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TYTUŁ PROJEKTU: „Tu mieszkam, tu tworzę”  
 

 
GŁÓWNY CEL PROJEKTU: 

 

 „Tu mieszkam, tu tworzę" to wielopokoleniowy projekt kulturalny o wysokiej wartości 

edukacyjnej i artystycznej, umożliwiający mieszkańcom gminy Kolonowskie bezpłatne 

uczestnictwo i integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych w twórczych 

działaniach. Przeprowadzone działania edukacyjno - animacyjne, nie tylko stymulowały 

kreatywność, ale także poprzez twórcze zaangażowanie wszystkich uczestników, jak również 

osób "przypadkowych", tzn. włączanych w działania obserwatorów – przyczyniały się do 

wzmocnienia integracji społecznej i międzypokoleniowej. Wszystkie realizowane w ramach 

projektu aktywności służyły rozwojowi kapitału społecznego, w tym kompetencji kulturalnych, 

zgodnie z myślą listu intencyjnego ministrów KiDN oraz EN z marca 2008 r., określającą 

edukację kulturalną jako: „przede wszystkim kształtowanie i ciągłe podnoszenie kompetencji 

kulturalnych społeczeństwa (...) przygotowanie odbiorców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży 

do aktywnego i świadomego uczestnictwa w przestrzeni sztuki”. 

 
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROJEKTU: 

 
Zadanie  "Tu mieszkam, tu tworzę"  rozpoczęło  się  zgodnie  z  harmonogramem dnia 03 

czerwca 2019r.  

 

I. Działania przygotowawcze: 
 

1. Zebranie zespołu projektowego, zapoznanie z projektem, podział obowiązków: 

W 03 czerwca 2019r. zebrał się zespół projektowy, wszystkich zapoznano z założeniami 

projektu i jego zadaniami. Rozdzielono obowiązki. Przygotowane zostały i podpisane umowy ze 

współpracownikami. Na tym etapie działań projektowych zaprojektowane zostały naklejki i 

plakaty zawierające informację o źródle dofinansowania MKiDN, które będą umieszczone na 

stworzonych w ramach projektu Parkatonikach.  

 

2. Nawiązanie współpracy z partnerami projektu: 

W miesiącu czerwcu zostały przygotowane i podpisane umowy z partnerami projektu: Biblioteką 

i Centrum Kultury w Kolonowskiem oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem. Zgodnie z umową partnerzy zobowiązali się do 

współdziałania w zakresie działań promocyjnych, polegających w szczególności  na 

umieszczenia informacji zdjęć dokumentujących projekt na swojej stronie internetowej, 

opatrzonych logotypem Fundacji – ależ Gustawie! i MKiDN wraz z notką: „Dofinansowano ze 



 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury”, oraz – w przypadku Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem -  zapewnienia 

kadry posiadającej uprawnienia pedagogiczne i udostępnienia nieodpłatnie na czas realizacji 

zadania przestrzeni niezbędnej do realizacji zadania oraz wsparcia w procesie rekrutacji 

uczestników i uzyskaniu pozwoleń do publicznej prezentacji Parkatoników. W porozumieniu z 

partnerami na przełomie czerwca i lipca stworzony został harmonogram działań warsztatowych 

(edukacyjno-animacyjnych). 

 

3. Przygotowanie warsztatów edukacyjno- animacyjnych: 

Osoby prowadzące warsztaty - zawodowe aktorki, doświadczone edukatorki i animatorki działań 

kulturalnych - Ewa Gałat i Anna Zadęcka-Zięba - przygotowały scenariusze wszystkich zajęć. 

Zakupione zostały także materiały niezbędne do realizacji zadania, tu m.in. materiały 

papiernicze, techniczne... 

 

4. Działania promocyjne: 

 

 Jeszcze w czerwcu została nawiązana współpraca z patronem medialnym projektu - tygodnikiem 

regionalnym Strzelec Opolski. Radio DOXA, choć nie objęło projektu patronatem –

poinformowało o swoich słuchaczy projekcie „Tu mieszkam, tu tworzę” w paśmie 

samorządowym. Na łamach tygodnika regionalnego Strzelec Opolski pojawiły się 3 publikacje w 

formie papierowej (informacje o naborze, krótkie relacje z prac nad projektem opatrzone 

plakatem wydarzenia i zdjęciami). W ramach działań promocyjnych informacje o projekcie 

opatrzone logotypem MKiDN i notatką na temat źródła dofinansowania projektu zostały 

umieszczone m.in. na portalach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, Biuletynu 

Colonnowska, Opolskich Aktualności, Biblioteki  i Centrum Kultury w Kolonowskiem, e-

teatr.pl, Radio Opole: 

http://kolonowskie.pl/8701/parkatoniki-w-kolonowskiem.html, 

www.kultura.kolonowskie.pl, 

https://www.facebook.com/bicek.kolonowskie/, 

https://pl-pl.facebook.com/pg/strzelecopolski/posts/, 

http://www.opolskieaktualnosci.pl/79520/gmina-kolonowskie-parkatoniki-w-kolonowskiem.html, 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/278371.html, 

http://radio.opole.pl/101,289252,w-kolonowskiem-tworza-parkatoniki-czyli-skrzynki, 

http://doxa.fm/audycja/tu-mieszkam-tu-tworze/. 

 

http://kolonowskie.pl/8701/parkatoniki-w-kolonowskiem.html
http://www.kultura.kolonowskie.pl/
https://www.facebook.com/bicek.kolonowskie/
https://pl-pl.facebook.com/pg/strzelecopolski/posts/
http://www.opolskieaktualnosci.pl/79520/gmina-kolonowskie-parkatoniki-w-kolonowskiem.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/278371.html
http://radio.opole.pl/101,289252,w-kolonowskiem-tworza-parkatoniki-czyli-skrzynki
http://doxa.fm/audycja/tu-mieszkam-tu-tworze/


 

 

    Poza tym – stałym elementem reklamy 

zewnętrznej był plakat z informacjami o projekcie, 

logotypem MKiDN i notką na temat źródła 

dofinansowania  projektu, umieszczony na 

gminnych tablicach ogłoszeń w miejscowościach: 

Staniszcze Wielkie, Spórok, Staniszcze Małe, 

Fosowskie, Kolonowskie oraz na tablicy ogłoszeń 

w kościele parafialnym w Kolonowskiem i przed 

zakończeniem roku szkolnego – w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem. z kolei 

na czas realizacji pokazów Parkatoników ustawiany 

był, w widocznym miejscu w przestrzeni 

publicznej, potykacz reklamowy z plakatem 

informującym o wydarzeniu, zawierającym  logotyp 

MKiDNi informację nt. źródła dofinansowania. Doskonałym narzędziem promocji była 

współpraca z parafią pw. Niepokalanego Serca Maryi 

w Kolonowskiem. Wspomnienie w ogłoszeniach parafialnych o pokazach Parkatoników przyniosło 

zaskakujące rezultaty. Niemal każdy mieszkaniec gminy po spotkaniu teatralnych skrzynek miał 

już o nich bardzo wstępną wiedzę. 
 

Zdjęcia i opisy dokumentujące postępy pracy nad projektem były sukcesywnie umieszczane 

na stronach internetowych i portalach społecznościowych (facebook, twitter) Fundacji – ależ 

Gustawie!, partnera projektu (Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, oraz patronów 

medialnych, np.:  

http://alezgustawie.pl/gustaw/tu-mieszkam-tu-tworze-2/,  

https://twitter.com/alezGustawie 

https://www.facebook.com/alezGustawie/ 

 

Projekt „Tu mieszkam, tu tworzę” został objęty patronatem honorowym Burmistrza 

Kolonowskiego. 

