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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”
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TWORZYMY ŚWIAT, W KTÓRYM LUDZIE Z PASJĄ 
DZIAŁAJĄ DLA SIEBIE I DLA INNYCH.
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2014

Zrealizowaliśmy 15 projektów

Współpracowaliśmy z ponad 50 partnerami. 
W tym z ponad 10 partnerami medialnymi

Współpracowaliśmy  
z ponad 50 partnerami

Zorganizowaliśmy 
konferencję 
JASKÓŁKI: 

nowe zjawiska 
w warszawskich 

instytucjach 
i nieinstytucjach kultury

W proponowanych 
przez nas 

działaniach 
bezpośrednio wzięło 

udział ponad 250 
osób oraz ponad 

120 instytucji
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STRATEGIA TOWARZYSTWA Ę

Wśród naszych celów strategicznych pojawiły się:
— Upowszechnianie doświadczeń i metod ę wśród animatorów, młodych twórców, seniorów, 

instytucje kultury i samorządy
— Budowanie silnej społeczności uczestników i absolwentów
— Budowanie roli lidera w obszarze innowacji społecznych i społeczno-kulturalnych dla opinii pu-

blicznej
— Profesjonalizacja organizacji pracy, wolontariatu i staży
— Zmotywowany zespół wymieniający się wiedzą i działający międzyprojektowo
— Wykorzystanie potencjału  i synergii sieci i partnerów ę (inspiracje, uczenie się)
— Kontynuacja kluczowych programów

Zakończyliśmy prace nad strategią stowarzyszenia na lata 2014-2016.
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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Strategia na lata 2014-2016
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WDRAŻAMY!
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LATAJĄCY ANIMATORZY KULTURY
LATAJĄCY SOCJOLOGOWIE
LATAJĄCY CYFROWI ANIMATORZY

— Sieć LAK/LS działa 5 rok
— W 2014 roku liczyła 66 osób (w tym 10 nowych)
— Spotkaliśmy się na zjeździe w Badowie we wrześniu
— Sieć wspierała biblioteki, domy kultury, sekcje wolontariatu zakładane na UTW, Pracownie Oran-

ge, Orliki (po raz pierwszy), organizacje pozarządowe i instytucje, animatorów kultury realizują-
cych projekty w ramach programu Seniorzy w akcji

— Współtworzyliśmy Strefy Innowacji w bibliotekach w całej Polsce, w ramach  których wspie-
raliśmy budowanie dialogu przedstawicieli bibliotek z mieszkańcami i samorządem podczas 
Generatorów Pomysłów

— Uruchomiliśmy nową specjalizację  – Latających Cyfrowych Animatorów
— Upowszechnialiśmy publikację Pomysły do zrobienia zawierającą 87 scenariuszy na działania 

społeczno-kulturalne
— Część z nich przetłumaczyliśmy na języki angielski, rosyjski i portugalski
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20-21 września  / Badów 

50 członków sieci Latających Animatorów i Socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych “ę” wzięło udział w III zlocie animatorów kultury i socjologów, który odbył się w 

Folwarku Badowo pod Warszawą.
Przez dwa dni pracowaliśmy wspólnie nad podsumowaniem czteroletnich działań sieci, na które skła-

dają ponad 200 odwiedzonych miejscowości, 1400 godzin warsztatów oraz 240 przeszkolonych ani-
matorów, a także wypracowywaliśmy pomysły na nowe kierunki rozwoju naszej sieci na przyszłość.

ZLOT w
 Bad

owie
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lat istnienia 
sieci

NAJPOPULARNIEJSZE SPECJALIZACJE: 
Nwsparcie projektu  
Nprzestrzeń publiczna 
Nteatr 
Nfotografia

SPECJALIZACJE NIETYPOWE 
Nzabawki optyczne
Nkaligrafia
Ngry planszowe
Nzabawki optyczne
Nzmysły
Nmieszkanie
Nspacery badawcze
Nmedialab

5
lotów wspierających uczestni-
ków projektów oraz instytucje246 rodzajów instytucji kultury: domy kultury, biblioteki, muzea, pracownie 

Orange, Uniwersytety Trzeciego Wieku,organizacje pozarządowe, Orliki7
członków i członkiń w 3 specjalizacjach 
(LAK/LAS/Latający Cyfrowi)66+ =48 18

