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1. PROJEKT „WIELKI BŁĘKIT- WARSZTATY I 

SPEKTAKL TANECZNO- TEATRALNY” . 
 

Przedmiot badania ewaluacyjnego 
 

W poniższym raporcie zostaną przedstawione wyniki ewaluacji 

projektu „Wielki błękit- warsztaty i spektakl taneczno- teatralny” 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Kulturowego. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie ON/OFF  w 

terminie od 10.08. 2015 r.  do 31.12.2015 r. w Schronisku dla 

Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie- Falenicy,  

ul. Jachowicza 4. 

Ze względu na czasochłonność tego typu procesów projekt podzielono 

na kilka etapów: 

 

1. Przygotowanie, trwające od maja 2015 r. (pomysł, napisanie i 

złożenie wniosku). 

2. Rozpoczęcie projektu od 10.08.2015 r. 

 

▪ Omówienie i ustalenie podstawowych kwestii dotyczących   

  przebiegu projektu oraz podziału zadań i odpowiedzialności w   

  projekcie.  

 

▪ Przygotowanie do rekrutacji i promocji projektu. 

 

▪ Przygotowanie i podpisanie umów z osobami pracującymi przy   

  projekcie. 

 

3. Rekrutacja uczestniczek odbyła się przy ścisłej współpracy z   

dyrektorem i wychowawcami zatrudnionymi w Schronisku dla 

Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Wymagała 

kilku wizyt w placówce i wielu indywidualnych rozmów z 

wychowankami w terminie od  17.08. do 04.09.2015 r. 

 

4. Promocja projektu, trwająca od 17.08.2015 r. aż do jego 

zakończenia, na którą składało się w pierwszym etapie  m.in. 

przygotowanie materiałów do promocji (projekty graficzne) 
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stworzenie zakładki na stronie www.onoffsto.com.pl, 

pozyskanie patronatów, kontakt z mediami. Drugi etap działań 

promocyjnych obejmował czas tuż przed premierą spektaklu. 

Jego celem było rozpropagowanie wydarzenia, zaproszenie 

gości, przedstawicieli mediów, itp.  

 

 

  5. Przygotowanie logistyczne i organizacyjne, trwające od      

      27.08.do 11.09.2015 r.: 

 

▪ Zakup potrzebnych materiałów warsztatowych. 

 

▪ Zaplanowanie przebiegu warsztatu. 

 

▪ Wybór i rezerwacja pomieszczeń na warsztaty. 

 

      6.Spotkanie integracyjne prowadzących warsztaty z  

uczestniczkami odbyło się dn. 11.09.2015 r. 

 

      7. Warsztaty i próby do spektaklu, trwające od 12.09. do  

    15.11.2015 r. , na które składały się m.in.: 

 

▪ Warsztaty muzyczne. 

▪ Zajęcia plastyczne. 

▪ Warsztaty literackie. 

▪ Zajęcia z dykcji. 

▪ Ćwiczenia z emisji głosu. 

▪ Przygotowanie rekwizytów i kostiumów. 

▪ Foto/video/audio 

▪ Tworzenie scenariusza. 

▪ Próby do spektaklu. 

▪ Działania promujące projekt. 

 

     8. Spektakl z udziałem publiczności (2 pokazy)  

    dn. 15 i 16 listopada 2015 r.  

 

http://www.onoffsto.com.pl/
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Dodatkowy spektakl na gali OSPAR (Ogólnopolska Scena Prezentacji 

Artystycznych Realizacji) organizowanej przez Akademię Pedagogiki 

Specjalnej. 

  

 

9. Podsumowanie, ewaluacja i upowszechnienie wyników projektu,  

    trwające od 17 listopada do grudnia 2015 r. , na które składały się: 

 

▪ Spotkania podsumowujące. 

▪ Podziękowania partnerom. 

▪ Ewaluacja projektu. 

▪ Rozliczenie projektu. 

 

8. Działania poprojektowe Aleksandry Bednarz w Zakładzie 

Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Falenicy- liczne wizyty 

w Zakładzie, kontakty z uczestniczkami projektu. 
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Cel i założenia projektu 
 

Celem projektu było zainspirowanie dziewcząt przebywających 

czasowo w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w 

Falenicy do  współtworzenia spektaklu taneczno- teatralnego podczas 

prób i warsztatów artystycznych oraz zaprezentowanie go przed 

publicznością. Obudzenie potencjału twórczego wychowanek a 

zarazem resocjalizacja przez sztukę. 

Cele szczegółowe: 

▪ Rozwój kreatywności, wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego. 

 

▪ Rozwój umiejętności pracy w grupie. 

 

▪ Edukacja kulturalna osób marginalizowanych. 

 

▪ Stworzenie wydarzeń artystycznych rozpowszechniających działania  

   antydyskryminacyjne. 

 

▪ Podniesienie ogólnego poziomu kultury u indywidualnych widzów i  

   uczestników spotkań. 

 

▪ Rozwój emocjonalny, poprzez uczestnictwo w działaniach   

  artystycznych. 

 

▪ Edukacja estetyczna, poprzez kontakt z różnorodną estetyką. 

 

▪ Edukacja  intelektualna, poprzez poznawanie nowych historii,  

   zjawisk i zdarzeń, literatury, muzyki, tańca oraz dzieł klasyki   

   filmowej. 

 

▪ Rozwinięcie indywidualnych talentów u uczestników projektu. 

 

▪ Poprawienie kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej. 

 

▪ Zwiększenie świadomości ciała. 

 

▪ Umocnienie poczucia wiary we własne siły i samoświadomości. 
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▪ Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej. 

 

▪ Włączenie grupy marginalizowanej do obecności w życiu   

   kulturalnym i społecznym. 

 

▪ Walka ze szkodliwymi stereotypami „osoby z poprawczaka”. 

 

▪ Wzrost aktywności kulturalnej uczestników projektu. 

▪ Integracja społeczna. 

 

Nadrzędny cel, jakim było stworzenie widowiska teatralno- 

tanecznego poprzez partycypację uczestniczek, dopełniały mniejsze 

cele konkretnych uczestników projektu: Schroniska dla Nieletnich i 

Zakładu Poprawczego w Warszawie- Falenicy, mieszkańców 

Falenicy, animatorów i osób pracujących przy projekcie. 

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie- Falenicy 

podobnie jak inne placówki tego typu ma za zadanie resocjalizować  

czyli doprowadzić do zmiany zachowań  osób, które w pierwszym 

etapie swojego życia nie poznały w wystarczającym stopniu  norm 

życia w społeczeństwie i nie działały zgodnie z nimi. 

 

„Resocjalizacja nieletniego jest to wszystko to i tym wszystkim, co 

powoduje, że w miejsce zła wybiera on dobro”. 

(Romuald Sadowski w Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy 1959-  

2014. Monografia placówki, red. Tadeusz Graca, Krzysztof Dziurzyński, Józefów 2015) 

 

Resocjalizacja jest procesem długotrwałym rozłożonym na etapy, 

jednym z jego elementów jest tzw. twórcza resocjalizacja czyli 

pozytywne oddziaływanie przez sztukę.  

 

„Ośrodek Wychowawczy w  Falenicy  zawsze przodował 

w wyszukiwaniu każdej drogi do serc i umysłów podopiecznych, 

stosując niejednokrotnie metody innowacyjne, przełomowe, 

prowokacyjne, ciekawe”. 
 
(Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy 1959- 2014. Monografia 

placówki, red. Tadeusz Graca, Krzysztof Dziurzyński, Józefów 2015) 
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Oddziaływanie elementów szeroko pojętej kultury na wychowanki 

jest uwzględniane w  programach  wychowawczych 

i resocjalizacyjnych prowadzonych na terenie Ośrodka, który chętnie 

uczestniczy w różnego rodzaju projektach artystycznych.  

Dyrekcja ośrodka odniosła się z entuzjazmem do propozycji 

Stowarzyszenia ON/OFF, by w projekt „Wielki Błękit” zaangażować  

„dziewczyny z Falenicy”.  

Zapewne miały na to wpływ dotychczasowe doświadczenia w 

realizacji projektów kulturalnych i ich pozytywny wpływ na ich 

uczestniczki, wychowanki zakładu. 

W mediach nie brakuje opisów interesujących inicjatyw takich jak np. 

projekty Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Leny Rogowskiej 

(„Ćmy i kołysanki”, „Błękitny Ekspress”, „Audiostacja”, „Cała 

w pikselach”, „Mnemotechniki”). 
 

W  roku 2004 rozpoczęto pracę nad sztuką Janusza Głowackiego 

„Kopciuch” napisaną w oparciu o przeżycia dziewcząt z poprawczaka. 

Na premierze gościł sam autor, na którym spektakl wywarł ogromne 

wrażenie.  

„ …To był spektakl wspaniały, głęboko wzruszający. To są chwile, 

kiedy wierzy się, że pisanie ma sens. Dziękuję….” 
 
(Wpis Janusza Głowackiego w Księdze Pamiątkowej, 05.03.2005 r.)  
 

