gdzie swoją obecnością zaszczycili nas prascy rzemieślnicy. Ich miejsca pracy były prezentowane 
w postaci zagadek dotykowych i wizualnych. 

Grupa docelowa
Target group
The experience earned in almost all the projects (Heroes, Zeros, Twins and Nuns, Gozdowo 2007, Warsaw Break-
fasts and Seven Wonders of Warsaw) proved that during the project implementation you remember about every-
thing but the invitations for the final event (or at least their preparation with due time advance). It is no problem to 
inform the participants of your workshops, if your meet them on regular basis. But to reach again those whom you 
met accidentally and briefly is hardly possible. Though the exhibition closing the Seven Wonders of Warsaw project 
seemed a very busy and crowed place, there was probably none of those who were asked in the streets about won-
ders of the city. It was not the case in Warsaw Breakfast in Praga, where our event was attended by the craftsmen 
of Praga. Their occupations were presented in the form of sensory and visual riddles. 
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Wybór formy prezentacji zależy od rodzaju działań. Jak po-
kazuje przykład Gozdowa 2007, warsztaty filmowe i dzien-
nikarskie mogą się zakończyć pokazem nakręconego mate-
riału; kurs capoeiry walką-tańcem ze stopami umoczonymi 
w farbie, pozostawiającymi ślady na białym prześcieradle; 
warsztat fotograficzny wystawą zdjęć, pokazem slajdów 
i ofertą usług studia fotograficznego… Warto pamiętać, że 
wszystkie te działania powinny być spięte jedną klamrą te-
matyczną sytuującą je w kontekście całego projektu.

Forma
Form

The form of presentation depends on the type of activities. As 
we know from Gozdowo 2007, the film making and journalistic 
workshops may be crowned with a presentation of the accom-
plishments; the capoeira classes with dance-fighting performed 
with paint wet feet leaving the footprints on the white sheet; 
photography workshop with a photo exhibition, slide show and 
an offer of a photographic studio …. Please, remember, that all 
these activities should be bracketed together under a common 
label or theme against the context of the entire project. 

Świadomość, że wszystkie działania zakończą się pre-
zentacją, pozwoli animatorom wypracować sposób za-
angażowania w jej przygotowanie grupy, z którą pracu-
ją. Dzieci biorące udział w warsztatach fotograficznych 
w Gozdowie pomogły przygotować wystawę swoich prac 
i poprosiły rodziny o przygotowanie poczęstunku. 
Na Śniadaniach Warszawskich uczniowie liceów i gimnazjów 
nie tylko dostarczyli materiały do prezentacji, ale i współpro-
wadzili niektóre ze śniadań.

Organizatorzy
Organizers

Being aware that all the activities are to be finally presented 
will set the tract for the animators’ preparations for working 
with their groups. Children who attended the photography 
workshop assisted in preparations of the exhibition and asked 
their parents if they could contribute some refreshments. Dur-
ing the Warsaw Breakfasts the secondary school and collage 
students not only delivered the presentation materials but co 
– hosted some of the breakfasts.
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Termin końcowej prezentacji musi być dostosowany do 
rytmu życia społeczności, do której jest ona adresowa-
na. Jeśli, jak w Gozdowie, realizujemy projekty w środowi-
sku wiejskim, to nie ma lepszego terminu niż niedziela (dzień 
wolny od pracy) zaraz po mszy, kiedy można zaprosić ze-
branych na dalszy ciąg święta. W mieście zwyczajowa pora 
wszelkich artystycznych przedsięwzięć to 19.00 w piątek, 
sobotę lub niedzielę. Jednak wydarzenia angażujące dzie-
ci lub do nich skierowane warto zaplanować rano. Również 
tam, gdzie planujemy działania z myślą o całych rodzinach i 
ludziach starszych dobrą porą jest przedpołudnie. Czasem 
jednak najlepszy rezultat daje przełamanie przyzwyczajeń i 
zaproszenie gości na wernisaż we wtorek o 17.00.

Jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina…
What month, what day, what time…

The date of the final presentation must be coordinated 
with the life rhythm of the community it is addressed 
to. If we work in a rural environment, as it was in Gozdowo, 
Sunday is a perfect option, right after the service, when we 
can invite people to continue the day in the festive mode. In 
the city a typical time to organize any artistic event will be 7 
p.m. on Friday, Saturday or Sunday. However, events for or 
involving children should rather be scheduled in the morning 
hours. Similarly, if we want to address families or senior citi-
zens morning hours are the most suitable. Sometimes, how-
ever, it is good to break the routine and invite the guest for an 
exhibition opening on Tuesday at 5 p.m. 

Żadne z planowanych w Gozdowie działań 
na wolnym powietrzu nie odbyłoby się w tym 
samym kształcie, gdyby nie dopisała pogoda. 
Niemożliwe byłoby puszczanie zrobionych 
wspólnie z dziećmi latawców, firma fotogra-
ficzna na wolnym powietrzu, wystawa zdjęć 
rozwieszonych na drzewach, bieganie po wsi 
w poszukiwaniu następnego punktu gry tereno-
wej. Dlatego niezależnie od prognoz pogody 
i sprawdzonych rytuałów zaklinania desz-
czu, trzeba pomyśleć o pomieszczeniach, 
do których można się przenieść w razie 
zimna lub deszczu, oraz o zmianach, jakich 
będzie wtedy wymagał program. Pamiętaj, 
przezorny zawsze ubezpieczony!

Pogoda
Weather

None of the activities planned in Gozdowo 
could be carried out as it was if the weather was 
bad. It would not be possible to play with the 
kites. The open air photographic studio could 
not work. The exhibition of pictures hung on 
the trees could not be organized. Therefore, 
despite the weather forecast and proven 
rainmaking rituals we should always have 
at our disposal rooms where we can shel-
ter on a cold and rainy day as well as we 
should remember about all the changes 
that may ensue. Better safe than sorry!
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Finał jest końcową prezentacją wszystkich działań animacyjnych w ramach projektu, 
ukoronowaniem całej pracy animatora. Pamiętaj o jego dobrej dokumentacji! 

The final is the ultimate presentation of all the animation activities carried out under the project,  
the coping stone of all the animator’s efforts and work. Don’t forget about its proper documentation 
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Co dokładnie obejmu-
je dokumentacja? Kto 
powinien być za nią 
odpowiedzialny? Jakie 
etapy projektu powin-
na obejmować? Mimo 
pozornej oczywistości 
(a może właśnie dlate-
go), dokumentacja to 
jedno z tych działań, 
o których najłatwiej 
zapomnieć.

What should the 
documentation in-
clude? Who should 
be responsible for the 
documentation? What 
stages of works it 
should cover? Though 
it seems very obvious, 
documentation is one 
of the activities which 
is very easy to forget 
about. 

Dokumentacja realizuje wszystkie wymienione cele formalne, ale na 
sam proces jej gromadzenia powinno się patrzeć jak na osobny projekt 
artystyczny i animacyjny. Animator odpowiedzialny za jego realizację 
szuka najbliższych mu środków realizacji celów projektu, wybiera naj-
właściwsze medium, kolekcjonuje materiał, decyduje o sposobie jego 
prezentacji i o tym, czy dokumentacja ma mieć jedynie charakter we-
wnętrzny (na potrzeby realizatorów projektu oraz grantodawcy), czy też 
zostanie udostępniona szerszej publiczności. O wadze tak pojętej do-
kumentacji świadczy fakt, że realizowany projekt żyje w pamięci osób 
bezpośrednio w niego zaangażowanych oraz właśnie w materialnych 
śladach działań podjętych w danej społeczności lokalnej – zdjęciach, 
dokumentach, przedmiotach, serwisach internetowych. Ważne, by nie 
stały się one wyłącznie własnością animatorów i w jakiś sposób wróciły 
do uczestników: zdjęcia osób opowiadających w Gozdowie o swoich 
cudownych umiejętnościach zostały wklejone do Księgi Gozdowa, ale 
każda z tych osób otrzymała kopię swojego zdjęcia.

Documentation is meant to meet all the formal requirements but it 
should be also perceived as a separate artistic and animation project. 
An animator who is responsible for it seeks the most suitable means 
of implementation, chooses the most appropriate medium, collects 
the materials, determines the manner of presentation and takes a de-
cision whether it will be of purely internal nature (to serve the needs of 
the project and funding) or, perhaps, it will be presented to the public. 
The documentation is important as the project continues to live in the 
memories of people who were directly involved and in the material 
objects generated in course of activities carried out in a given local 
community – pictures, documents, objects, websites. It is important 
that they do not become the exclusive property of the animators and 
therefore in some form they should come back to the participants: 
pictures of persons who were telling the stories of their unique skills in 
Gozdowo have been included in the Book of Gozdowo, however each 
of the persons received its own picture.

Dokumentacja jako projekt 
Documentation as a project
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Dokumentowanie wszystkich etapów realizacji projektu jest niezbędne 
ze względów formalnych. Bez odpowiednich materiałów nie uda się 
przeprowadzić ewaluacji całego projektu – w końcu nikt nie spamięta 
wszystkich szczegółów planu działań, podziału ról i kompetencji, perso-
naliów osób zaangażowanych w prowadzone warsztaty i pomagających 
w realizacji imprezy końcowej. Bez zgromadzonej dokumentacji nie uda 
się ocenić stopnia realizacji celów, które określiliśmy w złożonym wnio-
sku projektowym. Dokumentacja to zdjęcia, filmy, przedmioty będące 
efektem działań animacyjnych, ale także podpisane umowy, faktury, bi-
lety – a więc to, co niezbędne do rozliczenia budżetu. A propos – warto 
pamiętać o kosztach realizacji samej dokumentacji; zależnie od wyboru 
medium mogą to być koszty wywołania zdjęć, administracji strony inter-
netowej i miejsca na serwerze, projektu graficznego ekspozycji, publi-
kacji czy wreszcie pracy osoby odpowiedzialnej za to zadanie.

Documenting all the project implementation phases is a formal require-
ment. Without appropriate materials the whole project can not be prop-
erly evaluated – you can hardly believe that there will be someone who 
can remember all the details of action plans, roles and competencies 
division, personal data of people involved in workshops and final event. 
Without a documentation it will be impossible to assess the implemen-
tation of goals which were defined in the application. A documentation 
consists of pictures, films, objects created as a result of animation ac-
tivities as well as the contracts, invoices, tickets – all the documents 
needed to settle the budget. By the way, it is important to keep in mind 
that the documentation as such generates costs, such as cost of picture 
prints, website administration, server space, graphic design of the exhi-
bition or the work of a person responsible for this task .

Dokumentacja jako wymóg formalny
Documentation as a formal requirement
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Rozwiązaniem idealnym wydaje się sytuacja, w której jesteśmy w stanie wyznaczyć osobę zajmującą się wy-
łącznie gromadzeniem dokumentacji. Animator prowadzący warsztaty, planujący grę terenową czy chodzący 
po wsi i nagrywający kołysanki nie zawsze jest w stanie myśleć także o tym, że trzeba zrobić kilka zdjęć ludzi,  
z którymi pracuje – nie wspominając o tym, że nie jest w stanie sfotografować samego siebie porwanego anima-
cyjnym szałem. Powinien mu towarzyszyć ktoś, kto nie zajmuje się realizacją żadnego innego projektu – koordy-
nator dokumentacji lub osoba, która zobowiązała się dostarczyć mu potrzebne materiały. Zadaniem animatora 
odpowiedzialnego za dokumentację jest więc jej bezpośrednie wykonanie lub koordynacja procesu jej zbierania, 
a także znalezienie sposobów jej prezentacji. 
W trakcie realizacji Śniadań Warszawskich oraz Seven Wonders of Warsaw jednym z najczęściej używanych 
środków prezentacji miejsc szczególnych na mapie Warszawy była fotografia. Zadaniem osób odpowiedzial-
nych za dokumentację było więc zebranie zdjęć zrobionych w trakcie prowadzonych warsztatów, wy-
konanie dokumentacji fotograficznej imprez wieńczących projekt, umieszczenie ich na stronie internetowej 
Cultural Animation oraz przygotowanie publikacji podsumowującej działania w obrębie projektu.

Rola dokumentującego
The role of documenting person

Appointment of one person responsible for the documentation seems to be an ideal solution. An animator ac-
tively involve in the project activities (workshops, outdoor games, field activities) hardly ever can remember to 
take a few extra pictures of people he is working with, not to mention the picture of his/her own in the frenzy of 
animation work. Animators should be accompanied by someone who is not focused on any other project – by 
the documentation coordinator or a person who committed himself to deliver all the necessary materials. The 
task of an animator responsible for the documentation is its direct preparation or coordination of the documenting 
process, including suggestions of the way in which it could be presented. 
Photography was the most common means to present the special places of Warsaw during Warsaw Breakfasts 
and Seven Wonders of Warsaw. The persons responsible for documentation had to collect pictures taken 
during workshops as well as photographically document the final events, subsequently placed them on the 
Cultural Animation website and prepared a publication summing up the project activities. 
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Wybór medium jest kwestią kluczową w wykonywaniu doku-
mentacji projektu i powinien zależeć od umiejętności osoby 
odpowiedzialnej za dokumentację. Jeśli decydujemy się na 
zrobienie filmu, to warto zastanowić się, czy potrafimy obsłu-
giwać kamerę na tyle dobrze, że nie wpłynie to negatywnie 
na jakość obrazu. Czy możemy sami podjąć się montażu, czy 
też będziemy potrzebowali pomocy? Czy mamy wystarczają-
co dużo czasu, by zmontować i zaprezentować materiał? Czy 
ktoś inny nie używa w tym czasie kamery do innych zadań? 
Czy mamy cały sprzęt niezbędny do wykonania zadania? 
Jak zaprezentujemy nakręcony film: na pokazie z projektora, 
na YouTube, na stronie internetowej projektu? A może lepiej 
sięgnąć po mniej wymagające medium?

Wybór medium
Selection of the medium

The selection of the medium is a key issue and should be deter-
mined in accordance with skills of the person who is respon-
sible for the documentation. If we are considering a film, we 
should think whether our film making skills are good enough to 
deliver a good quality film. Are we skilful enough to handle edit-
ing ourselves? Do we have time to edit and present material? 
Will not the camera be needed to perform other tasks? Is all the 
necessary equipment available? What is our desired presenta-
tion form: a film show, YouTube, project website? Or perhaps 
we should rely on a less sophisticated medium? 