Nnajwięcej lotów w województwie: 
mazowieckim (ok. 29), wielkopolskim (ok. 12), 
lubelskim i dolnośląskim (ok. 11j)

LOTY

Nnajmniej lotów w:  
świętokrzyskim (0), warmińsko-
mazurskim i opolskim (2)

Nnajdalszy lot poza 
granicami Polski: 
Lwów (384 km)

Nnajdalszy lot w 
granicach Polski: 
Stępnica (602 km)

Nnajbliższy lot: Warszawa, Instytut 
Teatralny (1,2 km od Mokotowskiej 55)

Nnajbliższy lot poza granicami 
Warszawy: Buraków gm. Łominaki 
(15,8 km)

Nnajdłuższy lot:  
6 dni (Niemcza i Czarny Bór)

Nkażdy członek sieci był 
średenio na 3,8 lotu

Njeden lot to średnio ok. 440 km  
(tam i z powrotem)

N5 scenariuszy przetłumaczonych na język portugalski
N5 scenariuszy przetłumaczonych na język rosyjski
N5 scenariuszy przetłumaczonych na język angielski
Nnajczęstsze tematy manuali: integracja (40), przestrzeń publiczna (32), 

tożsamość lokalna (25), młodzież (25), seniorzy (24)
N1 aplikacja mobilna

MANUALI87
NGO/INSTYTUCJE
4 loty

BIBLIOTEKI
30 lotów w bibliotekach / 13 lotów  
w projektach Młodych Menedżerów Kul-
tury w bibliotekach / 5 lotów w ramach 
Generatora Pomysłów / w sumie 48 lotów 
do bibliotek

SENIORZY W AKCJI
83 wizyty wspomagające projekty  
Seniorzy w Akcji oraz sekcje  
wolontariatu UTW

DOMY KULTURY
10 lotów w dk na mazowszu / 3 lotów  

w ramach działaności odpłatnej  
/ 28 lotów w ramach dom kultury+  

/ w sumie 41 lotów do domów kultury

PRACOWNIE ORANGE
36 lotów

ORLIKI
26 lotów

MUZEA
8 lotów

8
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KONTYNUUJEMY I ROZWIJAMY DZIAŁANIA 
MIĘDZYPOKOLENIOWE 

— 4 duże projekty budujące współpracę międzypokoleniową skierowanych do osób 50+: Archi-
pelag Pokoleń, Seniorzy w akcji, UTW dla społeczności, Zoom na Rady Seniorów

— wzięło w nich bezpośredni udział w sumie ponad 100 osób 
— w programie UTW dla społeczności wzięło udział 20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz 

powstało 10 sekcji wolontariatu 
— Program Seniorzy w akcji znalazł się w zaszczytnym gronie 20 finalistów europejskiego kon-

kursu Social Innovation in Ageing – The European Award. Konkurs został ogłoszony, aby 
promować i wspierać innowacje społeczne w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się 
w Europie.

— współtworzyliśmy publikacje Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: „Dialog międzypokoleniowy. 
Między ideą a praktyką” oraz „O sposobach mówienia o starości”

— Zaangażowaliśmy się w prace Komisji Konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz spo-
łecznego uczestnictwa osób starszych”
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KONTYNUUJEMY DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI MEDIALNEJ
— WARSZAWA LAB

— Uruchomiliśmy nowy, multimedialny projekt, w którym film, fotografia i nowe media służą do 
odkrywania i zmieniania Warszawy

— Zaprosiliśmy do niego młodych Warszawiaków w wieku 13-18 lat, uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych

— Od października biorą udział w cyklu weekendowych spotkań, stając się miejskimi dzien-
nikarzami społecznymi i cyfrowymi aktywistami

— w 2014 roku odbyły się sesje warsztatowe nt. Kto zmienia miasto?, Co pamięta miasto?, 
Kim są Warszawiacy?