 

5. Rekrutacja uczestników: 

Za rekrutację uczestników, zgodnie z umową, współodpowiadał partner projektu – Biblioteka  

i Centrum Kultury w Kolonowskiem.  Działania edukacyjne i animacyjne przeznaczone były dla 

dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkujących gminę Kolonowskie. 

http://alezgustawie.pl/gustaw/tu-mieszkam-tu-tworze-2/
https://twitter.com/alezGustawie
https://www.facebook.com/alezGustawie/


 

Placówka przyjęła na siebie obowiązek zorganizowania uczestników i poinformowania rodziców 

oraz opiekunów uczestników o szczegółach projektu oraz RODO. Udział w projekcie dla 

wszystkich uczestników był bezpłatny. W sumie w projekcie wzięło udział 31 uczestników, co 

stanowi grupę o 7 osób mniejszą niż zakładano w projekcie i przyjęto zgłoszeń. Na pierwszym 

spotkaniu organizacyjnym pojawiło się  28 osób. Powodem, jak się okazało, były trwające już 

wakacje. Odpowiedzialny za rekrutację partner projektu uprzedził osoby prowadzące zajęcia, że 

ilość dodatkowych zajęć wakacyjnych na terenie gminy, a także plany wyjazdowe niektórych 

uczestników (kolonie, obozy, wczasy…) uniemożliwiają regularne uczestnictwo w warsztatach 

wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej zgłoszonych do udziału w projekcie.  Okoliczność ta 

okazała się być korzystną dla realizacji zadań projektowych. W porozumieniu z partnerem, 

dziećmi i ich opiekunami oraz prowadzącymi, został sporządzony wstępny harmonogram 

obecności i związanych z tym prac nad projektem (uczestnicy nie byli związani wyłącznie z 

jedną skrzynką teatralną i powstającym dla niej scenariuszem, każdy miał możliwość dołożenia 

„swojej cegiełki”). Rodziło to zazwyczaj pozytywne emocje – większość uczestników cieszyła 

możliwość przygotowania, np. scenariuszy jako bazy do pokazów, chociaż wiedzieli, że na 

wszystkich pokazach nie będą obecni. Oczywiście pojawiały się też elementy żalu, ale 

zwyciężało zawsze poczucie solidarności z grupą, nastawienie na cel, czyli stworzenie i 

pokazanie wspólnego dzieła - Parkatoników – mieszkańcom gminy Kolonowskie.  

Wykres nr 1 przedstawia frekwencję uczestników zajęć warsztatowych. Zgodnie z założeniami 

harmonogramu zajęć, najniższą frekwencję odnotowano w 7 dniu projektu, gdy przeprowadzono 

ostatnie już wywiady z seniorami, a najwyższą w dniu przedostatnim – najintensywniejszym pod 

względem liczby pokazów w różnych miejscach (7 Parkatoników w kilku miejscach 

jednocześnie: OSP Kolonowskie, chodnik przy supermarkecie Polo – Kolonowskie,  targowisko 

w Kolonowskiem, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko w 

Staniszczach Wielkich, prywatne mieszkania seniorów, którzy wzięli udział w projekcie). 

 

Wykres nr 1. Frekwencja uczestników zajęć edukacyjno-animacyjnych 



 

 
 
II. Działania warsztatowe 
 

1. Warsztaty edukacyjno-animacyjne 

Od 15 lipca 2019 roku do 01 sierpnia 2019 r. prowadzone były działania warsztatowe.  

Przez pierwsze 2 tygodnie uczestnicy zajmowali się przede wszystkim zbieraniem i 

opracowywaniem informacji, tworzeniem scenariuszy, budowaniem skrzynek teatralnych wraz z 

wyposażeniem, rozwijając kreatywność, ale także kompetencje interpersonalne: umiejętność 

współpracy w grupie, skuteczną komunikację (dykcja, uważność, szacunek, aktywne słuchanie, 

itp.), budowanie relacji, praca nad emocjami (zwłaszcza w trakcie pierwszych wywiadów). 

Poznali także techniki animacji i na sobie najpierw próbowali sztuki nawiązywania relacji z 

widzem.  Pięć ostatnich dni, to przede wszystkim czas pokazów Parkatoników w przestrzeni 

publicznej oraz mieszkaniach prywatnych – czyli zaprezentowania swojego dzieła na zewnątrz, 

poddania go ocenie widzów, nawiązywania kontaktu z publicznością, wykorzystanie nabytych 

umiejętności artystycznych i psychospołecznych, ale też konformacji z własnymi emocjami,  

takimi jak np. trema, lęk przed oceną, konieczność wyjścia poza strefę komfortu, itp. 

Doświadczone zawodowe aktorki, Ewa Gałat i Anna Zadęcka-Zięba pracowały w  dwóch 

grupach dziecięco – młodzieżowych, liczących w zależności od realizowanego zadania od 2/3 

osób do 17. Najmniej liczne (2-3 osobowe) były grupy prowadzące wywiady z seniorami. 

Najliczniejsze grupy (9-17 osób) tworzone były na potrzeby pokazów, w zależności od liczby 

Parkatoników w danym miejscu.  Warsztaty trwały zazwyczaj od 4 do 6h dziennie (w zależności 

od postępu prac). Zgodnie z harmonogramem zrealizowano 17 warsztatów edukacyjno-

animacyjnych, uczestnicy warsztatów przeprowadzili łącznie 14 wywiadów, na podstawie 

których stworzyli 8 miniatur teatralnych i różnych 8 Parkatoników. Ponad 383 pokazów odbyło 

się w 11 miejscach, w tym w 8 przestrzeni publicznej i 3 mieszkaniach prywatnych. 

W pierwszej kolejności młodzi uczestnicy projektu przygotowani zostali do przeprowadzenia 

wywiadów wśród mieszkańców gminy (głównie seniorów 60+). Wcześniej jednak zapoznali się 

z historią teatrów pudełkowych i ich obecnością w świecie. Sprawdzili zasadę działania 

taumatropu, fenakistiskopu, zoetropu i kinetografu. Zapoznali się z Parkatonikiem – przenośną 

skrzynka teatralną stworzona przez Fundację ależ-Gustawie! Obejrzeli w nim miniaturę teatralną 

pt. „W głębinie”. 

Z ogromnym zaangażowaniem opracowano pytania do wywiadów, które jak się okazało 

pomogły przełamywać pierwsze lody, a nawet inicjować rozmowy z odwiedzanymi starszymi 

mieszkańcami Gminy Kolonowskie: „Uczestnicy na początku z niepewnością podchodzili do 

rozmów z seniorami […] nie zadawali pytań, onieśmieleni wysłuchiwali opowieści. Jednak w 

miarę upływu czasu nabierali odwagi i zadawali własne pytania i z ciekawością wysłuchiwali 



 

odpowiedzi” [Anna Zadęcka-Zięba, Ewa Gałat]. Przy okazji omówione zostały zasady 

skutecznej komunikacji, w tym dobrej dykcji, uważnego słuchania, nieoceniania, itp. 

oraz…zasady  korzystania z dyktafonów. Jak się okazało, spotkania z seniorami niosły ze sobą 

wiele emocji…z relacji opiekuna grupy po pierwszym dniu wywiadów: „Jedną z uczestniczek 

wywiadów była dziewczynka w wieku 6 lat. Początkowo wydawało nam się, że jest to zbyt 

wczesny wiek na udział w wywiadach. Okazało się jednak, że było to dla niej bardzo ciekawe 

doświadczenie. Mimo, że miała przygotowane wyłącznie jedno pytanie do rozmówców, 

przełamywała swoją nieśmiałość i pytała „Czy lubi Pani kotki?” Po skończonej pracy mama 

w/w uczestniczki poinformowała nas, że jest ona tak zachwycona nowym zajęciem, że prosi, żeby 

zapisać ją na każde kolejne spotkanie z seniorami […] Wszyscy uczestnicy biorący udział w 

wywiadach wyrazili chęć przeprowadzania kolejnych wywiadów”. 

W sumie, w ciągu 4 dni przeprowadzono 14 wywiadów z seniorami, wśród których byli zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety w bardzo różnych wieku. Najstarszy z rozmówców, podopieczny domu 

opieki Siedlisko w Staniszczach Wielkich, miał 94 lata.  Wszyscy zgodzili się na nagrywanie 

rozmowy. Mając na uwadze prywatność osób, z którymi były przeprowadzane wywiady, w 

spotkaniu uczestniczyło tylko 2-3 dzieci i opiekun. Każdy wywiad trwał zwykle ok. 1,5 godz. 

