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Zmienność i poczucie niepewności w świecie, 
w którym żyjemy, przybrały ostatnio na 
sile. Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, 
kryzys uchodźczy oraz kryzys gospodarczy 
niczym jeźdźcy Apokalipsy wkroczyły brutalnie 
w naszą rzeczywistość i wywróciły ją do góry 
nogami, nadwątlając poczucie stabilności i sen-
su, międzyludzkie więzi i relacje. Świat, jaki zna-
my, w pewnym sensie się skończył, a my zna-
leźliśmy się w okresie – jak twierdził już wcześ-
niej Zygmunt Bauman – interregnum („bezkróle-
wia”). To nieznanej jeszcze długości czas pust-
ki pomiędzy dotychczasowymi a nowymi sys-
temami rządzącymi światem; czas upadku sta-
rych idei i możliwości rozwoju nowych.
W ciągu ostatnich trzech lat (2020–2022) zmie-
niły się nie tylko mikroświaty każdej i każdego 
z nas, ale też szersze konteksty. Dużym prze-
kształceniom uległ świat animacji kultury. Sed-
no pracy animatorek i animatorów kultury po-
lega bowiem na ożywianiu i tworzeniu warun-
ków do spotkania jednego człowieka z drugim. 
A trudno pracować w ten sposób, kiedy bezpo-
średnie kontakty społeczne są ograniczone, lu-Jarosław Klaś
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dzie uciekają przed wojną, a coraz więcej osób 
musi żyć skromniej niż zazwyczaj. Animatorzy 
jednak nie poddają się i – jak zawsze – urzeczy-
wistniają niemożliwe, próbując „opiewać okale-
czony świat”, jak pisał w swoim wierszu Adam 
Zagajewski. Przykładem tego był dwuletni pro-
jekt „Wyjątkowe Historie Powszechne. Dom Kul-
tury” realizowany w ARTzonie Ośrodka Kultury 
im. C. K. Norwida w Krakowie, którego edycję 
z 2022 r. podsumowuje niniejszy katalog.
Projekt realizowany dzięki wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta 
Krakowa i Dzielnicy XVIII Nowa Huta stanowi-
ły wielowymiarowe działania edukacyjne i inte-
gracyjne, na które złożyło się aż siedem kompo-
nentów. W przedsięwzięcie zaangażowani by-
li różnorodni uczestnicy, w tym ukraińscy sąsie-
dzi. Mogli oni wziąć udział w Kreatywnych Śnia-
daniach i warsztatach, działaniach w przestrze-
ni miejskiej Nowej Huty, rezydencjach artystycz-
nych, plenerze malarskim w Lanckoronie, fe-
stiwalu oraz spotkaniu podsumowującym. Już 
same nazwy poszczególnych działań odnosi-
ły w tym trudnym czasie do świata dobra i pięk-

na: MYŚLI NA DOBRY CZAS, POTĘGA MARZEŃ, 
PRZESTRZEŃ UWOLNIONA, TWÓRCZE PO-
DRÓŻE, WYBRZMIENIA, RODZINNE REZYDEN-
CJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie, ODWAŻNY FE-
STIWAL KREATYWNOŚCI, NIEODZOWNOŚĆ 
DOMU KULTURY… W niniejszej publikacji można 
doświadczyć namiastki tego świata, oglądając 
fotografie z poszczególnych wydarzeń i czyta-
jąc teksty niektórych prowadzących je osób. 
Interregnum to trudny, ale dający nowe szanse 
czas demontażu dotychczasowego porządku, 
który cechuje jednak oczekiwanie na twórczą 
zmianę. Z pewnością projekt „Wyjątkowe Histo-
rie Powszechne. Dom Kultury” daje nowe szan-
se i wprowadza twórczą zmianę. Za to „opiewa-
nie okaleczonego świata” dziękuję jego granto-
dawcom, twórcom, realizatorom i koordynato-
rom, pozostając z nadzieją, że wyjątkowe histo-
rie opowiedziane w tym katalogu staną się po-
wszechne w domach kultury.
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Jarosław Klaś

Kulturoznawca, badacz, animator i menadżer 
kultury. Doktor w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UJ). 
Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida 
w Krakowie. Członek Instytutu Badań Organi-
zacji Kultury – IBOK, Forum Kraków, Komisji Za-
rządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Rady Mu-
zeum Armii Krajowej im. gen. E. Fieldorfa „Ni-
la” w Krakowie. Współpracuje z różnymi insty-
tucjami kultury i organizacjami pozarządowy-
mi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kul-
turą dla studentów i słuchaczy studiów podyplo-
mowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. Pomysłodawca i koordynator wielu projek-
tów animacyjnych dotyczących przede wszyst-
kim dziedzictwa kulturowego. Główne zaintere-
sowania badawcze: animacja kultury, zarządza-
nie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturo-
wym (zwłaszcza Nowej Huty).
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HISTORIA WYJĄTKOWEGO SPOTKANIA
DOLINA MUMINKÓW W DOMU KULTURY 

Weronika Idzikowska



Prowadzę spotkania wytchnieniowe dla osób do-
rosłych. Przyglądam się, w jakiej jesteśmy kon-
dycji, co się z nami dzieje. Notuję: jesteśmy zmę-
czeni. Zaniepokojeni. Przytłacza nas ilość czasu, 
jaki spędzamy w sieci, martwi ubogość bezpo-
średnich relacji, jakie mamy. Często mówimy, że 
tęsknimy za czyjąś obecnością – za byciem z in-
nymi ludźmi. Za czasem, w którym po prostu mo-
żemy z kimś pobyć. Za spotkaniem, rozmową, 
wspólnym posiłkiem. 
Za przynależnością do jakiejś grupy, społeczno-
ści, wspólnoty. Uczucia niepokoju, braku przy-
należności, stan zmęczenia modeluje rzeczywi-
stość społeczna, w której na horyzoncie pojawia-
ją się nowe kryzysy – globalne kryzysy ekono-
miczne, wojna, pandemie, osobiste kryzysy rela-
cji, samotność, załamania psychiczne. Doświad-
czamy głębokiej ingerencji kryzysów w psychikę, 
w nasze emocje i intymność, na poziomie indywi-
dualnym i zbiorowym.

