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Miejskie Dynamo to projekt realizowany w 2014 roku przez Muzeum  

Etnograficzne w Krakowie w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych 

nr 11 w Krakowie. Wspólnie stworzyliśmy nową mapę miasta – decydu-

jący głos w jej powstawaniu  należał do niepełnosprawnej młodzieży. 

Do udziału w spotkaniach i warsztatach zaprosiliśmy przedstawicieli  

różnych środowisk. Postawiliśmy sobie dwa główne cele: wzmocnie-

nie poczucia sprawczości u niepełnosprawnych uczestników projektu  

oraz zmianę społecznegosposobu postrzegania osób niepełnospraw-

nych ruchowo i intelektualnie, co w konsekwencji może przyczynić się 

do wprowadzenia sensownych zmian w przestrzeni miejskiej.
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Cykl jedenastu warsztatów organizowanych w przestrze-

niach publicznych i instytucjach kultury w Krakowie pozwolił  

uczniom ZSS aktywnie odkrywać teren miasta. Był dla nich  

okazją do kontaktów z rówieśnikami spoza szkoły. Razem odwie-

dziliśmy m.in siedziby mediów, instytucje użyteczności publicznej.  

Korzystając z etnograficznych narzędzi i multimediów, młodzi uczest-

nicy warsztatów samodzielnie zbierali wiedzę i doświadczenia pomoc-

ne w opisie miasta. Chodziło o to, aby stali się oni aktywnymi komen-

tatorami otaczającej ich rzeczywistości.

W tej przygodzie uczestniczyli nie tylko niepełnosprawni ucznio-

wie, nauczyciele, instruktorzy i wolontariusze, ale także gospodarze  

odwiedzanych miejsc. Stworzyliśmy nową mapę Krakowa.  

Zapraszamy do jej odkrywania.
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Tomek Balon

Interesuję się piłką nożną. Lubię jeździć do szkoły, bo spo-
tykam tam kolegów i koleżanki i mogę się wiele nauczyć. 
Jestem pogodnym, miłym człowiekiem. Wszystko pamię-
tam. Jeżdżę na wózku.

Małgorzata Jezioro

Jestem pomocna i troskliwa. Lubię zajęcia w kuchni. Lubię 
wyszywać. Lubię wyjeżdżać na wycieczki i zwiedzać różne 
miejsca. Bardzo lubię spotkania z ludźmi. 

Konrad Chochół

Interesuję się sportem. Lubię wychodzić na mecze. Jeżdżę 
na wózku elektrycznym.

Ewa Kmieć

Lubię pomagać innym. Nie lubię, gdy coś robię, a inni mó-
wią, że robię to źle. Dużo widzę i rozumiem. Miewam różne 
kłopoty. Poruszam się na wózku.
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Damian Krztoń

Jestem dużym i silnym człowiekiem. Lubię spotkania  
z ludźmi. Lubię być przydatny. Mam świetne osiągnięcia 
sportowe. Jeżdżę na wózku.

Piotr Ojczenasz

Jestem wysportowany i fajny. Lubię grać w koszykówkę. 
Brałem udział w półmaratonie, przejechałem go na wózku. 
Lubię malować i fotografować. Chętnie poznaję ludzi. Bo 
tak.

Jan Maciarz

Mam dużą wiedzę na różne tematy. Szczególnie interesuję 
się muzyką, historią i sportem. Najbardziej lubię spotykać 
się z przyjaciółmi. Umiem rozmawiać po angielsku. Jeżdżę 
na wózku.

Wiktor Okrój

Jestem osobą, która lubi poznawać nowych ludzi i nowe 
miejsca. Daje mi to wielkiego pawera do życia. Dzięki temu 
mogę to czasem opisać za pomocą wiersza czy piosenki. 
Poruszam się na wózku. 
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Kamil Padlikowski

Jestem początkującym, kreatywnym, dobrze rozwijają-
cym się artystą. Interesuję się teatrem , filmem, literaturą.  
Jeżdżę na wózku.

Rafał Przygocki

Lubię komputery i znam się na nich. Potrafię zmonto-
wać film z muzyką. Jestem łagodny dla siebie i świata.  
Poruszam się bez wózka. 

 Piotr Poznański

Lubię muzykę. Lubię obserwować ludzi. Na szczęście mam 
poczucie humoru. Jeżdżę na wózku.

 Łukasz Sroka

Lubię przebywać w towarzystwie kobiet. Lubię mieszkać  
w moim nowym domu. Jeżdżę na wózku.
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Michał Strączek

Interesuję się masażem nóg. Całych nóg. Mam dziewczynę 
i lubię się nią opiekować. Jeżdżę na wózku.

Agnieszka Ślusarczyk

Najbardziej lubię chodzić na moje zajęcia teatralne i na 
zajęcia muzyczne. Czuję, że jestem artystyczną duszą. 
Najlepiej zapamiętałam lotnisko, bo sama bym gdzieś  
poleciała... jeżdżę na wózku.
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Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi  

dostępności, odwiedzanych przez nas miejsc. Każdorazowo  

staraliśmy się opisać dane miejsce pod kątem jego dostoso-

wania do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się  

na wózkach. Zawarte informacje dotyczą architektury budynku, 

ilości wind i podjazdów dla wózków, a także opis wrażeń uczest-

ników projektu.

DOSTĘPNOŚĆ
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Nowy Dworzec PKP

Małopolski Ogórd Sztuki

Barka Aquarius

Cukiernia Michalscy

Radio Kraków

TV Kraków

Teatr Łaźnia Nowa

Port Lotniczy

Cricoteca
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak prosto i czytelnie przedstawić ideę projektu i zapalić do jej realizacji zaproszonych uczestni-
ków?

IDEA PRZEWODNIA
Poczucie sprawczości i współodpowiedzialności rodzi się wraz z możliwością działania,  
samodzielnej wypowiedzi, oceny dostępnych opcji, wreszcie - wyboru. Duży zasób tre-
ści najlepiej przekazać w formie pozornej niedostępności - treści te uczestnicy powinni sami 
odgadnąć, odkryć, wydedukować. Wspólna gra planszowa to dobry sposób na zgranie  
dużego zespołu.

ZGRAJMY SIĘ! PIERWSZE SPOTKANIE W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W KRAKOWIE.
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PRZEBIEG WARSZTATU

Po raz pierwszy spotykają się uczniowie szkoły nr 11, czyli uczestnicy projektu, oraz ich  

nauczyciele, pracownicy MEK i wolontariusze. Spotkanie odbywa się w sali odczytowej MEK, 

przestrzeni na co dzień neutralnej i czystej. Pojawia się w niej duży stół z wielkoformatową 

planszą do gry - mapą Krakowa - oraz zestaw niecodziennych rekwizytów, wśród których sta-

lowe pręty i kask budowlany sąsiadują ze świeżą, pachnącą wuzetką.

Przedstawiliśmy się. Każdy powiedział bądź wskazał na tabliczce literowej kilka słów  

o sobie, swoich zainteresowaniach, marzeniach, oczekiwaniach. Poznaliśmy cel projektu: stwo-

rzenie osobistej, choć wypracowanej razem, nowej opowieści o Krakowie, która będzie podsu-

mowaniem wspólnego odkrywania miasta.
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PRZEBIEG WARSZTATU

Aby ustalić trasy kolejnych podróży, wspólnie dokonaliśmy wyboru kilku spośród wielu  

ciekawych punktów miasta. Wybór poprzedziło poznanie tych miejsc za pomocą „zmy-

słowych zagadek”, na których opierała się gra planszowa. Każdy z uczestników losował  

zagadkę, w której kryć się mogły zarówno miejsca znane (muzea, teatry), jak i oryginalne  

i niełatwo dostępne (hala produkcyjna cukierni czy walcownia w Nowej Hucie). Każda zagadka 

opierała się na próbie rozpoznania miejsca za pomocą charakterystycznego dla niego zmysłu. 