Przed każdym wywiadem opiekun omawiał podstawowe zasady rozmów ze starszymi osobami 

(głośne i wyraźne mówienie, cierpliwe słuchanie, czekanie na odpowiedź). Uczestnicy otrzymali 

także krótkie informacje na temat osób, z którymi będą prowadzone wywiady. Po 

przeprowadzonym wywiadzie natomiast, prowadzący wywiad uczestnicy rozmawiali z 

opiekunem na temat odbytej rozmowy, dzielili się refleksjami oraz dokonywali wstępnego 

opracowania propozycji opowieści, które nadawałyby się do pokazu w Parkatonikach. 

To właśnie na kanwie przeprowadzonych wywiadów i refleksji płynących z tych niezwykle 

interesujących spotkań, uczestnicy pod doświadczonym okiem prowadzących warsztaty aktorek, 

opracowali scenariusze i oprawę plastyczną 8 krótkich etiud teatralnych. 

Następnym krokiem było tworzenie mobilnych skrzynek teatralnych, skonstruowanych do 

zaprezentowania  mieszkańcom gminy miniatur teatralnych. Za pomocą materiałów 

plastycznych oraz różnych przydatnych i ogólnodostępnych rzeczy, takich jak kartony, patyki 

czy żołędzie wykonali nie tylko Parkatoniki, ale także ich wyposażenie (scenografia, lalki). 

Kreatywność zaangażowanie tych młodszych i tych trochę starszych uczestników były ogromne. 

Nie obyło się bez wygłupów i przekomarzania, zwłaszcza przy pierwszych próbach animacji 

postaci, ale także w trakcie opracowywania warstwy muzycznej pokazów. Utwory dobierane 

były spośród tych dostępnych na wolnych licencjach.  

 

 

2. Pokazy Parkatoników 



 

Prezentacje przygotowanych wcześniej przez młodych uczestników miniatur teatralnych 

odbywały się w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2018 w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 

na terenie gminy Kolonowskie (plac przed kościołem w Kolonowskiem, plac przy Orliku na ul. 

Szkolnej w Kolonowskiem, plac przy ośrodku zdrowia – Kolonowskie, Stowarzyszenie na Rzecz 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko w Staniszczach Wielkich - dwukrotne pokazy, 

chodnik przy sklepie na ul. Ks. Czerwionki – Kolonowskie, przedszkole w Staniszczach Małych, 

przy sklepie POLO w Kolonowskiem, na placu targowym w Kolonowskiem) i w 3 prywatnych 

mieszkaniach seniorów, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w pokazach. 

Większość bowiem widziała Parkatoniki w pierwszym dniu, w czasie pokazów pod kościołem. 

Można powiedzieć, że wybór lokalizacji był wspólny z mieszkańcami Gminy Kolonowskie, 

opierał się bowiem na wcześniej przeprowadzonych rozmowach z partnerami projektu, ale także 

sugestiami dzieci, młodzieży i odwiedzanych przez nich seniorów, jak również rodziców 

uczestników i innych mieszkańców gminy.  

Powstało 8 Parkatoników. Niestety jeden z nich, na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, 

uległ tuż przed pokazem zniszczeniu i nie było możliwości reaktywowania go. W rezultacie 

widzom zostało zaprezentowanych 7 Parkatoników: 

 

a) „Darcie pierza” – inspirowany kilkoma opowieściami o tradycyjnym darciu pierza na terenie 

gminy Kolonowskie, z zabawnym elementem (wpuszczenie wróbla do izby, gdzie było darte 

przez kobiety pierze. Wykorzystane techniki lalkowe – marionetki sycylijskie, zmechanizowane 

lalki planszowe.  

 

b) „Karolinka” – etiuda ilustrująca tradycyjną śląską piosenkę „Poszła Karolinka”. Motyw 

piosenki pojawiał się w wielu opowieściach seniorów. Lalki: marionetki sycylijskie, 

zmechanizowane lalki planszowe. 

 

c) „Teatr cieni” – w wykonaniu najmłodszych uczestników warsztatów. Improwizowane historie 

inspirowane opowieściami seniorów z wykorzystaniem lalek cieniowych. 

 

d) „Zabawa” – Parkatonik, który kształtem przypominał dawną stodołę, w której odbywały się 

zabawy wiejskie. W jeden wątek połączono kilka opowieści seniorów związanych ze sposobem 

spędzania czasu na zabawach, wątki miłosne, motyw objazdowego fotografa… Lalki: marionetki 

sycylijskie.  

 

e) „Kalejdoskop” – Parkatonik instalacja. W skrzynce Parkatonika został umieszczony 

kalejdoskop wykonany przez uczestników. Parkatonik powstał z inspiracji wywiadem z 94 – 



 

letnim podopiecznym Domu Opieki „Siedlisko”, który najchętniej i najdłużej opowiadał o 

kwiatach, wspominał swój ogród, prace które z ogromną przyjemnością w nim wykonywał, 

mówił o pięknie przyrody. Kolejną inspiracją były wywiady, w których pytani wspominali o 

zabawce dzieciństwa wskazując na kalejdoskop właśnie. 

 

f) „Kiedyś i dziś” – połączenie dwóch Parkatoników, w których etiudy były odgrywane jedna po 

drugiej. Pierwsza etiuda pokazywała dawne dzieje, których obraz stworzony został na podstawie 

wywiadów, w drugim Parkatoniku były przedstawiane podobne wydarzenia, tyle że 

zinterpretowane znakiem czasów, tzn. dzieci zilustrowały, jak wygląda ich życie dziś w 

odniesieniu do dawnych czasów. Lalki: marionetki sycylijskie, plansze, lalki planszowe. 

 

g) Parkatonik ten miał ilustrować opowieść o wygranej jednej z uczestniczek gramofonu marki 

Bambino w konkursie organizowanym przez Rozgłośnię Radiową. 

 

Łącznie w ciągu 4 dni pokazów pokazano ok. 403 etiudy, z czego w przestrzeni publicznej : 

plac przed kościołem w Kolonowskiem: ok. 60 pokazów 

plac przy Orliku na ul. Szkolnej: ok. 50 pokazów 

plac przy ośrodku zdrowia – Kolonowskie: ok. ok. 36 pokazów 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko w Staniszczach 

Wielkich: ok. 41 pokazów 

chodnik przy sklepie na ul. Ks. Czerwionki – Kolonowskie: ok. 42 pokazy 

plac targowy w Kolonowskiem: ok. 120  pokazów 

przedszkole w Staniszczach Małych: ok. 24 pokazy 

przy sklepie POLO: ok. 40 pokazów 

w mieszkaniach prywatnych seniorów - 8 pokazów 

 

Do pierwszych pokazów wykorzystano 5 Parkatoników, ponieważ 3 nie były jeszcze w pełni 

wyposażone i wymagały drobnych szlifów scenograficznych. Można było to nadrobić 

następnego dnia. Ze względu na wyjazd znacznej grupy uczestników na wycieczkę 

organizowaną przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem, w zajęciach wzięła udział 

mniejsza niż zwykle grupa i tym razem starszych uczestników - młodzieży 17-18 lat. Bez trudu 

wykonali bardziej skomplikowane i techniczne prace nad Parkatonikami, m.in. poprawę 

konstrukcji Parkatoników, które wzięły udział w pokazie dzień wcześniej (montaż wzmocnienia 

do nóg Parkatoników, pomalowanie wzmacniaczy, podklejenie oświetlenia). Dokończyli też 

pozostałe 3 Parkatoniki. Wg relacji prowadzących zajęcia: „Starsi uczestnicy zaangażowali się w 

„poważniejsze” prace techniczne, dało się odczuć radość jaką sprawia im poprawianie 



 

Parkatoników […] Cieszyli się, że będą mogli zrobić młodszym uczestnikom niespodziankę w 

postaci udoskonaleń ich skrzynek. Młodsi uczestnicy obecni na zajęciach zajmowali się pracami, 

które sprawiały im najwięcej radości – malowanie farbami. Mogli je wykonywać przed 

budynkiem OSP, rozmawiając przy tym o „swoich sprawkach”.  