8

Spotkanie jako „pierwsza pomoc” 
w relacjach





W kryzysie oddala się czy też zupełnie znika 
z horyzontu pewna część starej rzeczywisto-
ści. Ta, która wydawała nam się czytelna i prze-
widywalna. Nasze plany zawodowe, inwestycje, 
podjęte decyzje osobiste, postanowienia czy 
zobowiązania stają nagle pod wielkim znakiem 
zapytania.
W obliczu tej niepewności zastanawiam się, co 
jest ważne? Co teraz wspiera i karmi? Co da-
je ulgę i poczucie bezpieczeństwa? Czego lu-
dzie szukają? Czego potrzebują? I niezależnie 
od tego, w jak bardzo wypełnionym trudnościa-
mi czasie jesteśmy, niezależnie od uciążliwości 
okoliczności, słyszę tę samą odpowiedź: potrze-
bujemy relacji.
Gdzie i jak budować krzepiące relacje, kie-
dy często sieć naszych najbliższych kontak-
tów sprowadza się do mediów społecznościo-
wych, a relacje te, zapośredniczone w interne-
cie, opierają się na specyficznych modelach ko-
munikacji „bezdotykowej” i nie zawsze satysfak-
cjonują poczuciem bliskości? Nie twierdzę, że 
media społecznościowe są zjawiskiem nega-
tywnym, ale raczej, że relacje zapośredniczo-

ne przez media i komunikatory mogą przyno-
sić inne korzyści niż relacje bezpośrednie. Za-
lety relacji zapośredniczonych w sieci to szyb-
kość, doraźność, mniejsze ograniczenia w cza-
sie i przestrzeni, relacji bezpośrednich zaś – bli-
skość, namacalność, mocne odzwierciedlenie 
w reakcjach fizjologicznych (regulacji tętna, od-
dechu i poziomu hormonów we krwi).
Zatem gdzie i jak budować relacje bezpośred-
nie? Jeśli nie posiadamy w sieci przyjaciół 
i znajomych, z którymi odpowiednio często mo-
żemy się widywać? Jeśli brakuje nam zaanga-
żowania w grupy powiązane wspólnymi prak-
tykami, doświadczeniami czy potrzebami? Czy 
dom kultury może być miejscem, w którym mo-
żemy udzielać „pierwszej pomocy” dla relacji – 
poznawać i nawiązywać bezpośrednie relacje 
z innymi ludźmi, tworzyć i dbać o wspólnoty?

Zmiana postaw wobec domu kultury

Być może warto wrócić do sensu samego ter-
minu – „dom kultury” mieści w sobie nie tylko 
skojarzenia z budynkiem, w którym realizowa-
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ne są pewne inicjatywy (warsztaty, wydarze-
nia kulturalne itd.), czy z instytucją użytku pu-
blicznego, ale także z domem organizującym 
spotkania dla pewnych społeczności, grup po-
wiązanych wspólnymi zainteresowaniami, ce-
lem, motywacją itd. W tym kontekście może być 
miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności.
W cennej próbie opisu przestrzeni domowej 
czechosłowacki filozof Jan Patočka pisał: „Dom 
jest miejscem schronienia – miejscem, do któ-
rego należę bardziej niż gdzie indziej (…). Jest 
to ta część wszechświata, która jest najbardziej 
po człowieczemu przeniknięta; rzeczy są tu jak-
by organami naszego życia (…). Swojskość jest 
cechą domu, która zdąża do niej jak do swego 
(co prawda z rzadka urzeczywistnionego) 
telos”1.
Telos to pewien cel, intencja – dom zmierza do 
zapewnienia uczucia swojskości. Czy instytucja 
publiczna – dom kultury – może zapewnić swoj-
skość, czyli to poczucie, że rzeczy są oswojone, 

1. J. Patočka, Świat naturalny i fenomenologia, przeł. J. Zychowicz, 
Kraków 1987, s. 66.



znajome, bezpieczne? Tworzyć sytuacje, spotka-
nia, które mają znamiona „udomowienia”, 
o którym pisał Patočka? I czy owa swojskość ja-
ko kategoria wystarczy, by zrozumieć i opisać to, 
czym właściwie jest dom oraz do czego może 
aspirować dom kultury?Może chodzi też o to, by 
dom był nie tylko manifestacją egzystencjalnego 
bezpieczeństwa, swojskości, ale również otwar-
tości i akceptacji dla wolności? To w domu mogę 
robić to, czego potrzebuję – bez poczucia wstydu, 
bez poczucia winy.
Dom w tym ujęciu przypomina mi dom Mumin-
ków. We wszystkich opowieściach o Muminkach 
pojawia się dialektyka bezpieczeństwa
i wolności. Z jednej strony dom Muminków jest 
gwarantem bezpieczeństwa i swojskości, cie-
płego kubka kakao i naleśników z konfiturą, gdzie 
wszystkie rzeczy są na swoim miejscu, z drugiej 
– z tego domu, a zdarza się, że także w samym 
domu, bez potrzeby opuszczania go – można ba-
dać nieznane, odkrywać samego siebie, poszu-
kiwać. Gwarantem realizacji obu potrzeb – bez-
pieczeństwa i wolności – jest Mamusia Muminka, 
ciepła i uważna, ale nie osądzająca.