I tak, w przypadku lotniska w Balicach był to słuch (dźwięk startującego samolotu), walcowni 

- dotyk (stalowe pręty), cukierni zaś - zapach i smak (świeża wuzetka). Rozwiązanie zagadki 

uruchamiało przedstawienie krótkiego opisu miejsc wraz z pokazem slajdów.
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PRZEBIEG WARSZTATU

Gra okazała się emocjonująca i niełatwa. Odwiedzane dzięki zmysłom i opowieściom miejsca 

walczyły o to, by jak najlepiej się zareklamować i tym samym zasłużyć na włączenie do projek-

tu. Rozgrywka zakończyła się przyznaniem każdemu uczestnikowi dwunastu żetonów głosują-

cych - po jednym dla każdego miejsca, które mogło zostać wybrane do projektu.

Odczytywaniu nazw zwycięskich miejsc towarzyszyły spontaniczne komentarze i nieskrywane 

emocje; projekt zakorzenił się w naszej świadomości, a my poznaliśmy się w nowej roli - jako 

ekipę gotową do wspólnej podróży.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jaki charakter ma przestrzeń Nowego Dworca?

IDEA PRZEWODNIA
Dworzec kolejowy to przestrzeń uniwersalna i przezroczysta, wypełniająca się znaczeniami 
wraz z historiami osób, które tu przebywają - najczęściej tylko chwilę, w przelocie. Historie 
opowiadają nie tylko ludzie - mogą je opowiadać także przedmioty. 
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PRZEBIEG WARSZTATU

Wspólne krakowskie podróże zaczynamy od miejsca z podróżami ściśle związanego - na  

dobry początek organizujemy wyprawę na nowo otwarty dworzec kolejowy. Teren niby dobrze 

i od dawna znany, teraz jednak zmieniony, unowocześniony, właściwie stracił dawny krakowski 

charakter na rzecz przezroczystej „europejskości”. 

Pretekstem do indywidualnej penetracji przestrzeni, jej odkrywania i oswajania, była „Historia 

zaginionego przedmiotu”. Każdy z uczestników , w duecie z wolontariuszem, losował z wielkiej 

walizki osobliwe przedmioty o niewiadomym pochodzeniu. Jedyną pomocą przy ich identy-

fikacji były dwa dołączone zdjęcia: pierwsze, sugerujące miejsce, z którego rzecz pochodziła,  

i drugie - przedstawiające jej domniemanego właściciela. 
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PRZEBIEG WARSZTATU

Zestaw zdjęć miał być zaczynem dla pracy wyobraźni. Zadaniem każdej pary było wymyślenie 

szczegółowej fabuły opisującej historię zaginionego przedmiotu przed porzuceniem lub zgubie-

niem go na Dworcu PKP w Krakowie. Dopełnieniem tego ćwiczenia była równoległa opowieść 

fotograficzna rejestrująca ostatnie chwile bytowania przedmiotu w przestrzeni dworca.

Ekipy detektywistyczne rozproszyły się w błyskawicznie, sunąc przez labirynty korytarzy,  

testując windy, zakamarki koszów na peronach, dworcowe sklepy, kasy biletowe, zjazdy dla osób  

na wózkach. O wyznaczonej godzinie spotkaliśmy się przy mosiężnym globusie w sercu dworca, 

by wysłuchać pasjonujących opowieści o perypetiach dziesięciu przedmiotów z różnych zakąt-

ków świata, które znalazły się tu w przypadkowy sposób.
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Był to pierwszy punkt na naszej mapie Krakowa, pierwsze indywidualne kontakty uczestnik-

-wolontariusz, pierwsze próby alternatywnej opowieści o miejscu i o specyfice jego przestrzeni.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Nowy dworzec PKP został całkowicie przystosowany do poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne jeżdżące na wózku.  

Z górnego parkingu można windami zjechać zarówno na wspólny dolny poziom, jak i na poszczególne perony. Wind jest kilka,  

a każda z nich zatrzymuje się na odpowiednim peronie. Dolny poziom dworca ma szerokie bezprogowe przejazdy. Wszystko 

zdaje się dość dobrze oznakowane, w każdym razie nie natrafiliśmy na większe problemy. Do centrum można wydostać się albo  

pochylnią bezpośrednio w okolicach starego budynku dworca, albo przechodząc przez Galerię Krakowską i tam wjechać windą  

na poziom 0. Można też odjechać z górnego parkingu. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

NOWY DWORZEC PKP
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Damian:
Były pociągi, stare samochody. Bardzo czysto. Można w tym miejscu kupić precla. 

Rafał:
Jestem wesoły, zadowolony. Wyjazd ciekawy. 

Tomasz:
Podobała mi się platforma widokowa, nie wiedziałem, że ten dworzec jest taki duży! Nawet nie wiem, ile on ma  

w sumie metrów. Fajny jest. Podobało mi się, kiedy trzeba było napisać historię  zgubionych alg. Historie były ciekawe,  

ale nie potrafię ich sobie teraz przypomnieć. Dostaliśmy piękne teczki, które mi się podobają. Będę tam zbierać mate-

riały. Zaskoczyły mnie szlabany, które się podnoszą na pilota.

Wiktor:
Było pozytywnie. Zaskoczony byłem nowym dworcem, bo jest bardzo przyjazny. Projekt „zgubiona rzecz” - mogłem 

popuścić wodze wyobraźni, a to lubię robić. Można zobaczyć inny punkt widzenia, nie tylko swój. Wolontariusz miał  

na imię Łukasz. Złapałem kontakt. Miałem chłopaka, niestety... Ale mimo to było fajnie. 

KOMENTARZE
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Ewa:

Projekt mi się bardzo podobał. Na dworcu też mi się podobało, bo była winda, nie musiałam iść po schodach. Mogłam 

wejść do sklepu do fajnej pani, żartowałam z dziewczynami, że jedziemy pociągiem do Warszawy... Ogólnie fajnie 

było. Pani Agnieszka fajna jest, miła! Pani Basia też. Najbardziej polubiłam panią Agnieszkę, nie wiem czemu, jakoś.  

Ja w ogóle lubię jeździć na takie wyjazdy, bo mogę dowiedzieć się o dworcu, o innych. Tyle. Naprawdę pani Agnieszka 

jest fajna. Z panią Basią. 

Michał:

Na dworcu jest Biedronka. Fajnie, że jest. Fajnie, że jest sklep. Mogłem wszędzie wjechać. Ciekawa była historia  

o hamaku  -  to moja historia. Hamak przyjechał z Rumunii. 

Kamil:

Schodołaz nieprzydatny, niedziałający! Plusy: nowocześnie, ładnie pomalowane, dużo sklepów i kawiarni. 

KOMENTARZE
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak określić punkt wspólny różnorodnych przestrzeni połączonych budynkiem MOS:  
sali widowiskowej, mediateki i modnej kawiarni?

IDEA PRZEWODNIA
MOS staje się ogrodem sztuki nie tyle poprzez swoją architekturę (wpisującą się w trend 
współczesnego minimalizmu), co dzięki potencjałowi różnorodnych działań performatyw-
nych. Sala konferencyjna z przesuwną ścianą podpowiada trop przekształcenia, któremu 
może tu ulec zarówno przestrzeń, jak i działanie, materia, słowo.

miejskie
dynamo

1  |  2  |  3  |  4  |  5
MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI
SCENARIUSZ  |  DOSTĘPNOŚĆ  |  KOMENTARZE



miejskie
dynamo

PRZEBIEG WARSZTATU

Małopolski Ogród Sztuki to jeden z najnowszych obiektów na kulturalnej mapie Krakowa. Intry-
gujący nazwą i formą budynek zaprasza do zgłębienia potencjału i możliwości twórczych jego 
wnętrza.

Tuż po przekroczeniu progu dostrzegliśmy pierwszą możliwość przekształcenia przestrzeni:  
grupa młodych Anglików zmieniała podłogę foyer w instalację artystyczną. Następnie pani 
menadżer odkrywała przed nami techniczne tajniki modulowania przestrzeni sali widowisko-
wej w zależności od potrzeb działania artystycznego. Opowiadała o różnorodności występów  
i inicjatyw MOS. Sala dawała twórcom możliwość eksperymentu, a widzom - odmiennych spo-
sobów doświadczania koncertu bądź spektaklu. 