Współpraca z  prof. Markiem Konopczyńskim i  projekt teatru 

resocjalizacyjnego „Scena Coda” to kolejne przedsięwzięcie bazujące 

na skomplikowanych losach podopiecznych Zakładu, mające na celu, 

dzięki sztuce, wpłynąć na postawy życiowe wychowanek. 

 

Poza udziałem w projektach dziewczęta uczestniczą również w wielu 

wydarzeniach kulturalnych poza zakładem, np. systematycznie bywają 

w Filharmonii Narodowej, w teatrze, na wystawach, wernisażach, 

spotkaniach z autorami książek. 
 

Zarówno Romuald Sadowski, dyrektor placówki  jak i cały personel 

udzielali twórcom projektu daleko idącej pomocy podczas realizacji 

„Wielkiego Błękitu”. 
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Nijako przy okazji realizacji projektu zespół włączył się w obchody 

Dnia Niepodległości w Falenicy i przygotował z udziałem 

wychowanek scenę z „ Iwony, księżniczki Burgunda” Witolda 

Gombrowicza, którą wystawiono dla mieszkańców 11 listopada  

2015 r. na stacji Falenica. 

Niestety ani prasa ani portale internetowe nie odnotowały udziału 

„dziewczyn z poprawczaka” w obchodach. Natomiast można znaleźć 

kilka informacji o pokazach uczniów szkół itp., które odbyły się w 

tym samym miejscu i czasie. 

Znamienne jest to, że, i słusznie, to co zrobili uczniowie szkół jest 

ważne, warte docenienia, natomiast wysiłków i pracy wychowanek 

Zakładu nie zauważa się, pomija milczeniem.  

 

„11 listopada na stacji Falenica pokazaliśmy publiczności scenę z 

"Iwony, księżniczki Burgunda" Witolda Gombrowicza. Przedstawiono 

nas jako zespół z zakładu poprawczego. Gdy skończyliśmy grać, 

zapadła cisza. "Brawo!", krzyknęłam i dopiero wtedy zaczęły się 

oklaski”. 

(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN) 

 

Kogoś, kto przebywa lub przebywał w takim miejscu jak zakład 

poprawczy lub więzienie, większość społeczeństwa postrzega jako 

złego, przyklejając mu, niejednokrotnie już na całe życie, etykietę, 

 kogoś kto nie ma wstępu do naszego świata, świata ludzi 

„normalnych”. 

Dziewczyny z poprawczaka to nie są niewiniątka, które przez 

zrządzenie losu trafiły do Zakładu.  

Każda z nich popełniła zło, różnej wagi, są wśród nich takie, które 

wagarowały, uciekały z domu i siedzą za czyny, które można określić 

jako przestępstwa, z punktu widzenia społeczeństwa niezbyt groźne, 

ale są wśród nich również nieletnie morderczynie, których mamy 

prawo się obawiać. 

One wiedzą, że popełniły zło i czują się złe. Czynią zło, bo nie 

potrafią inaczej. Większość z nich zaznała w pierwszym etapie 

swojego życia wiele niegodziwości od najbliższych.  

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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„– W przeciętnej polskiej rodzinie pierwsze słowa, jakie dziecko słyszy 

to: mama, tato, Bozia – tłumaczy dyrektor ośrodka. – W rodzinie 

naszych wychowanek najczęściej słyszane słowa to wulgaryzmy. 

Większość dziewcząt od najwcześniejszych lat doznawała od 

najbliższych krzywd i upokorzeń. Znaczną liczbę stanowią pobicia, 

maltretowania, molestowanie seksualne, gwałty. Nieletnie same 

doznawszy wielu cierpień i niegodziwości, zadają krzywdy innym.” 
 

(Gazeta Crawley, 2010 r.) 

 

„Aż 87,5% dziewczyn z poprawczaka wychowywało się w rodzinach 

niepełnych. 

78,1% pochodzi z rodzin , w których nadużywa się alkoholu. 

65% pochodzi z rodzin, w których na porządku dziennym są awantury 

i bójki o dużym stopniu agresji. 

83,3% nie posiada własnego pokoju, a 63% nawet własnego łóżka do 

spania. 

44,1% przybyło do Falenicy z urazami fizycznymi i defektami 

organizmu – ze skrzywieniami kręgosłupa i wadami wzroku, o które 

nikt nie zadbał oraz z bliznami po urazach. 

U 60% stwierdza się zaburzenia osobowości, ze schizofrenią i 

psychozą włącznie. 

93,5% posiada opóźnienie szkolne sięgające od 1 roku do 5 lat. 

96,7% zmieniało szkołę od 2 do 8 razy, najczęściej były to zmiany 
szkoły z powodu sprawiających trudności wychowawczych. 

(Z referatu Romualda Sadowskiego „Dziewczyny z poprawczaka – poprzez jedność z 

Bogiem w drodze do jedności ze społeczeństwem” wygłoszonego w czasie IX 

Ogólnopolskiego Sympozjum Nauczycieli i Wychowawców. Jasna Góra, 1 lipca 2010 r.) 

Wiele dziewcząt po wyjściu z zakładu podkreśla, że to, że trafiły do 

zakładu to jedyne dobro, które je spotkało w dotychczasowym życiu. 

Że to dzięki wychowawcom, a w szczególności dyrektorowi 
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Romualdowi Sadowskiemu, zwanemu przez wychowanki żartobliwie 

„Papciem” udało im się zejść z drogi zła, zobaczyć i zrozumieć, że 

można żyć inaczej niż ich własna rodzina, znajomi, ludzie wśród 

których dorastały.  

90 proc. wychowanek, które opuściły zakład w Falenicy, nie popełnia 

już więcej przestępstwa. 

To wynik godny uwagi, niewielu placówkom tego typu udaje się go 

osiągnąć. Można powiedzieć, że te dziewczyny, które po dokonaniu 

przestępstwa sąd skierował właśnie do Falenicy miały szczęście, że 

tam, a nie do innego zakładu. 

Zyskały nie tylko dach nad głową, regularne wyżywienie, możliwość 

nauki, ale przede wszystkim, dzięki wychowawcom, dom jakiego 

nigdy nie miały. 

Ich życie po wyjściu na wolność oczywiście toczy się różnie, radzą 

sobie lepiej lub gorzej.  

„Dyrektor poprawczaka więcej jednak mówi o swoich podopiecznych, 

które wyszły na prostą: jedna jest działaczką społeczną i zarządza 

siecią placówek opiekuńczych w Warszawie, inna kieruje dużym 

działem w zakładach farmaceutycznych, jeszcze inna jest księgową w 

ogromnej firmie. Dziewczyn, które wspinają się po szczeblach kariery, 

a które wychowywały się najpierw na ulicy, a później w poprawczaku, 

mógłby wymienić jeszcze co najmniej tuzin. Ale dla Romualda 

Sadowskiego nie tylko one są powodem do dumy.  

 

– Jest mnóstwo dziewczyn, które żyją w koszmarnych warunkach. 

Jedna choruje na AIDS, partner ją co jakiś czas bije, praktycznie 

sama wychowuje dwójkę dzieci. Mogłaby je oddać do domu dziecka, 

ale walczy o nie jak lwica. Inna mieszka w rozlatującej się kamienicy, 

sama z czwórką dzieci, bo matka pomaga jej tylko, gdy jest trzeźwa, 

czyli przez kilka dni w roku. Ale zawsze, gdy się z nią widzę, mówi: 

„Papciu, będę gryźć ziemię, żeby mi dzieci nie zabrali”. To są moje 

perełki – mówi dyrektor”.  
 
(Gazeta Crawley, 2010 r.) 
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Wzorce wyniesione z domu nie ułatwiają życiowych wyborów np. 

partnerów, nikt ich nie nauczył jak być dobrą matką, a nawet  takich 

prostych rzeczy, jak prowadzić dom, jak przygotować posiłki, 

zarządzać budżetem domowym, i wydawać pieniądze, by zazwyczaj 

skromne dochody, planować rozsądnie. Etykieta „dziewczyny z 

poprawczaka” też nie ułatwia życia, bo kto zaprosi taka dziewczynę 

do domu, kto da jej pracę, kto się z nią umówi na randkę.  

Szczęśliwie w trudnych sytuacjach życiowych mogą liczyć  na 

wsparcie dyrektora i wychowawców Zakładu, którzy dzięki swoim 

prywatnym kontaktom pomagają jak mogą. 

 

Dla czterech animatorów i kilku osób pracujących przy projekcie 

praca z wychowankami zakładu, pomimo wykształcenia i sporej 

praktyki w swoim zawodzie, była wyjątkowym i nowym 

doświadczeniem.  

Żaden z animatorów dotychczas nie brał udziału w wydarzeniu, 

którego uczestnikami byliby wychowankowie placówek 

resocjalizacyjnych. 
 

„…Ideą tego projektu są warsztaty teatralne i stworzenie spektaklu. 

Wielokrotnie myślałam, że to mój projekt życia i że jak to przetrwam, 

to przetrwam wszystko (śmiech). Aż nie mogę uwierzyć, że ta premiera 

się odbyła... „ 

(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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Zespół projektowy  
 

W skład zespołu projektowego wchodziło dziewięć osób. Do 

współpracy przy projekcie zostali zaproszeni pracownicy Schroniska 

dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. 

