




„Odczuwając, doświadczamy świata 
 i siebie w świecie”

Erwin Straus



Na początek
 Na wstępie chcemy Cię zaprosić do tego, byś na chwilę przywołał/-a w swoich myślach Twoje ulubione 
miasto. Przypomnij sobie to miasto, a następnie- pomyśl o chętnie odwiedzanej przez Ciebie ulicy w tym mieście. 
Aby jeszcze bardziej skoncentrować swoje myśli, wyobraź sobie pewien charakterystyczny zaułek tej ulicy: może 
będzie to brama, może wejście do kawiarni, może szerokie schody- co tylko chcesz. A teraz spróbuj krótko opisać 
to Twoje obecne wyobrażenie tego miejsca. Możesz zrobić to tutaj:

 Udało się? Jeśli tak, zwróć teraz uwagę na to, który ze zmysłów odegrał najwyraźniejszą rolę w Twoim 
wyobrażeniu: zmysł wzroku, słuchu, zapachu czy dotyku? Czy pojawił się w Twoich myślach jakiś uliczny dźwięk? 
Czy przypomniał Ci się jakiś zapach charakterystyczny dla tego miejsca? Czy na myśl o tej przestrzeni wspomniałeś 
coś, co w niej dotykałeś (bądź o co się potknąłeś?). Pozwól, że uprzedzimy Twoją odpowiedź: prawdopodobnie 
przypomniały Ci się same obrazy tego miejsca; prawdopodobnie najwięcej do powiedzenia o Twojej ulubionej 
ulicy miał teraz zmysł wzroku. Nic w tym dziwnego- świat bombarduje nas obrazami ze wszystkich stron. Dzisiaj 
wystarczy patrzeć, żeby zdobywać najważniejsze dla nas informacje.

 Nic zatem dziwnego, że na hasło: „przypomnij sobie ulicę”, najprawdopodobniej wyobraziłeś/aś sobie pewną 
fotografię tej ulicy.
 A czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wspominają odwiedzane przez siebie miejsca osoby niewidome



Kilka najważniejszych informacji o projekcie 
„Miasto z (po)mysłami”
 W projekcie „Miasto z (po)mysłami” połączone zostały doświadczenia osób niewidomych 
i słabowidzących z osobami widzącymi po to, by wspólnie stworzyć „multimedialną pocztówkę miejsca” na 
mapie Lublina. Innymi słowy: podjęliśmy próbę opisania jednej z ulic Śródmieścia- ulicy Kowalskiej- 
za pomocą wszystkich naszych zmysłów!
 Do współpracy zaprosiliśmy dzieci i młodzież słabowidzącą i niewidomą ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (8 
osób) oraz gimnazjalistów, licealistów i studentów. Uczestnicy stanowili ogółem 16 osób.
 W realizację i przebieg projektu zaangażowanych było jednak o wiele więcej osób, a wśród nich 
grupa inicjatywna, wolontariusze oraz osoby prowadzące warsztaty (dziennikarz, poeta, artysta-malarz, 
fotograf, operator kamery oraz psycholog i pedagog). Wspierały nas również lubelskie instytucje i organizacje 
pozarządowe.
 W ciągu miesiąca uczestniczyliśmy w cyklu warsztatów z zakresu: historii mówionej, nagrywania 
dźwięku, kręcenia filmów, pisania, fotografowania oraz street-artu. Pod okiem specjalistów mieliśmy 
okazję dowiedzieć się, jak archiwizować nasze zmysłowe doświadczenia, wykorzystując słowo, obraz oraz 
nowe technologie, a także w jaki sposób dobierać i gromadzić materiały multimedialne.
 Warsztaty były etapem przygotowującym do tego, co miało nastąpić później, czyli do zajęć 
praktycznych na ulicy Kowalskiej, gdzie mogliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę, sprawdzić swoje umiejętności, 
a co najważniejsze- w niecodzienny, wieloaspektowy sposób odkrywać swoje miasto. Spróbowaliśmy bowiem 
zaangażować wszystkie nasze zmysły: węch, smak, dotyk, wzrok i słuch. Nasz 16-osobowy zespół za pomocą 
aparatów otworkowych, kamer video, dyktafonów oraz za pomocą kartek papieru zarejestrował i opisał 
najbardziej charakterystyczne miejsca na ulicy Kowalskiej.
 Podczas spaceru pracowaliśmy w czterech 4-osobowych zespołach (video, fotografia, plastyka, 
dźwięk), a w każdej z nich znalazły się dwie osoby widzące i dwie osoby słabowidzące lub niewidome. 
 Wszystko to zaś odbyło się po to, żeby poznawać i odkrywać na nowo nasze miasto Lublin, 
żeby uczyć się od siebie i wzajemnie się inspirować, żeby wspólnie stworzyć multimedialną pocztówkę 
miejsca na mapie Lublina i nie tylko!