Miejscem, które dało nam okazję stworzenia artystycznej wypowiedzi, była sala konferencyjna. 
Możliwość przesuwania ściany i pisania palcami po tkaninie, którą była pokryta, stały się dla 
nas początkiem rozmowy o architekturze - nie tylko przestrzeni, ale i słowa. Inspiracją były dla 
nas prace Stanisława Dróżdża. Słowa, które wraz z uczestnikami wzięliśmy na warsztat, miały 
na nowo, poprzez zabawę przestrzenią, odkryć swój potencjał znaczeniowy. Były one związane 
z charakterem miejsca i doświadczaniem przestrzeni np.: kruchość, okno, słuchanie, ciasno,  
in garden.
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PRZEBIEG WARSZTATU

Każdy uczestnik, w duecie z wolontariuszem, otrzymywał po jednym zapisanym na dużym  
arkuszu papieru słowie, które miał wkomponować w przestrzeń sali. Mógł je pociąć bądź roze-
rwać na pojedyncze litery lub sylaby, które następnie rozsypywał, ukrywał lub dowolnie zesta-
wiał. Na kilkanaście minut sala zmieniła się w gwarny ul, a uczestnicy warsztatu przemieszczali 
się we wszystkich kierunkach, szukając najlepszego sposobu, by poprzez przestrzeń wyrazić 
treść słowa. Niektórzy wchodzili na krzesła, inni wykorzystywali przesuwne moduły ściany  
i możliwość zostawiania na niej śladów. Byli też i tacy, którzy kładli się na poduszkach lub  
decydowali na pozostanie w jednym miejscu. Finalnym etapem zadania było zaprezentowanie 
danego pomysłu w formie parateatralnego wystąpienia lub w postaci teoretycznego opisu 
zamierzenia.

Po akrobacjach językowych zatrzymaliśmy się w kawiarni pauza in garden aby ochłonąć  
i przyjrzeć się obiektom kolejnego przekształcenia - tym razem twórcza transformacja doty-
czyła recyclingu. Lampy i fotele kawiarni zrobione zostały z plastikowych nakrętek PET. 
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PRZEBIEG WARSZTATU

Ważną część MOS stanowi mediateka - nowa część znanej biblioteki przy ulicy Rajskiej. Udali-
śmy się tam, by podziwiać przeszklone przestrzenie oraz niezwykłe transformacje artystyczne 
książki - na najwyższym piętrze mieściła się bowiem wystawa Liberatury. Inspirując się jednym 
z utworów liberackich, zabraliśmy się za kolejne wyzwanie w materii słowa. Każdy z duetów 
uczestnik-wolontariusz miał zaprojektować książkę bogatą w nowe znaczenia i treści, inspi-
rując się zaledwie trzema podanymi słowami. Praca polegała na wypełnianiu pustych pól  
w szablonie książki-układanki poprzez dopisywanie kolejnych wyrazów. Nowe słowa pojawia-
ły się jako rymy, nowe znaczenia, zabawne zbitki skojarzeniowe. Powstałe prace można było  
czytać na wiele sposobów, w zależności od przekładania kartek - ścianek układanki.

Słowo wzięte na warsztat wybrzmiało w przestrzeni, otworzyło się, ukazując swoją architekto-
niczną budowę. Uczestnicy zaskoczyli opiekunów, a może i samych siebie, intuicyjnym tworze-
niem poezji.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Budynek jest wyjątkowo piękny pod względem architektonicznym, niestety jednak równie skomplikowany, jeśli chodzi o komuni-

kację. Został zbudowany na bardzo wąskiej działce i dlatego jego funkcje znajdują się na czterech poziomach. Wszędzie można 

podjechać windą, ale na każdy poziom trzeba wjeżdżać innym szybem. Większa grupa poruszająca się na wózkach ma trudne 

zadanie i potrzebuje dość dużo czasu na przemieszczenie się z jednego piętra na inne. Sala teatralna ma układ amfiteatralny, 

więc na wózkach można siedzieć w zerowym  rzędzie. Podczas wizyty w budynku o mały włos nie włączyliśmy alarmu przeciwpo-

żarowego, ponieważ jego przycisk znajduje się w miejscu, w którym spodziewaliśmy się przycisku do windy. Toalety są dostępne i 

wygodne.
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Rafał
Dziś - Wesoły - w -Teatrze -Ogród. Podobało mi się wszystko. Technika, nowoczesność. 

Tomasz:
Mnie się podobało. Zapamiętałem salę konferencyjną i salę koncertową. Jedna duża winda, reszta mała. Nie zdążyli-

śmy wypić kawy. W kawiarni przyjemnie, leciała muzyka. Nie bardzo mi się podobało, bo był przeciąg, było ciasno. 

Wiktor:
Nowoczesność. Sala widowiskowa i jej możliwości. Podobała mi się ta zabawa w słowa. Chciałbym iść tam na jakiś 

koncert. 

Ewa:
Zrobiła na mnie wrażenie sala konferencyjna, z powodu ruchomych  ścian. Zadania na skojarzenia ze słowami były  

dla mnie trudne, nie mogłam ułożyć słowa, musiał mi Rafał pomagać. Rafał był bardzo fajny, od dziś tylko z nim mogę 

pracować. Bardzo go polubiłam. 

KOMENTARZE
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Małgosia

Co mi się podobało? Ten budynek z zewnątrz. Bardzo mi się podobała sala konferencyjna, robiliśmy tam różne fajne 

rzeczy i podobała mi się ściana, po której można było jeździć palcem. I  ściana przesuwająca się. Podobała mi się sala, 

w której zepsuł się guzik. Wymyślanie słów było ciekawe, ale trochę trudne. I ciekawe. Miałam słowo... nie pamiętam. 

Sztuka! Do słowa „sztuka” fajnie było wymyślać skojarzenia. 

Michał:

Podobała mi się przesuwana ściana w sali konferencyjnej. Rysowaliśmy po ścianach. Filmy w sali koncertowej.  

Dwie osoby do windy - za mała. Ewa wsiadła i Rafał. 

KOMENTARZE
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak połączyć szablonową przestrzeń Bulwarów i klimat deptakowego spaceru z twórczą 
wypowiedzią na temat tej przestrzeni?

IDEA PRZEWODNIA
Przestrzeń otwarta, dobrze znana, wypełniona ikonami turystycznego Krakowa zaskakuje 
niedostępnością dla osób na wózkach. Z parkingu przed Sheratonem nie sposób bez ryzy-
ka i dużego wysiłku dostać się  wózkiem na dolny deptak. Zostawiamy w trawie ślady kół. 
Chcemy w tym miejscu zaznaczyć swój sprzeciw. Wolna wypowiedź w przestrzeni miejskiej. 
Ślad obecności. Street art.
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PRZEBIEG WARSZTATU

Startujemy na ulicy Powiśle, przy rzeźbie Ślad Aleksandra Janickiego, która znajduje się na 

placu przed Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Ślad - ogromny odcisk palca Czesława 

Miłosza wypełniony tysiącem zatopionych w nim liter - jest zaproszeniem do rozmowy na te-

mat śladów, które zostawiamy w przestrzeni. Nie tylko jako artyści, także jako jej świadomi 

użytkownicy. Ślad może być naszą wypowiedzią. W parach uczestnik-wolontariusz szukamy 

tego rodzaju znaków, eksplorując plac. Jednym z ciekawszych znalezisk jest wlepka o treści: 

„Lamusów proszę zostawić za drzwiami”.
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Aby dotrzeć do barki Aquarius, musieliśmy zdecydować się na niezamierzony sport ekstremalny 

- zjazd wózkiem w dół bulwaru po trawie i piaszczystych „ścieżkach rowerowych”. Sprawdzona 

na własnej skórze niedostępność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych stała się początkiem 

dyskusji o wyrażaniu swojej opinii w formie street artu oraz o zmianie świadomości architek-

tów i projektantów. Rozpoczęła się od pracy nad zmianą wizerunku osoby niepełnosprawnej  

w znaku graficznym (projekt The Accessible Icon Project). Rozmowę o street arcie umilały kawa 

i deser na pokładzie Aquariusa. Posileni, uczestnicy wraz z wolontariuszami rozpoczęli pracę 

nad własną wypowiedzią, którą chcieliby umieścić na pokonywanych niedawno Bulwarach. 