Artyści zaangażowani w projekt to osoby działające w różnych 

dziedzinach sztuki i o różnych kompetencjach poszukujące ciągle 

nowych aktywności i różnych środków wyrazu. 

Żadna z osób nie zamyka się tylko w swojej dziedzinie twórczości, 

adekwatnej do wykształcenia. 

Wszyscy animatorzy byli obecni na wszystkich warsztatach i wspólnie 

z wychowankami tworzyli spektakl na wszystkich etapach jego 

powstawania. 

 

Skład zespołu projektowego: 

 

▪ Koordynacja. 

Aleksandra Bednarz – aktorka, wykształcenie wyższe, wiceprezeska 

Stowarzyszenia   ON/OFF, aktywistka społeczna, animatorka, 

instruktorka street art./graffiti. Na stałe związana z Teatrem im. W. 

Horzycy w Toruniu. Posiada doświadczenie w przygotowaniu, 

realizacji oraz koordynacji projektów artystycznych.  

 

▪ Obsługa finansowa i ewaluacja projektu. 

Alina Bednarz- wykształcenie wyższe, prezeska Stowarzyszenia 

ON/OFF, aktywistka społeczna, przedsiębiorczyni, od ponad 

dwudziestu lat prowadzi własną firmę. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w realizacji, koordynacji i rozliczaniu projektów ngo. 

 

▪ Prowadzący warsztaty (animatorzy): 

Aleksandra Bednarz 

Aktorka, artystka, działaczka społeczna, animatorka kulturalna, 

prowadzi działania animacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w 

ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się 

także kostiumami teatralnymi. Wiceprezeska stowarzyszenia On/Off 

Edukatorka kulturalna, instruktorka teatralna i street art.- u w kilku 

projektach aktywizujących dzieci i młodzież m.in. „Lato w Teatrze”. 
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Wykształcenie wyższe. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. 

Absolwentka Akademii Animacji Antydyskryminacyjnej w grupie 

Street Art/Graffiti. Laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej. Na stałe związana z Teatrem im. W. Horzycy w 

Toruniu, współpracuje także z Teatrem Polskim w Poznaniu i Domem 

Polskim w Zakrzewie (Projekt Jezioro Łabędzie, spektakl 

z seniorami z chóru „Wrzos”). Za swoją pracę wielokrotnie doceniana 

przez krytyków teatralnych. Jej debiut filmowy to wielokrotnie 

nagradzany i doceniany na festiwalach film „Druciki“ w reżyserii I. 

Grzyba i A. Gowin. Za rolę w tym filmie otrzymała m.in. nagrodę im. 

Jana Machulskiego dla najlepszej aktorki. Na swoim koncie ma 

również role w filmach „Z miłości“ Anny Jadowskiej, „Cudowne 

lato“ Ryszarda Brylskiego i „Płynących wieżowcach” Tomasza 

Wasilewskiego. 

Anna Sąsiadek 

Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 1994” – 

absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku 

Od 7 roku życia trenuje gimnastykę artystyczną. Naukę w Państwowej 

Szkole Baletowej w Gdańsku rozpoczęła w 1990 roku. Rok później na 

VII Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdańsku zdobyła II miejsce. 

W następnych latach zdobyła I miejsce i Grand Prix. W 1991 roku 

była uczestniczką Międzynarodowego Konkursu Baletowego Prix de 

Lausanne, a w 1993 roku finalistką Konkursu Eurowizji dla Młodych 

Tancerzy w Sztokholmie, gdzie razem z partnerem Jackiem Bresiem 

byli pierwszymi polskimi tancerzami występującymi w tym 

prestiżowym konkursie. Jeszcze jako uczennica zatańczyła w Balecie 

Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku główne role, 

takie jak Śnieżka z baletu „Królewna Śnieżka i Siedmiu 

Krasnoludków”, Klara „Dziadek do orzechów” Mercedes „Don 

Kichot” i Julia „Romeo i Julia”. Kończąc szkołę z wyróżnieniem była 

już I solistką Baletu Opery Bałtyckiej. Warszawską karierę rozpoczęła 

tytułową rolą w balecie „Giselle”. Tańczyła główne role w baletach: 

„Jezioro łabędzie”, „Śpiąca królewna” i Trzech muszkieterów”. 

Została finalistką I i półfinalistką III Międzynarodowego Konkursu 

Baletowego w Nagoi. Finalistką V Konkursu Baletowego 
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w Luksemburgu. Pracę w Teatrze Wielkim w Warszawie zakończyła 

w grudniu 2000 roku. Ukończyła psychologię. Współpracuje z 

różnymi zespołami oraz Telewizją. 

 

 

Patrycja Płanik 

Fotografka, dizajnerka, reżyserka filmów dokumentalnych. Mieszka i 

pracuje w Warszawie. Studentka wydziału operatorskiego PWSFTViT 

im Leona Schillera w Łodzi. W 2009 przerwała studia chcąc czynnie 

rozwijać swoją karierę zawodową w kierunku sztuk performatywnych 

i teatru dramatycznego. Od kilku lat wraz z Tomaszem Bazanem 

współtworzy Teatr Maat Projekt i Międzynarodowy Maat Festival 

lokujący swoje poszukiwania wokół tańca współczesnego, filmu i 

teatru dramatycznego. W 2013 roku zrealizowała dziewięć filmów 

dokumentalnych w ramach projektu ‘Dance.doc’ poświęconego 

postaciom nowego polskiego tańca, współpracując z 

międzynarodowej klasy tancerzami i choreografami, m.in: Mikołajem 

Mikołajczykiem, Anitą Wach, Kayą Kołodziejczyk, Anną Steller. W 

ramach programu Grażyny Kulczyk Art Station Fundation wraz z 

Tomaszem Bazanem i Pawłem Korbusem współtworzyła spektakl 

‘Station de corps’ prezentowany później na Polskiej Platformie Tańca 

w Poznaniu i uznany przez krytyków za jedno z ważniejszych 

wydarzeń Platformy. Realizuje scenografie i kostiumy do spektakli 

teatralnych – w 2012 roku miała okazję współpracować z Jackiem 

Poniedziałkiem i Małgorzatą Szczęśniak współtworząc spektakl 

‘Orlando’ w reż. Tomasza Bazana. W 2012 roku stworzyła 

scenografię, kostiumy i video do spektaklu ‘I Ifigenia’ w reż. Tomasza 

Bazana; spektakl został nagrodzony trzema Złotymi Maskami i 

zaproszony przez Leszka Mądzika na VizuArt – festiwal Scenografów 

i Kostiumografów w Rzeszowie. 

Od lat realizuje się jako fotografka; prowadzi bloga ‘Nie brukaj ciała 

nagością’, kontastującego postawy władzy wobec wolności 

wypowiedzi twórców. Od lat zaangażowana w teatr dramatyczny 

zaczęła realizować się jako reżyserka filmów dokumentalnych. 

 

Maciej Zakrzewski 

Muzyk, producent i kompozytor. Współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi- prowadzi warsztaty muzyczne z dziećmi i młodzieżą. 
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Założyciel grupy Digit All Love. Twórca muzyki teatralnej do 

spektakli takich jak: „Blanche i Marie” w reż. Cezarego Ibera w 

Teatrze Polskim we Wrocławiu, „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” 

w reż. C. Ibera w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu czy 

„Diabełek Pawełek” w reż. Mikołaja Mikołajczyka w Teatrze im. 

Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Współpracował także przy 

projektach teatralnych m.in. „Stukotronika” 34. 

PPA konkurs OFF czy „Wierze Wierze” 34. PPA konkurs OFF. W 

swoim dorobku artystycznym ma liczne projekty muzyczne: Digit All 

Love, Bipolar Bears, hedejk czy Eklektik Ensemble. 

 

▪ Dokumentacja fotograficzna, projekty graficzne materiałów 

promocyjnych.  

Anna Mikołajska- absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, graficzka, 

artystka multimedialna,  fotografka. Członkini Stowarzyszenia 

ON/OFF, prowadzi dokumentacje fotograficzną i filmową dla 

stowarzyszenia oraz współtworzy stronę www stowarzyszenia. 

 

▪ Dokumentacja filmowa. 

Patrycja Płanik 

 

▪ Obsługa techniczna spektaklu. 

Piotr Dąbrowski- aktor, animator kultury, wykładowca w Studiu 

Aktorskim STA w Poznaniu, na stałe związany z Teatrem Polskim w 

Poznaniu. 

  

Tomasz Mycan- aktor, animator kultury, na stałe związany z Teatrem 

im. W. Horzycy w Toruniu. 
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Organizacja pracy 
 

W zespole pracowały osoby kompetentne, ich role zostały jasno 

określone przed rozpoczęciem projektu. 

Koordynatorka projektu czuwała nad realizacja zadania od 

rozpoczęcia aż po jego zakończenie.  