Może to jest nasza rola jako pracowniczek 
i współpracowników domów kultury – być jak 
Mamusia Muminka?
Aby dawać siłę, bezpieczeństwo, wolność, Ma-
ma Muminka sama musi nie bać się wyzwań, 
wychodzić naprzeciw nieraz szalonym propo-
zycjom swoich podopiecznych, z drugiej strony 
– dbać o ich poczucie komfortu, akceptując to, 
co się z nimi wydarza, z czym do niej przycho-
dzą, co jest dla nich ważne. Stwarza warunki, 
w których można eksperymentować, próbować, 
doświadczać, a jednocześnie, gdy jest taka po-
trzeba – można też usiąść przy wspólnym stole 
i rozmawiać, częstując się ciepłym posiłkiem.
Czy nie taki rodzaj spotkania, który gwarantu-
je Mamusia Muminka, jest świetną platformą do 
nawiązywania relacji, tworzenia wspólnoty? Te-
go, czego tak bardzo potrzebujemy – bez wzglę-
du na okoliczności, które nam towarzyszą?
W ARTzonie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwda 
w Krakowie w ramach projektu „Wyjątkowe Hi-
storie Powszechne. Dom Kultury” Gosia Haj-
to i Katka Szczęśniak tworzą właśnie takie spo-
tkania: międzypokoleniowe (przychodzą na nie 

często całe rodziny z dziećmi, ale także poje-
dynczy uczestnicy i uczestniczki), przy wspól-
nym posiłku, z możliwością zaangażowania się 
w rozmaite działania, ale na własnych warun-
kach – jeśli nie chcesz, wcale nie musisz się an-
gażować. Każda z obecności – uczestniczą-
ca czy obserwująca - jest akceptowana. Każdy 
głos może tu wybrzmieć. Uczestniczki i uczest-
nicy decydują, w jaki sposób chcą być w prze-
strzeni domu kultury, a Gosia i Katka, podobnie 
jak Mama Muminka, stwarzają do tego warunki. 
Piszę o tym nie jak o recepcie dla wszystkich 
domów kultury i dla jakości projektowanych 
w nich spotkań, ale raczej po to, by wskazać, 
że takie sytuacje mają miejsce właśnie w do-
mach kultury i należy nieustannie podkreślać 
ich znaczenie we współczesnym świecie, zna-
czenie samego domu kultury. 
Zdaję sobie sprawę, że w wielu domach kultury, 
uwikłanych w obecną ekonomię, nastawionych 
na liczenie wpływów z biletowanych wydarzeń 
i frekwencji, być może nie skupiamy się na sa-
mej wartości relacji i umożliwiania ludziom 
codziennego spotkania w warunkach, które bę-
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dą korespondowały z ich potrzebami: tworze-
nia relacji, bezpieczeństwa, wolności. Ale w mo-
im odczuciu powoli, acz w sposób, którego nie 
sposób lekceważyć, rzeczywistość społecz-
na zmusza nas do przyjęcia innej postawy wo-
bec życia i pracy, którą wykonujemy w domach 
kultury. Ekonomia jest jedynie pewną konwen-
cją, umownym sposobem regulowania określo-
nych relacji społecznych. Uznajemy wartość ja-
kichś rzeczy, bo tak się z różnych powodów kie-
dyś umówiliśmy, a nie dlatego, że takie są niena-
ruszalne reguły rządzące światem.
A skoro mogliśmy się umówić na bieg po 
frekwencyjne sukcesy i wskaźnikowanie 
każdego działania w domu kultury, możemy się 
też umówić na spotkania, w trakcie których, 
jak w ARTzonie, jak w domu Mamusi Muminka, 
możemy bez nadęcia usiąść wspólnie przy stole 
i wypić ciepłe kakao. Porozmawiać, poznać 
się, pobyć w bezpośrednim kontakcie z innymi 
ludźmi. Próbować nowych rzeczy, doświadczać 
praktyk kulturowych, ale nie traktować ich jako 
celu naszej współobecności. Raczej skupiać się 
na uważnym badaniu tego, jakie mamy potrzeby 

i w jaki sposób przestrzeń domu kultury może je 
zaspokajać – w jaki sposób dom kultury może 
reagować jako „pierwsza pomoc” w relacjach.
Oczywiście, bez takich spotkań w domach 
kultury być może przetrwamy, ale w jakim 
stanie?