Ważne, by pamiętać o dokumentacji na każdym etapie 
realizacji projektu. W przypadku Gozdowa były to wizyty 
przygotowawcze, warsztaty Działanie lokalne. Inspiracja 
prowadzone przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  
i Laundry dla późniejszych realizatorów projektu, warsztaty 
i seria działań adresowanych do mieszkańców Gozdowa, 
końcowa prezentacja projektu oraz sprawozdania ze spot-
kań zapowiadających ego kontynuację. W efekcie powstał 
multimedialny projekt dokumentacji prezentowany na stro-
nie internetowej Cultural Animation.

Dokumentacja działań
Documentation of activities

It is important to keep in mind the documentation on each 
stage of the project. In the case of Gozdowo it included pre-
paratory visits, Local acting. Inspiration. administered by 
Creative Initiatives „ę” and Laundry for the project anima-
tors, workshops and a series of activities addressed to the 
community of Gozdowo, final project presentation and re-
ports from meetings on its potential continuation. As a result 
a multimedia documentation project was produced, which 
you can see visiting the Cultural Animation website.

Tools/Narzędzia
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Im dłużej zwlekamy z gromadzeniem materiałów, kopiowaniem zdjęć zapisanych na dyskach 
co najmniej kilkunastu komputerów, pisaniem raportów i zbieraniem rachunków, tym trudniejsze 
staje się ich ostateczne pozyskanie. Dlatego warto zadbać o to wtedy, gdy emocje już trochę 
opadły, ale wrażenia ciągle są świeże. Na przykład dwa tygodnie po końcowej prezentacji.

Gromadzenie dokumentacji
Collecting of documentation

The longer we postpone the collection of materials, coping of pictures saved on several disks, 
writing of reports and gathering the invoices and receipts, the more difficult is to put them all 
finally together. Therefore it is good to start doing when the emotions are a little cooled down 
but the memories are still fresh. Let’s say two week after the final presentation. 
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Dokumentacja zgromadzona, dysponujemy ogromną liczbą zdjęć, kilkoma filmami, nagraniami dźwiękowymi, sprawo-
zdaniami z warsztatów… Jak to zaprezentować? Jeśli zdecydujemy się wyłącznie na publikację książkową, nie uda nam 
się wykorzystać muzyki i filmów. Może warto pomyśleć o dodaniu do niej płyty CD? A może lepiej zdecydować się na 
stronę internetową, która umożliwia publikację treści multimedialnej stosunkowo niewielkim kosztem? 
Strona internetowa Cultural Animation prezentuje wszystkie etapy realizacji działań składających się na projekt 
ANIMATOR. Zdecydowaliśmy się na formę bloga, gdyż umożliwia ona bardzo prostą i efektowną publikację treści 
przez wielu autorów. Relacje tekstowe zostały uzupełnione galeriami zdjęć i filmami opublikowanymi za pomo-
cą serwisu YouTube. Odwiedzający stronę mają możliwość dodawania własnych komentarzy do artykułów oraz 
uczestniczenia w dyskusji na forum. Tym samym dokumentacja pozostaje projektem otwartym, rozwijającym się, 
stanowiącym punkt wyjścia do następnego poziomu refleksji – ewaluacji. 

Upowszechniania wyników
Dissemination of results

The documentation is put together. We have plenty of pictures, a few films, audio recordings, reports from workshops …. 
How can we present this all? If we opt for book we will miss the opportunity to present the music and films. Perhaps, we 
should consider an attached CD? Or maybe we should choose a website, which allows to present the multimedia contents 
at a relatively low cost? 
The Cultural Animation website presents all the stages of activities involved in the ANIMATOR project. We chose a blog 
as it allow a simple and attractive presentation of contents contributed by many authors. The text is supplemented with 
pictures and films published through YouTube service. The guest visiting the website may also add their comments or join 
the forum discussion. In this way the documentation remains an open project, which evolves and initiates the next level 
of reflection – an evaluation. 
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Co robić, gdy wszystkie działania artystyczne zostały zakończone? Zamknęły się drzwi 
sali na Green Street w Birmingham i uprzątnięto wszelkie ślady imprezy Heroes, Zeros, 
Twins and Nuns; zrealizowano ostatnie spotkanie w cyklu Śniadań Warszawskich 
poświęcone Ursynowowi; cuda Warszawy objawiły się gościom galerii Appendix2; 
animatorzy zwinęli ogony latawców i wyjechali z Gozdowa… 
Jak ocenić projekt? Czy odniesiono sukces i jak można go zmierzyć? Czy w ogóle 
zostało jeszcze coś do zrobienia?

What to do when all the artistic activities have been concluded? The door at Green 
Street in Birmingham was closed and room was cleaned up after the event wrapping 
up the Heroes, Zeros, Twins and Nuns; the last breakfast of the Warsaw Breakfasts 
was served at Ursynów; wonders of Warsaw were revealed to the guest who came to 
Appendix2 gallery; animators folded the kite tails and left Gozdowo … 
How to evaluate the project? Was it successful? Can we measure the success? Is there 
anything more to be done?

Projekt/Project
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Od strony formalnej projekt powinien się kończyć oceną stopnia realizacji celów określonych 
we wniosku, upowszechnieniem rezultatów oraz rozliczeniem budżetu. Część celów osiąg-
nięto na poziomie działań animacyjnych: w przypadku projektu Śniadań Warszawskich od-
było się sześć cyklów warsztatów z młodzieżą szkolną poświęconych siedmiu dzielnicom 
Warszawy i zakończonych sześcioma spotkaniami prezentującymi wyniki warsztatów. Formą 
upowszechnienia wyników projektu może być kończąca go wystawa lub sama dokumentacja 
zgromadzona i opublikowana na stronie internetowej lub w formie książkowej. Ale jak odpo-
wiedzieć na pytanie o mniej wymierne rezultaty pracy animatora?

Formalny koniec projektu
Formal conclusion of the project

Looking from the formal point of view, the project should be ended by an evaluation of how 
the goals set out in the application were implemented, dissemination of results and settlement 
of the budget. Some of the goals were fulfilled on level of the animation activities: in course 
of Warsaw Breakfast there were six cycles of workshops focused on the seven districts of 
Warsaw, wrapped up by six events meant to present the workshop results. The project results 
may be spread by means of an exhibition or documentation published on the website or in  
a book. How to evaluate the more intangible results of the animator’s work?
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Projekty animacyjne realizowane we współpracy ze społecznością lokalną i w odpowiedzi na jej potrzeby tworzą płasz-
czyznę porozumienia, która jest otwarta na kontynuację. W 2006 roku grupa animatorów z Instytutu Kultury Polskiej 
zrealizowała w Gozdowie projekt Guide My Future – serię warsztatów dla młodzieży, których celem było stworzenie 
anglojęzycznego przewodnika po ich miejscowości. Po zakończeniu działań i ich prezentacji na stronie internetowej 
nadal trwały wzajemne kontakty, odbyło się kilka krótkich wizyt studyjnych przygotowujących do rozpoczęcia pracy nad 
dalszym ciągiem projektu w 2007 roku w ramach ANIMATORA. Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. 
Dalsza praca w Gozdowie pokazała, że zapotrzebowanie na warsztaty i różnorodne działania animacyjne jest nadal 
ogromne. Jednak powrót w to samo miejsce, czy też długotrwała współpraca z jedną grupą, jedną społecznością ma 
sens tylko wtedy, gdy animatorzy są w stanie zostawić po sobie coś więcej niż impuls i inspirację do działania. Wspólna 
praca powinna zaowocować czymś, co grupa ludzi będzie kiedyś mogła wykorzystać na własną rękę, już bez pomocy 
z zewnątrz. Może być to własne centrum kultury, klub dyskusyjny, filmowy, ścieżka rowerowa lub umiejętność napisania 
wniosku i realizacji własnego projektu.

Animation projects delivered in cooperation with the local communities and addressed to their needs, create a founda-
tion of understanding which is open for continuation. In 2006 a group of animators in Gozdowo delivered the Guide My 
�uture project – a series of workshops for youth with an aim of creating local guidebook in English. After the project was 
completed the contact was maintained through the website. Next, there were several on-site visits to prepare for the 
continuation of the project in 2007 (in the framework of ANIMAToR). It seems that it is not all over yet. The further work in 
Gozdowo revealed a significant demand for workshops and different animation activities. However, a long-term coopera-
tion with one group, one community is meaningful only if the animators are able to leave behind them something more 
than an impulse and an inspiration to act. Common work should generate effects that could be used by the community 
in the future without any outside assistance. It can be an own culture centre, film club, bicycle path or the ability to write 
the application and implement a project independently. 

Co się zmieniło?
What has changed?
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Każdy wniosek wymaga określenia celów i prezentacji rezultatów, które mają być wyrazem zmiany, jaka zaszła w życiu danej spo-
łeczności wskutek współprowadzonego z nią projektu artystycznego. Nie wiadomo, czym miałaby się ona przejawiać: jak określić, czy 
projekt Śniadań Warszawskich doprowadził do integracji różnych grup wiekowych i zmienił spojrzenie uczestników na własną dziel-
nicę? W dyskusjach prowadzonych na forum stanowiącym część strony internetowej Cultural Animation wielokrotnie podkreślano, że 
jakkolwiek definiowana, sztuka zawsze jest nieprzewidywalna, a jej rezultaty niemierzalne. 
W każdym działaniu artystycznym dochodzi jednak do spotkania, na które animator zaprasza, ale którego nie jest w stanie do końca 
zdefiniować. W trakcie takich spotkań budują się relacje i wspólna płaszczyzna komunikacji, na które trudno patrzeć jak na zwieńcze-
nie projektu, skoro wszystko tu dopiero się zaczyna.

“Sztuka może zmienić życie ludzi w znaczący sposób, kiedy daje im środki do rozpoznania własnego doświadczenia i wartości, a tym samym 
do stworzenia znaczeń, które będą mogli dzielić z innymi. Ten proces stanowi jeden z aspektów osiągania autonomii i działania w świecie 
jako …. dorosły. To dlatego właśnie sztuka stanowi istotną część demokratycznego społeczeństwa, a dostęp do niej jest tak znaczący.” 
[Francois Matarasso]

“Art can make a big difference to people’s lives when it gives them the means to explore their experience and values, and so to create 
meanings that they can share with others. That process is one part of achieving autonomy and of acting as a self-represting adult in 
the world. That’s also why art is such an important part of democractic society, and why it matters who has access to it.”  
[Francois Matarasso]

Each application must specify goals and result presentation, which are to reflect the change that occurred in the community due to the 
relevant artistic project. It is hard to pinpoint the nature of such a change. Did the Warsaw Breakfast integrate different age groups and 
change the participants’ perspective on their own district? It was often raised on the Cultural Animation website forum that art in all its 
aspects tends to be unpredictable and its effects are not measurable. 
In each artistic activity there is a meeting, for which an animator invites, but which he/she can not precisely define. Such meeting al-
low to build relations and common communication, which can hardly be perceived as the crown to the project since it exactly where 
everything starts. 

 The project evaluation should also provide an answer on what the project meant for the animators. How do they evaluate the project 
subjectively? What did they learn? What problems they faced and what reasons do they see behind them? Which solutions would they 
rely on in the next project, and which they consider useless or even harmful? What they perceive as the greatest value?

Czy wracać?
Should we come back?

Książka.indd   117 4/14/08   9:49:23 AM



Projekt/Project

��8

META - WYGRAŁEŚ!!!! 

Niezależnie od tego, jaki projekt udało Ci 
się zrealizować, jak dużo z niego wyszło 
i ile błędów zostało popełnionych – i tak 
wygrałeś. Każde działanie animacyjne, każdy 
przeprowadzony warsztat i każdy projekt są 
zwycięstwem i kolejnym wielkim sukcesem!

FINISH – YOU WON!!!! 

Regardless of what project you carried out, 
how it was successful and how many mistakes 
were made – you won! Every animation action, 
every workshop delivered and every project are 
a victory and the next great success! 

Książka.indd   118 4/14/08   9:49:24 AM



Projekt/Project

���

Gozdowo 2007.
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Legenda 

Projekt Guide My Future został zrealizowany przez studentów animacji kultury na przełomie czerwca i lipca 2006 roku w Gozdowie. Pierwot-
nie pomysł na bezpłatne lekcje angielskiego, podczas których powstaje internetowy anglojęzyczny przewodnik po okolicy, adresowane do 
młodzieży ze środowisk wiejskich o mniejszych szansach edukacyjnych stanowił odpowiedź na wymagania konkursowe EFS (Europejskich 
Funduszy Strukturalnych). Jednak znajomość z panią Anną Górczyńską, nauczycielką historii ze szkoły podstawowej w Ostrowach, zadecy-
dowała o tym, że projekt został wpisany w działania prowadzone przez nią na terenie gminy Gozdowo, a dofinansowywane z funduszu „Rów-
nać Szanse”. Oprócz nauki angielskiego i pracy nad przewodnikiem projekt wypełniły warsztaty aktywności twórczej (skupione na tematach: 
ja, moje miejsce), warsztaty postrzegania przestrzeni, fotograficzne, projektowania stron internetowych, a także zajęcia z tańca i capoeiry 
(zebrane w bloku egzotyka). Przewodnik można obejrzeć na stronie www.gozdowo2006.prv.pl

Projekt Gozdowo 2007 stanowił w dużym stopniu kontynuację działań podjętych rok wcześniej. Był też częścią projektu ANIMATOR realizowa-
nego i finansowanego w ramach programu europejskiego „Leonardo da Vinci”. Jednak tym razem chodziło nie tylko o pracę w społeczności 
lokalnej, ale także o zdobycie doświadczenia praktycznego przez młodych animatorów – studentów specjalizacji „Animacja kultury”. Pod opie-
ką członków Stowarzyszenia Laundry z Birmingham i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” młodzi animatorzy stworzyli scenariusz działań 
i przeprowadzili wiele miniprojektów angażujących społeczność Gozdowa. Efekty wszystkich tych działań zostały zaprezentowane podczas 
wydarzenia nazwanego Słuchając Gozdowa. Pełna dokumentacja projektu znajduje się na stronie www.culturalanimation.com.