Osoba zajmująca się obsługą finansową kontrolowała wydatkowanie 

środków finansowych,  prowadziła dokumentację księgową, rozliczyła 

projekt.  

Graficzka przygotowała projekty materiałów promocyjnych takich 

jak: ulotki, plakaty, zaproszenia, itp.  

Dwie osoby prowadziły dokumentację fotograficzna i filmową 

podczas trwania projektu. Dwie osoby były zaangażowane do obsługi 

technicznej spektaklu, brały również udział w dwóch pokazach. 

Główną rolę w realizacji projektu pełnił zespół czterech animatorów. 

Wszyscy zaangażowani w realizację projektu posiadali odpowiednie 

wykształcenie i doświadczenie gwarantujące osiągnięcie 

wyznaczonych celów.  

Po zakończonej pracy dobrym zwyczajem stało się omawianie 

odbytych zajęć  i skrupulatne zaplanowanie działań na kolejne 

spotkanie.   

Podczas spotkań często wywiązywała się burzliwa dyskusja, ale 

zawsze udało się znaleźć consensus. Po każdym spotkaniu była 

sporządzana notatka. 

Każdy dzień pracy z wychowankami  przynosił nowe wyzwania, 

często prowadzący musieli modyfikować program, by bardziej 

odpowiadał potrzebom uczestniczek.  

Przy przygotowywaniu projektu jego twórcy przyjęli założenie, że 

każda z uczestniczek ma ogromny potencjał i jest zdolna wykonać 

każde zadanie artystyczne z lepszym lub gorszym skutkiem.  
 

 

„W naszej akcji w poprawczaku w Falenicy pracuje Patrycja Płanik - 

znakomita artystka wideo, która współtworzy taneczny Matt Projekt. 

Jest jeszcze Ania Sąsiadek - tancerka i choreografka, która była 

solistką w Teatrze Wielkim w Warszawie. No i Maciej Zakrzewski, 

którego toruńscy widzowie mogą znać jako autora muzyki do 

spektaklu „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”.  

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-warszawa
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Patrycję znam jeszcze ze studiów, ale nigdy nie miałam okazji z nią 

współpracować. Anię poznałam na organizowanych przez Mikołaja 

Mikołajczyka działaniach w Zakrzewie. Od razu poczułam, że to 

świetna dziewczyna. Przy projekcie "Lato w teatrze w Rycerce 

Górnej" współpracowałam z Liubov Gorobiuk, która także zajmuje się 

wideo - przed rozpoczęciem akcji właściwie jej nie znałam. Pierwszy 

raz spotkałyśmy się na stacji kolejowej, ale i tak przez telefon 

poczułam, że się dogadamy”.  
(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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Współpraca przy projekcie 

 
Do realizacji projektu zaproszono  partnerów: 

 

▪  Dyrektora i wychowawców ze Schroniska dla Nieletnich i Zakładu  

   Poprawczego w Falenicy. 

▪  Sponsorów projektu. 

▪  Rodziców i bliskich znajomych wychowanek. 

 

W trakcie realizacji zadania nie pojawiły się żadne trudności we 

współpracy ze Schroniskiem. Współpraca przebiegała modelowo, 

partner wykazał się dużą otwartością na wszelkie propozycje, 

zaangażowaniem w projekt oraz obdarzył organizatorów zaufaniem.  

Dzięki prywatnym kontaktom osób zaangażowanych w projekt udało 

się pozyskać trzech sponsorów, którzy przekazali swoje prywatne 

środki finansowe na realizację zadania.  

Pomimo wielu prób niestety nie udało się zaangażować i 

zainteresować projektem, a w szczególności zaprosić na premierę, 

rodzin i znajomych aktorek. 

Powodem było to, ze większość dziewcząt pochodzi z rodzin 

dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo i niezainteresowanych, 

z różnych względów, życiem własnych dzieci.  

Spektakl obejrzały ogółem trzyj krewni dziewcząt w nim 

występujących. 

Tylko jeden rodzic (matka jednej z dziewcząt) był raz i to nie na 

pokazie, ale na jednej z prób. 
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Uczestniczki projektu 
 

Uczestniczkami projektu były dziewczęta czasowo przebywające w 

Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. 

Pierwotnie zakładano, że w projekcie weźmie udział od 15 do 27 

osób.  

W czasie składania wniosku w zakładzie przebywało 27 dziewczyn w 

wieku od 14 do 17 lat, a w momencie rozpoczęcia projektu 19 

(z czego trzy mieszkały i pracowały poza zakładem, będąc ciągle pod 

jego opieką).  

Liczba potencjalnych uczestniczek zmniejszyła się niestety o 11 osób. 

W warsztatach i próbach uczestniczyło 10 wychowanek, w spektaklu 

wystąpiło 6.  

Część zrezygnowała tuż przed pokazem,  część w trakcie trwania 

warsztatów. Powodem rezygnacji był brak czasu (zajęcia były 

dobrowolne i odbywały się w czasie wolnym dziewcząt),   

zaległości w szkole lub przepustki, które uniemożliwiały uczestnictwo 

w zajęciach (które nie mogły odbywać się w tygodniu z powodu zajęć, 

obowiązków i kół zainteresowań organizowanych przez zakład).  

 

„….dziewczyny mają wiele zajęć. Wszyscy myślą, że one tylko 

bezczynnie siedzą, a prawda jest taka, że mają dzień przeładowany 

różnymi zajęciami. Są dyżury, dziewczyny sprzątają, uczą się. I to 

normalne, że czasami im się nic nie chce”.  
 

(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN 
 

 

Bywają też inne, niż nadmiar obowiązków, przyczyny rezygnacji z 

uczestnictwa w oferowanych projektach. 

Jak zaznaczył  dyrektor placówki Romuald Sadowski 

 

„podopieczne często z dużym zapałem podchodzą do nowych zajęć 

jednak zapał ten w trakcie gaśnie i część z nich rezygnuje”. 

 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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Część z dziewcząt przebywających w SchNZP w Falenicy nie była 

zainteresowana uczestnictwem w warsztatach i pomimo współpracy z 

wychowawcami i kierownictwem zakładu nie udało ich się zachęcić 

do brania udziału w zajęciach.  

Resocjalizacja w Zakładzie polega m.in. na wypełnieniu czasu 

wychowanek różnego rodzaju zajęciami, dziewczyny uczą się, a w 

wolnym czasie biorą udział w terapiach, warsztatach, kółkach 

zainteresowań. Dzień każdej z nich jest zaplanowany od rana do 

wieczora. Zrozumiałe, że część z nich pomimo zainteresowania 

projektem, nie miała już czasu na udział w nim.  

W projekcie wzięły udział: Ola, Ula, Wiktoria, Gosia, Natalia, Anita. 

O dziewczynach, na podstawie ich własnych charakterystyk: 

 

„Ola jest wytrwała. Jak coś chce osiągnąć to ćwiczy do upadłego. 

Uwielbia żółty ser. 

 

Ula marzy żeby polecieć do Tokio. Uwielbia mangę. Rysuje mangę. 

Chciałaby studiować demonologię.  

 

Wiktoria lubi siatkówkę i piłkę nożną. Marzy ale nie powie o czym. Po 

prostu chciałaby, żeby było dobrze. 

 

Gosia co wieczór pracuje nad świadomym śnieniem. Chce studiować 

grafikę i informatykę a potem projektować gry. 

 

Chuda czyli Natalia cały czas macha nogą a jej nałogiem jest 

obgryzanie paznokci. Jest spostrzegawcza, wszystko zauważy. Pięknie 

śpiewa. 

 

Anita nie potrafi o sobie mówić. Marzy o rzeczach nierealnych. 

Chciałaby żeby jej babcia żyła”. 

 

A tak uczestniczki charakteryzuje Aleksandra Bednarz, koordynatorka 

i animatorka: 

 

„Zrozumiałam też, że w każdej z tych dziewczyn drzemie 

nieprawdopodobny potencjał. Tak naprawdę nie wiem, za co 
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większość z nich tam się znalazła. Niektóre same mi coś o sobie 

opowiadały, niektóre coś mi sugerowały między słowami. Są 

dziewczyny, które świetnie śpiewają, inne znakomicie rysują. Widać, 

że mają wielką wrażliwość i marzenia. Ula chce polecieć do Tokio, 

Ola otworzyć zakład fryzjerski, Gosia projektować gry komputerowe. 

Są normalnymi nastolatkami. I to nie ich wina, że w większości nie 

doświadczyły tego, co powinno otrzymać każde dziecko - 

bezwarunkowej miłości. Wiele z nich naprawdę jest ciężko 

doświadczona przez życie”. 
 

(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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Odbiór projektu przez uczestników. 
 

W ankietach ewaluacyjnych a także w rozmowach osobistych 

większość dziewcząt deklarowała, że do projektu trafiły przypadkiem. 

Podawały różne przyczyny np. z nudów, bo czuły się przymuszone 

przez personel, z ciekawości.  