— działania projektu są kontynuowane w roku 2015
— Efekty pracy na interaktywnej mapie miasta i w cyfrowym archiwum opowieści o stolicy  na 

stronie www.warszawalab.e.org.pl
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WSPIERAMY MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
— LABORATORIUM POMYSŁÓW 

— wsparliśmy realizację 10 pomysłów dla Warszawy. O wszystkich przeczytać można na stro-
nie www.e.org.pl/laboratorium-pomyslow-spis-projektow/ 

— udało się nam wyłowić bardzo różnorodne tematycznie projekty, m.in. oddolne laboratorium 
biochemiczne, warsztaty fotograficzne dla dorosłych autystów, konsultacje społeczne placu 
zabaw dla dorosłych czy wspólne gotowanie z bywalcami warszawskich bazarów

— do programu zaprosiliśmy pierwszą laborantkę seniorkę – realizatorkę projektu Urodziny Ka-
mienicy

— zrobiliśmy ewaluację po 6 latach trwania projektu, co otworzyło nam oczy na wiele spraw 
oraz pokazało siłę projektu

— dzięki ewaluacji rozwinęliśmy formułę programu i w roku 2015 realizujemy go mimo, że nie 
dostaliśmy dotacji

— skalujemy pierwszy projekt w „ę” w sformalizowany sposób - Tak ją widzę
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WSPIERAMY MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
— ARCHIPELAG POKOLEŃ

— w partnerstwie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych zrealizowaliśmy kolejną edy-
cję Archipelagu Pokoleń

— w roku 2014 w wykładach, konwersatoriach i warsztatach podczas kursu wzięło udział  
40 osób, w tym wiele po raz kolejny

— w trakcie zajęć dyskutowaliśmy tematy związane z popkulturą, sztuką współczesną, modą, 
dizajnem czy genderem. Najwięcej emocji w uczestnikach kursu wzbudziło zagadnienie mody 
i ubioru.

— Archipelagowiczów zaprosiliśmy do zgłębienia zagadnień performance’u jako jednej z form dzia-
łań teatralnych. Sami mogli sprawdzić się w konkretnych zadaniach aktorskich, czy przekroczyć 
bariery, które stawia ciało.

— W trakcie warsztatów fotograficznych spojrzeli na fotografię jako narzędzie do krytycznego opi-
sywania rzeczywistości

— Podczas akcji podsumowującej zaprosili gości Muzeum Sztuki Nowoczesnej do przyjrzenia się 
temu, czym jest prywatność i w jaki sposób można ją dokumentować

— We współpracy z Muzeum Woli podjęliśmy także próbę zapoznania seniorów z wolontariatem 
w kulturze
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PATRZYMY NA WSCHÓD

— w efekcie działań z lat poprzednich, na zaproszenie Centre for Cultural Management, zawitali-
śmy do Lwowa (Ukraina), gdzie prezentowaliśmy nasze doświadczenia pracownikom sektora 
kultury

— w październiku odwiedziliśmy Mińsk i Witebsk (Białoruś), gdzie prowadziliśmy warsztaty dla 
młodych menedżerów filmowych i teatralnych w ramach inauguracji Szkoły Art Lidera oraz na 
zlecenie Fundacji Batorego monitorowaliśmy grantobiorców Fundacji na Białorusi

— w Serocku (Polska) prowadziliśmy warsztaty nt. publikacji Pomysły do zrobienia dla uczestni-
ków polsko-rosyjskiego seminarium kontaktowego Budujemy partnerstwo

— w przestrzeni Towarzystwa „ę” w Warszawie gościliśmy grupy z Białorusi i Gruzji, prezentując 
nasze narzędzia i metody

— nowy kierunek działań to Mołdawia, do której zawitaliśmy z wizytą studyjną na początku roku 
2015

Rok 2014 to również okres intensywnego badania wątków 
wschodnich 
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PROJEKTY I DZIAŁANIA
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SENIORZY W AKCJI

PARTNERZY ORAZ FINANSOWANIE: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

W ramach programu Seniorzy w Akcji ogłosiliśmy VII edycję konkursu dotacyjnego. Wsparliśmy realizację aż 33 projektów 
prowadzonych samodzielnie przez Animatorów 60+ lub pary międzypokoleniowe w różnych częściach Polski – w du-
żych miastach, miasteczkach i na terenach wiejskich.