Staż w Birmingham odbył się w lutym i marcu 2007 roku. Stowarzyszenie Laundry gościło dwie grupy studentów animacji kultury (dwa razy po 
tygodniu). Zadaniem studentów było przygotowanie materiałów na imprezę poświęconą polskiej obecności w Birmingham i nazwaną Heroes, 
Zeros, Twins and Nuns. Każdy mógł pracować indywidualnie nad własnym miniprojektem, jednak techniczne przygotowanie efektów, pomysł 
na ich prezentację oraz sama impreza były przygotowywane wspólnie, co wytworzyło bardzo ciekawy i nośny model współpracy animatorów

Projekt Śniadania Warszawskie został zrealizowany przez stowarzyszenie Grupa „Studnia O” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Katedra 
Kultury” między czerwcem a grudniem 2007 roku. Podczas sześciu spotkań w Instytucie Teatralnym (zawsze w niedzielę o 12, raz na mie-
siąc) zaprezentowano siedem dzielnic Warszawy: Saską Kępę, Żoliborz i Bielany, Powiśle, Pragę, Ochotę i Ursynów. W każdym ze Śniadań 
brali udział goście związani z daną dzielnicą, którzy opowiadali o architekturze, historii, ciekawostkach. Na każdym były też prezentowane 
efekty warsztatów (zawsze trzy spotkania: inspiracja/planowanie, wyjście w teren z aparatami, kartkami i długopisami, transparentami czy ze 
stolikiem oraz opracowanie prezentacji) prowadzonych w wybranej szkole. Całość osnuta była opowieścią z Grupy „Studnia O”. Serwowano 
także związane z dzielnicą menu. 

Projekt Seven Wonders of Warsaw został zrealizowany przez Laundry we współpracy ze Stowarzyszeniem „Katedra Kultury” w październiku 
2007. Studenci specjalizacji „Animacja kultury” odkrywali cuda Warszawy w takich miejscach, jak Filmoteka Narodowa, Wyższa Szkoła Pożar-
nictwa, ogród zoologiczny i zajezdnia tramwajowa. Efekty ich prac zostały zaprezentowane na wystawie w galerii Appendix2. 

Wszystkie cytaty pochodzą z dyskusji i tekstów umieszczonych na stronie www.culturalanimation.com (zakładka: discussions).

Dorota Reksnis, Ania Rogozińska
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Notes

The Guide My Future Project was realised in Gozdowo on the turn of June and July 2006 by the culture animation students. The initial compli-
mentary English lessons for the country youths with worse educational opportunities designed to create an on-line guidebook of this area were 
an idea to suit the ESF (the European Structural Fund) competition requirements. However, thanks to the suggestion of Anna Górczyńska, 
the primary school history teacher in Ostrowy, the project was incorporated in her activities in the Gozdowo commune, and consequently it 
was co-funded with the Equal Opportunities Fund. Apart from English lessons and the on-line guidebook, the project included workshops in 
creativity (focused on: me and my place), space awareness, photography, website design, as well as dance and capoeira classes (bracketed 
together under the exotic block). The guidebook can be visited at www.gozdowo2006.prv.pl

The Gozdowo 2007 Project should be viewed as an extension of activities initiated a year before. It was also incorporated in the ANIMATOR 
Project, implemented and funded under the European Programme „Leonardo da Vinci”. However, this time the idea of working in local commu-
nity was not an end to itself. It was also an opportunity for the young animators – the culture animation students – to earn valuable experience. 
Led by the members of the Laundry Society from Birmingham and the Creative Initiatives Society „ę” the young animators developed activity 
scenarios and delivered numerous small projects which involved the community of Gozdowo. The outcome of these activities was presented 
at the final event named Listening to Gozdowo. Full project documentation can be found at www.culturalanimation.com.

The traineeship in Birmingham was organized in February and March 2007. The Laundry Society hosted two groups of the culture anima-
tion students (two one-week visits). The students’ task was to prepare materials for an event focused on the Polish presence in Birmingham, 
named Heroes, Zeros, Twins and Nuns. Each student could work individually on its mini-project, though the technical presentation of results, 
form of presentation and the event as a whole were prepared collectively leading to a very interesting and appealing model of cooperation for 
the animators. 

The Warsaw Breakfasts project was developed and delivered by the „Studnia O” Group in cooperation with the „Katedra Kultury” Association 
in the period from June to December 2007. At the meetings held in the Instytut Teatralny (always on Sunday, at high noon) seven districts 
of Warsaw were presented: Saska Kępa, Żoliborz & Bielany, Powiśle, Praga, Ochota and Ursynów. Each Breakfast was attended by guests 
who feel attached to a given district; they talked about the architecture, history and interesting facts. Each one also included a presentation of 
workshop results (always three meetings: inspiration/planning, on-site visit with cameras, paper and pens, banners or tables and preparation 
of presentation), which were organized in some school. The whole was summed up by a story of „Studnia O” Group. The breakfast menu was 
also linked to the relevant district. 

The Seven Wonders of Warsaw project was carried out by Laundry in cooperation with „Katedra Kultury” in October 2007. The culture anima-
tion students were discovering the wonders of Warsaw on such locations as National Film Library, Higher School of Fire Protection, the zoo 
and the tram depot. The outcome of these activities was presented on the exhibition at Appendix2 gallery. 

All quotations have been taken from discussions and texts published on the www.culturalanimation.com (discussions) website.

Dorota Reksnis, Ania Rogozińska
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Jest idea, są ludzie, jaka� „grupa docelowa” – konieczne jest na-
rzędzie wsp�łpracy, ono w istocie wyznacza płaszczyznę, na kt�rej 
i poprzez kt�rą dokonuje się działanie animacyjne. Rozmaite cele 
stawiane w projekcie: nabycie okre�lonych umiejętno�ci, poznanie 
i samopoznanie, „mapowanie” okolicy, integracja okre�lonego �ro-
dowiska lub integracja jednostek w grupie w ramach animacji kultury 
dokonuje się za pomocą konkretnego narzędzia. Innymi słowy po-
trzebne jest medium: w swoim pierwotnym znaczeniu nawiązującym 
do mediacji – łac. medius znaczy �rodkowy, pomiędzy – czego�, co 
przemieszcza się między dwoma biegunami, rzeczywisto�ciami, 
dwojgiem ludzi, co łączy, umożliwia kontakt i tworzy przestrzeń rela-
cji. Medium to może być słowo żywe, film lub fotografia, ale też opi-
sane gdzie indziej piankowe pałki. Bywa to zatem narzędzie użyte 
przypadkowe, spontanicznie, w odpowiedzi na okre�loną sytuację. 
Żeby jednak nie być całkowicie zdanym na przypadek, animator po-
winien mieć jakie� umiejętno�ci i talenta – i nad nimi pracować.

Wiedz jak! 

Zrozumiałe przecież, że nie każdy z nas zna się na wszystkim. 
Znamy nasze upodobania, możliwo�ci i braki w r�żnych dziedzinach. 

There is an idea, there are people, some „target group” – the 
tool of cooperation is essential, it in fact determines the ground on 
which and through which the animation activity is performed. �ari-
ous goals established in the project: acquiring certain skills, knowl-
edge and self-knowledge, „mapping” of the vicinity, integration of 
the specific environment or integration of individuals in the group 
within the framework of cultural animation are accomplished with 
the use of a definite tool. In other words a medium is necessary: in 
its original meaning referring to mediation – Latin medius means 
middle, in between – something, that moves between two poles, 
realities, two persons, what unites, enables contact and creates the 
space of relation. The medium can be a living word, film or photog-
raphy, but also soft sponge clubs described earlier. Therefore this 
tends to be a tool used by chance, spontaneously, in response to 
a certain situation. In order not to be fully dependent on chance, the 
animator should have some skills and talents – and work on them.

Know how!

It is obvious, after all, that not everyone of us knows all about 
everything. We know our inclinations, capabilities and deficiencies in 
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Często jednak podczas realizacji projektu w animatorze budzi się 
McGyver gotowy rozpocząć realizację �miałych przedsięwzięć 
wszelkimi �rodkami, kt�re podsuwa wyobraźnia. Niestety, zazwyczaj 
zapomina w�wczas, że przy produkcji tego uroczego skądinąd 
serialu pracował sztab ludzi, kt�rzy de facto wykonali wszystko 
to, co widz bierze za wysiłek umysłu skrytego pod obfitą czupryną 
gł�wnego bohatera. To błąd! Już w fazie projektowej każdy powinien 
upewnić się, że posiada umiejętno�ci techniczne i merytoryczne do 
realizacji zadania. Wła�ciwie żadne medium nie znosi kompromis�w, 
a publiczno�ć – także uczestnicy – nie cierpią amatorszczyzny. Nikomu 
nie spodoba się nieestetyczny i nieprofesjonalny efekt pracy. Tak więc, 
za każdym razem kiedy siedzimy i planujemy nowe „co�”, powinni�my 
zadbać o najwyższą jako�ć wszystkiego, co mamy zamiar zrobić. 

Do tego celu prowadzi wiele dr�g. �ilm jest chyba najlepszym 
przykładem medium, kt�rego trudno jest użyć bez wielu umiejęt-
no�ci i do�wiadczenia. Mimo nieprawdopodobnego w ostatnich 
latach postępu technicznego, dzięki kt�remu możliwo�ć produkcji 
wysokiej klasy materiału filmowego trafiła pod strzechy, stając się 
stosunkowo tanim i atrakcyjnym hobby, realizacja filmu, kt�ry da 
się obejrzeć, bywa nawet trudniejsza niż w czasach braci Lumière. 
Wynika to z prostego faktu, że jest to medium, z kt�rym wszyscy 

different fields. �requently, however, during the execution of a project 
McGyver awakens in the animator. He is ready to start the realiza-
tion of bold undertakings through any means, which the imagina-
tion suggests. Unfortunately, usually animator forgets then that at 
the production of that otherwise charming T� series worked a whole 
group of people, who de facto performed everything what the viewer 
is taking for the effort of mind hidden under the bushy crop of hair of 
the main character. This is a mistake! Already in the planning phase 
everyone should make sure, that they have the technical and sub-
stantial skills for the task execution. As a matter of fact, every me-
dium can’t stand compromises, and the audience – also the partici-
pants – hate amateurishness. Nobody will like the anaesthetic and 
unprofessional effect of work. Therefore, each time we are sitting and 
planning „something” new, we should take care about the highest 
quality of everything we intend to do. 

Many roads lead to this goal. �ilm is probably the best exam-
ple of a medium, that is difficult to employ without many skills and 
experience. Despite the unbelievable technical progress in the 
recent years, thanks to which the opportunity to produce a high 
class film material found its way to every household, becoming 
a relatively inexpensive and attractive hobby, the production of 
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jeste�my obyci jako odbiorcy – źle zmontowanego filmu nie ura-
tuje w oczach widz�w fakt, że zrobiły go czyje� dzieci. Sam pro-
ces realizacji filmu ma swoją warto�ć z punktu widzenia animacji 
kultury i jej cel�w, jednak złe przyjęcie efekt�w pracy może stać 
się łyżką dziegciu w beczce miodu. Produkt warsztat�w musi się 
bronić sam, tak wobec potencjalnych odbiorc�w, jak jego tw�rc�w. 
Odpowiedzialno�ć animatora nie ogranicza się jedynie do dostar-
czenia �rodk�w technicznych. Nie wystarczy rozdać kamery, a po-
tem zlepić pseudo film, kt�ry nawet nie może udawać video-artu. 
Uczestnicy warsztat�w obdarzają animator�w zaufaniem, kt�rego 
nie wolno zawie�ć. Każde medium to nie tylko szczeg�lne możliwo-
�ci, to r�wnież odpowiedzialno�ć za to, jak zostaje użyte. 

Przy okazji warto pamiętać, że r�wnie dobrze możemy wyrzą-
dzić krzywdę sobie – jako przedstawicielom pewnej grupy zawo-
dowej. Nasza branża jest zbyt młoda na to, by pozwolić sobie na 
fuszerkę. Nie stać nas na rzeczy tanie. Nie oznacza to, że musimy 
skończyć reżyserię, by zrealizować kr�tki film z uczestnikami zajęć. 
Znaczy to tyle, że za każdym razem, kiedy co� planujemy, musimy 
być pewni, że sami potrafimy je wykonać, gwarantując obiektywnie 
przyzwoity poziom. Uczestnik�w nie może spotkać rozczarowanie. 

Jeżeli nie jeste�my w stanie zagwarantować okre�lonej jako�ci 
w danym medium, a są istotne powody, kt�re przemawiają za jego 
użyciem, należy poprosić o pomoc specjalistę, sobie pozostawia-
jąc rolę koordynatora, organizatora czy asystenta. Znacznie pod-
niesie to warto�ć całego projektu. 

W 2004 roku polski artysta Ryszard Grzyb, związany w latach osiemdziesiątych 
z jedną z najważniejszych i najbardziej energetycznych grup artystycznych pod 
nazwą GRUPPA, opublikował nakładem wydawnictwa „Świat literacki” małą 
książeczkę pod tytułem Zdania Napowietrzne. Był to zbiór ponad stu, krótkich 
zdań wyrwanych z naszej rzeczywistości. Absurdalne haiku, jak nazywa je arty-
sta, zaczęły swoje życie w niskonakładowej publikacji, jednak w efekcie różnych 
perypetii zamieniły się w duży projekt multimedialny obejmujący prasę, internet, 
billboardy i inne nowoczesne media, docierając do coraz to nowych odbiorców 
i wywołując ich różnorodne reakcje.

Słowo pisane/Written word

watchable film tends to be even more difficult that back then in the 
days of the Lumière brothers. This results from a simple fact that 
this is a medium with which we are all familiar as the recipients – 
poorly edited film won’t be saved in the eyes of the viewers by the 
fact that it was made by somebody’s children. The very process 
of film production has its value from the point of view of culture 
animation and its goals, however, bad reception of the effects of 
work may become fly in the ointment. The product of workshops 
has to defend itself both towards the potential recipients and its 
creators. The responsibility of the animator is not confined only 
to supplying the technical resources. It’s not enough to give out 
the cameras, and then stick together a pseudo film, which cannot 
even pretend video-art. The participants of workshops place con-
fidence in the animators, which one mustn’t betray. �very medium 
is not only the particular possibility, this is also responsibility for 
how it is employed. 