Po co to robić? - czyli postawiane przez nas 
cele

 Zanim zebraliśmy grupę i ruszyliśmy w teren, postawiliśmy przed sobą ważne zadania, które zapragnęliśmy 
zrealizować w trakcie trwania projektu. Oprócz tego, że chcieliśmy stworzyć multimedialną mapę ulicy Kowalskiej, 
zależało nam również na tym, aby:

- zintegrować młodzież pełnosprawną z młodzieżą słabowidzącą i niewidomą we wspólnym działaniu;
- zwiększyć świadomość i wiedzę młodzieży na temat najbliższego otoczenia, w którym żyją;
- rozbudzić w młodych ludziach ciekawość świata, zainspirować ich do poszukiwania śladów historii w ich miejscu 
zamieszkania;
- integrować młodych ludzi ze środowiskiem lokalnym, z pokoleniem ich rodziców i dziadków poprzez zbieranie 
przez młodzież relacji (historia mówiona);
- rozwijać w młodych ludziach poczucie przynależności do społeczności lokalnej, promować postawy obywatelskie 
wśród młodzieży, zachęcać do aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej;
- kształtować u młodzieży pełnosprawnej postawę tolerancji i empatii dla osób niepełnosprawnych, przełamywać 
stereotypy i uprzedzenia we wzajemnych kontaktach;
- podnieść kompetencje uczniów w zakresie korzystania z narzędzi internetowych i nowych technologii;
- podnieść u młodzieży poziom umiejętności pracy w grupie;
- podnieść poziom wiedzy i umiejętności z dziedziny dziennikarstwa, fotografii, montażu dźwięku oraz z zakresu 
metod zbierania, przechowywania, udostępniania i archiwizowania zebranych materiałów fotograficznych, audio 
i video dla celów edukacyjnych.



Jak to zrobić? - czyli etapy realizacji
 Jak się okazało, w zespole wrażliwych i życzliwych sobie ludzi wszystko to, co wydawało nam się na początku 
trudne, okazało się być banalnie proste. Dzięki naszym uczestnikom, wolontariuszom, dzięki całej grupie inicjatywnej 
oraz dzięki specjalistom prowadzącym warsztaty kolejne etapy naszych działań przebiegały dokładnie tak, a nawet 
lepiej (!), niż to sobie założyliśmy. 

 Kolejne etapy naszych działań obejmowały:

1. Przygotowania merytoryczne i logistyczne.

2. warsztaty integracyJne Dla wszystKich uczestniKów;

 to spotkanie pozwoliło na zapoznanie się ze sobą wszystkich uczestników projektu oraz umożliwiło 
podjęcie pierwszych zadań w małych grupach. osobami prowadzącymi byli: monika chylińska, olga rusinek, Paweł 
romański.

      



3. WArSZTATy W POSZCZegóLNyCh grUPACh:

a) dźwięk 

Uczestnicy w trakcie warsztatu nabyli umiejętności posługiwania się mikrofonem nagrywającym oraz selekcjonowania 
dźwięków pod kątem ich jakości. Ponadto, skonstruowali też wspólnie schemat wywiadu z mieszkańcami ulicy 
Kowalskiej. Osobą prowadzącą warsztat był dziennikarz radia Lublin: Józef Szopiński oraz nauczyciel-bibliotekarz 
Monika Czapka.

       

b) plastyka

Uczestnicy warsztatu połączyli swoje manualne siły w tworzeniu foliowych rzeźb. Zostali również przygotowani do 
pracy w grupie w otwartej przestrzeni miasta. Osobą prowadzącą warsztat był artysta- plastyk: Tomasz Pizoń.

           



c) film

Uczestnicy w trakcie warsztatu zdobyli podstawowe umiejętności związane z nagrywaniem materiałów wideo oraz 
archiwizowaniem ich. Osobą prowadzącą warsztat był pedagog i operator kamery: Paweł romański.