Między innymi projekt „Od radia do ipoda” z Dobczyc, w ramach którego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefy Bergelów-
ny międzypokoleniowe zespoły spotykają się i pracują nad zbudowaniem swoich unikalnych radioodbiorników.

Inicjatorami projektu są pan Ryszard Dulski – znawca technologii radiotechnicznej, właściciel imponującej kolekcji historycznych 
odbiorników radiowych i radiokomunikacyjnych oraz Paweł Piwowarczyk – dyrektor Biblioteki, w której nigdy nie jest ani nudno, 
ani pusto.

Obaj panowie, wraz z blisko 60 Animatorami – autorami nagrodzonych inicjatyw – wzięli udział w cyklu zaproponowanych przez 
nas warsztatów. Przez 3 czerwcowe dni dopracowywali swój pomysł, szukali inspiracji i nowatorskich rozwiązań. 2-dniowe 
warsztaty w listopadzie posłużyły wymianie doświadczeń i podzieleniu się pierwszymi sukcesami. Był to również czas na roz-
mowy o trudnościach, jakie pojawiły się w trakcie podejmowanych działań.

Obecnie projekty odwiedzają trenerzy z sieci LAK/LS. Dzięki przeprowadzonej superwizji tych wizyt do projektów seniorskich, 
lepiej rozpoznajemy potrzeby i przygotowujemy się do wspierania projektów realizowanych przez osoby starsze.

Efekty naszych całorocznych działań to 1681 godziny szkoleń i warsztatów; 42 wystawy i 37 spektakli, happeningów; 
14 stron internetowych; 22 publikacje, 15 materiałów filmowych, 23 konkursy.
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ZOOM NA RADY SENIORÓW

PARTNERZY: Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”

FINANSOWANIE: Fundusze EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” Fundacji im. Stefana Batorego

Od kwietnia wraz z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych “Na Miejscu” 
prowadzimy partnerski projekt . 

Opracowaliśmy raport z wynikami badania „ZOOM na Rady Seniorów”, którego celem było przyjrzenie się gminnym ra-
dom seniorów w Polsce, rozpoznanie czym się zajmują i jak działają. Współpracujemy także bezpośrednio z 3 radami seniorów: 
Prudnicką Radą Seniorów, Elbląską Radą Seniorów oraz Społeczną Radą Seniorów Miasta Lublin. 

Od października 2014 roku w tych trzech miastach z radami seniorów prowadzimy działania animacyjno-diagnostyczne. Przed 
nami  kolejne warsztaty i konsultacje społeczne.

Członkowie Rad Seniorów i ich lokalni partnerzy poznają m.in. technikę spacerów badawczych, mapowania przestrzeni,  na-
rzędzia badania potrzeb osób starszych, organizowania i prowadzenia dyskusji. Rady seniorów poznają także narzędzia mo-
nitorowania procesu wdrażania wyników konsultacji oraz pozyskiwania funduszy na realizację zaprojektowanych rozwiązań za 
pomocą crowdfundingu. 
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UTW DLA SPOŁECZNOŚCI

PARTNERZY I FINANSOWANIE: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Kontynuujemy współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. W 2014 roku realizowaliśmy dwie edycje programu. 

W pierwszej wsparliśmy powstanie grup wolontariatu na 10 Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które wcześniej brały udział w 
cyklu naszych szkoleń. Na jesieni uruchomiliśmy drugą edycję, do której zaprosiliśmy kolejne 10 Uniwersytetów. 

Proponujemy im cykl warsztatów w trakcie których dzielą się doświadczeniami z dotychczasowego przebiegu prac, zdobywają 
nową wiedzę z zakresu umiejętności liderskich, diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności oraz pozyskiwania funduszy.

W ramach programu promujemy wśród osób starszych ideę zaangażowania na rzecz społeczności lokalne.
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MŁODE MENEDŻERKI KULTURY

FINANSOWANIE: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kolejnej edycji programu zaprosiliśmy 10 menedżerek kultury z całej Polski do uczestnictwa w wieloetapowym programie. 

Pierwszym był 10 dniowy pobyt w Warszawie, w ramach którego odbyły się liczne warsztaty oraz job shadowing z jedną z 
zaproszonych mentorek. Uczestniczki miały szansę obserwować ich metody pracy, poznawać od środka działanie instytucji, a 
przede wszystkim – czerpać z indywidualnych rozmów i konsultacji. 