Nie wszystkie propozycje dotyczyły dostępności przestrzeni dla wózków. Wiele z nich miało  

zaskakujący, humorystyczny i przewrotny charakter. Istotą stało się połączenie krótkiej, istot-

nej treści z mocną formą graficzną. Kartki z hasłami przyczepiliśmy do przygotowanych wcze-

śniej tabliczek.
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Ważnym momentem okazało się faktyczne umieszczenie swojej wypowiedzi w przestrzeni - 

wbicie tabliczek na Bulwarach. Ten punkt na mapie Krakowa oznaczał wzmocnienie poczucia 

sprawczości i wypracowanie krytycznych postaw wobec zastanej rzeczywistości.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy barkę Aquarius, jest jej dostępność dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe, liczne nad  
Wisłą, „otwarte” barki mają bardzo wąskie przejścia i schodki, które uniemożliwiają poruszanie się tam na wózku inwalidzkim. Barka 
Aquarius, mimo dość wąskiego trapu, jest przestrzennie dostosowana dla licznej grupy osób na wózkach. Można jednak skorzystać tylko 
z jej dolnego poziomu, gdyż na drugi prowadzą schody. Usadowiliśmy się wzdłuż dużych, uchylnych okien, przez które mogliśmy podzi-
wiać Wisłę i Wawel.

Bulwar Czerwieński, przy którym cumuje Aquarius, jest natomiast przestrzenią bardzo nieprzyjazną dla osób niepełnosprawnych. Dziwi 
to tym bardziej, że ostatnie prace remontowe prowadzono tam w 2010 roku, kiedy u stóp Wawelu, na ulicy Powiśle, zbudowano nowy bu-
dynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, aspirujący do rangi nowoczesnego, wielofunkcyjnego miejsca przyciągającego turystów. 

Sam dojazd na Bulwar Czerwieński nie stanowi problemu; vis-à-vis hotelu Sheraton znajduje się duży parking, z którego z łatwością 
można się dostać na placyk przed budynkiem Centrum. Tam jednak trzeba podjąć trudną decyzję; osobę na wózku czeka przeprawa pro-
sto w dół trawiastym bulwarem, po wyjeżdżonych, stromych ścieżkach rowerowych albo ponad półkilometrowy, przymusowy spacer do 
mostu Grunwaldzkiego, przy którym znajduje się asfaltowy podjazd. Rachunek jest prosty: aby z parkingu przedostać się na nadwiślański 
deptak i wstąpić na kawę na barce Aquarius, osoba poruszająca się na wózku musi nadrobić kilometr trasy!

My wybraliśmy opcję szybszą, choć niebezpieczną – jedną osobę niepełnosprawną musiało eskortować w dół Bulwaru kilku wolontariuszy

BARKA AQUARIUS PRZY BULWARACH WIŚLANYCH
SCENARIUSZ  |  DOSTĘPNOŚĆ  
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
 Jakimi zmysłami poznawać cukiernię?

IDEA PRZEWODNIA
Wizyta w tętniącej życiem, prawdziwej, nieprzygotowanej na kontakt z widzem przestrzeni  
hali produkcyjnej. W takich warunkach nie sposób całkowicie przewidzieć przebiegu warsz-
tatu, ale jest w tym ogromny potencjał, ponieważ miejsce, ludzie i ich praca tworzą tu  
nierozerwalną całość. Podobnie jak uczta doświadczana wszystkimi zmysłami.
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PRZEBIEG WARSZTATU

Spotykamy się przed halą produkcyjną „Michalskich „ w sercu turystycznego Zabłocia. Chcemy 
podglądnąć proces powstawania smakowitych deserów jednej z najbardziej znanych cukierni 
Krakowa. 

Śladem aromatycznych zapachów udaliśmy się do sali, która spowodowała u wielu z nas 
uśmiech na twarzy, a nawet spontaniczne okrzyki zachwytu. Półki metalowych kontenerów  
i pojemniki dostawcze wypełnione były ogromną liczbą misternie zdobionych ciasteczek i go-
towych, jeszcze ciepłych, spodów do ciast. Mogliśmy się nimi częstować do woli. Piotr nie krył 
entuzjazmu; „Jesteśmy w raju” - napisał na swojej tabliczce do komunikowania. 

Po smakowitym przywitaniu i opowieściach pana kierownika na temat historii firmy zapoznali-
śmy się z fotograficzną dokumentacją tortów artystycznych - specjalności cukierni. Cukiernicy 
nie obawiali się żadnego zleconego wyzwania, a my mogliśmy podziwiać na zdjęciach torty  
o nieprawdopodobnych kształtach i zdobieniach.
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PRZEBIEG WARSZTATU

W głównej hali produkcyjnej mogliśmy śledzić wszystkie etapy cukierniczej pracy. Każdy z pra-
cowników chętnie dzielił się swoją wiedzą i tajnikami zawodu, obserwowaliśmy proces zwija-
nia strudli i misternego dekorowania urodzinowego tortu rzeźbieniami z lukru. W końcu każdy  
z uczestników mógł spróbować swoich sił w pracy produkcyjnej. W duetach z wolontariuszami 
uczniowie wyciskali ciasto na muffinki do przygotowanych form i odpowietrzali widelcem spo-
dy babeczek. Niektórzy zawozili gotowe ciastka do ogromnego pieca w sąsiednim pomieszcze-
niu.

Po tym etapie pracy przyszła kolej na dalszą część degustacji; mogliśmy skosztować szarlotek, 
wuzetek, kremówek i świeżo upieczonej babki drożdżowej. Przy kawie i herbacie rozmawialiśmy 
z pracownikami cukierni, podziwiając ich zręczność i dopytując o szczegóły kunsztu i tajemnice 
zakładu. 
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Nasyceni smakami i zapachami przystąpiliśmy do pracy twórczej, która ucztę zmysłów miała 
oddać w formie kadrów-obrazów. Każdy duet uczestnik-wolontariusz miał za zadanie za po-
mocą aparatu fotograficznego zarejestrować najciekawsze miejsca, sytuacje i osoby w hali 
produkcyjnej. Na kilkanaście minut miejsce słodkich doznań stało się obiektem poszukiwań  
i odkryć badawczych. Zaglądano do lodówek, dokumentowano pracowników przy pracy, przy-
glądano się pięknym maszynom produkcyjnym do mielenia serów i bicia piany z białek. 

Przestrzeń hali produkcyjnej cukierni, jak żadne z innych dotychczasowych miejsc, odkryła 
przed nami swe - na co dzień niedostępne - tajemnice. Uczestnicy zakosztowali tej przestrzeni 
wszystkimi zmysłami, zapisując historie, smaki i zapachy w fotograficznych obrazach.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Budynek w którego wnętrzu znajduje się piekarnia Cukierni Michalscy ze względu na swoja specyfikę i funkcje nie jest przystoso-
wany dla osób poruszających się na wózkach. Mimo utrudnień w dostaniu się do środka i poruszaniu wewnątrz jest on przestrze-
nią niezwykle interesująca i kryjącą wiele sekretów. Przy wejściu nie ma podjazdu dla wózków. Skonstruowaliśmy przy pomocy 
pracowników prowizoryczną platformę dzięki czemu wszystkim udało się wejść do środka. Wewnątrz w miejscach przed halą 
produkcyjną są wąskie korytarze z progami i wąskimi drzwiami. Ponieważ ze względu na specyfikę tego miejsca, w korytarzach 
znajdowały się sprzęty do przechowywania wypieków poruszaliśmy się pojedynczo jeden za drugim.  Hala produkcyjna jest dużą 
przestrzenia, w której znajdują się maszyny do wyrabiania i wypiekania wypieków. Osobną część zajmuje piec, który jest w nie-
wielkim pomieszczeniu z boku hali. Osobno też znajduje się przestrzeń w której pracownicy zdobią ciasta i tworzą niesamowite 
torty. W przestrzeni tej można poruszać się między stołami, ale nie jest to miejsce przystosowane dla osób poruszających się  
na wózkach. Nie było toalety dla osób niepełnosprawnych.
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Kamil, Ewa, Wiktor: 

Domowo, klimat swojski, nie sterylnie. Lodówki pełne ciast, wielki piekarnik. Dobrze było robić zdjęcia, fajnie byłoby 

zobaczyć je wspólnie. Szarlotka, wuzetka, kremówka, drożdżówka, najlepsze były skrawki. Stare, piękne maszyny, jak 

rzeźby. Jedna z nich do pączków, druga do ubijania piany z białek. 