    

d) fotografia

W trakcie warsztatu fotograficznego uczestnicy poznali atelier fotografa oraz zapoznali się z podstawowymi zasadami 
fotografowania otworkowego. Osobą prowadzącą warsztat był fotograf: Marcin Sudziński.

    

[Scenariusze poszczególnych warsztatów możesz znaleźć na końcu niniejszej publikacji].



4. WyJśCIe W TereN

            

            

Uczestnicy w czterech grupach wyruszyli na około dwugodzinny spacer po ulicy Kowalskiej. Przed rozdzieleniem się, 
każda z osób mogła podjąć decyzję, do której grupy chciałaby dołączyć (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami).

Członkowie grupy dźwiękowej pod okiem specjalisty- dziennikarza mieli za zadanie nagranie wywiadów 
z mieszkańcami lub z innymi osobami związanymi z ulicą Kowalską (historia mówiona). Ponadto, swoje umiejętności 
posługiwania się mikrofonem wykorzystali również podczas nagrywania charakterystycznych dźwięków pojawiających 
się na ulicy.

Grupa plastyczna z pomocą artysty-malarza odszukała przestrzenne odzwierciedlenia specyfiki zaułków ulicy 
Kowalskiej oraz „zbadała je na własnej skórze” poprzez wykonywanie w nich różnorodnych zadań ruchowych.



Członkowie grupy „film” mieli za zadanie- przy użyciu kamer- przygotować materiały wideo dokumentujące ich 
spacer po wybranych miejscach ulicy Kowalskiej. 

Grupa fotograficzna natomiast, za pomocą zawodowego fotografa, ruszyła na spacer z samodzielnie przygotowanymi 
aparatami otworkowymi (z pudełek po butach!), by uchwycić najciekawsze w ich odczuciu doznania zmysłowe 
pochodzące z ulicy. 

5. WArSZTAT DLA WSZySTKICh UCZeSTNIKóW: „SłOWO”

Kilka dni po tym, jak wybraliśmy się na spacer po ulicy Kowalskiej, spotkaliśmy się wszyscy jeszcze raz, by wspólnie 
w krótkiej formie poetyckiej spróbować opisać ulicę Kowalską. W opisach tych zawarliśmy nasze doznania 
zmysłowe (zapachowe, dotykowe czy wizualne) związane z poznawanym przez nas miejscem. Opisy te były również 
inspirowane naszymi rozmowami podczas spaceru oraz wypowiedziami mieszkańców ulicy. Osobą prowadzącą 
warsztat był poeta: Wojciech Dunin-Kozicki.

A oto rezultat naszej wspólnej poetyckiej pracy:

Lubartowska to nie Kowalska 
ale ja już wiem
że Lubartowska to Kowalska

 1
na Kowalskiej była dobra zabawa i spotkałem 
żula uchlanego Rozmowa z pijanym panem
Było dużo schodów tylko myślałam o tych
schodach bardzo byłam zadowolona 
spotkałam fajną osobę Jestem zadowolona
z ulicy Kowalskiej Dlatego że ciekawe i fajne
rzeczy spotkaliśmy I bardzo mi się spodobały
Nierówna, długa, dużo różnych sklepów
Samochody jechali lampy na budynkach
Na Kowalskiej musieliśmy szukać w maskach 
Królika w labiryncie z taśmy takiej



Kjójik, kjójik, kjójik …
 
 2
chodziliśmy z dyktafonem z panem Józkiem
Ledwo co go było słychać w sklepie z metalami
nagrywaliśmy dźwięki z różnymi ludźmi samo
tło Wchodziłam w schody nie mogłam wejść 
nie chciałam przeszkadzać w tłumie Bardzo
podobał mi się kącik w sadach były gołębie
nawet je straszyliśmy weszliśmy do kamienicy
i co tam jeszcze było i tam były chyba trzy piętra
taki balkon bez dachu kominy takie lampy na górze
takie te taka brama która się mogła taka furtka
czy co cicho! byliśmy na takim balkonie
w środku szyba była pęknięta na dole normalnie

 3
tytuł inny i kreda w sklepach widziałam gwoździe
…moim zdaniem powinno być jechały
a najlepszy z tego wszystkiego to jest pan Tomek

 Ostatnimi etapami projektu było zebranie i opracowanie powstałych materiałów oraz praca nad 
przygotowaniem strony internetowej oraz nad filmem. Odbyło się także otwarte spotkanie podsumowujące 
projekt, podczas którego zaprezentowaliśmy stronę internetową projektu z multimedialną mapą – „pocztówką 
miejsca” oraz krótki reportaż z przebiegu projektu. W spotkaniu wzięły udział wszystkie osoby zaangażowane 
w realizację projektu (m.in. uczestnicy, wolontariusze, osoby prowadzące warsztaty) oraz przedstawiciele instytucji 
wspierających nasze działania.