Pokazy w domu pomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Siedlisko w Staniszczach Wielkich były wyjątkowym wydarzeniem nie 

tylko dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim dla przebywających tam seniorów. Starsze 

osoby rozpoznawały dzieci, które przeprowadzały wśród nich wywiady i witały je z ogromną 

radością. Seniorzy byli zachwyceni tym co zobaczyli, na ich twarzach pojawiał się uśmiech. 

Podczas prezentacji Parkatonika ilustrowanego piosenką „Poszła Karolinka”, jedna z pań 

zainicjowała wspólne śpiewanie tej właśnie piosenki, a potem jeszcze  efektem ludowych 

piosenek. Okazało się, że seniorzy znali więcej zwrotek piosenki „Szła dzieweczka” niż jest to 

podawane w oficjalnych przekazach. Pojawiła się zatem propozycja utrwalenia tego materiału 

(zgłoszona - jako bardzo ciekawa i warta wykorzystania - partnerowi Bibliotece i Centrum 

Kultury w Kolonowskiem).  

Ogromny powodzeniem cieszyły się pokazy na targowisku. Dzieci niemal bez przerwy 

prezentowały swoje etiudy (w sumie w ciągu 2 godzin, w 7 Parkatonikach pokazano 120 etiud!). 

Odwiedzający targowisko wymieniali się między sobą pozytywnymi opiniami o wydarzeniu, 

chwalili dzieci, komentowali w superlatywach wydarzenie i… opowiadali sobie o wydarzeniach 

ze swojego życia, które przypomniały im Parkatoniki, jak np. o kalejdoskopie, jako zabawce pod 

choinkę a potem - obowiązkowym elemencie każdego odpustu. Kilka starszych pań spierało się 

czy „ten mostek z którego Karolinka [tytułowa bohaterka piosenki ludowej] nie chciała się 

wróci,ć to aby nie ten mostek co jest między Fosowskim a Staniszczami Wielkimi”. A zwłaszcza 

etiudy „Darcie pierza” i „Zabawa” stały się pretekstem do wielu wspominkowych rozmów.  

Dla dzieci dużym wydarzeniem było również pojawienie się na pokazach Pana Burmistrza, który 

osobiście, z dumą im podziękował. 

Również pokazy w prywatnych domach seniorów przyniosły dużo radości.  Odwiedziny dzieci 

były dla starszych osób bardzo wzruszającym wydarzeniem. Po wcześniejszej zapowiedzi, 

seniorzy czekali na uczestników z ciastem. Z uwagą obejrzeli etiudy teatralne. Nie obyło się 

oczywiście bez rozmów na temat obejrzanych mini przedstawień i sentymentalnego 

wspominania dawnych czasów.  

 

III. Sporządzenie raportu ewaluacyjnego, rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania. 
 

W sierpniu ewaluator i koordynator merytoryczny projektu, Agnieszka Piestrzeniewicz, na 

podstawie wcześniej przygotowanych metryczek obserwacji działań projektowych, refleksji 

prowadzących zajęcia oraz rozmów z mieszkańcami gminy, sporządziła raport ewaluacyjny. 



 

Zadania projektowe monitorowane były na bieżąco. Poziom osiąganych przez uczestników 

umiejętności badany był przez koordynatora merytorycznego i prowadzących zajęcia, poprzez 

systematyczne obserwacje w czasie warsztatów, wywiadów, analizę wytworów powstających 

na warsztatach. Z zakładanych na etapie tworzenia i składania wniosku narzędzi 

ewaluacyjnych, rekomendowanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych 

"Stocznia" w publikacji "Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów edukacji 

kulturalnej" wykorzystany został formularz/metryczka obserwacji (Załącznik nr 1). 

Został także sporządzony raport końcowy. 

Projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

ORGANIZACJA PRACY I WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKCIE: 
 
W przygotowaniu i realizacji działań projektowych brali udział profesjonaliści. Nad realizacją 

większości działań projektowych czuwał koordynator merytoryczny projektu oraz prowadzące 

zajęcia edukacyjno-animacyjne aktorki. 

Opiekę pedagogiczną w czasie warsztatów pełniła odpowiednio przygotowana do tego osoba, 

wyznaczona przez partnera projektu, tzn. Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem. Taki 

dobór współpracowników stworzył niewątpliwie komfortowe warunki pracy, czyli zaufanie i 

poczucie bezpieczeństwa, wynikające ze wszystkich wspólnych zawodowych doświadczeń 

Fundacji ależ-Gustawie! Różnice zdań raczej inspirują, niż dzielą. Dzięki temu, łącząc 

przyjemne z pożytecznym, bezkonfliktowo realizujemy wspólne cele.  

Duże znaczenie w przebiegu wydarzeń miało niewątpliwie profesjonalne zaangażowanie 

wymienionego wyżej partnera projektu, zarówno w procesie rekrutacji, jak i realizacji 

poszczególnych zadań (wsparcie promocyjne, logistyczne, pedagogiczne, cateringowe, itp.) 

 

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:   
 

Uczestnikami projektu „Tu mieszkam, tu tworzę” byli mieszkańcy Gminy Kolonowskie: 

dzieci i młodzież szkolna w wieku od 7 do 18 lat (uczestnicy warsztatów, aktorzy pokazów 

Parkatoników), seniorzy, czyli osoby w wieku emerytalnym/poprodukcjnym/ 60 + oraz dorośli 

(osoby w wieku produkcyjnym/aktywne zawodowo).  

Z badań ewaluacyjnych,  wykorzystujących  metryczkę obserwacji dla prowadzących zajęcia 

aktorów wynika, że  w  projekcie  wzięło  udział  łącznie 31 dzieci  i młodzieży szkolnej w 

wieku od 7 do 18 lat, głównie z miejscowości Kolonowskie, ale także zamieszkujących inne 

miejscowości należące do gminy Kolonowskie, np.   Staniszcze Wielkie, Spórok, Staniszcze 



 

Małe, Fosowskie; 14 seniorów, ok 230 innych odbiorców bezpośrednich (widzów) oraz 

odbiorców pośrednich (obserwatorów, przechodniów): ok 335 osób. Bezpośrednimi 

odbiorcami projektu byli, obok uczestników, wszyscy widzowie Parkatoników i seniorzy 

biorący udział w wywiadach. W czasie pokazów Parkatoników byli wśród nich:  rodzice, 

koleżanki i koledzy uczestników, urzędnicy, opiekunowie z domu opieki Siedlisko w 

Staniszczach Wielkich, jak również zwykli przechodnie – mieszkańcy gminy Kolonowskie. 

Odbiorcami pośrednimi byli obserwatorzy wydarzeń, co którzy z różnych powodów nie 

obejrzeli miniatur teatralnych, ale przyglądali się z daleka, często życzliwie bili brawo, a 

potem w pośpiechu wracali do swych zajęć. 

Szacunkowa liczba zakładanych odbiorców bezpośrednich i pośrednich odbiorców działań 

projektowych przekroczyła liczbę założoną we wniosku. Pokazy Parkatoników cieszyły się 

ogromnym powodzeniem. Wpłynęły na to na pewno: 

− zaangażowanie i widoczna radość dzieci i młodzieży  - twórców Parkatoników, 

widoczna tak w czasie prac przygotowawczych, jak i w czasie  pokazów, 

− nieoczywista i intrygująca forma wydarzenia teatralnego,  

− zaangażowanie partnera projektu, Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem, w 

rekrutację, promocję i wsparcie logistyczne wydarzeń, oparte na oficjalnych i 

nieoficjalnych kanałach przekazu informacji, pełne życzliwości i świadomości potrzeby 

działań kulturalnych integrujących społecznie i międzypokoleniowo,  

− ciekawość i życzliwość mieszkańców gminy, także ich potrzeba działań  kulturalnych, 

pełne poparcie Władz Miasta i Gminy Kolonowskie, w tym samego Burmistrza 

Kolonowskiego.  

 
 

 

ODBIÓR ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKÓW: 
 

Ocena stopnia zadowolenia uczestników dokonana została na podstawie informacji zebranych 

przez prowadzące zajęcia warsztatowe aktorki, zawarte w metryczce obserwacji. Pod uwagę 

brano następujące aspekty: czy zajęcia podobały się uczestnikom oraz czy uczestnicy byli 

aktywni, tzn. czy zabierali głos, zadawali pytania, angażowali się w zadania (co mogło 

wskazywać także na ich poziom zadowolenia). Do oceny wykorzystano 6-stopniową skalę ocen. 