Piotr:

Napisał na tabliczce: „Jesteś w raju”. 

KOMENTARZE
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak przełamać poczucie pustki i opuszczenia w miejscu, które jak żadne inne powinno błysz-
czeć i tętnić życiem?

IDEA PRZEWODNIA
Pracownicy Telewizji Kraków z nostalgią wspominają przeszłość, tętniącą pracą aktorów,  
redaktorów i nagrań. Puste i ciemne studia czekają na lepsze czasy. W taką przestrzeń wkra-
czamy jako zgrana, zżyta ekipa, mająca za sobą kilka tygodni wspólnych odkryć. To dobry 
moment na wprowadzenie konwencji twórczej zabawy, „zabawy w telewizję”, która, mimo 
pozornie lekkiego tonu, wymagać będzie złapania dystansu do siebie i rzeczywistości. 
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Budynek telewizji, ukryty w parku na Krzemionkach, to przede wszystkim ogromna, intrygująca 
przestrzeń, z górującą nad wierzchołkami drzew wieżą telewizyjną oraz labiryntem korytarzy 
wewnątrz. Puste, nieużywane studia nagrań stanowią przykry widok przypominający o prze-
brzmiałej świetności tego miejsca. Jednocześnie kryją one - jak każda opuszczona przestrzeń 
- duży twórczy potencjał.

Pierwsze kroki, za naszym przewodnikiem, panem Romanem Barbaszem, skierowaliśmy do 
miejsca wciąż żywego i bez trudu rozpoznawalnego przez uczestników - studia nagrań Kroniki 
TVP Kraków. Dużo emocji wzbudziło podglądanie ekipy redakcyjnej przy pracy i poznawanie 
sekretów realizacji popularnych wiadomości.

Kolejne odwiedzane studio zaspokoiło ciekawość uczestników w zakresie udźwiękowienia  
i oświetlenia planu zdjęciowego. Po serii dociekliwych pytań Kamila, zainteresowanego tech-
nicznymi szczegółami pracy studia, byliśmy znakomicie teoretycznie przygotowani do podjęcia 
samodzielnego redakcyjnego wyzwania.  

TELEWIZJA KRAKÓW
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Pierwsza część zadania polegała na błądzeniu w labiryncie rekwizytorni, gdzie uczestnicy wraz 
z wolontariuszami mieli wśród setek przedmiotów odszukać te, które oznaczone były logiem 
Muzeum Etnograficznego. Zadanie to wymagało oczywiście wcześniejszego przygotowania 
przez prowadzące, które wśród mnogości zakurzonych rekwizytów ukryły rzeczy z własnych  
i muzealnych zasobów. Zebrane materiały miały służyć dalszej części zadania: stały się bazą 
rekwizytów pomocnych w zaimprowizowaniu własnych programów telewizyjnych. 

Główna część twórczego działania rozpoczęła się w opuszczonym, potężnym studiu przezna-
czonym do nagrań programu Młodzież kontra. Ciemne, puste studio sprawiało posępne wraże-
nie i może właśnie z tego powodu w „kręconych na żywo” programach, które zaimprowizowali-
śmy wraz z uczestnikami, z nieznaną dotąd siłą wybrzmiały rozmach i humor, a także duża doza 
absurdu i umiejętności parodystyczne. Skonstruowane przez nas mini-studio, w którym wyko-
rzystaliśmy podium prowadzącego, oraz miejsce dla audytorium zostało oświetlone dwoma 
reflektorami budowlanymi, które, mimo swej nikłej skali, stworzyły potrzebny nastrój. Mieliśmy 
także kamerę i zestaw mikrofonów, które, niepodpięte, świetnie spełniały swoją rolę „oddawa-
nia głosu” prowadzącym i gościom. 
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Improwizowane programy parodiowały popularne telewizyjne show. Tematem jednego z nich 
były podróże w najdalsze zakątki świata, drugiego - zjawiska paranormalne. Uczestnicy, wo-
lontariusze, opiekunowie i pracownicy MEK z równym entuzjazmem wcielali się w sugerowane 
role: prowadzących, publiczności, świadków, ekspertów oraz gości z amazońskiej dżungli. Klu-
czem był tutaj dystans do siebie i umiejętności parodiowania typowych rozwiązań i zachowań 
świetnie znanych z mediów.

Konwencja zabawy otwiera na wolne od codziennych zahamowań działania. Jest pojemna. 
Improwizując „przed kamerą”, wykorzystaliśmy doświadczenia zdobyte już w projekcie, a także 
wspomnienia i znajomość nas samych - naszych upodobań, słabostek i mocnych stron. 

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Architektura budynku Telewizji Kraków poprzez swoja specyfikę  nie jest dobrze dostosowany do potrzeb osób poruszających się 

na wózkach. Rozwiązania umożliwiające poruszanie się tych osób zostały wprowadzone w późniejszym czasie poprzez dobudo-

wanie nowego podjazdu dla wózków przy wejściu i w holu. Budynek posiada  windę, w której mieścił się jeden wózek z osobą do 

pomocy. Do newsroomu prowadzi długi korytarz a wejście jest bezprogowe dzięki czemu wszyscy uczestnicy bez problemu mogli 

się dostać. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń i studia nie zawsze miały odpowiednio przystosowane wejścia. Rekwizytornia, 

która mieliśmy przyjemność zwiedzić jest wypełniona po brzegi inspirującymi rzeczami jest podzielony na sektory, w których moż-

na było poruszać się ścieżkami między półkami i większymi eksponatami. Toalety były dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

TELEWIZJA KRAKÓW
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Ala, Ewa, Kamil, Piotr, Wiktor: 
Kontakt z krakowskimi mediami zaczęliśmy od Telewizji Kraków. Potem przyjdzie kolej na Radio Kraków. Ośrodek TVP 

Kraków leży w bardzo fajnym miejscu, bo na Krzemionkach, graniczy z parkiem Bednarskiego i stadionem. Warto się 

tam wybrać na spacer.

Pan, który nas oprowadzał, powiedział, że niestety mało co już się tam produkuje poza Kroniką Krakowską. Oprowadził 

nas po newsroomie, studiach, gdzie obejrzeliśmy kamery, reflektory, nagłośnienie, a potem przeszliśmy do rekwizytorni. 

Czego tam nie ma? Był osioł Shrek i popiersie Bieruta, stare telewizory i lodówki, portret Jana Pawła II, antyczne krzesła 

i wiele, wiele innych, nie wiadomo jakiego pochodzenia, rzeczy. Tam zaczęliśmy naszą „grę” - mieliśmy za zadanie od-

szukać rekwizyty oznaczone karteczkami z logo Muzeum Etnograficznego. Z tymi przedmiotami przeszliśmy do studia, 

by nakręcić nasze programy. Basia i Agnieszka z Muzeum wymyśliły dla nas zadanie, które polegało na poprowadzeniu 

dwóch programów typu talk show o podróżach i niezidentyfikowanych obiektach latających. Kamil jako prowadzący 

poradził sobie znakomicie. Gorzej poszło pani Ali. Tak czy siak było niesamowicie wesoło i twórczo. Warto czasami 

przejść na drugą stronę ekranu.