efeKTy NASZeJ WSPóLNeJ PrACy MOżeCIe ZNALeźć NA: 

miasto.5medium.org/miasto.php



Co się udało? - czyli rezultaty
W tym miejscu niech wypowiedzą się nasi uczestnicy:

Nauczyłam się nagrywania różnych dźwięków. Najbardziej mi się podobało robienie zdjęć. Aparat 
się robi z pudełka, maluje farbą, wycina się dziurki.
ewa

Projekt mi się podobał, ponieważ było w nim dużo różnych ciekawych rzeczy: plastyka, dźwięk 
video. Fajne było chodzenie po ulicy Kowalskiej. Ja byłem w grupie dźwięku i nagrywałem różne 
dźwięki. Byliśmy w sklepie z różnymi metalowymi dźwiękami, robiliśmy wywiady. Poznałem też, 
jak można zrobić aparat bez żadnego mechanizmu. Pan nas zaprosił do ciemni i opowiedział 
nam, jak wywołuje się zdjęcie, pokazywał nam różne zdjęcia bardzo stare, najstarszy obiektyw, 
jaki jest w Lublinie.
Daniel

Dzieciaki są niezwykle otwartymi osobami, nie widzą jakichkolwiek barier, choć ja się bałam, że 
będą się czuć troszeczkę gorsi. Na przykład na warsztatach z fotografii- że nie mogą czegoś 
zobaczyć, dostrzec. A oni byli po prostu wszystkim zafascynowani.
Anita - wolontariuszka

Rzeczą, która chyba najbardziej mnie zaskoczyła była sytuacja podczas pierwszych lub drugich 
warsztatów, kiedy dzieciaki miały za zadanie oprowadzić nas, czyli wolontariuszy, po swoim 
ośrodku, czyli tam, gdzie się uczą i tam gdzie mieszkają- po internacie. Byłam po prostu 
kompletnie zaskoczona, bo okazało się, że znają ten teren na pamięć, wiedzą, ile jest schodów, 
kiedy się zaczynają, wiedzą, gdzie jest barierka, znają rozkład wszystkich pokoi, wiedzą, gdzie 
jest sekretariat, czy pokój nauczycielski. Naprawdę to mnie bardzo zaskoczyło.
gosia - wolontariuszka

Sam udział bardzo pomógł dzieciom w otworzeniu się na ludzi, w rozmowach z innymi obcymi 
ludźmi. Na pewno spacer, który odbyliśmy na ulicy Kowalskiej dużo im dał, a wrażenia zmysłu 
dotyku, smaku, węchu wzbogaciły ich doświadczenia. 
Dorota Polonis - nauczycielka



Co dalej? - czyli podsumowanie
 Co dalej? Przede wszystkim, po zakończeniu naszych zadań w ramach projektu „Miasto z (po)mysłami” 
jest w nas ciągle zapał do podejmowania podobnych działań. Wiele się od siebie nawzajem nauczyliśmy i chcemy 
to kontynuować. Utrwaliliśmy się też w przekonaniu, że najwięcej i najtrwalej możemy nauczyć się w działaniu. 
My- w naszym „zmysłowym” spacerze po mieście- przede wszystkim przełamaliśmy nasze wewnętrzne bariery: i te 
dotyczące zmysłów, i te dotyczące naszych międzyosobowych relacji. 

Na zakończenie
 Zaczęliśmy od refleksji na temat zmysłów i tak chcielibyśmy zakończyć. Chcielibyśmy bowiem, aby lektura 
niniejszej publikacji zachęciła Ciebie do takiego poznawania otaczającej Cię rzeczywistości, które angażuje wszystkie 
Twoje zmysły. Chcemy Cię zaprosić do wieloaspektowego poznawania świata. 