Poszczególnym odpowiedziom przypisane zostały wartości numeryczne, od 6 do 1, dla których 6 

oznaczało „zdecydowanie tak”, a 1 – „zdecydowanie nie”: 

 

ODBIÓR ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKÓW 
                 



 

       6       5       4      3       2       1 

Czy zajęcia podobały się uczestnikom?      zdecydowanie tak      zdecydowanie nie 

 

Czy uczestnicy byli aktywni? 

(zabierali głos, zadawali pytania, 
 angażowali się w zadania)                                 zdecydowanie tak        zdecydowanie nie 

 

Stopień zadowolenia oceniany był w odniesieniu do całej grupy, biorącej udział w zajęciach w 

danym dniu. Wykresy nr 2 i 3 przedstawiają ogólną ocenę zadowolenia, aktywności i 

zaangażowania uczestników:  

 

 

Wykres nr 2. Czy zajęcia podobały się uczestnikom? 

 

 

Wykres nr 3. Aktywność i zaangażowanie uczestników 

Wnioski z obserwacji uczestników w trakcie warsztatów, wywiadów, pokazów są bardzo 

optymistyczne: odbiór zadań projektowych był pozytywny, uczestnicy zadowoleni, pełni radości 

i energii do pracy. Pojawiały się opinie, iż projekt jest wyjątkowy, że „to może być super”, 

„czegoś takiego to [uczestnicy – dopisek prowadzącej] w życiu nie widzieli i nie robili”. 

Pewne obawy ze strony prowadzący budziły niektóre tematy poruszane przez seniorów w trakcie 

spotkania – głównie te związane z wojennymi wspomnieniami (stacjonowanie wojsk rosyjskich 



 

we wsi, …..), czy nie są nazbyt drastyczne i jak mogą wpłynąć na samopoczucie młodych 

uczestników. Niepotrzebnie -  dzieci często z wypiekami  wysłuchiwały historii, a po 

skończonym wywiadzie dzieliły się refleksją, że to niesamowite, ciekawe, że myślały, iż „takie 

rzeczy to tylko na filmie się dzieją”. I wszystkie chciały następnego dnia po raz kolejny spotkać 

się z seniorami. 

Wielką ciekawość budziło w dzieciach dawne codzienne życie,  porównywały je z tym, co dziś, 

pytały: „ jak ubierały się młode dziewczyny”, „czy chodzili na zabawy i jak one wyglądały”, „co 

robili na randkach”… 

Niesamowite, jak dużym zrozumieniem i empatią wobec seniorów wykazywali się uczestnicy – 

z taktem i szacunkiem dla umykającej pamięci, nieskładnych czasami ze wzruszenia opowieści, 

zamyślania się na dłuższą chwilę i zapominania, jakie było pytanie. Kiedy wśród starszych osób 

pojawiały się trudne wspomnienia dotyczące np. śmierci lub obecnego miejsca pobytu 

uczestnicy cierpliwie czekali na dalszy rozwój sytuacji (która w niemal  każdym przypadku była 

chwilowa) lub zadawali pytania „rozluźniające”, delikatnie i z wyczuciem zmieniając temat. 

O zadowoleniu uczestników z zajęć świadczyły też informacje zwrotne od rodziców i opiekunów 

nieletnich uczestników projektu, m.in. mamy najmłodszej uczestniczki - 6-letniej dziewczynki, 

której tak spodobało się spotkanie z seniorami, że jeszcze w domu przeżywała i mówiła, że chce 

jeszcze rozmawiać z „dziadkami” albo opiekunki dwóch adoptowanych dziewczynek, które na 

co dzień mają trudności w publicznym wypowiadaniu się, a na pokazach – wychodziły do ludzi i 

zapraszały do obejrzenia etiud, pełne radości i dumy. 

Dużo satysfakcji dawało dzieciom na pewno pokonywanie własnych barier (lęku, wstydu, 

poczucia „ja tego nie umiem”, itp.) i doświadczania pełnej akceptacji ze strony dorosłych, 

zarówno prowadzących, jak i widzów (rodziców, znajomych, ale także obcych). Przełożyło się to 

na zaangażowanie w doprecyzowanie szczegółów i zadowolenie z efektów (np. grupa która 

pracowała nad tworzeniem scenariuszy początkowo nie umiała poradzić sobie z połączeniem 

poszczególnych wydarzeń z wywiadów w jeden spójny scenariusz. Prowadzące zajęcia aktorki 

szybko zorganizowały krótkie warsztaty na temat tworzenia opowieści i scenariusza, 

rozbudzających wyobraźnię, w wyniku czego energia do pracy wzrosła, a autorskie scenariusze 

powstały! Innego dnia w grupie grupa zajmującej się konstruowaniem skrzynek starsi uczestnicy 

sklejali i zbijali skrzynki, młodsi zajmowali się ich obróbką: szlifowaniem, lakierowaniem - 

niektórzy z nich po raz pierwszy pracowali przy użyciu takich narzędzi, jak młotek, piła, papier 

ścierny, lakier (bezwonnym, dostosowany do prac dla dzieci). Efekt końcowy wywołał wielkie 

poruszenie i okrzyki „wow”, a prace uważane wcześniej za nużące - okazały się kluczem do 

zadowolenia.  

Niewielki spadek zaangażowania wystąpił właśnie w takich sytuacjach trudnych emocjonalnie, 

nowych, związanych z przekraczaniem jakiś własnych barier – poczucia wartości, nieśmiałości, 



 

niepewności i lęku przed tym, co powiedzą inni, czy to co mówię jest ważne, czy dobrze mówię, 

nigdy nie pracowałem/ałam w ten sposób, nie umiem tego, itp. (głównie w trakcie prowadzenia 

wywiadów i pierwszej próby pisania scenariuszy etiud). Ale i tak było to zaangażowanie na 5, w 

skali od 1 do 6, gdzie 6 oznaczało stopień zaangażowania jako „zdecydowanie tak”. 

Ocena zadowolenia odbiorców bezpośrednich i pośrednich opiera się na własnych 

obserwacjach prowadzących warsztaty i koordynatora, rozmowach z mieszkańcami gminy.  

Dlaczego nie wszyscy przechodnie wzięli udział w pokazach Parkatoników? - najczęstszą 

przyczyną odmawiania udziału w pokazach był brak czasu. Ludzie w codziennym pędzie i 

szczególnych obowiązkach w tak małej gminie (tereny rolnicze i mnóstwo związanych z nimi 

prac) ledwo dawali się namówić na pokazy. Po mszy np. oglądali i biegli do domów „bo trzeba 

przygotować obiad” (a na Śląsku niedzielny obiad rzecz święta), pod sklepem – a bo oni 

szybciutko na zakupy, a pod przychodnią – schorowani i źle się czują, a jak z dziećmi to zaraz 

– dziecko mi płacze, ciężko mi z nim na rękach…. Intencją autorów było zaskakiwać 

Parkatonikami w miejscach nieoczywistych, co oczywiście wiązało się ryzykiem, że nie 

wszyscy znajdą czas na udział w ankietach w formie pisemnej. Dlatego koordynator 

zdecydował się na ustne badanie tzw. opinii publicznej, czyli spotkania i rozmowy z ludźmi w 

miejscach pokazów, ale także przy okazji niejako – w czasie zakupów, spacerów, itp. 

Natomiast ci, którzy zdecydowali się na obejrzenie chociaż jednej etiudy, zachwyceni i 

zaintrygowani przechodzili do kolejnych Parkatoników, żeby obejrzeć inne. A potem 

namawiali innych przechodniów do obejrzenia (zdarzyły się nawet w trakcie pokazów telefony 

do znajomych z zaproszeniem na wydarzenie). Widzowie byli zachwyceni nie tylko treścią 

miniatur teatralnych, ale również niespotykaną dotychczas formą teatralną. 