Dwie wychowanki tak odpowiadają na pytanie,  co skłoniło je do 

udziału w projekcie: 

„ Żeby nie chodzić na wiadomości i słuchać wychowawców…” 

 

„ Ciekawość, początkowo przymus, ale po pierwszych zajęciach sama 

chciałam się rozwijać” 

 

Żadna z uczestniczek projektu  nie brała udziału wcześniej w tego 

typu przedsięwzięciach. Sporadycznie uczestniczyły też w 

wydarzeniach kulturalnych, część z nich po raz pierwszy zobaczyła 

spektakl teatralny, wysłuchała koncertu, uczestniczyła w wernisażu, 

dopiero po osadzeniu w Zakładzie . 

W trakcie warsztatów i prób  największą przeszkodą było to, że 

dziewczyny nie wierzyły w siebie, w swoje zdolności, umiejętności, 

nie wierzyły, że to się może udać. Te dziewczęta tak bardzo zostały w 

życiu skrzywdzone, niejednokrotnie przez najbliższe im osoby, że do 

każdej nowej pojawiającej się w ich życiu podchodzą z ogromnym 

dystansem. Budowanie dobrych relacji, pozyskiwanie ich zaufania 

trwało dłużej niż w innych tego typu grupach. 

 

„Nasze relacje rodziły się w trochę przyśpieszonym tempie, bo 

mieliśmy mało czasu na realizację - mogłam z nimi spędzić zaledwie 

dwa i pół miesiąca. W poprawczaku wszystko dzieje się naprawdę 

wolno. Długo się zdobywa zaufanie. Mam wrażenie, że dziewczyny na 

początku sprawdzały nasze granice, testowały nas, na ile mogą sobie 

pozwolić i jak wiele trzeba, żebyśmy wymiękli”. 

 

„Umówiłyśmy się na samym początku, że musimy starać się ze sobą 

nieustannie rozmawiać, że komunikacja to sprawa najważniejsza. I że 

zrozumiem, jeśli ktoś przyjdzie na zajęcia zdenerwowany, bo coś go 

wcześniej wkurzyło. Ale jak o tym będę wiedziała, mogę zwrócić 



25 

 

uwagę, że należy kogoś dziś oszczędzać. Były takie sytuacje, gdy 

dziewczyna mi mówiła, że coś ją wkurzyło i zapytała, czy może 

poskakać na skakance. "Jeśli ci to pomaga, skacz" - powiedziałam. 

Innym razem ktoś przyznał, że gdy się czuje gorzej, to rysuje. "Bierz 

kartkę i rysuj" – poradziłam”.. 
 

(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN 
 

Prowadzący za wszelką cenę usiłowali zbudować z dziewczynami 

relacje partnerskie, odchodzili od schematu: mistrz i uczeń. Dzięki 

temu udało się wydobyć z młodych aktorek to, co w nich najlepsze. 

Okazało się, że jedna z nich pięknie śpiewa, inna świetnie tańczy, 

jeszcze inna pisze niezłe teksty piosenek.  

Krok po kroku, przechodząc przez kolejne etapy projektu, aż do 

premiery spektaklu przekonywały się, że one potrafią, mogą, maja 

moc sprawczą. 
 

Przed premierą i spektaklem dziewczyny były bardzo zdenerwowane, 

pełne obaw, ale nie o to, jak one wypadną lecz o to, jak ich występ  

odbiorą widzowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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2. ANALIZA PRZEBIEGU PROJEKTU 

 

Akcja informacyjna i promocja 

▪ Zamieszczenie informacji na portalach społecznościowych FB   

   (wykupienie reklamy płatnej),  informacyjnych, kulturalnych. 

 

▪ Informacja na stronie internetowej stowarzyszenia, 

  informacja na stronie partnera. 

 

▪ Marketing „szeptany” podczas wydarzeń kulturalnych w Warszawie     

  i  okolicy. 

 

▪ Osobiste wizyty animatorów w Schronisku dla Nieletnich i  

  Zakładzie Poprawczym w Falenicy- rozmowy z wychowankami i  

  personelem pedagogicznym. 

 

▪ Utworzenie strony internetowej zadania, uzupełnianie jej,   

  zamieszczanie zdjęć. 

 

▪ Umieszczanie na bieżąco informacji na portalach   

  społecznościowych, informacyjnych i kulturalnych. 

 

▪ Przygotowanie i dystrybucja zaproszeń na premierę i spektakle. 

 

▪ Utworzenie wydarzenia na Facebooku. 

 

▪ Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych: plakaty 

 (100 sztuk), vlepki promocyjne (300 sztuk), programy spektaklu (300   

  sztuk). 

 

 ▪ Zebranie materiałów prasowych, zdjęć, relacji video, opinii,   

    recenzji. 

 

 ▪ Zamieszczenie materiałów na stronie internetowej. 
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 ▪ Umieszczenie video i klipów ze spektaklu w Internecie. 

 

▪  Montaż rejestracji video. 

 

▪  Rozesłanie podziękowań do partnerów. 

 

▪  Utrzymanie kontaktu z partnerami. 
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Przebieg poszczególnych etapów projektu 

 

Warsztaty 

 

Odbyło się 9  czterogodzinnych warsztatów  i 30 spotkań 

warsztatowych przygotowujących spektakl- każde  4 godz. 

Efektem warsztatów i spotkań było powstanie spektaklu. 

 

Przebieg zajęć: 

• Ćwiczenia dykcji i emisji głosu- ćwiczenia poprawiające wymowę i 

usprawniające aparat mowy, ćwiczenia pomagające w emisji głosu i 

wyzwalaniu emocji poprzez dźwięki. 

 

• Warsztaty filmowe- projekcja filmu „Wielki Błękit” Luca Bessona, 

dyskusja, wymiana wrażeń i opinii, rozmowa o dziełach filmowych, 

ich wartościach i wpływie na sztukę współczesną. Pokazanie, że z 

pozoru  „nudne” dzieła przy bliższym poznaniu okazują się 

interesujące.  

 

• Warsztaty literackie- wspólne sięganie do dzieł literatury pięknej i 

poezji, rozmowa i dyskusja nad wartościami literatury, szukanie w 

literaturze inspiracji dla tematu spektaklu. Refleksja, jak dzieła 

literackie przełożyć na język sztuki (teatr, video, sztuki wizualne) i w 

jaki sposób wykorzystać je do pracy nad spektaklem. 

 

• Taniec kontakt- nauka tańca oparta na metodzie kontaktu fizycznego 

z partnerem scenicznym, uczy budowania zaufania i bliskości. 

 

• Warsztat muzyczny- wymiana muzycznych doświadczeń, 

poszukiwanie korzeni muzyki współczesnej w klasyce, poznanie 

nowych stylów i zjawisk muzycznych poza mainstreamowymi 

kanałami. 

 

• Sztuki performatywne- poznanie kierunków sztuk performatywnych, 

osób je tworzących i sposobów używania ich jako narzędzi do 

osobistych wypowiedzi artystów. 
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• Taniec klasyczny i współczesny- poznanie elementów tańca 

klasycznego i baletu i współczesnych technik tanecznych takich jak: 

modern, jazz, hip-hop, funky. 

• Projektowanie kostiumów teatralnych- warsztat z projektowania i 

tworzenia kostiumów teatralnych. 

 

• Warsztat video art-u- jak opowiedzieć historię za pomocą obrazu, 

jak posługiwać się metaforą i znakiem. 
 

Każdy dzień kończył się podsumowaniem zajęć i omówieniem zadań 

na dzień następny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próby do spektaklu  

Próby do spektaklu polegały na wykorzystywaniu zdobytej w trakcie 

warsztatów wiedzy i umiejętności.  

 

„W trakcie prób składaliśmy powstałe podczas warsztatów fragmenty 

w całość, poszukiwaliśmy najlepszych środków wyrazu dla naszej 

opowieści, ćwiczyliśmy i powtarzaliśmy powstałe wcześniej 

elementy”. 
 

(Wypowiedź Anny Sąsiadek, animatorki) 

 

Podczas prób powstały także: video do spektaklu, trailer, klipy do 

utworów muzycznych, choreografia, teksty napisane przez 

uczestniczki, etiudy teatralne, muzyka i piosenki. Wspólnie z 

uczestniczkami prowadzący warsztaty zdecydowali, że dziewczyny 

nie będą wcielały się w wymyślone postaci i że spektakl przybierze 

formę „spektaklu dokumentalnego”.  
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Uznano, że to najlepsza forma do opowiedzenia historii wychowanek 

Zakładu z naciskiem na wydobycie tego co najpiękniejsze i 

najbardziej wartościowe w każdej z nich, bez oceniania postaw i 

czynów.  

Powstały spektakl jest opowieścią o dziewczynach z Falenicy, o ich 

marzeniach, planach, potrzebach, trudnych emocjach i uczuciach a 

także opowieścią o budowaniu  relacji i zaufania do prowadzących 

warsztaty artystów, nieznanych im wcześniej osób z zewnątrz. 