KOMENTARZE
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak wypowiedzieć siebie, gdy trudno mówić?

IDEA PRZEWODNIA
Możliwości radiowego studia nagrań stwarzają okazję do wykonania próby profesjonalnej 
rejestracji dźwięku. Jeśli wydobycie głosu jest trudne bądź niemożliwe, można dać o sobie 
mówić brzmieniu niecodziennych przedmiotów i instrumentów.
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W głównym hallu Radia Kraków czeka na nas pan Grzegorz Bernasik - dziennikarz radiowy, któ-

ry będzie naszym przewodnikiem po radiowym labiryncie. Pierwszym przystankiem jest trzecie 

piętro, gdzie mieści się galeria zdjęć aktorów z archiwalnych słuchowisk. Docieramy tam windą. 

Pan Grzegorz wspomina postaci z fotografii, odmalowując je barwnie, z aktorskim zacięciem. 

Opowiada także o historii Radia Kraków, specyfice architektury budynku i jej wpływie na aku-

stykę. 

W jednym ze studiów koncertowych wyjaśnia nam metody zabezpieczania przestrzeni przed 

pogłosem, tłumaczy wpływ akustyki miejsca na nagrywane w nim słuchowiska i koncerty.  

Poznajemy także triki radiowych teatrów wyobraźni, na przykład mobilną ścianę, za pomocą 

której można uzyskać efekt dźwiękowy przebywania w różnych przestrzeniach, na zewnątrz  

i wewnątrz pomieszczenia, daleko i blisko.
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W studiu nagrań, do którego udaliśmy się z naszym przewodnikiem, mogliśmy doświadczyć 

pracy radiowca „po dwóch stronach szyby”. Część osób poznawała warsztat pracy dźwiękow-

ca, druga grupa nagrywała w tym czasie materiał dźwiękowy. Przed nagraniem pan Berna-

sik przeprowadził z kilkorgiem uczestników gruntowną rozgrzewkę aparatu mowy, potrzebną 

w jak najlepszej artykulacji nagrywanego tekstu. Rejestrowany materiał miał stać się warstwą 

dźwiękową dla potrzeb projektu. 

Pośród zaplanowanych elementów zaskoczyła nas inwencja Kamila, który z pamięci wyrecyto-

wał poruszający fragment prozy.
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Każdy z uczestników miał dokonać dźwiękowej - choć niekoniecznie słownej - autoprezentacji. 

Zadanie polegało na wybraniu z przygotowanego zestawu takiego przedmiotu bądź instru-

mentu, którego dźwięk i brzmienie najbardziej oddawały jego charakter czy też nastrój. Ucznio-

wie w parach z wolontariuszami testowali możliwości dźwiękowe przygotowanych obiektów,  

a następnie po kolei demonstrowali ich brzmienie przed mikrofonem.

W chwili nagrania w studiu słowa i dźwięki mają szczególną moc. Radio jest miejscem, gdzie 

każdy powinien mieć możliwość wybrzmienia.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Budynek Radia został zaprojektowany przede wszystkim pod względem dobrych warunków akustycznych, to znaczy tak, aby zbie-

rał jak najmniej szumów z pełnej rozpędzonych aut alei Słowackiego. Dostępność dla osób niepełnosprawnych nie mogła tu być 

priorytetem ze zrozumiałych względów. Mimo to na każdy poziom dało się wjechać pojedynczo windą  (to znaczy jeden wózek plus 

obstawa). Wewnątrz budynku nie ma do pokonania żadnych progów, a korytarze, choć niezbyt szerokie, pozwalają się swobodnie 

przemieszczać osobie na wózku. Bez większych problemów udało nam się także wjechać do niewielkich pokojów studyjnych, gdzie 

nagrywane są programy. Amfiteatralna sala koncertowa ma wejście od góry, gdzie od razu natrafia się na schody, co stanowi duże 

utrudnienie. Toalety są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

RADIO KRAKÓW
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak wykorzystać otwartą formułę nowohuckiego teatru i nie ograniczać się do roli widza? 

IDEA PRZEWODNIA
Duża Scena Łaźni Nowej to pusta przestrzeń, która mimo braku oświetlenia i scenografii 
kryje w sobie potencjał tego, co może się wydarzyć. Korci. Sala prób i nastrojowa garderoba 
dają przedsmak teatralnego przeistoczenia. Uczestnicy projektu to w dużej mierze aktorzy 
grupy teatralnej „Moje Boje”, którym nie są obce występy sceniczne. Jakie wrażenie wywrze 
na nich nowa przestrzeń teatralna? Do czego zainspiruje? Jakie emocje „wypisze na twa-
rzach”? 

DYGRESJA
Skąd wiemy, że uczestnicy są aktywni teatralnie? Warto zbierać informacje na temat osób 
biorących udział w projekcie, co nie jest zadaniem trudnym, jeśli prowadzone są przez tak 
zaangażowanego nauczyciela, jak pani Alicja Mucha.dają przedsmak teatralnego przeisto-
czenia. Uczestnicy projektu to w dużej mierze aktorzy grupy teatralnej „Moje Boje”, którym 
nie są obce występy sceniczne. Jakie wrażenie wywrze na nich nowa przestrzeń teatralna? 
Do czego zainspiruje? Jakie emocje „wypisze na twarzach”? 
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Pani, która nas oprowadza po budynku, zręcznie odkrywa jego sekrety - istniejące tu dawniej 

warsztaty i pozostałości po nich. Bardziej niż możliwości techniczne sal pociągają nas ukryte 

w opowieści tajemnice.

Twórczy warsztat rozpoczął się dla nas w sali prób, gdzie podczas pokazu slajdów na wła-

sne oczy mogliśmy podziwiać aktorskie wyczyny uczestników naszego projektu na scenie 

Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Potem, wychodząc od maski - symbolu teatru,  

analizowaliśmy emocje wyrażane przez twarz aktora. Pracę nad emocjami rozpoczęliśmy  

od ich klasyfikacji na pozytywne i negatywne. 
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Następnym krokiem było wybranie kolorów, w jakich „widzimy” poszczególne emocje np. czer-

wony to gniew, żółty - wstyd, popielaty - smutek. To ćwiczenie uczestnicy i wolontariusze  

wykonywali w parach. Następnie, w tych samych duetach, udali się do garderoby, gdzie wybra-

ne emocje zostały wymalowane na ich twarzach według powstałych wcześniej indywidualnych 

map kolorów. Nadszedł moment prezentacji emocji na Dużej Scenie teatru.

Pierwszym ćwiczeniem było wspólne, grupowe tworzenie „żywej rzeźby” - czyli pobudzane  

odpowiednią muzyką wyrażanie konkretnych emocji (gniewu, radości),  poprzez ruch ciała  

i mimikę twarzy. 
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Następny krok stanowiła praca w dobranych wcześniej dwójkach. Każda para miała wzmocnić 

emocję namalowaną na twarzy za pomocą układu ciała i mimiki. Pozostali uczestnicy odgady-

wali odgrywaną emocję. Nieoczekiwany efekt specjalny zapewniał naturalny reflektor - stru-

mień światła z lufciku w suficie, który dodawał niezwykłego kontrastu przedstawianej scenie. 

Po tak emocjonujących zadaniach ochłodziliśmy się napojami w kawiarni „Kombinator”.

Kolejny punkt na wytyczanej mapie Krakowa ożył mimo jesiennego uśpienia. Praca z emocjami 

wymagała otwartości, uważności i odwagi. Wzmocniła więź między uczestnikami i wolontariu-

szami, dodając kolejne możliwości do wachlarza twórczej wypowiedzi.  