O powodzeniu projektu „Tu mieszkam, tu tworzę” świadczą padające często słowa uznania 

kierowane do „opowiadających” historię dzieci i opiekunów z ramienia Fundacji, dyskusje w 

tworzących się nagle grupach – o dawnych kalejdoskopach, o zabawach, piosenkach 

ludowych, różnych sposobach spędzania wolnego czasu dziś, a kiedyś… ludzie bardziej lub 

mniej znajomi, starsi czy młodsi – wymieniali się uwagami, wspomnieniami, refleksjami i 

nagle… niektórym już nie spieszyło się tak bardzo. Jakby w tym społecznym i 

międzypokoleniowym tyglu poczuli, że są we właściwym miejscu. 

W trakcie pokazów  pojawiały się propozycje kontynuacji taki spotkań ze sztuką i drugim 

człowiekiem, np. pokazów Parkatoników przez dzieci i młodzież na lokalnych imprezach 

(Dożynki, Dni Kolonowskiego, itp.). Jedna z Pań, pełniąca funkcję Radnej zapewniała, że 

propozycja taka zostanie przedstawiona podczas sesji Rady Miejskiej. 

 
 

DOPASOWANIE DO POTRZEB I OCZEKIWAŃ 
 



 

Zaproponowane w projekcie działania uwzględniały potrzeby docelowych grup odbiorców. 

Przeprowadzona na etapie tworzenia projektu analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców 

gminy Kolonowskie, wykazała iż ze względu na położenie i sytuację ekonomiczną mieszkańcy 

gminy mają utrudniony dostęp do kultury. Dotyczy to wszystkich mieszkańców gminy, 

zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jaki i dorosłych oraz seniorów. W ośrodku kultury, który 

połączony jest z biblioteką nie realizuje się działań teatralnych ani działań z zakresu edukacji 

kulturalnej. Do szkoły w Kolonowskiem uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości, które 

ze względu na odległość, obowiązki domowe (inne niż w mieście) niejednokrotnie nie mają 

możliwości korzystania z dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę czy bibliotekę. 

Pracujący dorośli którzy tak, jak wskazują ogólnopolskie badania nie korzystają z oferty 

kulturalnej głównie ze względu na sytuację ekonomiczną (o czym opowiadali nam również 

rodzice uczestników warsztatów: “Wyjazd do kina do Opola z dwójką czy trójką dzieci to dla 

nas średnio koszt 250 zł.”). Sytuacja ekonomiczna jest ściśle powiązana z sytuacją rodzinną; w 

większości rodziny z dwójką i więcej dzieci. Kolonowskie charakteryzuje się nieznaczną, ale 

jednak odległością od Opola, gdzie skupia się większość wydarzeń kulturalnych. Kolonowskie 

mimo że posiada status miasta, w większości mieszkańcy są związani z rolnictwem czy 

typowymi pracami gospodarskimi co również sprawia, że rodzaj prac jest nieco inny niż w 

gospodarstwach typowo miejskich i wymaga niemal ciągłego zaangażowania.  

Wnioski płynące z ogólnopolskiego projektu badawczego zrealizowanego przez Związek Miast 

Polskich: "Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych" wskazują 

jako problem na skalę ogólnopolską - „nieuczestniczenie” w kulturze osób w wieku 60+. 

Powodem  - również w przypadku najstarszych mieszkańców gminy Kolonowskie - najczęściej 

są: sytuacja ekonomiczna, samowykluczenie (obawa, że "nie zrozumie się współczesnej sztuki"), 

miejsce zamieszkania (dotyczy mieszkańców małych miejscowości), ale także choroba, 

narastająca bezradność w codziennym funkcjonowaniu, wynikająca z wieku, choroby, 

niepełnosprawności (Raport nt. edukacji kulturalnej przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 

w 2009 r. przez Barbarę Fatygę, Jacka Nowińskiego Tomasza Kukołowicza "Odbiorcy 

przekazów edukacyjnych: typologia środowisk kulturalnych). Iwona Owińska natomiast, pisząc o 

stylach życia współczesnych Polaków zauważa, iż głównym obszarem aktywności osób starych 

w Polsce są: rodzina, telewizja, Kościół. Starzy ludzie są zamykani/lub sami się zamykają w 

sferze domowo - rodzinnej m.in. ze względu na brak konkretnych wzorów aktywnego życia na 

emeryturze. (Owińska, 2008). "W/w raport powołując się na wypowiedzi badanych wskazuje 

także, że na wsiach jedyną formą uczestnictwa w kulturze jest udział w festynach i imprezach 

plenerowych, wpisujących się raczej w pojęcie "rozrywki" niż kultury, a z pewnością 

niewpisujący się w działania z zakresu edukacji kulturalnej. 

 



 

Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania miały na celu integrację społeczną i 

międzypokoleniową zarówno uczestników zadania, jak i odbiorców pośrednich – osób 

"przypadkowych", przechodniów, obserwatorów. 

Realizacja zadania w okresie wakacyjnym miała na celu umożliwienie dzieciom skorzystanie z 

oferty proponowanej przez Fundację ależ-Gustawie! Jak się okazało – z jednej strony było to 

słuszne założenie. Z drugiej natomiast – właśnie sezon wakacyjny i związane z nim wyjazdy 

rodzinne, turystyczne i inne wprowadziły na początku małe zamieszanie frekwencyjne, szybko 

opanowane i skutecznie wykorzystane na korzyść działań projektowych, zgodnych z 

harmonogramem.  

Dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz samodzielnego  

i twórczego działania artystycznego – mało tego! – uczestnicy stali się inicjatorami 

kluczowych działań projektu: dokonali wyboru mieszkańców, z którymi przeprowadzali 

wywiady, opracowali scenariusze etiud teatralnych, decydowały o kształcie artystycznym 

Parkatoników czy lokalizacji pokazów. Na początku nieśmiało, z każdym dniem coraz 

pewniej, z większą uważnością na innych, ale i swobodą „sceniczną” przeprowadzali rozmowy 

z seniorami, zachęcali nie zawsze znajomych przechodniów do obejrzenia Parkatoników: 

nałożenia słuchawek i wsłuchania się w ich opowieść.  Z szacunkiem i ciekawością dla 

każdego wieku, doświadczeń dorosłych i seniorów, ale także akceptacją swoich niewielkich 

doświadczeń życiowych. Ogromna wartością spotkań z seniorami jest refleksja młodych 

uczestników nad przemijaniem, trudami i radościami życia, dostrzeganie w starych dla nich 

dziś ludziach ich pasji, marzeń, potrzeb – zwłaszcza tych niezależnych od wieku, narodowości, 

płci, wykształcenia, doświadczeń: potrzeby miłości, przyjaźni, bliskości z drugim 

człowiekiem, akceptacji, troski, bycia ważnym i potrzebnym…”Ciekawym doświadczeniem 

było spotkanie zarówno z ponad 90-letnimi podopiecznymi domu opieki, jak i osobami 

niepełnosprawnymi pracującymi w w/w ośrodku. Dało się zauważyć na początku skrępowanie 

dzieci nową sytuacją i nowym miejscem. Zwykle „wygadane” dzieci,  zaczęły z niezwykłą 

uważnością słuchać wypowiedzi, cierpliwie oczekując odpowiedzi” [Anna Zadęcka-Zięba]. 

Opiekunki z domu opieki prowadzonego przez  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Siedlisko podkreślały w rozmowie z dziećmi, jak ważne dla ich 

podopiecznych było spotkanie z „kimś z zewnątrz”, a zwłaszcza z uwielbianymi przez nich 

dziećmi. Jak ożywcza i wzruszająca była dla nich możliwość podzielenia się wspomnieniami, 

ale i refleksjami na temat życia, ludzi, miłości, itp. W ten sposób stali się na chwilę 

uczestnikami procesu tworzenia, dali innym i sami dostali szansę na utrwalenie przeszłości 

poprzez sztukę. 