Po powrocie do swoich miejscowości miały za zadanie stworzenia strategii rozwoju swoich instytucji i organizacji.  
Wspieraliśmy je we wdrażaniu tych rozwiązań. Uczestniczki korzystały z coachingu, konsultacji, w odwiedziny przyjechały do 
nich mentorki oraz animatorzy i socjologowie z sieci LAK/LS. 
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PRACOWNIE ORANGE
GENERATOR POMYSŁÓW
STREFA EKSPERYMENTU
PARTNERZY I FINANSOWANIE: Fundacja Orange oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Rok 2014 to kolejny etap rozwoju sieci Latających Animatorów Kultury. Rozbudowaliśmy naszą sieć o nową specjalizację La-
tających Cyfrowych Animatorów. Dotarliśmy do 10 nowych osób, którzy po specjalistycznych warsztatach wzięły udział w pro-
gramie lotów do Pracowni Orange (program realizowany dzięki współpracy z Fundacją Orange). W tym roku odwiedziliśmy 
10 Pracowni z całej Polski: w Zajączkowie, Radzyniu Podlaskim, Czerniejowie, Cieszanowie, Pobiedziskach, Gaworzycach, 
Bobrownikach, Ryczywole, Załasowej i Otłocznie. Do połowy z nich poleciały pary złożone z członków sieci Latających Anima-
torów oraz nowych osób o specjalizacji cyfrowej. 

Na wiosnę rozpoczęliśmy też współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy programie Stref Innowacji. 
W 5 wybranych bibliotekach, w których powstały Strefy Innowacji: w Grodzisku Mazowiecki, Wieliczce, Oświęcimiu, Jarocinie 
i Piekarach Śląskich realizowaliśmy program Generator Pomysłów dla bibliotek. Generator pomysłów to autorska metoda 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” realizowana w formie 24 godzinnych warsztatów generowania pomysłów. W przypadku 
współpracy z bibliotekami warsztaty poprzedzone zostały 3 dniową diagnozą lokalną, potem etapem zbierania pomysłów, aż 
wreszcie zakończone dwunastogodzinnymi warsztatami, których efektem były wygenerowane pomysły. W każdej bibliotece od-
było się głosowanie i najlepszy pomysł został nagrodzony grantem na realizację. W całym procesie od diagnozy do warsztatów 
włączane były zespoły bibliotek, a członkowie sieci LAK i LAS pełnili funkcję trenerów, badaczy i opiekun Stref.

Zostaliśmy również zaproszeni do wsparcia bibliotekarzy i bibliotekarek, którzy w ramach konkursu Strefa Eksperymentu 
organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowali śmiałe pomysły na działania społeczne.

Pracowaliśmy przede wszystkim w modelu coachingu indywidualnego, polegającym na intensywnej rozmowie skoncentrowa-
nej  na poszukiwaniu rozwiązań. Sesje odbywały się w większości telefonicznie. Były momentem zatrzymania się i refleksji nad 
podejmowanymi działaniami. Największym wyzwaniem dla osoby biorącej udział w coachingu jest odpowiedzenie sobie na po-
zornie banalne pytanie: „Czego chcesz?”. Rolą coacha jest towarzyszenie i umiejętne zadawanie innych otwartych pytań, które 
pomogą dotrzeć rozmówcy do „sedna sprawy”.
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ORLIKI

PARTNERZY I FINANSOWANIE: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Wiosną i latem członkowie naszej sieci Latających Socjologów prowadzili też badania na orlikach. Był to program realizowany 
przy współpracy z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej. Latający odwiedzili 90 orlików zlokalizowanych w województwie 
dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Z każdej wizyty powstał raport, a główne rekomendacje mają posłużyć Fun-
dacji do zaprojektowania przyszłorocznych działań na orlikach, skierowanych głównie do odbiorców i animatorów orlików.