15



Weronika Idzikowska

Tutorka i trenerka, edukatorka praw obywa-
telskich, asystentka emocjonalna. Na co dzień 
pracuje w dwóch obszarach: wzmacniania 
sprawczości osób doświadczających wyklu-
czenia i nierównowagi sił społecznych 
(m.in. dzieci, młodzież, zmęczeni i wypaleni 
dorośli, osoby w kryzysie, zespoły projektowe 
w impasie) oraz profilaktyką stresu i wspiera-
niem osób w samoregulacji (m.in. poprzez prak-
tyki oparte na uważności, tradycjach non-vio-
lence, pedagogice teatru, terapii ACT). Współ-
pracuje z uniwersytetami, instytucjami kultury 
i edukacji, organizacjami i grupami nieformalny-
mi oraz bezpośrednio z osobami, które potrze-
bują indywidualnego wsparcia. 
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HISTORIA WYJĄTKOWEJ INSPIRACJI
Agnieszka Łukaszewska



Każdy twórca wypracowuje własne meto-
dy pracy, zaś artystyczne inspiracje zaskakują 
swą różnorodnością. Często jednak impulsem 
do stworzenia dzieła jest to, co z pozoru całkiem 
zwyczajne, powszednie. Trzeba tylko spojrzeć 
uważniej, inaczej, posłuchać drugiego człowie-
ka, aby odkryć niezwykłość świata, który nas  
otacza, i oszlifować diamenty ukryte w szarej 
otoczce codzienności.
Tak jakby właśnie punkt widzenia zmieniał zwy-
kłe motywy i historie w fascynujące zjawiska. 
Artystyczna wyobraźnia pozwala też przetwo-
rzyć i nadać estetyczną formę wszystkim co-
dziennym przeżyciom, spostrzeżeniom czy re-
fleksjom.
Szczególną rolę wśród inspiracji twórczych od-
grywają te, które są efektem spotkań z inny-
mi ludźmi, a także odkrywania nowych miejsc. 
Właśnie one, wraz z uwrażliwieniem na otacza-
jącą rzeczywistość i piękno, stanowiły bazę pro-
jektu „Wyjątkowe Historie Powszechne. Dom 
Kultury”. Uczestnikom warsztatów, wydarzeń, 
wycieczek i pleneru prowadzący, rezydenci czy 
eksperci przekazali swoje pasje i doświadcze-

nie w tworzeniu muzyki, spektakli teatralnych, fo-
tografii, malowaniu obrazów, rysowaniu, a tak-
że pokazali i opowiedzieli o fascynujących miej-
scach w Nowej Hucie. Powstały warunki uwal-
niające potencjał twórczy uczestników, którzy 
poprzez poznawanie, naukę, obserwowanie, ale 
też eksperymentowanie oraz improwizowanie 
tworzyli swoje własne kreacje.
Cykle wydarzeń organizowanych w ARTzonie 
w ramach dwuletniego projektu „Wyjątkowe Hi-
storie Powszechne. Dom Kultury” obejmowały 
działania artystyczne, edukacyjne, arteterapeuty-
czne, festiwale kreatywności, spotkania stacjo-
narne i poza ośrodkiem – takie jak PRZESTRZEŃ 
UWOLNIONA. Całość była przemyślana jako 
kompletny, konsekwentny plan, od wprowadze-
nia w różne media i formy aktywności artystycz-
nej aż po swobodne formy kreacji i artystyczne 
eksperymenty. Dzięki temu ludzie, którzy zdecy-
dowali się wziąć udział w zajęciach, mogli odblo-
kować i rozwinąć swój potencjał twórczy. Zasta-
nowić się, co dla nich może stanowić inspirację 
i punkt wyjścia do artystycznych działań.
Podczas pierwszej edycji Odważnego 
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(m.in. spacer po Nowej Hucie, klasztor Cyster-
sów). Następnie w ramach warsztatów, m.in. ta-
kich jak warsztaty rysunkowe Nowohuckie Bra-
my i Neony, mogli spróbować przełożyć zaob-
serwowane motywy na rysunek. Uczyli się i te-
stowali, jak dobór kadru wpływa na ekspresję 
i odbiór przedstawianego obiektu. Ta sama bra-
ma mogła być małym elementem szkicu całe-
go budynku, jak i stać się dominującym, wypeł-
niającym całą kartkę, przeskalowanym deta-
lem. Rysujący przywoływali m.in. mijane każde-
go dnia w drodze do pracy zaułki podwórek, za-
skoczeni odkrytym urokiem. Byli też tacy, którzy 
w pełni świadomie dokumentowali charaktery-
styczne zabytki.
Kolejnym przykładem inspiracji pejzażem oraz 
naturą podjętym w ramach projektu był plener 
w Lanckoronie w 2022 r. Tradycje poszukiwa-
nia przez artystów weny w magicznym pejzażu 
lanckorońskim sięgają początków XX w. 
i do dziś przyciąga on nie tylko znanych arty-
stów wizualnych – malarzy, fotografów, ale też 
muzyków, aktorów i pisarzy. Ich tropem podążyli 
uczestnicy pleneru. 

Festiwalu Kreatywności  w 2021 r. można by-
ło poznać pracę artysty od kulisów, uczestni-
cy i uczestniczki mieli okazję dowiedzieć się, jak 
powstaje dzieło, na czym polega praca profe-
sjonalnego artysty, jak skonstruować portfolio 
i usłyszeć wiele innych, praktycznych wskazó-
wek. Spotkania z artystami, którzy prezentowali 
swoje prace i opowiadali o swoich inspiracjach, 
kontynuowane były podczas Kreatywnych Śnia-
dań w ARTzonie. Bezpośrednia rozmowa 
z twórcami to znakomita metoda edukacyj-
na, pozwala spojrzeć nie tylko na gotową pra-
cę, którą widzimy w galerii, ale zrozumieć, jakie 
czynniki wpłynęły na proces twórczy. Jaką rolę 
odgrywa dobór warsztatu artystycznego i odpo-
wiedniego medium.
Dla wielu osób właśnie fascynacja różnymi 
technikami artystycznymi odegrała decydują-
cą rolę w ich wyborze tematów spotkań i stawa-
ła się nadrzędną inspiracją motywującą do po-
głębiana wiedzy i do eksperymentów. W 2022 r. 
zorganizowane zostały wycieczki oraz zwiedza-
nie niezwykłych miejsc, uczestnicy mogli po-
znać ich historię oraz badać walory wizualne 