By the way it’s worth to remember, that we may just as well do 
harm to ourselves – as the representatives of a certain professional 
group. Our branch is too young to afford botch-up. We can’t afford 
cheap things. This doesn’t mean, that we have to graduate from 
the faculty of film directing, to produce a short film with the partici-
pants of the classes. This means, that every time we are planning 
something, we have to be certain, that we are able to perform it by 
ourselves, objectively guaranteeing a decent level. The participants 
cannot feel disappointment. 
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In 2004 the Polish artist Ryszard Grzyb, in the eighties connected with one 
of the most important and most energetic artistic groups called GRUPPA, 
published a small booklet entitled Zdania Napowietrzne edited by the pub-
lishing house „Świat literacki”. It was a collection of over hundred short 
sentences torn out from our reality. Absurd haiku, as the artist calls them, 
began its life in the low edition publication, however in consequence of vari-
ous incidents they turned into a large multimedia project covering the press, 
internet, billboards and other modern media, reaching more and more new 
recipients and provoking their diverse reactions.
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Click search

Pamiętajmy też, że medium – narzędziem – animatora kultury 
może być wszystko. �ilm to przykład oczywisty. Tymczasem waż-
ne jest, by się nie ograniczać i ciągle szukać nowych możliwo�ci. 

Paradoksalnie, źr�dłem nowych pomysł�w na media animacji są 
same media – rozumiane jako kanały komunikacji, często te naj-
bardziej podłe. Animator karmiący się wyłącznie kanałami telewizyj-
nymi puszczającymi filmy bez reklam o ujęciach długich na sze�ć 
minut nigdy nie dowie się, jak robić papier-mâché, stawiać tarota 
lub skonstruować altankę. Te umiejętno�ci mogą okazać się o wiele 
cenniejsze na froncie czynu społecznego. Można je poznać także 
za po�rednictwem medi�w, poczynając od program�w o gotowaniu, 
a kończąc na stronach internetowych instruujących, jak zbudować 
katapultę. Cokolwiek może być działaniem animacyjnym, ważne by 
to cokolwiek mie�ciło się w szerokim wachlarzu możliwo�ci. 

I, co najważniejsze, to cokolwiek ma kluczowe znaczenie dla 
projektu. Nawet w sytuacji, w kt�rej możemy pozyskać do pro-
jektu profesjonalnego połykacza mieczy, niekoniecznie będzie 
to najlepsze rozwiązanie zadania, jakie przed nami postawiono, 
np. integracji dzieci w przedszkolu. Dotyczy to r�wnież sytua-
cji, kiedy sami połykamy miecze nad wyraz sprawnie lub r�w-
nie dobrze robimy co� innego. Nie każde medium nadaje się 
do każdego zadania. Jego wyb�r powinien uwzględniać nasze 
możliwo�ci, ale też nie możemy zapomnieć o celach, kt�re sobie 
w projekcie stawiamy. Nasz projekt lub pojedyncze zadanie są 

If we aren’t able to guarantee certain quality in the given medi-
um, and there are important reasons that speak for its employment, 
we should ask an expert for help, leaving to ourselves the role of 
coordinator, organizer or assistant. This will considerably increase 
the value of the whole project. 

Click search

We should also remember that the medium – tool – of the cul-
ture animator may be everything. �ilm is an obvious example. Yet 
it’s important not to limit oneself and to continually search for the 
new opportunities. Paradoxically, the source of new conceptions 
for the animation media are the media themselves – understood 
as the channels of communication, frequently the meanest ones. 
The animator feeding exclusively on television channels emitting 
films without advertisements with six minute long shots will never 
find out, how to do paper-mâché, play tarot or construct a bower. 
These skills may turn out to be much more valuable at the front of 
social act. One may become acquainted with them also through 
the media, starting from programs about cooking, and ending with 
the internet sites instructing how to build a catapult. Anything may 
be an animation action, it’s important that this anything fits into the 
wide spectrum of opportunities. 

And, what is most significant, this anything is of key importance 
to the project. �ven in a situation, in which we may gain over the 
professional sword swallower for the project, it won’t be necessar-
ily the best solution of a task, we are faced with, e.g. integration of 
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w hamburskim środowisku radiowym 
dokonano eksperymentu z radiem interaktywnym. W studio umieszczono 
kilkadziesiąt telefonów komórkowych, a listę numerów umieszczono w inter-
necie. Podczas audycji słuchacze dzwonili pod różne numery tworząc wspól-
nie rodzaj koncertu na żywo transmitowanej przez radio. Mówi się, że radio 
umiera, ale tak naprawdę czeka na ludzi, którzy nadadzą mu nową jakość 
wykraczającą poza Lato Z Radiem. 

Radio/Radio

In the end of the nineties in the Hamburg radio environment an experiment 
with the interactive radio was carried out. In the studio were placed several 
dozen of cell phones, and the list of numbers was published in the Internet. 
During the broadcast the listeners called different numbers creating together a 
kind of live concert transmitted on the radio. People say, that the radio is dying, 
but in reality it’s waiting for the people, who will bestow a new quality on it that 
goes beyond Summer with the Radio. 
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przez nie zdefiniowane i nie da się tego zmienić. „Przekaźnik 
jest przekazem”: to może brzmi dzi� zbyt trywialnie, ale warto 
sobie u�wiadomić, jak ważny nakaz stanowi dla animacji kultury. 
Charakter, sens, efekt projektu są �ci�le sprzęgnięte z zastoso-
wanym narzędziem. 

”Media to długi plastikowy korytarz, gdzie złodzieje i strę-
czyciele są wolni, a dobrzy ludzie gubią się i giną. Mają one 
również negatywną stronę” 

Hunter S. Thompson 

children in a kindergarten. This also refers to a situation, when we 
ourselves swallow swords very competently or do something else 
equally well. Not every medium is suitable for every task. Its se-
lection should take into consideration our capabilities, but we also 
shouldn’t forget about the aims, which we are setting ourselves in 
the project. Our project or a single task are defined by them and 
it cannot be changed. „Medium is a message”: this may sound too 
trivial today, but it’s worth to realize how important command it con-
stitutes for the culture animation. Character, meaning, effect of the 
project are strictly coupled with the employed tool. 

”Media are a long, plastic hallway, where thieves and pimps 
are free, and good people get lost and disappear. They also 
have a bad side” 

Hunter S. Thompson

Narzędzia/Tools
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In this context, after all, another crucial issue is disclosed 
– nowadays quite commonly adopted opinion about the „bad” 
mass media, which surround us, suck us out, manipulate us and 
do the brainwash. However, work with media such as photog-
raphy, film, internet, but also others, allows to understand them 
better, and thereby understand better the world we live in, it also 
allows to change the passive attitude of the viewer into the ac-
tivity of the user. This is one more side effect of the animation 
activity, although it doesn’t mean that it’s insignificant. 

Project-medium

A specific medium may emerge in a different form, but it’s worth 
to emphasize that the project itself, the workshop, common task 
is a peculiar medium too. Medium may be both the starting point 
and the point of approach to the whole project. Animation activ-
ity may consist in the common editing of a book, but also writing 
a book may constitute only an element essential for the realization 
of a larger whole or summary of a project. This may seem vague, 
but the difference is quite simple – it refers to the question about 
what we in fact regard as the final effect. 

W tym kontek�cie ujawnia się zresztą inna ważna kwestia 
– do�ć powszechnie przyjmowana dzi� opinia o „złych” mediach 
masowych, kt�re nas otaczają, wysysają, manipulują nami i ro-
bią wodę z m�zgu. Jednak praca z mediami takimi jak fotografia, 
film, internet, ale także z innymi, pozwala je lepiej zrozumieć, 
a tym samym lepiej zrozumieć �wiat, w kt�rym żyjemy, pozwala 
także zmienić bierną postawę widza w aktywno�ć użytkownika. 
To jeszcze jeden uboczny, choć to nie znaczy, że nieistotny, 
efekt działania animacyjnego. 

Projekt-medium

Konkretne medium może pojawić się w r�żnej postaci, ale 
warto zaznaczyć, że sam projekt, warsztat, wsp�lne zadanie to 
też swoiste medium. Medium może być zar�wno punktem wyj-
�cia, jak i doj�cia dla całego projektu. Działanie animacyjne może 
polegać na wsp�lnym tworzeniu książki, ale też napisanie książki 
może stanowić jedynie element konieczny do realizacji większej 
cało�ci lub podsumowanie projektu. Może to wydawać się mgli-
ste, ale r�żnica jest do�ć prosta – dotyczy pytania o to, co w isto-
cie uznajemy za efekt końcowy. 

A group of Internet users under command of Kevin Rose created the 
Digg.com service. Its aim is to bring into light the stories found in the 
Internet, which we will not necessarily find on the first ten sites of the 
Google results. It’s not a strictly social project, but it certainly animates 
the culture of the Internet. The users of the service vote for the submit-
ted stories; the one which collects the most votes remains on the top 
of the list. Internet in the recent years has experienced the unbelievable 
flowering of social services, connecting and dividing people according 
to inclinations and interests. Web 2.0 may be regarded as the fulfilment 
of various animation dreams (although we prefer to think of the cultural 
animation as of the Web 2.0 in real).

Internet/ Internet

Grupa internautów pod wodzą Kevina Rose’a stworzyła serwis Digg.com. 
Jego celem jest wyciąganie na światło dzienne historii znalezionych w 
Internecie, które niekoniecznie znajdziemy na pierwszych dziesięciu 
stronach wyników z Google. Nie jest to projekt ściśle społeczny, ale z 
pewnością animujący kulturę internetu. Użytkownicy serwisu głosują na 
zgłaszane historie; ta która zbierze najwięcej głosów pozostaje na szczy-
cie listy. Internet w ostatnich latach przeżywa nieprawdopodobny roz-
kwit serwisów społecznościowych, łączących i dzielących ludzi podług 
upodobań i zainteresowań. Web 2.0 można uznać za spełnienie różnych 
marzeń animacyjnych (choć my wolimy myśleć o animacji kultury jako 
Web 2.0 w realu)
.
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The end of the beginning

Trzeba zaznaczyć jeszcze jeden aspekt animacji, kt�ra poza 
wytwarzaniem nowych metod komunikacji, musi korzystać 
z już istniejących dla jeszcze jednego, bardzo praktycznego 
celu. Chodzi o potrzebę, a wła�ciwie obowiązek dokumentacji 
działań [zob. też Projekt]. Pomimo tego, że gł�wnym efektem 
działań animatora powinna być zmiana zachodząca w społe-
czeństwie, to odpowiedzialno�ć wobec grantodawcy, uczestni-
k�w, a także potencjalnych następc�w wymaga, by gromadzić 
wszystko, co jest dowodem działania. Problem metody i per-
spektywy dokumentacji wbrew pozorom jest skomplikowany 
– to kwestia, kt�ra wymaga doskonalenia. Chyba najgorsze, 
co może się zdarzyć, to archiwum animatora składające się 
z setek zdjęć u�miechniętych uczestnik�w. 

The end of the beginning

One should emphasize one more aspect of animation, which apart 
from creating new methods of communication, has to take advantage 
of the already existing ones for one more, very practical purpose. It’s 
about the need, actually the obligation to document the activities [see 
also Project]. Despite the fact, that the main effect of the animator’s 
activities should be the change occurring in the society, the responsi-
bility towards the grant giving organization, participants, as well as the 
potential successors requires that we gather everything what is the 
evidence of activity. The problem of method and prospect of documen-
tation is, contrary to all appearances, complicated – this is an issue 
which demands animator’s self-improvement. Probably the worst thing 
that may happen is the archive of the animator consisting of hundreds 
of photographs of smiling participants. 

Narzędzia/Tools

�3�

Książka.indd   131 4/14/08   9:49:37 AM



The aim of documentation is the description, presentation of 
what was done. It should defend itself without the necessity of 
unwanted appositions. Portfolio of the animation projects execut-
ed by a person or a group is not only its output and monument, 
but also an advertisement – this should be as much unambigu-
ous as possible. The coordinator of a project, and in the case of 
large projects a specially appointed person should collect eve-
rything that later will allow to reconstruct the process and scope 
of the project. These may be not only photographs, but also the 
performed works, film about the workshops, attendance records, 
schedules, sometimes even invoices. Good documentation also 
permits a discerning evaluation of the project – gives the op-
portunity to, after its finishing, look level-headedly on what we 
have actually done. In many cases the documentation itself may 
become an artistic-animation project– isn’t a total reportage cre-
ated in this way? 

Celem dokumentacji jest opis, prezentacja tego, co zostało 
zrobione. Powinna się bronić bez konieczno�ci zbędnych do-
powiedzeń. Portfolio projekt�w animacyjnych zrealizowanych 
przez osobę czy grupę to nie tylko jej dorobek i pomnik, ale też 
reklama – ta powinna być możliwie najbardziej jednoznaczna. 
Koordynator projektu, a w przypadku dużych projekt�w specjal-
nie wyznaczona osoba, powinna gromadzić wszystko, co po-
zwoli w p�źniejszym czasie odtworzyć przebieg i zakres projek-
tu. Mogą to być nie tylko zdjęcia, ale r�wnież wykonane prace, 
film o warsztatach, listy obecno�ci, harmonogramy, czasem na-
wet faktury. Dobra dokumentacja pozwala r�wnież na wnikliwą 
ewaluację projektu – daje możliwo�ć, by po jego zakończeniu 
spojrzeć trzeźwym okiem na to, co wła�ciwie zrobili�my. W wielu 
przypadkach dokumentacja sama w sobie może stać się projek-
tem artystyczno-animacyjnym – czy nie tworzy się w ten spos�b 
reportaż totalny? 