Podstawowe wnioski z badań dotyczą roli orlika jako potencjalnego miejsca spotkań dla mieszkańców reprezentujących różne 
grupy społeczne. Orliki mają duży potencjał bycia lokalnym centrum promowania sportu powszechnego. W dużej 
mierze to co dzieje się na orliku zależy od kompetencji i pomysłów animatora – lokalnego lidera sportowego oraz zaangażowa-
nia w działania i wykorzystania potencjału orlika przez jednostkę nim zarządzającą. W tym celu jednak konieczna jest zmiana wi-
zerunku orlika - wprowadzenie większej różnorodności wśród osób i grup korzystających z niego, sieciowanie orlików i wymiana 
dobrych praktyk dotyczących możliwych aktywności na orliku oraz współpraca z samorządem. Orlikowy potencjał jest ogromny 
i wymaga tylko uruchomienia. Sportowe kino plenerowe, joga dla seniorów, czy międzypokoleniowy rajd rowery to wydarzenia, 
które mogą na stałe zagościć w harmonogramie tych obiektów.
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REMMAPING EUROPE / RADICAL DEMOCRACY I I II

PARTNERZY: Europejska Fundacja Kultury, ZEMOS 98, Brytyjski Instytut Filmowy, MODE Istambuł

FINANSOWANIE:  Komisja Europejska, Europejska Fundacja Kultury, Open Society Initiative for Europe

Kontynuujemy zaangażowanie w międzynarodowej sieci Doc Next Network.

Po ponad dwóch latach intensywnych działań zakończyliśmy projekt Remapping Europe, w którym badaliśmy narzędzia i kon-
cepcje remiksu mediów jako sposobu na dekonstrukcję dominujących wizerunków migrantów w społeczeństwach europej-
skich. 

Efektem tych badań jest anglojęzyczna publikacja “REMIXING EUROPE”. W jaki sposób portretowani są migranci w main-
stemowych europejskich mediach? Jaki ma to wpływ na ich postrzeganie? Jak w związku z tym widzimy Europę i jaką chcemy 
ją widzieć w przyszłości? Jakie perspektywy mają przed sobą migranci? „Remixing Europe” to publikacja, w której staramy się 
opowiedzieć choćby na część tych pytań.

Jak ujął jeden z  europejskich reżyserów, Harun Farcoki: „Na obrazy trzeba uważać w równym stopniu, co na słowa”. 
Nie istnieje coś takiego, jak czysty, nieskażony obraz: każdy prowokuje wiele kolejnych obrazów, gestów, myśli, 
idei, uprzedzeń oraz sposobów patrzenia. Ta publikacja, niekonwencjonalna zarówno w formie jak treści, stawia sobie za 
cel dekonstrukcję i poddanie debacie niektóre z dominujących obrazów migrantów w Europie, w szczególności w Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Turcji i Polsce.

Na fali tej dyskusji w pierwszej połowie roku zrealizowaliśmy pierwszą edycję programu Radical Democracy. W jego ramach 
współtworzyliśmy międzynarodowy konkurs na społecznie zaangażowane  video, komentujące ideę współczesnej demokracji 
oraz  sposób, w jaki po jej narzędzia sięgają twórcy audiowizualni. Spośród ponad 200 prac nadesłanych z całej Europy, 
międzynarodowe jury nagrodziło 10, a uroczyste wręczenie nagród odbyło się w maju w ramach festiwalu Planete Plus Doc.

Jesienią uruchomiliśmy kontynuację tego działania – program Radical Democracy – Reclaiming the Commons, który za przed-
miot dyskusji objął to, co stanowi wspólne dobro obywateli. Wraz z lokalnymi partnerami przygotujemy kampanię na ten temat. 
Równoległe działania tego międzynarodowego projektu odbędą się w Turcji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.



29

TOŻSAMOŚCI ODZYSKANE. INTERWENCJE
CROWDFUNDING

FINANSOWANIE:  Muzeum Historii Polski, środki 104 osób, które włączyły się w finansowanie projektu w ramach akcji na 
portalu PolakPotrafi.pl

Kontynuowaliśmy projekt Tożsamości Odzyskane. 