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Usytuowany po lewej stronie budynku  podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzi do  bocznego wejścia. Podjazd ten jest dość  

stromy i ma dość ostry zakręt, dlatego osoba samodzielne wjeżdżająca wózkiem powinna być asekurowana. Wewnątrz budynku 

trzeba pokonać niewielki odcinek pięknej drewnianej podłogi, która nie stanowi utrudnienia dla wózka.. Dotarcie do sali teatralnej 

nie powinno być problemem. Wszystkie sale i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, nie ma stopni ani wysokich progów. 

Korytarze nie są jednak zbyt szerokie, co może utrudnić płynne poruszanie się przed spektaklem lub po jego zakończeniu. Toaleta 

znajduje się niedaleko sali teatralnej, jest przestronna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

TEATR ŁAŹNIA NOWA
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak wpleść indywidualny rys zadania twórczego w pełen aktywności plan zwiedzania  
lotniska? 

IDEA PRZEWODNIA
Lotnisko to przestrzeń niezwykła. Jest miejscem, gdzie jak chyba nigdzie indziej odczuwa 
się różnorodność i dostępność świata. Wieloetniczność przemieszczających się pospiesznie 
pasażerów, silne emocje towarzyszące powitaniom i pożegnaniom zwracają nasze myśli 
ku ekscytującym podróżom w nieznane, podróżom marzeń. Czasu na twórczą wypowiedź 
będzie niewiele, sekcja edukacji lotniska przygotowała gruntowny plan zwiedzania wraz  
z multimedialnym pokazem, jednak na niewielką walizeczkę z marzeniami czas i miejsce 
zawsze się znajdą.
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Wpadamy w samo centrum lotniskowego ula i natychmiast ogarnia nas niecodzienna ekscyta-

cja. Miejscem zbiórki jest punkt informacyjny terminalu międzynarodowego T1. Pani przewod-

niczka prowadzi nas do sali konferencyjnej, gdzie podczas multimedialnej prezentacji wprowa-

dzi nas w proces funkcjonowania lotniska i charakter pracy jego załogi.

To tutaj, w zaciszu sali konferencyjnej, mamy okazję do twórczego działania. Nieskrępowani 

powietrznymi dystansami ani kwestiami finansów, uczestnicy wraz z wolontariuszami wybiera-

ją miejsca wymarzonych podróży. Przy wyborze sugestywnie pomaga kula globusa, dzięki któ-

rej odległe zakątki świata urzeczywistniają się, stają się osiągalne. Aby uplastycznić wrażenie 

podróży, uczestnicy otrzymują stworzone w procesie recyclingu mini-modele samolotów, któ-

rym nadają indywidualny charakter poprzez zdobienia i dekoracje. Każdy samolot opatrzony 

zostaje flagą państwa, do którego zmierza.
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Ostatni etap podróży w wyobraźni to pamiątka, którą każdy z uczestników przywozi ze swej 

podróży życia. Malutkie rysunki niezwykłych przedmiotów lądują w walizeczkach z pudełek 

od zapałek. Każdy z podróżników prezentuje swój samolot i podróżny bagaż przed kamerą.

Tak wyposażeni, z przedsmakiem rozpoczynającej się właśnie przygody, wyruszamy na zwie-

dzanie lotniska ścieżką pasażera. Otrzymujemy wszystkie niezbędne informacje o odprawie 

biletowo-bagażowej. Zyskujemy cenne wskazówki na temat pomocy, jakie służby na lotnisku 

świadczą pasażerom podróżującym na wózkach. Wiemy, czego nie wolno nam będzie przewieźć 

w bagażu podręcznym, lokalizujemy bramki odprawy pasażerskiej i punkt odbioru rzeczy zagu-

bionych. Najbardziej emocjonującym miejscem na lotnisku jest usytuowany na ostatnim pię-

trze taras widokowy. Ta przestrzeń, zdominowana przez szum silników, otwiera skrzydła marzeń 

wraz z każdym startującym samolotem. 
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Ważnym elementem naszej podróży przez lotnisko było umieszczanie w różnych miejscach  

i kontekstach modeli samolotów i mini-walizek. Fotografowaliśmy je i kręciliśmy krótkie filmy, 

uzyskując zaskakującą zmianę perspektywy i wieloplanowość. Dzięki podróżowaniu z własną 

walizeczką marzeń przestrzeń lotniska zyskała w oczach każdego uczestnika niepowtarzalny 

rys.

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Budynek Portu lotniczego jest bardzo dobrze przystosowany dla osób poruszających się na wózku.  Z każdego pietra parkingu 

można zjechać windą na parter, gdzie korzystając z podjazdów można dostać się na druga stronę w kierunku lotniska. Po przejściu 

na druga stronę i skorzystaniu z podjazdów dla wózków dostajemy się na hale główna lotniska. Wejście do gmachu głównego 

jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, drzwi są szerokie, bezprogowe. Hala główna jest otwarta prze-

strzenią co ułatwia dotarcie do hali przylotów i odlotów. Przejście przez punkt odprawy celnej również jest bezprogowy a bramki 

są bardzo szerokie. Oznaczenia znajdujące się w tej przestrzeni są dobrze czytelne. Korzystając z wind można dostać się z parteru 

na pierwsze piętro gdzie znajduje się część restauracyjna i platforma widokowa. Platforma widokowa jest zaopatrzona w pod-

jazd dzięki czemu osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się na specjalne podwyższenie skąd można obserwować płytę  

lotniska. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KRAKÓW-BALICE
SCENARIUSZ  |  DOSTĘPNOŚĆ 
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak pytanie o wpływ Kantora na współczesną sztukę przekuć w pytanie o wpływ sztuki  
Kantora na współczesnego człowieka?

IDEA PRZEWODNIA
W nowej Cricotece wystawie stałej, prezentującej dzieła Kantora, towarzyszy wystawa 
czasowa, która mieści się w przestrzeni z założenia poświęconej reminiscencjom artysty  
w dziełach współczesnych twórców. Początkowy pomysł odwiedzenia obydwu przestrzeni 
wystawienniczych zmieniamy na działanie i wysiłek twórczy nad własną interpretacją sztu-
ki i myśli Kantora. Nie każdy twórca jest artystą, jednak wartość tworzenia jest - każdora-
zowo - ogromna.

miejskie
dynamo

1  |  2  |  3  |  4  |  5
CRICOTEKA
SCENARIUSZ  |  DOSTĘPNOŚĆ 



miejskie
dynamo

PRZEBIEG WARSZTATU

Przestrzeń i architektura nowej siedziby Cricoteki intrygują. Z poziomu „0”, z którego najwygod-
niej nam się dostać do środka, obserwujemy odbijające się w spodniej, lustrzanej powierzchni 
budynku dachy zabytkowej elektrowni i nasze sylwetki. Niełatwa w odbiorze, intymna twór-
czość Tadeusza Kantora wymaga przewodnika. Będzie nim dla nas kuratorka, pani Małgorzata 
Cybulska-Paluch.

Wystawa stała, prezentująca poszczególne etapy twórczości Kantora i teatru Cricot 2, to miej-
sce, gdzie z dużą intensywnością oddziałują na nas prace artysty i jego idea, której ewolucję 
tłumaczy pani Małgorzata. Przez dłuższy czas oglądamy „maszynę aneantyzacyjną”. Jej funk-
cjonowanie jest dla nas zaskoczeniem - stworzona, by uniemożliwić grę aktorską, w założe-
niu piekielnie hałaśliwa instalacja ledwie się porusza. Obserwacja staje się zaczynem dyskusji: 
czy pełne uruchomienie maszyny, z ryzykiem jej uszkodzenia, pozwalające doświadczyć dzieła 
Kantora zgodnie z jego założeniem, musi ustąpić misji ochrony muzealnej kolekcji? Zdania  
są podzielone. Dyskusja klaruje jednak decyzję - zamiast odwiedzać drugą wystawę, zaty-
tułowaną Nic 2 razy, decydujemy się na podjęcie roli twórcy w działaniu konceptualno- 
plastycznym, inspirowanym myślą Kantora. 
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W tym celu przenosimy się do pustej, jasnej przestrzeni sali edukacyjnej, w której najbardziej 
efektownie prezentuje się architektoniczne założenie budynku, którego szklane ściany oplecio-
ne są rdzawą pajęczyną. O architekturze i zamyśle konstrukcyjnym Cricoteki opowiada nam 
pani Justyna Sławik - koordynatorka sekcji edukacji. 