Poza tym dzięki udziałowi w projekcie i proponowanych w jego ramach twórczym warsztatom 

"które w swoim zamierzeniu integrują w polu sztuki zarówno artystów, twórców 



 

profesjonalnych i młodych amatorów”- zgodnie z treścią Listu intencyjnego ministrów KiDN 

oraz EN z marca 2008, otworzyła się naszym zdaniem „szansa na to, że w przyszłości zyskamy 

świadomych uczestników kultury, w których w młodości ktoś rozbudził zainteresowanie 

sztuką”. Zgodnie z myślą przedstawioną raporcie z badań Związku Miast Polskich: „Po co 

seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych":  "Edukację kulturalną 

seniorów – zaczynamy od dzieci. Aktywny i związany z kulturą styl spędzania wolnego czasu 

jest naturalną konsekwencją czasów przeszłych, lat młodości badanych, nabytych wzorców, 

postaw i wykształconych nawyków. Paradoksalnie by osiągnąć spodziewane efekty u osób w 

starszym wieku należy przywiązać dużą rolę do procesu edukacji kulturalnej na wczesnym 

etapie życia." 

 

A zatem udało się zaspokoić potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym różnych 

grup społecznych gminy Kolonowskie: dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych 

mieszkańców w tzw. wieku produkcyjnym oraz seniorów w wieku 60+. Spotkać na chwilę różne 

pokolenia i doprowadzić do dialogu, którego efektem artystycznym stały się Parkatoniki, można 

powiedzieć – mobilne teatralne łączniki międzypokoleniowe. 

Projekt „Tu mieszkam, tu tworzę” pokazał, jak wielka jest potrzeba uczestniczenia człowieka w 

życiu kulturalnym i ogólnie – w życiu społecznym, w pielęgnowaniu wrażliwości, kształtowaniu 

postaw opartych na wartościach humanistycznych. I jak ważne jest docieranie z działaniami 

kulturalno-edukacyjnymi tam, gdzie dostęp do nich jest z różnych powodów utrudniony. 

 

 

METODY PRACY: 

Realizacja głównych zadań projektu zakładała wykorzystanie sprawdzonych aktywnych 

metod pracy,  takich  jak np.: działania twórcze, dyskusja, burza mózgów, wywiad 

bezpośredni, dialog, prezentacja multimedialna, pogadanka, stymulacje, drama. Tylko dzięki 

temu możliwe stało się zrealizowanie takich celów, jak np. rozwijanie kompetencji 

społecznych, kreatywności i umiejętności twórczego myślenia dzieci i młodzieży, 

zwiększenie zainteresowania sztuką niejako na "ich podwórku" i pokazanie, że sztuka może 

być czymś atrakcyjnym dla człowieka w każdym wieku, otwarcie na świat i zwiększenie 

wrażliwości poprzez pokazanie dzieciom innego sposobu myślenia, z perspektywy człowieka 

doświadczonego, czasami schorowanego i bezradnego w codziennym życiu, wyjście poza  

utarte  schematy myślenia "małomiasteczkowego",  uwrażliwienie na sztukę i uznanie jej za 

stały, nieodzowny element życia, ale także pokazanie jak poprzez „zabawę w teatr” mogą 

nawiązywać relacje z osobami w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, 

jaki mogą wpływać na integrację społeczną i międzypokoleniową, ale także rozwijać swój 

potencjał osobisty, poprzez nabywanie ważnych umiejętności psychospołecznych, takich jak 



 

np. radzenie sobie z emocjami, oswajanie lęki, budowanie poczucia wartości i wpływu  na 

rzeczywistość. 



 

Przykładowe zdjęcia z działań projektowych: 
 

Fotorelacja na bieżąco pojawiała się na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

Fundacji - ależ Gustawie!  

http://alezgustawie.pl/gustaw/tu-mieszkam-tu-tworze-2/, 

https://twitter.com/alezGustawie 

https://www.facebook.com/alezGustawie/ 

oraz na facebookowej stronie partnera projektu - Biblioteki i Centrum Kultury w 

Kolonowskiem, np.:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVO

YhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZ

Qj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h

3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xj

Rl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib

6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hn

k7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3 

 

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - poznajmy się 
 

Zaczęliśmy warsztaty.Było fantastycznie. wypróbowaliśmy jak działa taumatrop, fenakistiskop, 
zoetrop i kinetograf, no i wreszcie  - co to takiego Parkatoniki i co ciekawego można w nich 

zobaczyć.  
  

     

  

http://alezgustawie.pl/gustaw/tu-mieszkam-tu-tworze-2/
https://twitter.com/alezGustawie
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFksmNRUEIAzMamR3yT2zU8OFdLVOYhZ3TkjSDQqzkj1tgDRg8OX8CiT2Hw38CUiUVwrqO8C6pWga4hTio4TG0aEvUHoN9HZQj8ArC~_RihsQxqB31JER1dNgeXdBe96NaMomVQoYOl7Sz6HAG~_LsbNyJ0FlT0t4Uo6h3zRhWdBWyLmT5Drwjz7sIvO7TA6R0UPR7sg9hH0BKFm6E4rqOfAbZ3Qp3S5FVKM4xjRl6PbGFFvzL9j85whj6F92~_Dbh871~%3BXJIC4iDwtsBXod39KB1YB6mvocZBh0DPsEib6f9QfJ9UGgzsILwXI4OGvMwtw8EdTCJK~%3BEpsZt2~%3BvSgiJiS6wJpKO5yaT1c4d5hnk7iHx1lr9c~-.bps.a.2628580197173722&type=3


 

 
Album: Tu mieszkam, tu tworzę - Chodzimy po domach 

 

Kończymy tydzień chodzenia po domach mieszkańców gminy Kolonowskie i zbierania 
niesamowitych opowieści. Mieliśmy okazję porozmawiać z paniami, które pasały gęsi, darły 

pierze, które pamiętały, jak pod choinkę dostały wstążkę do włosów, zdobyliśmy kilka przepisów 
m.in na cukierki z cukru i masła lub śmietany...to był przecudowny tydzień.... 

 

 

  

  

  
 

 

 

  

 

  



 

 

  
Album: Tu mieszkam, tu tworzę - budujemy, wymyślamy, słuchamy muzyki.. 

 

Tworzymy Parkatoniki. Włożymy do nich lokalne opowieści, szczyptę muzyki, talent młodych 
aktorów... będzie przepięknie.  

 

 

  

  

  

  
  

 

 

 

   

 

 



 

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - radość tworzenia 

Pierwsze Parkatoniki nabierają kształtów.  
 

  

  
 

  

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - zbliżamy się do finału 
Parkatoniki pobudowane. Jesteśmy po pierwszych próbach. Jutro wielki dzień - premiera.  

 

   

  



 

  

  
  

 

  

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - premiera Parkatoników 
 

Dziś o godzinie 11 odbyła się premiera Parkatoników. Nasze teatralne skrzynki wzbudziły tak 
duże zainteresowanie, że aktorzy nie mieli ani chwili odpoczynku.  

 

 



 

 

 
   

 
Album: Tu mieszkam, tu tworzę - pokazy 

 

To był bardzo pracowity dzień. Dwa pokazy dziennie to już wyzwanie, któremu mogą sprostać 
zawodowcy i... dzieciaki z Kolonowskiego. Było wspaniale. Przed nami kolejne pokazy.  

 

  

  



 

  
  

 

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - granie przy fontannie 
 

 

Co to była za radość zagrać na placu w Kolonowskiem. Dzieciaki przemaszerowały ze swoimi 
Parkatonikami, wszystko pięknie rozstawiły, przygotowały i pokazywali mieszkańcom swoje małe 

spektakle. Zainteresowanie było ogromne (upał zresztą też) . Po pokazach jeszcze troszkę 
popracowaliśmy, bo już po południu odbyły się kolejne pokazy, ale o tym w następnej serii 

zdjęć....  
 

  

  

  
 

 

  



 

   

 

Album: Tu mieszkam,tu tworzę - z wizytą u seniorów 
 

Z Parkatonikami odwiedziliśmy też seniorów, którzy udzielali nam wywiadów i mieszkańców 
Siedliska. To było wspaniałe przeżycie zobaczyć tyle uśmiechniętych twarzy. Wśród mieszkańców 

udało nam się nawet "rozkręcić" małą "imprezę". Były wspólne śpiewy piosenek związanych z 
regionem: "Szła dzieweczka do laseczka" , "Poszła Karolinka" - wyglądało na to, że usłyszeliśmy 

nieoficjalną wersję tej piosenki, której przeogromną ilość zwrotek znali tylko mieszkańcy 
"Siedliska".  