O zmysłowości ciekawie wypowiedział się Wolfgang Löscher:

1.Każda osoba ma prawo do swoich własnych wrażeń zmysłowych i własnej interpretacji rzeczywistości.
2.O jakości doznań zmysłowych nie decyduje liczba przyjętych wrażeń, lecz skoncentrowany i intensywny kontakt 
z przedmiotem. Zmysłowość potrzebuje kontemplacji.
3.Zadanie wychowawców polega na tym, by poważnie traktować wrażenia zmysłowe uczniów, ostrożnie ich wprowadzać 
w świat zmysłów i pomagać im w porządkowaniu wrażeń oraz stwarzać okazje do rozwoju ich zmysłów.
4.Wrażliwsze zmysły motywują ludzi do tego, by krytycznej spoglądać na środowisko i dążyć do koniecznych zmian.
5.Dzieci, u których jakieś zmysły są ograniczone albo któregoś ze zmysłów brakuje, potrzebują naszego szczególnego 
wsparcia i opieki.
6.Zmysłowość ma zawsze do czynienia z odczuwaniem i doznawaniem- otwiera na pragnienie i radość życia.



Podziękowania
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wolontariuszom projektu: „Miasto z (po)mysłami”: 
ewie, Klaudii, Agacie, Weronice, Agnieszce, Danielowi, Wiktorowi, łukaszowi, Dominice, Izie, gosi, Agnieszce, 
gosi, Kasi, Monice, Anicie, Dominice :-) 

Dziękujemy osobom prowadzącym warsztaty:
Monice, Oldze, Monice, Kasi, Józkowi, Tomkowi, Wojciechowi, Pawłowi, Marcinowi :-) 

Specjalne podziękowania dla pani Doroty Polonis. 

Naszej grupie artystyczno-technicznej: Ali, florze i łukaszowi :-) 

Dziękujemy instytucjom wspierającym nasz projekt:
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. prof. Z. 
Sękowskiej w Lublinie, Ośrodkowi „Brama grodzka – Teatr NN”, fundacji „5poraroku”, gimnazjum i Liceum 
śródziemnomorskiemu im. św. Dominika w Lublinie, 

Prezydentowi Miasta Lublin, Panu Krzysztofowi żukowi za objęcie honorowym patronatem naszej inicjatywy.

Organizatorzy:
fundacja „5Medium”

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu programu „Młodzież w działaniu”. 



Pomimo różnicy wieku pomiędzy nami 
a dziećmi na zajęciach integracyjnych 
w ogóle tego nie odczułam. W ich gło-
wach, co chwilę rodziły się nowe pomy-
sły, a energii można im pozazdrościć ;)

Olga rusinek

Scenariusz warsztatu integracyjnego



Scenariusz warsztatu integracyjnego - 
„Miasto z (po)mysłami”

Autorzy: Monika Chylińska, Paweł romański, Olga rusinek

Czas trwania warsztatu: 120 minut

Cele: 
- integracja wszystkich uczestników;
- wprowadzenie w tematykę i zadania projektu;
- poznanie przez młodzież licealną sposobów prowadzenia osób niewidomych i słabowidzących;
- zachęcenie uczestników do zdobywania wiedzy w działaniu oraz za pomocą zmysłów.

Potrzebne materiały:
- 4 brystole,
- 8 markerów (4 czarne, 4 kolorowe).

Przebieg warsztatu:

1) WPrOWADZeNIe

a) Prowadzący/a przedstawia cele/ ideę projektu (5 min).
b) Uczestnicy przedstawiają się oraz odpowiadają na pytania: „W jakim miejscu w Lublinie najbardziej lubisz 
przebywać? Dlaczego? Jakie miejsce chciałbyś w Lublinie lepiej poznać? Dlaczego?” (10 min).
c) Uczestnicy siadają w okręgu. Ich zadaniem jest znalezienie sposobu na podawanie sobie piłki w możliwie najszybszy 
sposób (15 min).
d) Prowadzący/a dzieli uczestników na 4-osobowe grupy (5 min).

2) ZADANIA W grUPACh

e) Prowadzący wprowadza uczestników w grupowe zadanie. Uczestnicy niewidomi i słabowidzący będą mieli 
za zadanie oprowadzić osoby widzące (m.in. wolontariuszy) po swoim ośrodku (siedziba Specjalnego Ośrodka 



Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ulicy 
hirszfelda).
f) Uczestnicy w 4-osobowych grupach wspólnie z opiekunem spacerują po ośrodku (30 min).
g) Uczestnicy w grupach zapisują wszystkie informacje o ośrodku, które udało im się zdobyć w trakcie spaceru 
(15 min).
h) Prowadzący/a oraz uczestnicy dzielą się refleksjami dotyczącymi spotkania oraz wykonanych wspólnie zadań 
(10 min).
i) Prowadzący/a podsumowuje cały warsztat (5 min)



Coś co wydawało się niemożliwe do połączenia: fotogra-
fia i osoby niewidzące, okazało się dobrym sposobem na 
edukacyjny warsztat. Zaskoczyło mnie, że dzieciaki żywo 
reagowały na wszystko: dotykały, sprawdzały, wąchały 
oddczynniki. Przekonałem się, że to że nie widzą to nie 
jest żaden koniec świata. To po prostu obieranie świata za 
pomocą innych zmysłów, nie widziałem w tym grama smut-
ku, kompleksów. 