Spektakl opowiedziany jest artystycznym językiem wychowanek i za 

pomocą ich wrażliwości. Uczestniczki bardzo mocno zaangażowały 

się w proces twórczy, dodawały wiele od siebie-  pomysły, wrażenia i 

dziewczyńską energię- dlatego spektakl mógł przybrać formę 

osobistych i  grupowych wypowiedzi artystycznych,  a nie być 

wyłącznie  odegraniem poszczególnych scen według wcześniej 

napisanego scenariusza. Wraz z wychowankami zakładu w spektaklu 

wystąpili artyści prowadzący warsztaty i próby: Aleksandra Bednarz- 

aktorka , Anna Sąsiadek- tancerka i choreografka.  

Ich udział był w  spektaklu niezbędny, ale tak  wkomponowany w 

przedstawienie, by to główne bohaterki wydarzenia były 

najważniejszą jego częścią. 

W spektaklu użyto autorskich utworów muzycznych przygotowanych 

specjalnie na jego potrzeby przez prowadzącego warsztaty Macieja 

Zakrzewskiego- muzyka, jak i utworów współczesnych wykonawców 

(wybranych przez uczestniczki warsztatów).  

Wykorzystano utwory: Marylin Manson „Sweet dreams”, Kali Gibbs 

„Gdzie jesteś”, Zbuku „Do końca”, Seweryn Krajewski „Nie jesteś 

sama”. 

W spektaklu użyto także tekstów z literatury: Sarah Kane  „Łaknąć”, 

Rodrigo Garcia „Versus” i „Rozsypcie moje prochy nad 

Eurodisneylandem”. 
 

 „Dziewczyny wypadły wspaniałe. Było dużo improwizacji. Spektakl 

był bardzo chaotyczny, poskładany z wielu elementów, które 

wydarzyły się w trakcie zajęć. W zasadzie to nawet nie spektakl, ale 

bardziej instalacja interaktywna - dużo w nim wideo, tańca i piosenek. 

Jest w stu procentach opowieścią o dziewczynach i ich rzeczywistości.  

Tu nic się nie trzyma kupy. Jest chaos. Chaos tego miejsca. Chaos 

dziewczyn i mój własny”. 
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(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN 
 

Pokazy z udziałem publiczności 

 

Premiera spektaklu odbyła się w Schronisku dla Nieletnich i  

Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Premiera i kolejny pokaz odbyły  

się z udziałem widzów. 

Po premierze spektakl został pokazany jeszcze raz na OSPAR-ze 

(Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji) 

organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej W Warszawie. 

 

„Na pokazach mieliśmy owacje na stojąco, było mnóstwo wzruszeń, 

łez i nawet usłyszałam, że "to najlepsza premiera sezonu". Bardzo 

chciałabym, żeby udało się to jeszcze pokazać i dać dziewczynom 

możliwość zagrania dla większej publiczności. Ale to na pewno będzie 

już inny spektakl niż premiera”. 
 

(Aleksandra Bednarz, wywiad dla Gazety Wyborczej, 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-

poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
http://torun.wyborcza.pl/torun/1,48723,19221394,aktorka-z-horzycy-byla-10-tygodni-w-poprawczaku-dlaczego.html#ixzz3saGi8TPN
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3. EWALUACJA PROJEKTU 

 

Cele i kryteria badania ewaluacyjnego 
 

Celem niniejszego raportu jest ocena realizacji projektu „Wielki 

Błękit- warsztaty i spektakl taneczno- teatralny ” dokonana na 

podstawie analizy poszczególnych etapów projektu. Ewaluacja 

poprzez odpowiedź na postawione pytania badawcze, które 

zostały określone tak, aby umożliwić poprawną i merytorycznie 

uzasadnioną ocenę, ma za zadanie osiągniecie następujących celów: 

 

▪ Ocena przeprowadzenia projektu oraz komunikacji między 

partnerami. 

 

▪ Wskazanie ewentualnych zmian i udoskonaleń. 

 

▪ Zbadanie efektów, jakie przyniósł projekt. 

 

Badanie ewaluacyjne objęło swoim obszarem kompleksową analizę 

projektu   „Wielki Błękit- warsztaty i spektakl taneczno- teatralny ” 

uwzględniając w szczególności cztery kryteria oceny: 

 

▪ Trafność i spójność projektu. 

 

▪ Skuteczność przeprowadzonych działań, przedstawienie sukcesów i  

   niepowodzeń projektu. 

 

▪ Użyteczność projektu dla poszczególnych jego uczestników. 

 

▪ Trwałość efektów projektu. 

 

 

Pytania badawcze 

 

Raport jest próbą odpowiedzi na pytania badawcze w następujących 

zakresach: 
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Trafność i spójność 

 

▪ Czy cele projektu „Wielki Błękit- warsztaty i spektakl taneczno-  

   teatralny ” odpowiadały potrzebom środowiska do którego były      

   adresowane?  

▪ Czy odbiorcy projektu rozumieli cele projektu, takimi, jakie zakładał   

   projekt? 

▪ Jakie było postrzeganie projektu wśród poszczególnych  

   uczestników? 

 

Skuteczność i efektywność 

 

▪ Czy udało się zrealizować przyjęte cele projektu? 

▪ Jakie efekty, dla poszczególnych uczestników, przyniósł projekt? 

▪ Czy i jakie występowały problemy podczas realizacji projektu?  

▪  Czego nie udało się zrealizować? 

 

Użyteczność i trwałość 

 

▪ Jak udział w przedsięwzięciu wpłynął na kompetencje uczestniczek   

  w zakresie: 

- komunikacji, 

- publicznych wystąpień,  

- planowania działań, 

- wytrwałości, 

 -systematyczności, 

- odpowiedzialności, 

- współpracy i integracji (z dorosłymi i rówieśniczkami). 

 

▪ Z kim nawiązali kontakty - kto pomógł im w realizacji zadania? 

 

 

▪ Czego nauczyli się w trakcie działań i do czego to im się przyda w 

przyszłości? 

▪ Co im się najbardziej podobało? 

▪ Z czego są najbardziej dumni? 

▪ Co sprawiło im największe trudności i jak sobie z nimi poradzili? 
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▪ Czy wśród uczestników projektu zrodziła się chęć do wzięcia 

udziału w kolejnych tego typu i podobnych projektach ? 
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Metodologia ewaluacji - założenia 
 

▪ Ewaluacja jako element projektu- wpisanie oceny projektu w 

działania podejmowane w ramach projektu. 

 

Ewaluacja została wpisana jako integralny element projektu.  

Jako taki, pomaga w procesie uczenia się organizacji, kontynuowaniu 

dobrych praktyk, stworzeniu rekomendacji dla działań realizowanych 

w przyszłości, uniknięciu ewentualnych problemów czy 

nieadekwatności sygnalizowanych przez zaangażowane strony (zespół 

projektowy, uczestnicy, partnerzy, środowisko lokalne itp.). 

 

▪ Ewaluacja demokratyczna-  włączanie beneficjentów i 

interesariuszy (stakeholders) w proces ewaluacyjny. 

 

Ważne jest, aby uczestniczki nie tylko były włączone w ocenę 

projektu na poszczególnych etapach  lecz aby miały świadomość wagi 

ewaluacji oraz faktu, że same są twórcami kryteriów oceny programu i 

uczestniczą w jego rozwijaniu.  

Włączanie wszystkich grup zaangażowanych w projekt  pozwala na 

rozwijanie projektu daje poczucie odpowiedzialności i 

współuczestnictwa, wpływu na podejmowane działania.  

Szczególnie ważne to było dla uczestniczek, dziewcząt osadzonych w 

Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym.  

Możliwość wpływu na to co robią  daje im  poczucie, że warto się 

starać, być aktywnym, uczestniczyć w procesie tworzenia.  

 To pobudza ich kreatywność i inspiruje do poszukiwania nowych 

rozwiązań. Pozwala uwierzyć we własne możliwości. 

 

▪ Metody ewaluacji 

 

Połączenie różnego rodzaju metod pozwala na dogłębną diagnozę i 

ocenę projektu. Metody ilościowe i jakościowe są względem siebie 

komplementarne, zaś połączenie ich daje możliwość 

zarówno oceny z wykorzystaniem zestandaryzowanych danych jak i 

diagnozę i analizę zachodzących procesów. 
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▪ Narzędzia ewaluacji: 

 

Ze względu na specyfikę projektu,  to że realizowano go w „zakładzie 

zamkniętym”, a wolność i możliwości jego uczestniczek w sposób 

formalny były ograniczone spowodowało, że wykorzystano nieliczne 

dostępne narzędzia ewaluacji.  

Także w ograniczonym i minimalnym stopniu wykorzystano 

możliwość publikowania informacji o przebiegu projekt w Internecie, 

a w szczególności na FB, gdyż dziewczęta w Zakładzie nie mają 

dostępu do mediów społecznościowych. 

Zastosowane narzędzia ewaluacji: 

▪ wywiad grupowy, 

▪ obserwacja uczestników podczas działania (wszyscy animatorzy   

   brali udział we wszystkich zajęciach), 

▪ podsumowanie warsztatów przez uczestników po każdym dniu, 

▪ relacja z niektórych etapów projektu  umieszczana na   

   stronie www i na FB, 

▪ spotkania animatorów/zespołu projektowego po każdym warsztacie   

   w celu podsumowania dnia i zaplanowania kolejnego, 

▪ post- ankieta. 
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4. WYNIKI  EWALUACJI 
 

Wywiad grupowy przed rozpoczęciem warsztatów. 