Obrazy, które stworzyli, przedstawiały szerokie 
panoramy z Babią Górą w tle, malownicze za-
kątki lasu, zaobserwowane na charakterystycz-
nym rynku sceny rodzajowe i domy, a także ma-
larskie zielniki, dokumentujące bogactwo roślin 
w klimatycznym ogrodzie otaczającym zabytko-
wą willę Tadeusz.
Oprócz bogactwa i piękna otaczających moty-
wów na artystyczne poszukiwania duży wpływ 
miały wspólna praca, integracja oraz energia, 
jaką dała praca w zespole. Ten mechanizm do-
tyczył zresztą nie tylko pleneru, ale wszystkich 
organizowanych w ARTzonie wydarzeń. Oprócz 
indywidualnego kształcenia uczestników i do-
skonalenia różnych technik artystycznych z od-
miennych dyscyplin istotną rolę odgrywały dzia-
łania w grupie. Artystyczne wydarzenia realizo-
wane w ramach projektu łączyły różne pokole-
nia, uczestniczyły w nich całe rodziny, spotyka-
li się sąsiedzi i przyjaciele. Wymiana doświad-
czeń, integracja, wspieranie się i zachęta do 
pracy były ważnymi bodźcami determinującymi 
efekty artystycznych działań. Dodatkową moty-
wacją i źródłem nowych pomysłów były także 



zorganizowane w ARTzonie wystawy – pople-
nerowa i powarsztatowe. 
„Wyjątkowe Historie Powszechne. Dom Kultu-
ry” to niezwykły projekt, który zintegrował różne 
grupy społeczne i podkreślił rolę domu kultury 
– to on był spiritus movens artystycznych dzia-
łań, miejscem, które przyciągało ludzi poszuku-
jących inspiracji i form ekspresji twórczej. Sam 
stał się dla uczestników niejako największą in-
spiracją.
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Agnieszka Łukaszewska

Absolwentka studiów na Wydziale Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom z wy-
różnieniem w 2000 r.). W 2003 i 2021 r. otrzy-
mała stypendium Twórcze Miasta Krakowa. 
W 2008 obroniła doktorat na Wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 2015 
przeprowadziła przewód habilitacyjny. W latach 
2000–2016 pracowała na Wydziale Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, a od 2016 r. 
pracuje jako profesor nadzw. na Wydziale Sztu-
ki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie obec-
nie pełni funkcję Dyrektorki Instytutu Sztuki i De-
signu.
Jej prace znajdują się w zbiorach m.in.: Stowa-
rzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki 
w Krakowie, Międzynarodowego Triennle Sztuk 
Graficznych Imprint w Warszawie oraz Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, Kolekcji Banku PKO BP. 
Zajmuje się rysunkiem, grafiką oraz działaniami 
intermedialnymi.
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HISTORIA WYJĄTKOWEJ OPOWIEŚCI

Krystian Truchalski
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W chińskiej baśni „O wolarzu i czarodziejskiej 
prządce” główni bohaterowie, Altair i jego żo-
na Vega, spotykają się codziennie pośrodku 
drogi mlecznej i rozmawiają, dopóki nie wzej-
dzie słońce. Po czym wracają do swoich obo-
wiązków z nadzieją na kolejne spotkanie. Zo-
staliśmy stworzeni do spotkania z drugim czło-
wiekiem. W tych spotkaniach porozumiewamy 
się za pomocą słów i mowy ciała. Wypowiada-
my słowa niosące ze sobą emocje, historię, zna-
czenie, pochodzenie. Przekazujemy informacje 
mniej lub bardziej ważne. Jesteśmy narratorami 
rzeczywistości. Czasem słowa w natłoku infor-
macji zlewają się w kakofoniczną papkę. Z dru-
giej strony należy zdawać sobie sprawę, że sło-
wa mają ogromną moc. Staramy się ustosunko-
wać do otaczającej nas rzeczywistości, opisu-
jąc ją, nazywając, opiniując, wreszcie opowia-
dając o niej. Podczas przemierzania swojej dro-
gi życiowej trafiamy w różne bliskie lub odległe 
nam miejsca. Sami będąc bohaterami, rzuca-
my się na głęboką wodę lub na pożarcie smo-
ka, walczymy o to, by wyjść na brzeg, rozcina-
my brzuch smoka i łapiąc oddech, staramy się 

nie powtarzać tych samych błędów. Codzien-
nie wystawiani na próby, pod koniec dnia ukła-
damy się do snu, owijając ciepłym kocem. Szu-
kamy ukojenia i zasypiamy wraz z Te Po-terea 
(Odpływającą Nocą), mając nadzieję, że kolejny 
dzień będzie Te Ao-makrama (Jasnym Dniem), 
jak śpiewają Maorysi w pieśni o stworzeniu 
świata. W tym miejscu przypominają mi się sło-
wa dające nadzieję, o samodzielnym podejmo-
waniu ryzyka: „Myśleliśmy, że nasza wędrówka 
poprowadzi nas na zewnątrz, a tymczasem do-
trzemy do centrum własnego istnienia. Myśleli-
śmy, że będziemy samotni, tymczasem zaś bę-
dziemy razem z całym światem”1 (J. Campbell, 
„Potęga mitu”). Brzmi jak jedna z przygód boha-
terów opowieści, bajek, baśni, legend mitów czy 
klechd. Bohaterem jest każdy z nas. W opowie-
ściach możemy ożywiać rzeczy, dodawać atry-
buty postaciom, sprowadzać bohatera do ro-
li wojownika, niewolnika, kłamcy, sprawiedliwe-
go czy błazna. 