 

   

  

  

  

  
 

   



 

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - pokazy na targowisku 
 

Po przepysznych babeczkach na śniadanie, dzieciaki chwyciły swoje Parkatoniki i ruszyły na 
targowisko. Były łzy wzruszenia, opowieści, odwiedziny Pana Burmistrza ... działo się naprawdę 

dużo.  
 

   

  

  
 

   

Album: Tu mieszkam, tu tworzę - pokazy “na mieście” 
 

Ostatnie dni pokazów przebiegły bardzo intensywnie. Parkatoniki pokazaliśmy przed sklepami w 
Kolonowskiem, w przedszkolu w Staniszczach Małych, w Siedlisku w Staniszczach Wielkich.  

 



 

 

  
   

   

PODSUMOWANIE PROJEKTU: 
 
Realizacja zadań projektowych przyniosła zespołowi dużo satysfakcji w różnych obszarach. 

Przede wszystkim: 

1. Udało się zaspokoić potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym różnych grup 

społecznych gminy Kolonowskie: dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych mieszkańców 

 w tzw. wieku produkcyjnym oraz seniorów w wieku 60+. Spotkać na chwilę różne pokolenia i 

 doprowadzić do dialogu, co wpłynęło na wzrost  integracji społecznej i międzypokoleniowej 

 mieszkańców gminy. 

2. Stworzono 8 parkatoników, na kanwie opowieści 14 seniorów napisano 8 scenariuszy 

mini przedstawień teatralnych, które obejrzało przynajmniej: 230 osób: dzieci, młodzieży, 

 dorosłych i seniorów zamieszkujących gminę Kolonowskie. 

3. Zwiększyły się kompetencje społeczne zespołu osób realizujących zadania projektorowe: 

spotkanie z nowymi odbiorcami bezpośrednimi projektu - rozmowy z nimi, szukanie 

 odpowiedzi na zadawane pytania, obserwacja reakcji swoich i uczestników (tak małych,  

 jak i dużych),  doświadczanie  różnych  emocji  – stały się powodem do autorefleksji i 

 inspiracją do dalszych działań. 

4. Poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi "z zewnątrz", pasjonatami teatru i sztuki, 31 dzieci 



 

i młodzieży w wieku szkolnym oraz ponad 20 dorosłych i emerytów 60+ mogło „dotknąć” 

teatru w jego niecodziennej odsłonie, w postaci małych mobilnych skrzynek teatralnych 

czyli Parkatoników; zwiększyć swoją wrażliwość na sztukę i uznać ją za stały, nieodzowny 

element życia. 

 

LISTA DOBRYCH PRAKTYK: 
 

Niezmiennie wierzymy i propagujemy: 

 

1. Skupić się na celu, ale nie uciekać przed refleksją i z otwartym umysłem, 

obserwować i słuchać odbiorców projektu. 

2. Nie bać się innowacji i tzw. niemożliwego. 
3. W działania artystyczno - edukacyjne dla dzieci angażować dorosłych, najlepiej tych  

z najbliższego otoczenia (rodziców, rodzeństwo, dziadków, nauczycieli i 

opiekunów). To sposób na bycie razem w różnych obszarach życia, na wymianę 

bezcennych doświadczeń   międzypokoleniowych,   na   bardziej   świadomy   i   

czynny   udział  w tworzeniu i doświadczaniu kultury i sztuki. 

 

 
WPŁYW PROJEKTU: 

 
Udział w projekcie jeszcze bardziej nas zintegrował. Zwiększył wrażliwość na świat i siebie, 

poszerzył wiedzę o człowieku małym  i większym, jego potrzebach w obszarach kultury.  Ale 

przede wszystkim utwierdził w przekonaniu, że naprawdę warto robić to, co robimy! Reakcje 

uczestników projektu -  dzieci, młodzieży, odwiedzanych seniorów, ale i uczestniczących w 

pokazach dorosłych mieszkańców Gminy Kolonowskie, zwykłych przechodniów, którzy z 

obserwatorów nagle stawali się współtwórcami niesamowitej atmosfery sztuki ich  - ich radość 

w byciu razem, ciekawość nowych twórczych działań, otwieranie się na czerpanie z 

międzypokoleniowej różnorodności doświadczeń, potrzeb i oczekiwań – pogłębiają nasze 

poczucie odpowiedzialności za to, co robimy i jaki wpływ wywieramy na innych. To inspiruje 

i popycha ku nowym…projektom, zadaniom, spotkaniom. 

Dla wszystkich uczestników projektu – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów był to 

pierwszy kontakt z taką formą teatru – Parkatonikiem, teatralną skrzynką – pełną, jak się 

okazało radości, ale i wzruszeń. Mini spektakle stworzone przez dzieci i młodzież 

przedstawiają ich interpretację historii wyłonionych w trakcie spotkań ze starszymi 

mieszkańcami. Są ich formą dialogu ze światem. A promują takie wartości jak szacunek dla 

każdego bez względu na wiek, akceptację różnorodności, ciekawość świata, świadomość wagi 

pielęgnowania tradycji i pamięci historii. 

 



 

WNIOSKI: 

 
Warto naszym zdaniem: 

 

✓ wrócić do dzieci i mieszkańców z kolejną propozycją kulturalną, zaoferować im 

jeszcze inny rodzaj teatru, poszerzyć spektrum doznań i umiejętności, 

✓ kontynuować  teatralne   spotkania   z  dziećmi, dorosłymi  i najstarszymi 

mieszkańcami miejscowościach  o utrudnionym dostępie do kultury, 

✓ umożliwiać ludziom, bez względu na wiek, udział w kulturze  poprzez tworzenie im 

możliwości twórczego wyrażania siebie, własnych refleksji i postrzegania 

rzeczywistości,  

✓ w przyszłości planować pracę twórczą w małych grupach, 

✓ tworzyć nowe projekty kulturalne angażujące i integrujące społecznie i 

międzypokoleniowe, uwrażliwiające na drugiego człowieka, przyrodę i świat, 

tradycje ludowe i in.; podnoszące samoświadomość wartości i emocji, kształtujące 

silnego wewnętrznie, dobrego i sprawczego na co dzień człowieka, 

✓ rozwijać się i usprawniać umiejętności pracy z innymi poprzez działania twórcze. 

 



 

Fundacja – ależ Gustawie! pragnie podziękować wszystkim uczestnikom projektu:  

                                   dzieciom i młodzieży, seniorom 

                   oraz wspaniałym mieszkańcom Gminy Kolonowskie, 

                Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Kolonowskie - Norbertowi Kostonowi,  

                                        Bibliotece i Centrum Kultury w Kolonowskiem, 

Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko  

                                                 w Staniszczach Wielkich 

i wszystkim, którzy przyszli, oglądali, zapraszali innych i sprawili, że TA przygoda była taka                          

piękna... 

 

                  Dziękujemy! To była prawdziwa przyjemność spotkać się z Państwem  

                                              i wspólnie realizować projekt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1– Metryczka obserwacji o dla prowadzących zajęcia 

 

METRYCZKA OBSERWACJI 

Data obserwacji: 

  

Miejsce: Nazwa wydarzenia: „Tu 
mieszkam, tu tworzę” 

OPIS ZAJĘĆ: 

Ile osób uczestniczyło w wydarzeniu: 

Krótka charakterystyka uczestników: 

  

Opisz, co działo się w trakcie zajęć (skrótowo, faktograficznie, chronologicznie, w 
punktach): 

  

ODBIÓR ZAJĘĆ PRZEZ UCZESTNIKÓW 

                             6   5    4  3   2     1 

Czy zajęcia podobały się uczestnikom?          zdecydowanie tak                          zdecydowanie 

nie 

Czy uczestnicy byli aktywni? 

(zabierali głos, zadawali pytania,  
angażowali się w zadania)                                     zdecydowanie tak                           zdecydowanie nie 

UWAGI OBSERWATORA: 

 



 

 