Zadanie twórcze miało swe źródło w świecie przedmiotów Kantora, czyli w „rzeczywistości naj-
niższej rangi”. Na początek uczestnicy wraz z wolontariuszami określili, co dla nich dziś jest 
przedmiotem codziennym, niezauważanym, bez znaczenia. Zestaw tych przedmiotów skon-
frontowaliśmy z przedmiotami cennymi i wartościowymi. Przedmiotem-tworzywem stał się 
dla nas parasol, jeden z najbardziej inspirujących Kantora „biednych” rekwizytów codzienno-
ści. Podczas pracy twórczej każda z par uczestnik-wolontariusz przetwarzała czarny parasol,  
nadając mu nowe znaczenie. 
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Na zewnętrznej stronie parasola białą farbą  wymalowane zostały hasła, które właściciel chciał-
by komunikować, używając parasola na co dzień. Rozpiętość haseł była znaczna; pojawiły się 
teksty humorystyczne, abstrakcyjne, ale również takie, które skłaniały do refleksji, krytycznie 
komentowały rzeczywistość, były śladem osobowości twórcy. Prezentacja gotowych parasoli 
nabrała charakteru działania performatywnego. Każdy z uczestników ustawiał się do fotogra-
ficznego autoportretu, eksponując parasol, zasłaniając się nim lub traktując go w niezwyczajny 
sposób. 

Działanie z parasolem, jego wizualna i znaczeniowa transformacja otworzyła przestrzeń wypo-
wiedzi na temat relacji ja-świat. Aby znaczenia i konteksty mnożyły się wraz z upływem czasu, 
uczestnicy otrzymali od zespołu MEK duży blejtram z przyklejonym parasolem - zaproszenie  
do kontynuacji działań twórczych, jak chciał Kantor w swoim cyklu Multipart z 1980 roku. 

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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DOSTĘPNOŚĆ

Ten nowoczesny i ciekawy architektonicznie budynek jest też dobrze przemyślany pod kątem dostępności i komunikacji. Tuż 
przed Cricoteką znajdują się dwa duże miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najdogodniejszym sposobem wejścia  
do budynku jest skorzystanie z prostego, niezbyt stromego podjazdu, po dwóch stronach wyposażonego w poręcze. Prowadzi on 
na poziom „0”, z którego obszerną windą można zjechać poziom niżej, do wind, szatni i księgarni. Na poziom „-1” można się też 
dostać bezpośrednio, za pomocą schodołazu przy głównym wejściu obsługiwanym przez pracowników ochrony. My wybraliśmy 
wejście z poziomu „0” dla wygody i oszczędności czasu. Inny schodołaz wyprowadza z poziomu „-1” na poziom „0” do foyer i sali 
teatralnej mieszczących się w starej części budynku. Na każdym piętrze Cricoteki znajdują się duże toalety dla osób niepeł-
nosprawnych, gdzie pomyślano nawet o takim detalu jak regulowane lustro, dzięki czemu można się przejrzeć zarówno stojąc,  
jak i siedząc na wózku. W windzie, w której bez problemu mieszczą się dwa wózki, przyciski są umieszczone na dogodnej wysoko-

ści. Emitowane są w niej także komunikaty głosowe dla osób niewidomych.
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PYTANIE OTWIERAJĄCE
Jak w ciekawy i skondensowany sposób podsumować kilkumiesięczny projekt?  
Jak usłyszeć wrażenia każdego z biorących w nim udział uczestników?

IDEA PRZEWODNIA
Aby przypomnieć sobie odwiedzane miejsca, trzeba jeszcze raz je przeżyć. Opowieści tworzą  
się ze wspomnień, zapamiętanych zabawnych sytuacji, zapisanych komentarzy i spo-
strzeżeń. Każdy z nas doświadczył odwiedzanych przestrzeni w niepowtarzalny sposób,  
a zbiorowe doświadczenie jest sumą pojedynczych odczuć uczestników.
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Po raz drugi spotykamy się w Sali Odczytowej MEK; to przestrzeń naszego  pierwszego spotka-
nia, która spina klamrą wspólny projekt. Naszym zadaniem będzie podsumowanie kilku mie-
sięcy miejskich podróży, odkryć i obserwacji. Wyciągamy wnioski i przypominamy cel projektu, 
który rysuje się nam przed oczami - a właściwie pod stopami i kołami. Na podłodze rozciąga 
się, wytyczona kolorowymi taśmami, wielka mapa Krakowa - tło dla naszych opowieści o mie-
ście. 

Frekwencja dopisała, w powietrzu czuje się podniosły nastrój pożegnania. Podobnie jak pod-
czas całego projektu zależy nam jednak na nieformalnej atmosferze dzielenia się i tworzenia. 
Rozpoczynamy grę, w której uczestnicy mają rozszyfrować odwiedzane w projekcie miejsca 
na podstawie zapamiętanych haseł, własnych zapisanych komentarzy oraz, często podchwy-
tliwych, podpowiedzi. Każdy losuje numer z pytaniami quizu i stara się, korzystając z jak naj-
mniejszej liczby pytań, odgadnąć, o które miejsce chodzi. Quizy nie są łatwe, wzbudzają żywe 
emocje i spontaniczne komentarze. Gracza otaczają szepty rozmów i podpowiedzi, każdy 
pierwszy próbuje rozszyfrować miejsce, w którym usłyszeliśmy hasło „Lamusów proszę zosta-
wić za drzwiami”, to, w którym pojawiła się opowieść o muzyce dla szynszyli, czy to, w którym 
Tomek powiedział, że „było ciasno, przeciąg i nie zdążyliśmy kupić kawy”. 
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Rozszyfrowanie miejsca to pierwsza część zadania. Teraz trzeba odnaleźć je na mapie rozryso-
wanej na podłodze mapie, wśród dziewięciu widniejących na niej oznaczeń „x”. Podpowiedzią 
są tym razem przedmioty kojarzące się z danym miejscem, podwieszone u sufitu nad znakami 
„x”. Mapa się wypełnia, quizy przechodzą w pokaz slajdów - wspólnych zdjęć z odwiedzanych 
przestrzeni, skłaniając do kolejnych wspomnień, komentarzy i anegdot.

Podsumowaniem wspomnień staje się ranking, w którym każdy z uczestników może wybrać 
swoje miejsce-faworyta w trzech kategoriach opisanych w pytaniach: 
- Które miejsce było dla ciebie najciekawsze?
- W którym chciałbyś pracować?
- Które miejsce było najlepiej dostosowane dla osób poruszających się na wózkach?
Uczestnicy wraz z wolontariuszami rozpierzchają się po mapie, aby przyklejać kółka- żetony  
w trzech kolorach, wyrażając tym samym swoje opinie.
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Ostatnim etapem są podziękowania. Dziękują pracownicy MEK, wolontariusze, opiekunowie  
i nauczyciele szkoły nr 11, oraz - najwspanialej - uczestnicy. Piotr przekazuje ekipie Muzeum ob-
raz, Autoportret w stroju etnograficznym, Kamil wzrusza wszystkich mocną i pełną charakteru 
mową pożegnalną. Aby ochłonąć, popijamy kawę, zjadamy ciasta i rozmawiamy o tym, co było, 
i o tym, co jeszcze przed nami. 

Autorki: Barbara Mołas, Agnieszka Nowakowska
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Interaktywny przewodnik po Krakowie Mapa „Miejskie  

Dynamo” stworzono w ramach projektu „Miejskie  

Dynamo”, realizowanego w 2014 roku przez Muzeum 

Etnograficzne w Krakowie w partnerstwie z Zespołem  

Szkół Specjalnych nr 11.

Dziękujemy za współprace uczniom szkoły i nauczycielom.
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