1. Joseph Campbell, Potęga mitu, Kraków 2019, s. 143.
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Baśnie wspierają rozwój dziecka, wpływają na 
jego emocje i wyobraźnię. Nie ma znaczenia 
płeć ani wiek głównej postaci baśniowej. „Bo-
gactwo znaczeń osobistych dających się czer-
pać z baśni tłumaczy się tym, że baśń umożli-
wia dziecku dokonywanie bardzo różnych iden-
tyfikacji, w zależności od tego, jaki jest w danym 
momencie główny problem dziecka” – pisał Bru-
no Bettelheim w książce „Cudowne i pożytecz-
ne”2. Dzieci uwielbiają słuchać tej samej opo-
wieści dziesiątki, a nawet setki razy. Każdy z nas 
niezależnie od wieku jest zaproszony do świa-
ta opowieści. Nosimy w sobie doświadczenia 
przodków. Mamy takie samo ciało i taką samą 
energię. Stare historie żyją w nas. Przechodzimy 
przez te same stadia rozwoju, czyli dzieciństwo, 
dojrzałość, wiek niedomagania. Reagujemy na 
te same obrazy. Walka węża z orłem czy lisa 
z resztą zwierząt w lesie rodzi w nas takie same 
obrazy niezależnie od szerokości geograficznej. 
Problemy są te same w baśniach perskich, po-
linezyjskich, irokeskich czy polskich. To jest tak, 
że grana jest jedna sztuka, tylko miejsca i stro-
je się zmieniają na przestrzeni wieków. Tej sztu-

ki możemy doświadczać w miejscach dla nas 
bliskich, w których chcemy poczuć się dobrze. 
To miejsca, w których możemy odkrywać swoje 
ograniczenia oraz przede wszystkim zdolności. 
Rozwój tych zdolności dokonuje się w spotkaniu 
z drugim człowiekiem. 
Takim miejscem jest dla mnie dom kultury. Pa-
miętam wiszące w pokoju u mojej babci lustro, 
przy którym jako emerytowana fryzjerka cze-
sała swoje koleżanki. Możliwość przejrzenia się 
w lustrze pozwała ułożyć nie tylko fryzurę, lecz 
również nasze ciało i ducha. Wiele rozmów od-
bywało się przy takim lustrze, a ja mogłem się 
im przysłuchiwać. Dom kultury jest dla mnie ta-
kim lustrem. W domu kultury możemy liczyć na 
spotkanie z nauką i kulturą, uczestniczyć w wy-
darzeniach kulturalnych, być ich częścią. Teatr, 
kino, opera, dom kultury to miejsca, gdzie ob-
cujemy z różnymi formami sztuki. Podczas wy-
staw, spotkań autorskich, warsztatów, koncer-
tów spotykamy się z szeroko pojętą kulturą oraz 
z drugim  człowiekiem. Bezpośrednio lub przez 

2. Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i warto-
ściach baśni, Warszawa 1996, s. 14.
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dzieło. Komunikacja odbywa się wtedy na wielu 
poziomach. To właśnie tu możemy stać się za-
równo nadawcą, jak i odbiorcą sztuki. Prowa-
dząc w domu kulturyspotkania z opowieścią, 
zapraszam uczestników do budowania prze-
strzeni, domu, w którym wszyscy będziemy 
bezpieczni, pomimo różnych historii i doświad-
czeń. 
Brakuje nam dobrych opowieści na co dzień. 
Zapomnieliśmy o roli opowiadacza w naszym 
życiu. Projekt „Las baśni”, do którego zapra-
szam dzieci oraz dorosłych, daje możliwość od-
krywania przestrzeni, gdzie tkamy opowieści. 
Przestrzeń pomiędzy opowiadaczem a słucha-
czem wypełniona jest słowem, gestem, ruchem 
ciała, tworząc nowe obrazy, czasem mniej lub 
bardziej znane słuchaczom. W baśni możemy 
poczuć się bezpiecznie pomimo przygód i wy-
zwań, które czekają bohatera opowieści. Ba-
śnie wzbogacają życie dziecka i wnoszą w nie 
atmosferę cudowności. Są jedynym wytwo-
rem sztuki całkowicie zrozumiałym dla dziecka. 
Przedstawiona w sposób pociągający opowieść 
wspiera rozwój i dostarcza objaśnień dziecięcej 

psychice. Baśnie skierowane są ku przyszłości – 
zastosowany w nich prolepsis, czyli zapowiedź 
tego, co się wydarzy, pomaga w przewidywaniu 
zdarzeń. Pomagają również nawiązać do obec-
nej sytuacji oraz zajrzeć w przeszłości. Dzięki tej 
formule zastosowanej w opowieściach fikcyj-
nych mamy szansę przygotować się do praw-
dziwego życia.
Dom kultury oraz baśń łączą pokolenia. Nie po-
zostaje nam nic innego, jak spotkać się w tych 
przestrzeniach. Do zobaczenia.