 

W pierwszym dniu warsztatów animatorzy zadali uczestniczkom 

(projekt rozpoczynało 10 dziewcząt) wiele pytań dotyczących ich 

oczekiwań od projektu. Powody udziału były różne, ale tylko jedna z 

uczestniczek zadeklarowała, że chciała wystąpić w spektaklu 

teatralnym a projekt wpisuje się w jej zainteresowania. Pozostałe 

uczestniczki nie miały sprecyzowanych oczekiwań. 

Żadna z nich  wcześniej nie uczestniczyła w tego typu warsztatach. 

 

Podsumowanie warsztatów przez uczestniczki po każdym dniu.  

 

Po każdym dniu na zakończenie warsztatów dziewczyny mogły 

powiedzieć, co im się najbardziej podobało, a co najmniej.  

Czego chciałyby więcej, a czego nie chcą już robić. Dzięki temu 

uczestniczki miały realny wpływ na przebieg projektu. 

 

Wywiady grupowe z uczestnikami (podsumowania dnia)- 39 

Podsumowania animatorów po każdym spotkaniu  

 

Codziennie po warsztatach animatorzy poświęcali minimum 1 

godzinę na podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie 

kolejnych. Po każdym spotkaniu była sporządzana notatka. 

 

Fragmenty notatek: 

 

„…uważam, ze dziewczyny są tak nakręcone. że wskazane byłoby 

wprowadzanie częstszych przerw w zajęciach, zamiast czterech np. 

pięć lub sześć. Przekrzykują się, rzucają pomysłami, obrażają się. 

Dzisiaj jedna trzy razy wychodziła obrażona i wracała po chwili. 

Zauważyłam, że im bliżej spektaklu tym trudniej się z nimi pracuje. 

Może wskazane byłoby wprowadzanie częstszych przerw w zajęciach, 

zamiast czterech np. pięć lub sześć, albo więcej zajęć ruchowych?- do 

przedyskutowania”. 

 



38 

 

 „Było naprawdę różnie. Zaplanujesz sobie cały dzień pracy, a później 

okazuje się, że twoje plany nie mają w ogóle żadnego punktu 

wspólnego z rzeczywistością. A druga rzecz jest taka, że jednego dnia 

jest OK., wszystko żre, a następnego dnia na zajęcia przychodzi jedna 

albo dwie osoby. Przed premierą kilkakrotnie trzasnęły drzwi i padł 

słynny już tekst „Ja w tym nie gram” (śmiech). Praca w takich 

warunkach to prawdziwy rollercoaster, ale też większa radość i 

satysfakcja, kiedy się uda i wszystkie dziewczyny występują”.  

    

By ułatwić obserwację uczestniczek przygotowaliśmy wspólnie listę 

przykładowych pytań: 

▪ czy wszystkie uczestniczki są aktywne podczas zajęć? Jeśli nie to   

   dlaczego? 

▪ czy powierzone zadania są odpowiednie? Nie za łatwe? Nie za   

   trudne? 

▪ czy i jak zmieniają się postawy uczestników podczas trwania   

   projektu? 

▪  czy uczestniczki się czegoś dzisiaj nauczyły, czego?,  

 ▪  co zmienić?, 

 ▪ co poprawić? 

 

Odbyło się 39 spotkań podsumowujących zajęcia. We wszystkich 

spotkaniach brali udział animatorzy i koordynatorka projektu. W kilku 

spotkaniach brała udział ewaluatorka i graficzka. 

Po każdym spotkaniu sporządzono notatkę. 

 

 

Podsumowujące spotkanie zespołu projektowego i partnerów 

 

Najważniejszym i jedynym (poza sponsorami, których rola 

ograniczyła się tylko do wsparcia finansowego) partnerem projektu 

było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy. 

Ponieważ wszystkie próby i dwa pokazy odbywały się na miejscu 

animatorzy mieli ustawiczny i niegraniczony kontakt z dyrektorem 

 i  wychowawcami placówki. 

Na bieżąco omawiano różne sprawy i rozwiązywano problemy. Nie 

było potrzeby organizowania dodatkowego spotkania, nawet ze 
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względu na specyfikę pracy w zakładzie, nie byłoby możliwości, żeby 

uczestniczyli w nim wszyscy wychowawcy dziewcząt.  

 

 

 

Ankieta 

 

Post- ankieta została przeprowadzona po warsztatach z wszystkimi 

uczestniczkami (zastosowane narzędzie: kwestionariusz ankiety) w 

celu sprawdzenie, czy założone cele projektu oraz oczekiwania  

uczestników wobec niego zostały spełnione. 

W badaniu wzięło udział 6 uczestniczek projektu. 

 

 

Kwestionariusz ankiety 

 
ANKIETA EWALUACYJNA PROJEKTU „WIELKI BŁĘKIT” 
Proszę poświęć kilka minut i wypełnij ankietę! 

 

 

 

             Pytania 

 

1 Czy program warsztatów był atrakcyjny?  
TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

POWIEDZIEĆ  □ 

2 Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach? 
TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

POWIEDZIEĆ  □ 

3 Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w warsztatach? 

 

 

 

 

 

 

4 Skąd dowiedziałaś  się o możliwości 

uczestniczenia w warsztatach? 

 

5 Wiadomości i umiejętności wyniesione z zajęć 

uważam za: 

 

PRZYDATNE  □ MAŁO PRZYDATNE □ 

NIEPRZYDATNE □ 

6 Czy forma prowadzenia zajęć była ciekawa? 
TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

http://www.onoffsto.com.pl/uploads/5/2/8/1/52811133/213161_orig.jpg
http://www.onoffsto.com.pl/uploads/5/2/8/1/52811133/213161_orig.jpg
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POWIEDZIEĆ  □ 

7 Czy sposób prowadzenia pozwolił Ci aktywie 

uczestniczyć w zajęciach? TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

POWIEDZIEĆ  □ 

8 Czy osoby prowadzące były dobrze przygotowane 

do prowadzenia zajęć? TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

POWIEDZIEĆ  □ 

9 Czy uważasz, że należy proponować takie zajęcia 

osobom w Twoim wieku? TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

POWIEDZIEĆ  □ 

10 Czy chciałbyś żeby takie warsztaty odbyły się 

ponownie? TAK    □         NIE   □   TRUDNO 

POWIEDZIEĆ  □ 

11 Jakie korzyści uzyskałeś dzięki udziałowi w 

warsztatach Wielki Błękit (możesz zaznaczyć 

kilka) 

 

 ROZWÓJ KREATYWNOŚCI  

 MOZLIWOŚĆ WYRAŻENIA SIEBIE  

 INTEGRACJA W GRUPIE  

 WIĘKSZA WIEDZA O TEATRZE  

 WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE KULTURĄ I 

SZTUKĄ 

 

 POZNANIE NOWYCH METOD TWORZENIA  

 AKTYWNE SPĘDZENIE WAKACYJNEGO 

CZASU 

 

 WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  

12 Co na warsztatach Wielki Błękit podobało Ci się 

najbardziej? 

 

 

 

13 Co było najsłabszym punktem warsztatów? 
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Wyniki ankiety (ilościowe i jakościowe): 

 

1. Czy program warsztatów był atrakcyjny? 

Tak – 4 odpowiedzi Nie- 0 

Inne: 

- Bardzo chętnie/ czasami. 

- Trudno powiedzieć. 

2. Czy chętnie uczestniczyłaś w zajęciach?  

    Tak- 6 odpowiedzi Nie- 0 

3. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w warsztatach? 

(każda z uczestniczek podawała inny powód) 

 Nuda- 1 odp. 

 Ciekawość, początkowo przymus, ale po pierwszych zajęciach 

zainteresowałam się- 1 odp. 

 Ula - 1 odp. 

 Zostałam na początku zmuszona a potem sama z siebie- 1 odp. 

 Zaintrygowały mnie zajęcia- 1 odp. 

 Żeby nie chodzić na wiadomości i słuchać wychowawców- to 

było na początku, ale później to było fajnie- 1 odp. 

 

  4.Skąd dowiedziałeś się o możliwości uczestniczenia w projekcie? 

(każda z odpowiedź była inna- odpowiedzi oryginalne) 

 

▪  Przyjechała wariatka z brzydką grzywką, no i tak jakoś wyszło,   

   że polubiłam jej grzywkę. 

▪  Przyjechała Olka i powiedziała o projekcie. 

▪  Przyjechała jakaś wariatka z brzydką grzywką i odrapanymi  

   paznokciami. 

    ▪  Przyjechała pewna Aleksandra, która miała bluzę w ciapki i  

        śmiała się z niczego, więc pomyślałam, co za czub. 

▪  Od Uli. 

▪  Od wychowawcy. 

 

5 Wiadomości i umiejętności wyniesione z zajęć uważam za: 

▪ Przydatne- 6 odp.  ▪ Nieprzydatne- 0 odp. 