W 2014 roku grupa zaprzyjaźnionych twórców i animatorów zainteresowała się czterema miejscowościami, których historia 
związana jest z trudnym i złożonym doświadczeniem powojennych przesiedleń. W bieszczadzkiej Terce, w Zanowiniu 
nad Bugiem, w Kotli na Dolnym Śląsku i w Lemierzycach u ujścia Warty zrealizowali twórcze działania z udziałem 
mieszkańców. Młodsi wzięli udział w warsztatach polegających na odszukiwaniu historii i śladów związanych z przesiedleniami 
Polaków, Ukraińców, Łemków i Niemców – pracowali z mapami, fotografiami, roślinami, zbierali opowieści swoich sąsiadów. 
Starsi zostali zaproszeni do podzielenia się wspomnieniami i sposobem rozumienia powojennych wydarzeń. Działania toczyły 
się wokół konkretnych śladów – ewangelickich nagrobków, chachłackich pieśni, doliny po wysiedlonej wiosce, muralu. 

W efekcie powstały spoty dokumentujące działania, scenariusze działań edukacyjnych oraz cztery autorskie projekty 
– fotokast, wideopocztówki, cykl fotografii oraz esej reportersko-fotograficzny.

Wszystkie dostępne na stronie projektu: www. tozsamosciodzyskane.e.org.pl
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MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY

PARTNERZY: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Innovatika, Grzegorz Le-
wandowski

W roku 2014  wraz z Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Innovatiką i 
Grzegorzem Lewandowskim zainicjowaliśmy powstanie miejsca dedykowanego innowacjom społecznym. Marzy nam 
się miejsce, w którym spotkają się ludzie chcący szukać (wspierając się wzajemnie) rozwiązań dla mnożących się wokół spo-
łecznych wyzwań – zwłaszcza tych ważnych dla miasta. Dla miasta w ogóle, a dla Warszawy, w szczególności. Wierzymy, że 
uda nam się tu wspierać praktyczne pomysły i przedsięwzięcia odnoszące się do realnych społecznych wyzwań. Innowacje są 
dla nas środkiem – nie celem. 

Chcemy, aby przestrzeń pozostała otwarta dla każdego, kto zaciekawiony tym miejscem zechce wejść tu wprost z ulicy (i może 
kiedyś zostać na dłużej). Inną jej część pragniemy dedykować codziennej, indywidualnej i grupowej pracy członków klubu czy 
kolektywu innowatorów. 
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MIASTO I OGRÓD

PARTNERZY: BMW i, Stowarzyszenie Art-Animacje, BioBazar, Grąbczewscy

Miasto i Ogród był otwartą dla wszystkich zieloną przestrzenią w centrum miasta. Na terenie dawnej Fabryki Norblina 
powstał społeczny ogród miejski, w którym regularnie odbywały się spotkania, warsztaty i koncerty.  Było to miejsce otwarte 
na osoby szukające sposobu na życie w mieście w zgodzie ze środowiskiem, spragnionych kontaktu z ogrodnic-
twem, zainteresowanych poznawaniem różnorodnych gatunków kwiatów, warzyw i jadalnych roślin. Przez całe lato 
i wczesną jesień, można było brać udział w spotkaniach edukacyjnych i wydarzeniach poświęconych m.in. nowoczesnemu 
eko-ogrodnictwie i tradycyjnym metodom upraw. Jako partnerowi społecznemu projektu zależało nam na włączeniu w działania 
ogrodu lokalnej społeczności, uczniów pobliskich szkół, seniorów i wszystkich osób, które mają ochotę zaangażować się w 
długofalowe działania na terenie dawnej Fabryki Norblina.
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1% / ANIMATOR IN RESIDENCE / STAŻ W KULTURZE

W drugiej połowie października odbyła się czwarta odsłona programu Animator in residence. W tym roku swoje działanie 
animacyjne pod hasłem “Miejsca kultury” w ramach dwutygodniowej rezydencji realizowała Natalia Gołubowska z Wołowa. 
Animatorka wszystkie napotkane na swojej warszawskiej drodze osoby zachęcała do stworzenia razem z nią autorskiej definicji 
współczesnej instytucji kultury. 

Ze zbioru pojedynczych haseł (autentyczność, przestrzeń, współtworzenie, symbol, etc), obrazów i spisanych odręcznie myśli 
powstała prosta i niezwykle wciągającą publikacja o charakterze zinu, czyli zaprojektowanego w oparciu o technikę 
kolażu, nieprofesjonalnego czasopisma dystrybuowanego niezależnie. Zin została rozdany napotkanym na warszaw-
skich ulicach przechodniom.