36



„D
zi

ec
ko

 o
 c

zy
st

ym
, p

og
od

ny
m

 c
zo

le
I o

cz
ac

h 
pe

łn
yc

h 
m

ar
ze

ń 
o 

cu
da

ch
!

C
ho

ć 
cz

as
em

 m
kn

ie
 i 

m
ię

dz
y 

m
ną

 a
 to

bą
R

oz
ci

ąg
a 

si
ę 

pr
ze

st
rz

eń
 p

oł
ow

y 
ży

ci
a,

 
N

a 
pe

w
no

 m
iły

m
 u

śm
ie

ch
em

 p
ow

ita
sz

 
D

ar
 m

iło
śc

i –
 b

aś
ń”

 3 .

(L
. C

ar
ro

ll,
 P

o 
dr

ug
ie

j s
tr

on
ie

 z
w

ie
rc

ia
dł

a)

3. Lewis Carroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, Wrocław 1994, s. 6.
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Krystian Tuchalski

Animator kultury, opowiadacz/storyteller, mu-
zyk, pedagog, terapeuta SI. Poprzez spotka-
nia zaprasza do przestrzeni, w której tka opo-
wieści. Kontakt pomiędzy opowiadaczem a słu-
chaczem odbywa się na poziomie słowa, ge-
stu, wzroku, dźwięku, ruchu ciała. Tu budowane 
są obrazy. Zaprasza do tej przestrzeni, w której 
uczestnik jest opowieścią. Ukończył studia na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na 
kierunku oligofrenopedagogika. Współpracował 
z licznymi instytucjami kulturalnymi, oświatowy-
mi oraz firmami z różnych branż. Specjalizuje się 
w warsztatach muzycznych, terapeutycznych   
i storytellingowych. 
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WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. 
DOM KULTURY

Małgorzata Hajto, koordynatorka projektu
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Jakie historie opowiada nam dziś dom kultu-
ry? Czy spełnia się w roli miejsca wyjątkowego 
spotkania? Czy sprzyja zatrzymaniu się i reflek-
sji nad zbiorowymi doświadczeniami niepew-
nej, naznaczonej kryzysami codzienności? Czy 
pomaga wejść w dialog z tym, co wartościowe, 
mądre, wspólnotowe? Czy wystarczająco inspi-
ruje do świadomego, indywidualnego rozwoju 
i praktykowania uważności? Czy jest przestrze-
nią, gdzie sztuka i działania artystyczne pozwa-
lają odnaleźć wytchnienie, ukojenie i bezpie-
czeństwo? Czy wreszcie dostatecznie wspie-
ra regenerację i budowanie bardziej odporne-
go świata?
To pytania, na które próbowaliśmy sobie odpo-
wiedzieć podczas dwóch lat trwania projektu 
„Wyjątkowe Historie Powszechne. Dom Kultury”. 
Potrzeba stworzenia i zrealizowania tego przed-
sięwzięcia zrodziła się w nas w 2020 r., w trud-
nym, pierwszym roku epidemii COVID-19. 
Ogólnoświatowy, pandemiczny kryzys, kolej-
ne, przedłużające się okresy izolacji sprawiły, 
że jeszcze bardziej zatęskniliśmy do wspólnych 
spotkań i wolnej, kreatywnej zabawy. Nasze 

działania miały pomóc nam wszystkim, zarów-
no uczestniczkom i uczestnikom, jak i animator-
kom oraz animatorom, w łagodnym i bezpiecz-
nym powrocie do przyzwyczajeń i codziennych 
aktywności. W 2022 r. świat ogarnął kryzys woj-
ny na Ukrainie i bezpośrednio z nim powiąza-
ny kryzys uchodźczy. Nasz dom kultury stanął 
wobec kolejnego wymagającego zadania bycia 
wparciem i „domem” dla naszych ukraińskich 
przyjaciół. W stawieniu czoła temu wyzwaniu 
pomogły nam działania zaplanowane w projek-
cie. Staraliśmy się tworzyć w pełni interaktyw-
ną przestrzeń wymiany myśli, w której porusza-
liśmy się, eksperymentując i doświadczając do-
mu kultury w nowatorski, czasami nieprzewidy-
walny sposób, aktywnie włączając w ten proces 
naszych gości z Ukrainy. Tworzyliśmy warunki 
do współuczestniczenia, współtworzenia życia 
społeczno-kulturalnego, przestrzeni kultural-
nych, inspirując się do twórczych działań, prze-
łamywania barier, oporów i strachu. Odbudowy-
waliśmy poczucie bezpieczeństwa i zaufania, 
podnosząc emocjonalny dobrostan uczestni-
ków i uczestniczek.
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Podczas realizacji projektu pt. „Wyjątkowe Hi-
storie Powszechne. Dom Kultury” w 2022 r. wy-
korzystywaliśmy innowacyjne działania arty-
styczne o charakterze edukacyjnym, integracyj-
nym i silnym nacechowaniu arteterapeutycz-
nym. Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie 
kreatywności, czynnika warunkującego rozwój 
społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności ar-
tystycznych, zaktywizowanie uczestników do 
działań twórczych, a przede wszystkim proce-
sowe odbudowanie publiczności po czasie pan-
demii COVID-19 oraz efektywne reagowanie na 
zmieniającą się rolę domu kultury wobec wy-
zwań związanych z kryzysem wojny i uchodźc-
twa.
Program projektu składał się z siedmiu nieza-
leżnych części wypełnionych aktywnościa-
mi artystyczno-społecznymi wykorzystujący-
mi terapeutyczną moc kultury i sztuki. Pierwsza 
część zatytułowana MYŚLI NA DOBRY CZAS – 
Kreatywne Śniadania w Ogrodzie (lub /ARTzo-
nie, w zależności od pogody). była okazją do ro-
dzinnych spotkań uwalniających dobre emocje. 
Śniadania połączone były z warsztatami twór-