 

6 Czy forma prowadzenia zajęć była ciekawa? 

▪ Tak- 6 odp.   ▪ Nie- 0 odp. 
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M.in. dwie odpowiedzi: 

- Ciekawa, ale działo się ostro, jednym słowem zajebiście, 

- Przydatne (ale nie w moim życiu). Daj spokój! 

 

7 Czy sposób prowadzenia pozwolił Ci aktywie uczestniczyć w 

zajęciach?  

▪ Tak- 6 odp.     ▪ Nie- 0 odp. 

 

 

8 Czy osoby prowadzące były dobrze przygotowane do 

prowadzenia zajęć? 

▪ Tak- 6 odp.    ▪  Nie- 0 odp. 

 

9 Czy uważasz, że należy proponować takie zajęcia osobom w 

Twoim wieku? 

▪  Tak- 6 odp. ▪ Nie- 0 odp. 

 

     10 . Czy chciałbyś żeby takie warsztaty odbyły się ponownie? 

  ▪ Tak- 6 odp. ▪ Nie- 0 odp. 

M. in. odpowiedź: 

- Tak, bo pomagają się rozwijać. 

 

    11. Jakie korzyści uzyskałeś dzięki udziałowi w projekcie „Wielki  

           Błękt” (możesz zaznaczyć kilka)? 

 

▪ Rozwój kreatywności 

6 odp. 

▪ Możliwość wyrażania siebie 

6 odp. 

▪ Integracja w grupie 

5 odp. 

▪ Większa wiedza o teatrze 

6 odp. 

▪ Większe zainteresowanie kulturą i sztuką 

6 odp. 

▪ Poznanie nowych metod tworzenia 

6 odp. 

▪ Aktywne spędzenie wakacyjnego czasu 
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4 odp. 

▪ Większa aktywność fizyczna 

5 odp. 

 

12. Co na warsztatach „Wielki Błękit”  podobało Ci się 

najbardziej? 

 

▪ Wszystko- 4 odp. 

▪ Marylin Manson! Chcę go poznać!- 1 odp. 

▪ Artyzm - 1 odp. 

 

13. Co było najsłabszym punktem warsztatów? 

▪ Nic- 4 odp. 

▪ Momentalne nieporozumienia- 1 odp. 

    ▪ Nie wiem - 1 odp. 
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5. WNIOSKI 
 

▪ Trafność i spójność projektu. 

 

Organizatorzy projektu „ Wielki Błękit- warsztaty i spektakl taneczno- 

teatralny” zrealizowali  zarówno cel główny jak i cele szczegółowe. 

Ewaluacja projektu w trakcie jak i po jego zakończeniu dowodzą, że 

była ogromna potrzeba zorganizowania tego typu przedsięwzięcia 

kulturalnego w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w 

Falenicy 

.  

▪ Skuteczność i efektywność 

 

Wszyscy zaangażowani w projekt  przyznali, że był on zupełnie 

nowym, ważnym i rozwijającym doświadczeniem. 

Każdy  zakończył go posiadając jakieś nowe umiejętności.  

 

Organizatorzy, a więc Stowarzyszenie ON/OFF dysponują teraz nie 

tylko doświadczeniem z organizacji takiego projektu, ale realną 

wiedzą, jak wdrożyć i zorganizować przedsięwzięcie tego typu. 

Dziewczęta, uczestniczki projektu miały okazję zdobyć nowe 

wartościowe dla nich doświadczenia. Dla Schroniska dla Nieletnich i 

zakładu Poprawczego projekt był wzmocnieniem funkcji jaką 

placówki resocjalizującej nieletnie dziewczęta, które popełniły 

przestępstwo. Niestety nie udało się nawiązać żadnych relacji z 

bliskim dziewcząt, ze względu na ich całkowity brak zainteresowania 

przedsięwzięciem, w który brały udział ich krewne.  

 

▪ Użyteczność i trwałość 

 

Uczestniczki projektu, poprzez udział w warsztatach i liczne 

ćwiczenia podnieśli swoje kompetencje zakresie: 

- komunikacji (integracja w grupie, nabycie umiejętności pracy w   

  zespole, 

- publicznych wystąpień (udział w próbach i pokazach),  

- planowania działań (udział w warsztatach), 

- wytrwałości, systematyczności (frekwencja na  spotkaniach była  
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  zadowalająca, nie wszystkie uczestniczki brały udział we  

  wszystkich zajęciach z przyczyn od nich niezależnych), 

- współpracy i integracji (z dorosłymi i rówieśniczkami), 

 

Podczas trwania projektu dziewczęta nawiązały bardzo dobre, wręcz 

przyjacielskie, relacje z animatorami.  

Ponieważ animatorom zależało  na indywidualnym podejściu do 

każdej z uczestniczek, dostrzeżeniu jej, jej potrzeb, docenieniu jej 

talentów i zdolności, podjęli wspólnie decyzję, że w zajęciach, bez 

względu na to czego dotyczą, będą obecni wszyscy prowadzący.  

To dobra praktyka, bo pozwalała na urozmaicenie zajęć, pracę w 

mniejszych zespołach i dopasowanie programu i tempa do możliwości 

uczestniczek. Dziewczęta, nastolatki, które z natury dość szybko się 

nudzą, także wolały zajęcia ze zmieniającymi się prowadzącymi.  

 

Uczestniczki zarówno w rozmowach jak i w ankiecie deklarowały, że 

warsztaty bardzo im się podobały i chciałyby je kontynuować.  

 

Z rozmów z pracownikami placówki wynika, że jest ogromne 

zapotrzebowanie na organizację tego typu zajęć w  taki właśnie 

sposób.  

 

„Czym więcej kontaktów z osobami z zewnątrz, z tzw. „normalnego 

świata” tym lepiej dla wychowanek. Trzeba zmienić ich świat, ich 

otoczenie, ich znajomych. Dać im możliwość poznawania jak 

największej ilości osób spoza ich środowiska. Każda z Tych osób 

wniesie w ich życie coś wartościowego. To tak jakby dokonać 

przeszczepu, wyjąć chory organ, a w jego miejsce włożyć nowy 

zdrowy. Tylko wtedy organizm ma szansę funkcjonować prawidłowo i 

trzeba pamiętać, ze to wymaga ogromnej pracy wszystkich i nigdy nie 

odbywa się bezboleśnie”. 
 

(Wypowiedź Aliny Bednarz, prezeski stowarzyszenia ON/OFF) 
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▪ Rezultaty w liczbach 

 
▪ Liczba uczestniczek projektu: na początku zgłosiło się 10 , projekt 

ukończyło 6 osób. 

▪ Liczba artystów zaangażowanych w realizację projektu: 4 osoby. 

▪ Liczba godzin warsztatów: 120 godz. 

▪ Liczba osób (poza artystami) zaangażowanych w realizację projektu:  

   5 osób 

▪ Liczba odbiorców – widzów pokazów finałowych : ok. 400 osób. 

▪  Liczba pokazów finałowych: 3. 

▪ Liczba wywiadów, wypowiedzi, informacji w mediach: 3. 

 

▪ Aktywność w mediach społecznościowych, np. FB- liczne wpisy. 

 

▪ Dokumentacja fotograficzna – 200 zdjęć. 

 

▪ Dokumentacja filmowa- 10 filmów. 
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6. PODSUMOWANIE  
 

Z przedstawionych powyżej wyników  i wniosków ewaluacji  wynika, 

że program „ Wielki Błękit- warsztaty i spektakl taneczno- teatralny”, 

mimo że zrealizowany na niewielką skalę, można określić jako 

program zakończony sukcesem. 

Zarówno uczestnicy i zespół projektowy jak i  partner Schronisko dla 

Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy  uznali program za udany, 

korzystny i wart kontynuacji/ powtarzania/ zwielokrotniania. 

Dzięki badaniom ewaluacyjnym wykrystalizowały się zarówno zalety, 

jak i niedociągnięcia, czy pewne nieprzewidziane we wstępnym 

okresie, a możliwe do zapobieżenia, przeszkody. 

Zaplanowanie przed rozpoczęciem narzędzi ewaluacji, jakimi będą się 

posługiwali członkowie zespołu projektowego, umożliwiło 

modyfikację programu i lepsze dostosowanie do potrzeb uczestników. 

 

„…Na warsztatach każdy mógł rozwijać swoje umiejętności i zyskać 

nowe a także poznać super prowadzących. Po spektaklach odbyło się 

mega wzruszające pożegnanie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 

warsztaty i spotkania w takim samym gronie". 
(Ola, uczestniczka) 

 

„…Myślę, że zdobyłam kilka świetnych młodych przyjaciółek i nawet 

jeśli się już nie spotkamy, to nasza praca nie pójdzie na marne. One 

już wiedzą, że mogą zdobywać świat!” 
(Aleksandra Bednarz, animatorka- wypowiedź na Kongresie Menadżerów Kultury, Katowice 

2015 r. ). 

 

Aleksandrze Bednarz zaproponowano podjęcie pracy  animatorki 

kulturalnej w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w 

Falenicy. 

 

 

 