Narzędzia/Tools
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Artist Nettie Edwards developed a project with Jubilee Arts that focused on 
the Netherton Tunnel in the West Midlands of England. In 1760, the Black 
Country had no navigable canals but within sixty years the area had hun-
dreds of miles of waterways to move goods quickly and cheaply. Opened 
in 1858, Netherton was the finest of the great canal tunnels to be built in 
England. Nettie traced the line of the tunnel above ground, following the 
airshafts described locally as ‘pepper pots’, inviting people who live, work 
or play along this route to participate in the creation of a unique historical 
documentation. Her project recorded the sights and sounds of the tunnel 
route and the people and places that are linked by its unseen presence. To 
celebrate the involvement of the people living along the pepper pot trail 
Nettie invited local people to take a journey by canal boat through the tun-
nel from Tividale to Windmill End, Dudley to meet each other and hear the 
stories she had collected. The tunnel has no lighting and this was an oppor-
tunity to project light and images onto the walls of the tunnels during the 
journey. Partly a performance, partly a social event, partly a site-specific 
response to a place….

Tunel/Tunel

Nettie Edwards, wspólnie ze stowarzyszeniem Jubilee Arts, zrealizowała pro-
jekt na temat tunelu Netherton w angielskim regionie West Midland. W 1760 
roku w Black Country – jak nazywano tę część Anglii – w ogóle nie było spław-
nych kanałów. Sześćdziesiąt lat później istniała tu cała ich sieć licząca setki mil 
dróg wodnych pozwalających na szybki i tani transport. Netherton, otwarty w 
1858 roku, był najwspanialszym z wielkich tunelów wybudowanych dla kana-
łów. Nettie Edwards wyznaczyła trasę tunelu na poziomie gruntu, zgodnie z 
linią wyznaczoną przez wentylatory, nazywane lokalnie „pieprzniczkami”. Za-
prosiła ludzi, którzy żyją, pracują lub bawią się w pobliżu tej trasy, by wzięli 
udział w tworzeniu wyjątkowej dokumentacji historycznej. Jej projekt polegał 
na nagraniu obrazów i dźwięków tunelu oraz ludzi i miejsc związanych z jego 
niewidoczną obecnością. Chcąc uczcić zaangażowanie ludzi mieszkających w 
pobliżu trasy „pieprzniczek”, Nettie zaprosiła ich do podróży łodzią po kanale 
z Tividale to Windmill End, Dudley. Dzięki temu mogli się ze sobą spotkać i 
usłyszeć historie, które artystka wcześniej zebrała. Tunel nie ma oświetlenia, 
dzięki czemu podczas podróży można było wyświetlać efekty kolorystyczne i 
obrazy na jego ścianach. Po części był to performance, po części wydarzenie 
społeczne, po części wynikająca z lokalnej specyfiki reakcja na miejsce… 

Książka.indd   132 4/14/08   9:49:38 AM



However, what’s most important, termination of the project and 
its appropriate summary allows to set off for a subsequent project, 
similar to that one or being its continuation. You never know, what 
opportunities will appear after half year of work over one undertak-
ing. They may be very promising. �very completed project is the 
chance to continue work, whose value is increasing. It’s not about 
the routine, but rather the potential of development, which hides 
away in every project. The key to maintain this value are the media, 
because they are the durable carrier of the animation activities.

Jacek Sosnowski

Co jednak najważniejsze, zakończenie projektu i jego odpo-
wiednie podsumowanie, pozwala wyruszyć w projekt kolejny, zbli-
żony do tego lub będący jego kontynuacją. Nigdy nie wiadomo, 
jakie możliwo�ci pojawią się po p�ł roku pracy nad jednym przed-
sięwzięciem. Mogą być bardzo obiecujące. Każdy projekt zakoń-
czony to możliwo�ć kontynuowania pracy, kt�rej warto�ć wzrasta. 
Nie chodzi o rutynę, lecz raczej o potencjał rozwoju, kt�ry skrywa 
się w każdym projekcie. Kluczem do utrzymania tej warto�ci są me-
dia, ponieważ to one są trwałym no�nikiem działań animacyjnych.

Jacek Sosnowski

Narzędzia/Tools
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The Borderland Foundation brought together artists and teenagers from 
England, Poland and Bosnia for a short residency programme in Mostar 
(Bosnia-Herzegovina). Over 40 young people were offered workshops in 
ceramics, writing, theatre, song and dance – two groups worked with me-
dia using dv cams, digital still cameras, laptops, audio mini-discs. Over 
several two hour sessions, the participants – 8 in each group – learned 
how to use the equipment, and recorded their impressions of Mostar. The 
plan was to make two short films to be shown on the final evening, as 
part of a spectacle at the Puppet Theatre, a former synagogue. The first 
group created a series of photo-triptychs – the left hand image is based 
on stone textures, the centre image is of people (of flesh), the right hand 
image is of water. 
The second group looks at the images of the first and there was great-
er concentration on the process of making a short film. After a crash 
course in using the DV camera, learning to frame the landscape within 
the viewfinder, seeking alternative scenes, changing exposure and an-
gles, they worked on a storyboard. They decide to contrast the ruins 
with the newly rebuilt, the old portrayed in monochrome and the new 
in colour. On the Saturday night, both pieces of work are shown as 
part of an event, projected very large onto the exterior walls of the 
old synagogue, alongside a garden area, as the audience are invited 
to walk, in promenade, from one performance, reading or viewing of 
artworks onto the next.

Żywioły i film/Elements and film

Fundacja „Pogranicze” połączyła artystów i nastolatków z Anglii, Polski 
i Bośni w ramach krótkiego programu rezydencji w Mostarze (Bośnia-Her-
cegowina). Ponad czterdzieści młodych osób mogło wziąć udział w war-
sztatach ceramicznych, twórczego pisania, teatralnych, pieśni i tańca. Dwie 
grupy pracowały za pomocą nowych mediów: kamer dv, kamer cyfrowych, 
laptopów, audialnych mini-dysków. Podczas kilku dwugodzinnych sesji 
uczestnicy – ośmiu w każdej grupie – uczyli się, jak używać urządzeń, 
i nagrywali swoje wrażenia z Mostaru. Plan polegał na tym, by zrobić dwa 
krótkie filmy, które miały być pokazane podczas ostatniego wieczoru, jako 
część spektaklu w Teatrze Lalek w dawnej synagodze. 
Pierwsza grupa stworzyła serię foto-tryptyków – obraz po lewej miał być 
oparty na ekspresji w kamieniu, centralny miał zawierać obrazy ludzi (z cia-
ła), a po prawej – z wody. 
Druga grupa oglądała obrazy pierwszej, skupiając się przede wszystkim 
na procesie realizacji krótkiego filmu. Po bardzo przyspieszonym kursie 
użycia kamery dv, nauce kadrowania krajobrazu w wizjerze, szukania alter-
natywnych ujęć, zmiany naświetlenia i kątu patrzenia, jej uczestnicy praco-
wali nad storyboardem. Postanowili zestawić ruiny z miejscami na nowo 
zbudowanymi, stare pokazując w czerni i bieli, nowe w kolorze. 
W sobotnią noc obie części pracy zostały pokazane w ramach wydarzenia 
finałowego. Obrazy w wielkiej skali zostały wyświetlone na zewnętrznej 
ścianie starej synagogi, obok ściany zieleni. Jednocześnie publiczność 
zaproszono do chodzenia, spacerowania między jednym performance’m 
a drugim – i odczytywania, oglądania tworzących go dzieł.
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One of the events proposed by the organizers of the „Niewinni Czarodzieje” [In-
nocent Sorcerers] festival were the fashion workshops Modna Polka [Fashion-
able Pole] with Barbara Hoff and Tadeusz Rolke. The unusual workshop – the 
participants were invited to a „printing house” at Ogrodowa street, which turned 
into a huge dressing room from the turn of the fifties and sixties. In the atmos-
phere of the stories about Warsaw of that time, fulfilling dreams and evoking 
memories, a great dressing-up occurred. Lounge overcoats, hats, donkey jack-
ets and berets: everyone could choose and put on a freely selected outfit, and 
then with the help of make-up artists and stylists and change into a real Stylish 
Polish Woman or Stylish Polish Man. One’s image created for a character from 
before fifty years could be immortalized on a photograph – portrait.
 

Strój/Dress

Jednym z wydarzeń proponowanych przez organizatorów festiwalu 
„Niewinni Czarodzieje” były warsztaty mody Modna Polka z Barbarą Hoff 
i Tadeuszem Rolke. Warsztaty niecodzienne – uczestnicy zaproszeni zos-
tali do „drukarni” na Ogrodową, która zamieniła się w ogromną garderobę 
z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W aurze opowieści o 
Warszawie tej doby, spełniania marzeń i przywoływania wspomnień, działo 
się wielkie przebieranie. Wdzianka, płaszcze, kapelusze, kufajki i berety: 
każdy mógł wybrać i włożyć dowolnie wybrany strój, potem zaś korzystając 
z pomocy wizażystów i stylistów zamienić się w prawdziwie Modną Polkę 
lub Modnego Polaka. Swój wizerunek wykreowany na postać sprzed 
pięćdziesięciu lat można było uwiecznić na zdjęciu – portrecie. 

Narzędzia/Tools
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Gozdowo 2007.
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Budżet

„Do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, 
pieniądze i jeszcze raz pieniądze” przekonywał Ludwika XII 
marszałek Trivulzio. Z historii wojen wiadomo, że to nieprawda: 
liczne kampanie przegrano z powodu braku �rodk�w na ich pro-
wadzenie, jednak zdarzały się też wojny wygrane pomimo braku 
przewagi czy nawet r�wnowagi infrastrukturalnej – zwycięskie 
dzięki mobilizacji ludzkiej energii, pomysłowo�ci i determinacji. 
To wizja, idea i warto�ci są kluczowe dla skutecznego wsp�lne-
go działania grupy ludzi. 

Będzie jednak ono skuteczne, o ile padnie pytanie o to, jak 
pomysły i projekty wcielić w życie. Ta kwestia – przej�cia od wir-
tualno�ci w rzeczywisto�ć, więcej nawet: do tworzenia rzeczy-
wisto�ci – wymaga przyjrzenia się praktycznym okoliczno�ciom 
realizacji pomysłu, bądź innymi słowy uzgodnienia nadbudowy 
z bazą, czyli idei z praktycznymi, r�wnież finansowymi, możli-
wo�ciami jej spełnienia. W końcu każde działanie animacyjne 
(każde działanie w og�le), nawet najskromniej pomy�lane, wiąże 
się z kosztami (nie tylko finansowymi, chodzi też o czas, wysiłek, 
energię). To prawdopodobnie najbardziej bolesna, a na pewno 
najmniej lubiana, czę�ć pracy animatora. Kojarzy się z tabelkami, 
liczeniem, zarządzaniem, fakturami, całym tym „niskim” my�leniem 

The budget

„Three things are essential to wage war: money, money and 
once again money” persuaded marshal Trivulzio Louis XII. �rom 
the history of wars it is known, that this is untruth: numerous cam-
paigns were lost because of lack of recources for their conduct, 
however, there also occurred wars that were won despite the lack 
of supremacy or even infrastructural balance – victorious thanks to 
mobilization of human energy, resourcefulness and determination. 
The vision, idea and values are fundamental for the effective joint 
action of the group of people. 

However, it will be effective, if the question, how to put these 
ideas and projects into effect, is addressed. This issue – transition 
from virtuality into reality, even more: into the creation of reality 
– requires looking at the practical circumstances of the idea’s re-
alization, or in other words, agreeement of the superstructure with 
the base, that is, the idea with the practical, also financial, oppor-
tunities of its execution. After all, every action involving animation 
(every action in general), even conceived in the most modest way, 
involves costs (not only financial, it’s also about the time, effort, 
energy). This is probably the most distressing, and for certain the 
least liked part of the animator’s work. It is associated with tables, 
calculating, management, invoices, all this „low” thinking about 

Zasoby/Resources
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o pieniądzach i rzeczach (gdy idea wzywa). Co więcej, wiąże się 
także – a to bywa trudne – z poszukiwaniem sponsor�w (os�b 
i/lub instytucji gotowych z dowolnych pobudek dofinansować 
jakie� przedsięwzięcie) lub grantodawc�w (instytucji specjalizu-
jących się w finansowaniu działań w okre�lonej dziedzinie, np. 
edukacji obywatelskiej). 

Oczywi�cie, zawsze można liczyć na to, że jaka� orga-
nizacja po prostu chce się pozbyć nadwyżki posiadanych 
�rodk�w i chętnie odda pieniądze na cokolwiek. („Czuję się 
mniej więcej tak, jak kto�, kto bujał w obłokach i nagle spadł.”) 
Bezpieczniejsze jednak wydaje się założenie, że podstawą 
jakiegokolwiek wsparcia jest przedstawienia przekonującego 
opisu działań. Budżet stanowi jego integralną czę�ć, jednak 
nie dlatego, że wskazuje, ile pieniędzy potrzeba na realiza-
cję (choć tak się może zdawać przy lekturze niekt�rych wzo-
r�w aplikacji). Dobrze przygotowany budżet w istocie ujmuje 
w praktyczne ramy wszelkie aspekty operacyjne projektu: sta-
nowi czytelny obraz planowanych zdarzeń z uwzględnieniem 
wszelkich zasob�w, jakie są konieczne w jego realizacji. Za-
soby to znacznie więcej niż pieniądze: obejmują wszystko to, 
co niezbędne do przeprowadzenia jakiego� działania czy wy-
tworzenia czego�: materiały, ludzi i ich umiejętno�ci, narzę-
dzia, dostępne miejsca działania i potencjalną infrastrukturę.

Dlatego też budżet jest zwykle przygotowywany na końcu wstęp-
nych prac nad projektem działania: musi uwzględniać wszystkie 
jego etapy – od opracowania wstępnej koncepcji, przez realizację, 
po dokumentację i upowszechnianie. Przygotowanie budżetu zmu-
sza raz jeszcze do przemy�lenia wszystkiego, co w projekcie po-
winno i może się zdarzyć, łącznie z wzięciem pod uwagę wydarzeń 
nieprzewidzianych, wymagających nagłej reakcji. 

Dygresja o planowaniu

Oczywi�cie wszystkiego nie da się przewidzieć („Bo wypadek 
to dziwna rzecz... Nigdy go nie ma dop�ki się nie zdarzy”). Planu-
jąc działanie, możemy założyć r�żne rozwiązania uwzględniające 

money and things (when the idea calls). What is more, it also 
involves – and this tends to be difficult – searching for sponsors 
(people and/or institutions willing to, for whaterver reasons, co-
finance some undertaking) or grant giving organizations (institu-
tions specializing in financing the activities in a specified field, e.g. 
civic education). 