czymi i stały się okazją do celebracji, swoistego 
rodzinnego święta. Część druga nosiła tytuł PO-
TĘGA MARZEŃ i była serią warsztatów kreatyw-
nych adresowanych do wszystkich grup wieko-
wych. Znalazły się tutaj m.in. warsztaty anima-
cji filmowej dla dzieci, zajęcia fotograficzne dla 
młodzieży i dorosłych, warsztaty teatralne dla 
dzieci, działania muzyczne – śpiewacze i instru-
mentalne, warsztaty filmoterapii w Studyjnym 
Kinie SFINKS, adresowane zarówno do dzieci, 
jak i do dorosłych widzów.  Trzecią część, zaty-
tułowaną PRZESTRZEŃ UWOLNIONA, stanowi-
ły działania otwierające instytucję kultury, wy-
chodzące poza mury budynków, ale także uwal-
niające potencjały kreatywne poprzez inspira-
cję przestrzenią i otaczającym światem. Był to 
też czas na eksperymentowanie oraz improwi-
zowanie. W programie znalazły się TWÓRCZE 
PODRÓŻE po Nowej Hucie połączone z kre-
atywnymi warsztatami. Podczas kolejnej odsło-
ny rodzinnych warsztatów zatytułowanych WY-
BRZMIENIA uczestnicy i uczestniczki stali się 
autorkami i autorami interwencji dźwiękowej 
w przestrzeni Nowej Huty. 
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PRZESTRZEŃ UWOLNIONA to także ŻY-
WA ŚCIANA EKSPRESJI w ARTzonie, instala-
cja, gdzie można było zostawić swój ślad, dać 
upust emocjom, ale także podzielić się marze-
niami. Część czwarta projektu to RODZINNE RE-
ZYDENCJE ARTYSTYCZNE w ARTzonie, pod-
czas których rodziny stawały się gospodarza-
mi domu kultury, przygotowując przy wspar-
ciu zespołu ARTzony specjalny program wyda-
rzeń kulturalnych dla mieszkańców i mieszka-
nek Krakowa. Część piątą stanowiło plenero-
we, wyjazdowe, malarskie spotkanie dla senio-
rek i seniorów w Lanckoronie. Pod okiem profe-
sjonalnych twórczyń i twórców grupa szlifowała 
swoje talenty w przestrzeniach małopolskiego 
krajobrazu. Podsumowaniem pleneru był wer-
nisaż wystawy prac jego uczestniczek i uczest-
ników w galerii ARTzony. Szóstą częścią przed-
sięwzięcia była kolejna edycja ODWAŻNE-
GO FESTIWALU KREATYWNOŚCI, skierowane-
go do artystów i artystek zarówno profesjonal-
nych, jak i dopiero rozpoczynających swoją dro-
gę twórczą. Dla nich została zorganizowana se-
ria warsztatów rozwojowych i artystycznych. 

Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac 
uczestników i uczestniczek warsztatów malar-
stwa intuicyjnego. Wszystkie aktywności 
i zmagania z talentami, emocjami, kreatywno-
ścią i wrażliwością podsumowane zostały 
w części siódmej projektu, podczas otwarte-
go kreatywnego spotkania pt. NIEODZOWNOŚĆ 
DOMU KULTURY.
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Dzięki realizacji projektu nasz dom kultury stał 
się miejscem spotkania ludzi o różnorodnych 
możliwościach i potrzebach twórczych, wrażli-
wych na piękno, zintegrowanych wokół wspól-
nych doświadczeń ostatniego czasu, przestrze-
nią bezpieczną, pozbawioną barier w wyraża-
niu własnych emocji, aktywizującą, rozbudzają-
cą kreatywność. Dziś wiemy, jak ważne jest to-
warzyszenie w radzeniu sobie z trudnymi emo-
cjami, niepokojami, bycie solidarnymi i wpływo-
wymi twórcami dobrego czasu. Wierzymy, że 
właśnie takimi twórcami uczyliśmy się być dzię-
ki projektowi „Wyjątkowe Historie Powszechne. 
Dom Kultury” i takim solidarnym i wpływowym 
twórcą dobrego czasu stał się nasz dom kultury.
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Małgorzata Hajto

Menedżerka kultury, animatorka kulturalno -
- społeczna, certyfikowana fundraiserka. Absol-
wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierun-
kach filologia klasyczna, kulturoznawstwo oraz 
studiów podyplomowych „Dyplomacja kultural-
na”. Od 2005 r. związana z Ośrodkiem Kultury 
im. C. K. Norwida w Krakowie. Pomysłodawczy-
ni powstania i kierowniczka przestrzeni ARTzo-
na. Koordynatorka projektów dofinansowanych 
ze środków UE, MKiDN oraz NCK. Laureatka Sty-
pendium Twórczego Miasta Krakowa (2019) 
w dziedzinie „Zarządzanie kulturą i wspieranie 
rozwoju kadr kultury”.
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