Drugą częścią programu był udział animatorki w grudniowej konferencji Jaskółki – nowe zjawiska w warszawskich insty-
tucjach kultury, gdzie zrealizowała w przerwach między warsztatami odbywającymi się na konferencji autorska akcję konty-
nuującą wcześniejsze działania.

Sama Natalia tak pisze o swoim pobycie: „Myślę, że możliwość stworzenia własnego projektu oraz zrealizowania go na miejscu 
daję dużą możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, ale i zaangażowania innych oraz odbioru tworzonego działania. Daje 
możliwość interakcji, konfrontacji, opinii wpływając tym samym na efekt końcowy projektu.” Dzięki doświadczeniom zebranym 
podczas realizacji projektu Natalia  uruchomiła Pracownię Twórczą w lokalnym ośrodku kultury w Wołowie.

Stworzenie miejsca pracy i wzmacnianie kompetencji kadr kultury. Również na jesieni zorganizowaliśmy  płatny 3 mie-
sięczny staż z zakresu promocji i działań PR w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych ę. Zaprosiliśmy do współpracy Dorotę Pabel, 
studentkę Akademii Sztuk Pięknych, z którą kontynuujemy współpracę również w tym roku. Dorota w trakcie stażu miała moż-
liwość skorzystania indywidualnego mentoringu oraz rozwijania swoich umiejętności przez doświadczenie.

Działanie Natalii Gołubowskiej w ramach programu Animator in residence 2014 oraz staż z zakresu promocji i PR zostały sfinan-
sowane dzięki darczyńcom, którzy przekazali 1% swojego podatku na działania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.
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JASKÓŁKI — NOWE ZJAWISKA W WARSZAWSKICH INSTYTU-
JACH I NIEINSTYTUCJACH KULTURY

PARTNERZY: Marzyciele i Rzemieślnicy

FINANSOWANIE: Biuro Kultury m.st. Warszawa

Za nami także konferencja JASKÓŁKI poświęcona badaniu nowych zjawisk w warszawskich instytucjach i nieinsty-
tucjach kultury. Pomysł na nią zrodził się z poczucia, iż kultura w Warszawie zmienia się szybciej niż myślenie o niej. 
Dawno wyszła już z murów instytucji i teraz przekracza inne bariery – rośnie z dołu do góry, wciąga mieszkańców, generuje 
nowe typy wiedzy. 

Zadaliśmy sobie pytanie czym jest instytucja kultury w dzisiejszej Warszawie. Szukając na nie odpowiedzi zaprosiliśmy Latają-
cych Socjologowów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“, by odwiedzili 12 miejsc kultury w Warszawie. 

Podczas konferencji prezentowaliśmy wyniki badań z lotów oraz wspólnie z Państwem badaliśmy takie tematy jak alternatywne 
finansowanie, przestrzeń, produkowanie wiedzy, samoorganizacja, nowe i nowsze trendy w instytucjach i nieinstytucjach kultury. 

Wiedza zebrana w ramach przeprowadzonych przez nas badań pomoże wzbogacić aktualny obraz warszawskiej kultury, z 
którego będą mogli skorzystać wszyscy aktywnie działający na jej polu, a także urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie polityki 
kulturalnej. 

Efekty badań i konferencji zebraliśmy w publikacji, która ukaże się w czerwcu 2015.
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TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę” 
ul. Mokotowska 55 m. 50 
00-542 Warszawa

GODZINY OTWARCIA BIURA: 10:00 - 17:00, pon. – pt.
TEL: (22) 22 43 490 (22) 22 43 592, (22) 396 55 16, (22) 396 55 19
FAX: (22) 627 46 41
E-MAIL: biuro@e.org.pl
NIP: 529-16-47-110
REGON: 017475000

POMÓŻ NAM ZMIENIAĆ ŚWIAT NA TROCHĘ LEPSZY!

PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU.  
Wpisz nasz numer KRS 0000084092 do swojego PITu. 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ na nasze konto:  
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,  
271440110100000000014751077

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”   
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TWÓJ 1% W DOBRYM TOWARZYSTWIE!
KRS 0000084092
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www.e.org.pl