Obviously, one may always expect, that some organization 
simply wishes to dispose of the excess of the possessed means 
and will readily give money to anything. („I feel more or less like 
someone, who day-dreamed and suddenly woke up.”) The as-
sumption, that the basis of any support is presentation of a con-
vincing description of activities seems to be more secure. The 
budget constitutes its integral part, however, not because it indi-
cates, how much money is needed for the realization (although 
this may appear to be true, while reading some models of appli-
cation). A well prepared budget, as a matter of fact, grasps within 
the practical framework all operational aspects of the project: it 
constitutes a legible image of the planned events, taking under 
consideration all resources, that are necessary for its realization. 
Resources are much more than money: they cover everything 
that is essential to carry out some action or create anything: ma-
terials, people and their skills, tools, accessible places of activity 
and potential infrastructure.

That is why the budget is usually prepared at the end of the 
preliminary works over the project of activity: it has to take into con-
sideration its all stages – from working out the initial conception, 
through realization, to documentation and dissemination. Prepara-
tion of the budget once again forces to consider everything, what 
should and may happen in the project, including taking into account 
the unexpected events, requiring immediate reaction. 

Digression about planning 

Obviously one can’t predict everything („Cause accident is 
a strange thing... It’s never present until it happens”). While planning 
the action, we may assume different solutions taking into consideration 

Książka.indd   140 4/14/08   9:49:46 AM



Zasoby/Resources

���

pogodę (wiedzą co� o tym organizatorzy plenerowych imprez pla-
nowanych na słoneczny czerwiec, kt�ry okazał się rekordowy pod 
względem opad�w) czy liczbę chętnych do uczestnictwa w działa-
niu (r�wnie kłopotliwy może być brak, co nadmiar), jednak wszyst-
kiego przewidzieć się nie da. I nie warto; także dlatego, że w toku 
działania może się zmienić – oby na dobre – nasza perspektywa. 
Plan zatem powinien być realistyczny, ale zarazem elastyczny 
– to nie jest foremka, kt�rą wystarczy odcisnąć, by uzyskać po-
żądany efekt. Jednym z poważniejszych błęd�w planowania, jest 
przyjęcie założenia, że determinuje ono ostateczny efekt. 

Z drugiej strony nawet najbardziej elastyczny plan ma zwykle 
pewne nieprzekraczalna ramy: budżet nie jest z gumy, a projekto-
wane wydarzenie często ma wyraźnie okre�loną datę – tę zwykle 
trudno przesunąć. Ważnym czynnikiem ograniczającym są także 
wymagania grantodawcy. Ten tekst trzeba naprawdę uważnie 
przeczytać. Planowania nie warto zatem traktować jako zaklina-
nia rzeczywisto�ci: wymaga trzeźwego spojrzenia na pomysły 
i możliwo�ci ich realizacji – projektując działanie, należy czasem 
zadać sobie pytanie nie tylko o to, jak je wykonać, ale też, czy na 
pewno warto je wykonać, że tego chcemy my i ludzie, z kt�rymi 
mamy pracować („Kiedy zawołasz do kr�liczej norki: «Hej, jest 
tam kto?», a głos z wnętrza odpowie: «Nie!», to znaczy chyba, 
że nie jeste� mile widziany.”)

Czy możliwe jest działanie bez spisanego planu (i budżetu, 
rzecz jasna)? Zapewne tak, zwłaszcza przy niewielkich projek-
tach lub wybitnych głowach. Zasadniczo jednak bez tej pracy licz-
ba nieprzewidzianych zdarzeń ro�nie w przewidywalnie szybkim 
tempie i mamy do czynienia raczej z działaniem w kryzysie niż 
w kulturze. My�ląc o zasobach, to r�wnież warto wziąć pod uwa-
gę: planowanie także wymaga czasu i wysiłku, angażuje ludzi 
i zasoby instytucji. Ważne, by ten wysiłek zbalansować subtelnie 
na tyle, by z jednej strony projekt był dopracowany, a z drugiej 
– by planowanie nie zastąpiło w istocie działania (niekończące 
się dyskusje, co mogliby�my zrobić…).

the weather (the organizers of outdoor events planned for the sunny 
June, which turned out to be record-breaking with regard to rainfall 
know something about it) or the number of the willing to participate 
in the action (absence or excess may be equally troublesome), 
however, one cannot predict everything. And it’s not worth it; also 
because, that in the course of action may change – may it for good 
– our prospect. Therefore plan should be realistic, but at the same 
time flexible – it’s not a mould which you only need to impress, to 
achieve the desired effect. One of the most grave errors of planning 
is taking the assumption, that it determines the ultimate effect. 

On the other hand, even the most flexible plan usually has some im-
passable frameworks: the budget isn’t made of gum, and the planned 
event frequently has clearly defined date – which is usually difficult 
to move. An important limiting factor are also the requirements of the 
grant giving organization. This text should be read very carefully. Plan-
ning shouldn’t be therefore treated as conjuration of reality: it requires 
sober look on the ideas and the possibilities of their realization – while 
planning the activity, one should sometimes ask oneself a question not 
only about to how to perform them, but also, whether it is really worth 
to perform them, that we want it, we and the people we are about to 
work with („When you shout to the rabbit’s hole: «Hey, is there anybody 
here?», and the voice from the inside answers: «No!», that probably 
means, that you are not welcome.”)

Is it possible to operate without the drawn up plan (and the budg-
et, of course)? Probably yes, especially with small projects or distin-
guished heads. However, basically without this work the number of 
unforeseen events rises at a predictably fast rate and we are dealing 
rather with the action in crisis than in the culture. Thinking about the 
resources, it is also worth to take it into consideration: planning also 
requires time and effort, involves people and the resources of insti-
tutions. It is important, that this effort is balanced subtly enough, so 
that on one hand the project is polished up, and on the other – that 
planning in fact doesn’t substitute the action (never ending discus-
sions, what we could do…).
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Śniadanie warszawskie/Warsaw Breakfast: Praga. 
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Pytania

Przy okazji tworzenia budżetu dokonuje się zatem kalkulacja 
zasob�w koniecznych do przeprowadzenia projektu z wyraźnym 
podziałem na to, co mamy lub łatwo możemy mieć dzięki part-
nerom, i na to, co musimy dopiero pozyskać (tak „w naturze”, jak 
w got�wce). Raz jeszcze przyglądamy się r�żnym wymiarom pro-
jektu: jego celom, harmonogramowi, zakładanym rezultatom, kon-
strukcji partnerstwa.

Co? 

Czyli jakie zadania są do wykonania w projekcie. Na tym 
poziomie warto odr�żnić zadania kluczowe, merytoryczne (jak 
prowadzenie warsztatu, przygotowywanie wystawy czy publi-
kacji, spotkania z uczestnikami) i zadania pomocnicze, orga-
nizacyjne (praca biurowa, wypełnianie tabelek, zakupy). Każde 
z nich należy odnie�ć do celu działań – raz jeszcze sprawdza-
jąc, czy łączą się w sp�jną cało�ć, i pamiętając, że wła�nie ze 
względu na cele zadania i działania będą niekiedy wymagały 
modyfikacji. 

Kto?

Kto te zadania wykona (tak zwane zasoby ludzkie ;-). Nie cho-
dzi tu jedynie o wskazanie kogo� palcem, lecz przemy�lenie, jaką 
wiedzę, umiejętno�ci, do�wiadczenie mają osoby zaangażowane 
w projekt, czego im brakuje – co może się wiązać z konieczno�-
cią zaproszenia do projektu os�b z zewnątrz lub przeprowadze-
nia szkolenia. W tym punkcie warto też sprawdzić, czy niekt�rzy 
nie będą zbyt obciążeni, czy nie okazuje się, że jedna i ta sama 
osoba koordynuje cało�ć, prowadzi działania w projekcie i ma go 
dokumentować. Spełnienie tych wszystkich zadań jednocze�nie 
może okazać się „nieprzewidzianym” problemem.

Questions

Therefore, while creating the budget, the calculation of re-
sources necessary to carry out the project is performed, with the 
clear division into what we have or may easily get thanks to the 
partners, and to what we only have to gain („in nature”, and in 
cash). Once again we are looking at different dimensions of the 
project: its goals, schedule, the assumed results, construction of 
partnership.

What? 

That means, what tasks are to be executed in the project. On 
this level it’s worth to differentiate the key, substantial tasks (like 
organizing a workshop, preparing an exhibition or publication, 
meetings with the participants) and auxiliary, organizational tasks 
(office work, filling in tables, shopping). �ach of them should be 
related to the goal of the actions – once angain verifying, whether 
they unite in the coherent whole and remembering, that just ex-
actly with regard to the goals the tasks and actions will sometimes 
require modification. 

Who?

Who will execute these tasks (so called human resources;-). 
It’s not only about pointing a finger at someone, but thinking over, 
what knowledge, skills, experience have the persons involved in 
the project, what they lack – which may involve the necessity to 
invite persons from outside to the project or carry out a training. 
At this point it is also worth to check, whether some people will 
not be overburdened, whether it doesn’t turn out, that one person 
coordinates the whole, performs actions in the project and has to 
document it. �ulfilling all these tasks at the same time may turn out 
to be an „unforeseen” problem.
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Z kim?

Czyja pomoc potrzebna jest do przeprowadzenia projektu? Chodzi 
o wszelką zewnętrzną pomoc: obsługę techniczną, szatniarzy, bilete-
r�w, sprzątaczy, konsultant�w i doradc�w, ewentualnie wolontariuszy.

W jakim czasie?

Harmonogram prac okre�la czas potrzebny na realizację pro-
jektu – powinien uwzględniać wszystkie etapy: planowanie, przygo-
towanie (wstępne spotkania z partnerami i uczestnikami, ewentu-
alny rekonesans na miejscu działania, przygotowanie materiał�w, 
dodatkowe szkolenia), wła�ciwe działanie, ewaluację i przygotowa-
nie materiał�w upowszechniających, sprawozdanie.

W tym miejscu pracy nad budżetem mamy już wyliczone 
koszty osobowe. Wiemy, jacy ludzie będą pracowali w projek-
cie i ile czasu mniej więcej zajmie im praca – te warto�ci należy 
pomnożyć przez proponowaną stawkę za godzinę/dzień pracy. 
Te dane można pozyskać od samych zainteresowanych (ludzie 
zwykle wiedzą, za ile chcą/mogą pracować). Niekiedy w ramach 
konkretnego projektu proponowane są stawki lub wyznaczane 
stawki maksymalne. Ważne jest także odr�żnienie tych kosz-
t�w osobowych, kt�re i tak zostałyby poniesione (na przykład 
koszt obsługi sekretariatu w organizacji, kt�ra ma sekretariat) 
od działań dodatkowych, specjalnie realizowanych na potrzeby 
projektu. Tu także wliczamy ewentualny wolontariat (jako pracę 
wniesioną).

W tym punkcie widać też już, kt�re zadania możliwe są do wy-
konania własnymi siłami, kt�re wymagają wsp�łpracy merytorycznej 
z innymi osobami lub instytucjami, a kt�re wsparcia organizacyjnego.

Kalkulując koszty osobowe nie można też zapomnieć o za-
rządzaniu projektem. Kto� musi koordynować cało�ć, �ledzić 
wszystkie działania i pilnować, że wszystko toczy się, jak na-
leży; czasem rozdzielać zadania i rozliczać z ich wykonania. To 

With whom?

Whose help is necessary to carry out the project? It’s about all 
outside help: technical service, cloakroom attendants, ticket collec-
tors, cleaners, consultants and advisers, possibly volunteers.

In what time?

The schedule of works defines the time needed for the realiza-
tion of the project – it should take into account all stages: planning, 
preparation (initial meetings with the partners and participants, 
possible reconnaissance in the place of action, preparing the mate-
rials, additional trainings), proper action, evaluation and preparing 
the disseminating materials, report.

At this point of work over the budget we already have calculated 
the personal costs. We know, what people will work on the project 
and how long will it take them, more or less, to perform the work – 
these values should be multiplied by the proposed rate per hour/day 
of work. This data may be gained from the concerned themselves 
(people usually know for how much they want/ may work). At times, 
within the framework of the particular project the maximum rates are 
proposed or fixed. It is also important to distinguish those personal 
costs, which would be incurred after all (for instance, the cost of serv-
ice of the secretary’s office in the organization, that has a secretary’s 
office) from the additional actions, realized specially for the purposes 
of the project. Here we also include the possible volunteer work (as 
the conributed work).

At this point it can also be already seen, which tasks it is possible 
to execute unsupported, which require substantial cooperation with 
other persons or institutions, and which the organizational support.

While calculating the personal costs one also cannot forget about 
the management of the project. Someone has to coordinate the 
whole, track all activities and make sure that everything is going on 
properly; sometimes distribute the tasks and settle up their execution. 
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oddzielna praca; absorbująca w zależno�ci od skali działań, ale 
wymagająca dużej uwagi. Kolejna kwestia w tym punkcie to sku-
teczna komunikacja, wiążąca się zresztą z zarządzaniem: wszy-
scy uczestnicy projektu powinni wiedzieć, co mają do zrobienia, 
jaka jest ich rola, a także informować się wzajemnie o działa-
niach, kt�re podejmują i ich efektach. To także należy uwzględ-
nić w planie pracy – i w budżecie.

Dla kogo?

Uczestnikom działań zwykle się nie płaci, jednak mogą się 
w związku z nimi pojawić dodatkowe koszty związane z zakupami 
materiał�w, jedzenia lub z podr�żami. Je�li na przykład uczestnika-
mi są dzieci, kt�re spędzają cały dzień na rozmaitych działaniach 
warsztatowych poza domem, to należałoby zapewnić im posiłek 
– być może zapłaci za to szkoła lub samorząd, lecz pozycję trzeba 
uwzględnić w budżecie. Być może trzeba opłacić podr�ż – dzieci 
na warsztaty lub prowadzących warsztaty (nawet je�li chodzi o bi-
lety MZK: to także są koszty). Angażując małe dzieci w zadania 
wymagające wysiłku, warto pomy�leć o jakich� niespodziankach 
dla nich. Itd. Itp.

Gdzie?

Lokalizacja �. Czy konieczne są podr�że? Czę�ć lub cało�ć 
projektu toczy się poza miejscem zamieszkania animator�w lub 
uczestnik�w? Jeden z lider�w musi dojechać z innego miasta? 
Potrzebny będzie hotel? Diety? Wyżywienie? Wszystko to należy 
skalkulować realistycznie, tanio, ale też – z my�lą o wygodzie pro-
wadzących i uczestnik�w (całonocna podr�ż autobusem przed ca-
łodziennym działaniem nie zawsze jest dobrym pomysłem).

Lokalizacja 2. W jakim konkretnie miejscu będą się odbywały 
działania? Czy potrzebne są jakie� specjalne sale lub pomieszcze-
nia? Może jakie� zezwolenia (od wła�cicieli budynku, władz miej-
skich)? Nawet je�li sale za darmo oferuje szkoła, w kt�rej przepro-
wadzany jest projekt – stanowi to koszt, kt�ry warto wykazać jako 
wkład własny (szkoła na pewno ma cennik wynajmu).

This is a separate work; absorbing depending on the range of activi-
ties, but requiring careful attention. The next issue at this point is the 
effective communication, connected also with the management: all 
participants of the project should know, what they are supposed to 
do, what is their role, and also inform each other about the activities, 
they take up and their effects. This also should be taken into account 
in the work plan – and in the budget.

For whom?

The participants of activities aren’t usually paid, however, in con-
nection with that may appear additional costs related to the purchase 
of materials, food or travels. If, for example, the participants are chil-
dren, who spend all day on various workshop activities outside home, 
then it would be necessary to provide them with a meal – maybe the 
school or self government will pay for this, but this item should be taken 
into account in the budget. Perhaps it will be necessary to pay for the 
travel – of children to the workshops or the workshop organizers (even 
if it is about the city bus tickets: these are also costs). While engaging 
small children in the actions requiring effort, it’s worth to think of some 
surprises for them. �tc.

Where?

Location �. Are travels necessary? Does the part or whole of the 
project take place outside the place of residence of the animators 
or participants? One of the leaders has to arrive from the other 
city? A hotel will be needed? Travelling allowances? �ood? All this 
should be calculated realistically, inexpensively, but also – having 
in mind the comfort of the teachers and participants (the all-night 
travel by bus before the all-day activity is not always a good idea).

Location 2. In what specific place will the activities take place? 
Are there any special halls or rooms needed? Perhaps any permits 
(from the owners of the building, municipal authorities)? �ven if the 
school, where the project is carried out offers the halls free of charge 
– it constitutes the cost, which it’s worth to reveal as the own contri-
bution (the school for certain has the price list of the lease).
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Czym?

Jakie materiały, narzędzia i urządzenia będą potrzebne? Co 
mamy (i damy, ale wliczymy w budżet), co trzeba kupić, co wy-
pożyczyć? Skala potrzeb może być bardzo duża – od spinaczy 
i papieru („Jakie� sztuczki do pisania. Oł�wki i co� tam jeszcze. 
Mocno przecenione. Bzdura. Nic ważnego.” Ale kosztuje.), przez 
artykuły spożywcze (woda, kawa i herbata – choćby tyle podczas 
całodniowych spotkań), po wzmacniacze do sprzętu nagła�nia-
jącego; od flipchartu, kt�ry może się przydać w okresie planowa-
nia czy podczas szkolenia, po kamerę lub aparat fotograficzny 
i program komputerowy do obr�bki zdjęć konieczne na etapie 
dokumentacji (choć raczej nie należy planować zakupu kompute-
ra w ramach projektu – granty na wyposażenie instytucji to kom-
pletnie odrębna kategoria).

Z jakim skutkiem?

Analizując wszystkie możliwe wydatki, nie należy zapomi-
nać o kosztach dokumentacji i ewentualnego upowszechniania, 
czyli działań, kt�re zaprezentują projekt szerszej publiczno�ci. 
Dotyczy to zakupu i wywołania film�w, przygotowania strony 
internetowej, wystawy, publikacji. Także wysyłki materiał�w do 
zainteresowanych os�b. 

To ważne pytanie, kt�re pojawia się na końcu, choć należy 
je mieć w pamięci od samego początku: jaki będzie dalszy ciąg 
projektu, a przede wszystkim – dalsze życie jego trwałych efek-
t�w. Nieaktualizowanej strony nikt nie odwiedza, a je�li odwiedzi 
– raczej się zniechęci. Książki zalegające w pudłach i schow-
kach także niekoniecznie potrzebne są �wiatu.

W tym miejscu budżet się zamyka. Poza kosztami osobowymi, 
mamy w nim takie kategorie jako podróże i materiały, czasem 
inne (bardzo pożyteczna rubryka). Są jeszcze tak zwane koszty 
ogólne, nie wymienione wyżej i tak przezroczyste, że łatwo 

What with?

What materials, tools and devices will be needed? What we 
have (and will give, but add to the budget), what should be pur-
chased, borrowed? The range of needs can be very broad – from 
paper-clips and paper („Some pieces for writing. Pencils and some-
thing else. Greatly overestimated. Trifle. Nothing important.” But it 
costs.), through consumer articles (water, coffee and tea – at least 
that, during the all-day meetings), to amplifiers to the audio equip-
ment; from flipchart, which may be useful at the period of planning 
or during the training, to the video camera or a camera and a com-
puter programme for processing images necessary at the stage of 
documentation (although one shouldn’t rather plan the purchase of 
computer within the framework of the project – grants for the equip-
ment of the institution are a completely separate category).

With what result?

When analyzing all possible expenses one shouldn’t forget about 
the costs of documentation and the possible dissemination, that is, 
the activities, which will present the project to the broader audience. 
This refers to the purchase and development of films, preparing the 
internet website, exhibition, publication. Also sending the materials to 
the concerned persons. 

This is an important question, which appears at the end, although 
one should have it in mind from the very beginning: what will be the 
continuation of the project, and most of all – the further existence of 
its permanent effects. Nobody visits the non-updated website, and if 
someone visits it – they will rather become discouraged. Books filling 
boxes and lockers are also not necessarily needed to the world.

At this stage the budget closes. Apart from the personal costs, 
we have here such categories as travels and materials, some-
times others (very useful column). There are also so called general 
costs, not mentioned above, and so transparent, that they are easily 
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o nich zapomnieć, ponieważ ponoszone są na co dzień – tyle 
że w trakcie projektu bardziej. Ta kategoria obejmuje koszty 
komunikacji (telefon, faks, internet, poczta zwykła), utrzymania 
biura czy budynku, prądu, zużycia komputera, papieru, toner�w 
itp. Trudno je niekiedy wykazać, ale realnie są ponoszone. Zwykle 
przyjmuje się, że stanowią one �-�% cało�ci budżetu – i r�wnież 
można je potraktować jako wkład własny. Ma to duże znaczenie, 
ponieważ grantodawcy zwykle chcą projekt dofinansować, a nie 
sfinansować. Z punktu widzenia grantodawc�w istotne jest także 
wyr�żnienie w budżecie wydatk�w na „podwykonawstwo” 
– dotyczy tych działań, kt�rych nie możemy zapewnić we 
własnym zakresie, więc musimy zatrudnić do tego inną 
instytucję czy firmę. Tłumaczenia, druk, zaprojektowanie strony 
www, szczeg�łowe ekspertyzy dotyczące jakiego� zagadnienia 
– wszystko to można zam�wić na zewnątrz. Chodzi jedynie o to, 
by koszty nie były zbyt duże w stosunku do cało�ci budżetu 
i nie obejmowały jego istoty (skoro projekt ma prowadzić firma 
zewnętrzna wobec wnioskodawcy, to dlaczego nie dać jej 
pieniędzy bezpo�rednio?).

W cało�ci jako zasadę przyjmujemy, że wydatki (podobnie 
jak cały plan działania) powinny zostać zaplanowane realistycz-
nie (sprawdzone u ewentualnych usługodawc�w) – i elastycznie 
(„Bo wypadek…”).

Gdzie szukać wsparcia

Budżet projektu obejmuje zatem okrągłą sumę – od kilkuset do 
kilku (może więcej) tysięcy złotych – w zależno�ci od jego rozma-
chu i skali. Zakładamy, że jest proporcjonalny w stosunku do efek-
t�w (warsztat plastyczny dla grupy dzieci nie kosztuje r�wnowarto-
�ci małego samochodu; pomysł stworzenia przewodnika po okolicy 
nie został skalkulowany na pięć złotych). Pora pomy�leć o tym, jak 
zr�wnoważyć dwie kolumny w tabeli: koszty i wpływy.

Czy budżet musi przybrać formę tabelaryczną? Raczej tak 
– zwykle tak wygląda w rozmaitych wnioskach o dofinansowanie. 

forgotten, because they are incurred every day – yet more frequently 
in the course of the project. This category includes the costs of com-
munication (telephone, fax, internet, regular post), maintenance of 
the office or building, electric energy, computer wear, paper, toners 
etc. Sometimes it’s difficult to reveal them, but they are actually in-
curred. Usually it is assumed that they constitute �-�% of the whole 
of budget – and they also may be treated as the own contribution. It 
has great significance, because the grant giving organizations usu-
ally want to co-finance the project, not to finance it. �rom the point 
of view of the grant giving organizations it is also important to distin-
guish in the budget the expenses on „subcontracting” – it refers to 
the activities, which we cannot provide in our own capacity, thus we 
have to employ other institution or company to do this. Translations, 
print, designing the www website, detailed expert’s reports concern-
ing some question – all this can be ordered outside. The only point 
is that the costs can’t bee to high in relation to the whole budget and 
they shouldn’t cover its essence (since the project is to be carried 
out by a company which is outside towards the proposer, then why 
shouldn’t we give money to it directly?).

In the aggregate we assume as a principle, that the expenses 
(like the whole plan of operation) should be planned realistically 
(verified at the possible service providers) – and flexibly („be-
cause an accident…”).

Where should we look for support

Budget of the project thus covers a round sum – from several 
hundred to several (perhaps more) thousand zloty – depending on its 
impetus and range. We assume, that it is proportional to the effects 
(the cost of artistic workshop for the group of children is not equiva-
lent to the cost of a small car; the idea of creating the guidebook of 
the vicinity wasn’t calculated at five zloty). It’s time to think about how 
to balance the two columns in the table: costs and income.

Does the budget have to take the tabular form? Preferably yes – it 
usually looks like that in various applications for co-financing. This 
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Ułatwia to operacje matematyczne (konieczne w tym przypad-
ku) i zapewnia przejrzysto�ć, pozwala oddzielić to, co jest, od 
tego, o co trzeba prosić; �rodki własne od �rodk�w partner�w 
i grantodawc�w, koszty osobowe od podr�ży.

Przygotowanie budżetu od samego początku i na każdym 
etapie (przy każdym pytaniu) wymagało przyjrzenia się moż-
liwo�ciom grupy inicjującej projekt oraz instytucji, kt�ra ją 
wspiera – co można zrobić własnymi siłami, jakimi materiała-
mi, urządzeniami dysponujemy na stałe, czy są osoby, kt�re 
wykonają powierzone im zadania bez opłaty, czy kierownictwo 
szkoły i/lub o�rodka kultury (na przykład) udostępni bezpłatnie 
sale, szatnię, sprzęt, jakie są koszty og�lne. Wszystko to skła-
da się na wkład własny. 

Wsparcie projektu może przybrać r�żne formy i pochodzić 
z r�żnych źr�deł: zasoby to sala wypożyczona za darmo przez 
szkołę czy o�rodek kultury, pomoc merytoryczna osoby, kt�ra 
zna się na okre�lonej formie działania, narzędzia i metody pracy, 
kt�re można zastosować w okre�lonej sytuacji, a także – oczy-
wi�cie – pieniądze. Można jako zasadę przyjąć, że im większy 
projekt, im więcej �rodk�w angażujący, tym dalej (w sensie – na 
wyższym poziomie administracji) trzeba szukać pomocy. Przy 
niewielkich projektach lokalnego działania zacząć warto od tego, 
co najbliżej. Bardzo często to wła�nie w miejscu pracy/działania 
istnieje możliwo�ć nie tylko wsparcia projektu „w naturze”, ale 
także dofinansowania niekt�rych pozycji w budżecie.

Zacząć trzeba od ewentualnych partnerów. W projekcie 
warsztat�w dla dzieci szkolnych oczywistym partnerem jest 
szkoła: jego sprawna realizacja wymaga dobrej woli, a często 
zaangażowania od nauczycieli, dopasowania zajęć do rozkła-
du lekcji, użyczenia sali, sprzętu lub merytorycznego wsparcia 
nauczycieli. Inne lokalne instytucje, o kt�rych warto pamiętać 
to o�rodki kultury, parafie oraz organizacje pozarządowe. Ich 
rola jest podw�jnie ważna – po pierwsze niekiedy dysponują 
ona �rodkami na wspieranie działań animacyjnych na swoim 
terenie, po drugie, zawsze mogą służyć pomocą organizacyjną 

facilitates the mathematical operations (necessary in this case) and 
ensures clarity, allows to separate what we have from what we need 
to ask for; own resources from the resources of the partners and 
grant giving organizations, personal costs from the travels.

Preparing the budget from the very beginning and on each 
stage (at every question) required looking at the abilities of the 
group initiating the project and the institution, which supports it – 
what one may do in one’s own capacity, what materials, devices we 
have permanently, whether there are persons, who will perform the 
assigned tasks free of charge, will the management of the school 
and/or the community centre (for example) render accessible the 
halls, cloakroom, equipment free of charge, what are the general 
costs. All this goes into the making of the own contribution. 

Support of the project may assume different forms and come 
from different sources: resources are the hall hired out by the 
school or community centre free of charge, substantial help 
means the person, who is experienced in the specified form of ac-
tivity, tool and methods of work, which may be employed in a cer-
tain situation, and also – of course – money. One may assume as 
a rule, that the larger the project, the more means it involves, the 
farther (meaning – on the higher administration level) one has to 
search for help. At small projects of local activity it’s worth to start 
from what is the closest. �ery often in the very place of work/activ-
ity there is a possibility of supporting the project not only „in kind”, 
but also of co-financing some entries in the budget.

One should start from the possible partners. In the project 
of workshops for the school children the obvious partner is the 
school: its efficient realization requires good will, and frequently 
the involvement of teachers, adjusting the classes to the sched-
ule of lessons, lending the hall, equipment or substantial sup-
port of the teachers. Other local institutions, which should be 
kept in mind are community centres, parishes and non-gov-
ernmental organizations. Their role is doubly important – first, 
they sometimes have means for supporting animation activi-
ties, second, they may always provide organizational help and 
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i do�wiadczeniem lub wziąć projekt pod swoje skrzydła – np. 
użyczając konta lub pokrywając podstawowe koszty projektu 
(np. telefony, połączenia internetowe, korespondencję). Z zasa-
dy bowiem nie przekazuje się żadnych �rodk�w finansowych na 
konta prywatne – nawet je�li projekt realizuje grupa nieformal-
na, musi znaleźć partnera instytucjonalnego (szkoła, parafia, 
wła�nie organizacja pozarządowa). 

W budżecie samorządów lokalnych każdego szczebla prze-
widziane są �rodki (często wcale niemałe) na wspieranie inicja-
tyw kulturalnych. Dotarcie do nich wymaga jednak czasu – �ci�lej, 
procedury bywają długie, warto zatem z wyprzedzeniem zorien-
tować się, czy samorząd gminny/dzielnicowy/powiatowy etc. ma 
takie �rodki, czy ma jakie� priorytety, czy i jakich procedur wyma-
ga, by uznać wniosek za ważny. Te informacje można znaleźć na 
stronie internetowej urzędu, ale w tym przypadku warto też się 
dopytać na miejscu. 

Osoby czy przedsiębiorstwa prywatne, kt�re dysponują 
wolnymi �rodkami często chcą się nimi dzielić (choć czasem 
o tym nie wiedzą). Może w zamian za reklamę w ramach pro-
jektu lokalny zakład fotograficzny udzieli dużego rabatu na 
przygotowanie dokumentacji projektu, a piekarnia dostarczy 
ciastka na wernisaż wystawy albo przekąskę dla uczestni-
k�w projektu? Być może lokalny przedsiębiorca dofinansuje 
projekt, dzięki kt�remu dzieci jego pracownik�w będą mia-
ły zajęte popołudnia? Czasem jaka� firma może po prostu 
dać pieniądze. Warto się rozejrzeć. W każdym razie sponsor 
to kto�, kto z zewnętrz użycza jakich� d�br lub daje �rodki 
na czę�ć projektu – nie rozlicza projektu merytorycznie, ale 
chce być wymieniony w podziękowaniach lub zareklamowany 
w inny spos�b (podobnie zresztą jak grantodawcy – i trudno 
im się dziwić).

Na poziomie krajowym najważniejszym grantodawcą 
w dziedzinie kultury jest Ministerstwo Kultury (www.mkidn.gov.
pl) – udziela wsparcia na niekt�re działania w kulturze, czasem 
nawet na niewielkie projekty. Trzeba się też jednak liczyć z tym, 

experience or take the project under their wings – e.g. by lend-
ing an account or covering the basic costs of the project (e.g. 
telephones, internet connections, correspondence). Because 
as a rule, one doesn’t transfer any financial means to private 
accounts – even if the project is realized by an informal group, 
it has to find an institutional partner (school, parish, a non-gov-
rnmental organization). 

In the budget of local self governments of each level are pro-
vided the means (frequently quite significant) for supporting cultur-
al initiatives. Reaching them, however, takes time – more precisely, 
the procedures tend to be long, therefore it’s worth to orientate 
oneself in advance, whether the local/regional/district etc. govern-
ment has such means, whether it has some priorities, whether and 
what procedures it requires to recognize the application important. 
This information may be found in the internet website of the office, 
but in this case it’s also worth to find out on the spot. 

Persons or private enterprises, which have free means, often 
want to share them (although sometimes they don’t know it). Per-
haps in return for an advertisement within the framework of the 
project, the local photographer’s studio will give a large discount 
on preparing the project’s documentation, and the bakery will de-
liver cookies for the varnishing-day of an exhibition or a snack for 
the participants of the project? Maybe a local entrepreneur will co-
finance a project, thanks to which the children of his employees 
will have occupied afternoons? Sometimes a company may simply 
give money. It’s worth to take a look around. Anyway the sponsor is 
someone, who lends some goods from the outside or gives means 
for the part of the project – he doesn’t square up the project in es-
sence, but he wishes to be mentioned in the acknowledgements or 
promoted in some other way (anyway, similarly like the grant giving 
organizations – and it’s no wonder).

On the national level the most important grant giving organiza-
tion in the field of culture is the Ministry of Culture (www.mkidn.gov.
pl) – it provides assistance for some activities in culture, sometimes 
even for small projects. One should however take into account, 
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że wnioski składa się dużo wcze�niej i są one obwarowane 
wieloma warunkami. Warto jednak zaglądać na portal Minister-
stwa w poszukiwaniu informacji – o projektach, kierunkach po-
lityki, programach pomocy. 

Istnieją też liczne organizacje, kt�re wyspecjalizowane są we 
wspieraniu i/lub finansowaniu rozmaitych działań – podejmowa-
nych zresztą w r�żnych dziedzinach, nie tylko w kulturze. Zwykle 
pełnią rolę centralną, koordynator�w szerszych program�w i ak-
cji, dostarczają ramy i metody działania (jak Centrum �dukacji 
Obywatelskiej). Czasem funkcjonują bezpo�rednio jako organiza-
cje grantodawcze, czyli dające pieniądze na projekty zgodne ze 
wskazanymi przez nie celami (tak działa �undacja Batorego czy 
Narodowe Centrum Kultury). 

Wielkim źr�dłem pieniędzy są programy i fundusze europejskie 
– w tym przypadku procedury bywają skomplikowane, więc war-
to sięgać do tych program�w na większe projekty (zn�w jednak, 
warto sprawdzać r�żne strony z ogłoszeniami, bo bywają konkursy 
skrojone w sam raz na niewielkie działania w społeczno�ci lokal-
nej). Działania edukacyjne na szczeblu europejskim koordynuje 
w Polsce �undacja Rozwoju Systemu �dukacji (www.frse.org): 
prowadzi programy Comenius, �rasmus, Grundtvig, Leonardo da 
�inci oraz – szczeg�lnie atrakcyjny dla młodych animator�w – Mło-
dzież w działaniu. Ponadto odpowiednie ministerstwa i władze re-
gionalne dysponują funduszami strukturalnymi.

Raport

Zasoby to także kwestia kontroli nad nimi. Dobrze przygoto-
wany projekt – zwłaszcza je�li w rzeczywisto�ci uda się r�wnie 
dobrze – �wiadczy niewątpliwie o dobrym rozpoznaniu własnych 
zasob�w. Z punktu widzenia grantodawc�w, a także organiza-
cji odpowiadającej za projekt, jego formalnym zakończeniem 
jest złożenie raportu z działań (i jego przyjęcie). Raport obej-
muje czę�ć merytoryczną i finansową. Czę�ć merytoryczna 
opisuje to, co w projekcie zostało zrobione – tę czę�ć należy 

that the applications are submitted much earlier and that they are 
hedged around with many conditions. Still it’s worth to visit the web-
site of the Ministry in search of information – about projects, trends 
in policy, aid programs. 

There are also numerous organizations, which specialize in 
supporting and/or financing various activities – taken up, anyway, in 
different spheres, not only in the culture. They usually perform the 
central role, of coordinators of broader programmes and actions, 
they deliver frameworks and the methods of operation (such as the 
Center for Citizenship �ducation). Sometimes they function directly 
as the grant giving organizations, that is, giving the money for the 
projects consistent with the goals indicated by them (in such way 
acts the Batory �oundation or the National Centre for Culture). 

A great source of money are �uropean funds and programs – in this 
case the procedures tend to be complicated, so it’s worth to reach for 
these programmes for the larger projects (again, however, it’s worth to 
check various websites with advertisements, because there occur the 
competitions fitted exactly for the small activities in the local commu-
nity). �ducational activities on the �uropean level coordinates in Poland 
the �oundation for the Development of the �ducation System (www.
frse.org): it realizes the programmes Comenius, �rasmus, Grundtvig, 
Leonardo da �inci and – particularly attractive for the young animators 
– Youth in Action. Besides, the appropriate ministries and regional au-
thorities have structural funds.

Report

Resources are also the question of control over them. A well 
prepared project – especially if in reality it succeeds just as well 
– undoubtedly evidences the good recognition of one’s own re-
sources. �rom the point of view of the grant giving organizations, 
and the organization responsible for the project, its formal conclu-
sion is submitting a report from the activities (and its acceptance). 
The report covers the substantial and financial part. The substantial 
part describes what was done in the project – this part should be 
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pisać z wnioskiem o dofinansowanie w ręku. We wniosku zwy-
kle obiecuje się dużo rzeczy, łatwo o nich zapomnieć po kilku 
miesiącach, a czasem latach, kt�re upłynęły od jego napisania. 
Sprawozdanie finansowe to nie tylko tabelka potwierdzająca, ile 
mieli�my i skąd, i na co wydali�my – minimalnym wymogiem 
większo�ci instytucji udzielających wsparcia finansowego jest 
dołączenie odpowiedniej dokumentacji (jej opisu lub kopii). Trze-
ba o tym pamiętać, by w trakcie projektu pilnie zbierać i rejestro-
wać wszelkie wydatki: umowy z ludźmi i instytucjami, rachunki 
(wystawione na organizację!), bilety na przejazdy i przeloty, do-
wody wpłaty. Wydatek bez dowodu jest wydatkiem własnym i nie 
należy tego mylić z wkładem własnym. W projekcie powinna za 
to odpowiadać jedna osoba (choć przy dużych projektach może 
to wymagać wsp�łpracy). 

Najczę�ciej grantodawcy bardzo dokładnie okre�lają, ja-
kiego rodzaju dokumentacji i raportu oczekują – i nie jest to 
dziedzina, w kt�rej są skłonni do żart�w (przykłady podręcz-
nik�w finansowych obowiązujących w programie Leonardo da 
�inci można znaleźć na stronie Programu http://www.leonar-
do.org.pl/index.php/ida/2�/). Bywa to kłopotliwe i niewątpliwie 
zajmuje czas, czasem dużo czasu. („Ktokolwiek ci m�wi, że 
aby schudnąć, potrzebny jest z tydzień, kłamie.”). Nie chodzi 
o to, by zniechęcać do sięgania po te �rodki, ale wysiłek zwią-
zany z zarządzaniem projektem, potem jego sprawozdaniem 
r�wnież należy wliczyć w koszty projektu – proporcjonalnie 
do jego skali.

Last – but not least – w każdej chwili należy pamiętać, że war-
to zachowywać zgodne relacje z grantodawcami, szerzej, z oso-
bami i instytucjami, kt�re wspierają projekt. Nawet je�li domagają 
się kolejnego aneksu do aneksu lub kopii kopii, należy zachować 
profesjonalną – czyli merytoryczną, ale życzliwą – postawę. To 
w końcu oni definiują ramy tej sytuacji, na co zgoda następuje 
w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, a wła�ciwie 
nawet wcze�niej – w�wczas, kiedy zapada decyzja o złożeniu 
wniosku do okre�lonej instytucji.

written with the application for co-financing in hand. In the applica-
tion usually many things are promised, it’s easy to forget about 
them after few months, sometimes years, that passed from its writ-
ing. The financial report is not only the table confirming how much 
we had and where from, and on what we spent it – the minimum 
requirement of most institutions providing financial support is en-
closing the appropriate documentation (its description or copy). 
We should remember to carefully collect and record all expenses 
in the course of the project: agreements with people and institu-
tions, receipts (issued on the organization!), tickets for travels and 
flights, tokens of payment. �xpense without evidence is one’s own 
expense and it shouldn’t be mistaken for the own contribution. In 
the project one person should be responsible for that (although at 
large projects this may require team-work). 

Most often the grant giving organizations very precisely de-
fine, what kind of documentation and report they are expecting 
– and this is not a sphere in which they are inclined to joke (the 
examples of financial handbooks obligatory in the Leonardo da 
�inci programme may be found on the website of the programme 

Heroes Zeros Twins and Nuns, Birmingham 2007.
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Co ważne, grantodawcy definiują także warto�ci i potrze-
by. Możemy szukać pieniędzy na wymy�lony przez nas projekt 
– i je znaleźć. Kiedy jednak składamy wniosek w otwartym kon-
kursie grantowym, musimy pamiętać, że jego cele, kluczowe 
warto�ci, w tym także związane z charakterem angażowanych 
zasob�w, zostały – zwykle szeroko, ale jednak – już okre�lone. 
To otwiera zupełnie nową kwestię – form i działań prowadzą-
cych do przejęcia kontroli nad zasobami (co nie znaczy, że nie 
trzeba będzie opracowywać budżetu). 

Iwona Kurz

http://www.leonardo.org.pl/index.php/ida/2�/). This tends to be in-
convenient and undoubtedly takes time, sometimes a lot of time. 
(„Anyone, who tells you that you need a week to lose weight, is 
telling lies.”). It’s not the point to discourage from reaching for 
these measures, but the effort related to the management of the 
project, and then its report should be also included into the costs 
of the project – proportionally to its range.

Last – but not least – at any moment one should remember, that 
it’s worth to maintain friendly relations with the grant giving organiza-
tions, broader, with the persons and institutions, which support the 
project. �ven if they demand the next annex to the annex or copy of 
a copy, one should retain professional – that is substantial, but friendly 
–attitude. After all they define the framework of this situation, to which 
consent is given at the moment of signing the agreement for co-financ-
ing, and actually even earlier – at the time, when the decision about 
submitting an application to a defined institution is reached.

What is important, the grant giving organizations define also 
the values and needs. We may search for the money for the project 
invented by us – and find it. However, when we are submitting an 
application in an open grant competition, we must remember, that 
its goals, key values, including those related to the character of 
the engaged resources, were – usually broadly, but yet – already 
defined. This opens a completely new question – of forms and ac-
tivities leading to taking control over the resources (which doesn’t 
mean that it won’t be necessary to draw up the budget). 

Iwona Kurz
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Gozdowo 2007.
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