Marcin Sudziński

Scenariusz warsztatu fotograficznego



Scenariusz warsztatu fotograficznego - 
„Miasto z (po)mysłami” 

Autor: Marcin Sudziński

Czas trwania: ok. 2 godz.

Metoda pracy: pogadanka, prezentacja akcesoriów, działanie praktyczno-techniczne.

Cele:
- poznanie atelier fotografa,
- zapoznanie się z podstawowymi zasadami fotografowania otworkowego.

Przebieg warsztatu:

1) Zapoznanie dzieci z klasyczną pracownią i atelier fotografa:
- dziewiętnastowieczna, drewniana kamera wielkoformatowa;
- mosiężne obiektywy z początków fotografii;
- stanowisko do portretowania, podpórki pod ciało przy długich czasach naświetlania.

2) Prezentacja metody portretowania z udziałem dzieci.

3) Wizyta w ciemni fotograficznej: dźwięki i zapachy pracowni fotograficznej, naczynia do wywoływania klisz 
i odbitek papierowych, odczynniki do procesu kolodionowego oraz werniksy.

3) Bezpośredni kontakt z fotografiami dziewiętnastowiecznymi: szklane płyty, metalowe blaszki, szkatułki na 
dagerotypy, celuloidowe i papierowe materiały fotograficzne.

4) Budowanie najprostszego aparatu fotograficznego na papier światłoczuły na zasadzie camera obscura z pudełka 
po butach.

5) Podsumowanie warsztatu.





Udział w projekcie był dla mnie bardzo ważnym (przełomo-
wym!) wydarzeniem. I oto - bardzo trudne zadanie - zaprojekto-
wanie zajęć, które odpowiadają grupie osób widzących 
i słabowidzących, zmotywowało mnie do spojrzenia inaczej na 
scenariusze spotkań, które dotychczas realizowałem. Teraz już 
wiem, że można lepiej przygotować świat do odbioru dla wszyst-
kich! Digitalizacja rzeczywistości w sposób pozwalający na pozna-
nie bez względu na predyspozycje fizyczne to bardzo szlachetny 
i wartościowy pomysł.

Tomasz Pizoń

Scenariusz warsztatu plastycznego



Scenariusz warsztatu plastycznego - 
„Miasto z (po)mysłami” 

Autor: Tomasz Pizoń

CZĘść I - Pomocna dłoń

Czas trwania: W zależności od potrzeb, zaangażowania i ilości uczestników – od 60 do 120 minut.

Cel: Wytworzenie w grupie więzi opartych na zaufaniu i współpracy; przełamanie lęku przed nieznajomą osobą.

Technika: rzeźba, instalacja.

Potrzebne materiały i narzędzia (na 4 uczestników):
- jedna folia spożywcza;
- dwie rolki bezbarwnej taśmy klejącej o szerokości 5cm
- nożyczki o tępym zakończeniu – bardzo dobre są chirurgiczne nożyczki z długa rączką i krótkim ostrzem.

Układ sali:
Długi, wąski stół z krzesłami po dwu stronach. Dookoła stołu musi być przejście dla prowadzącego zajęcia tak, 
żeby miał łatwy dostęp do wszystkich uczestników. 

Przebieg zajęć:
 1. Uczestnicy siadają naprzeciw siebie. Prowadzący wprowadza temat i cel zajęć. rozdanie materiałów.
Uczestnicy dobierają się w pary z osobami które siedzą po drugiej stronie stołu. W pierwszej kolejności jedna ze 
stron owija delikatnie, niewielką ilością folii spożywczej dłonie osób siedzącej naprzeciwko.
Ta sama osoba owija dłoń partnera, taśmą klejącą. Należy pilnować żeby taśma była przyklejana delikatnie tylko na 
folię spożywczą! 
Ilość naklejonej taśmy jest dowolna.
Prowadzący zajęcia rozcina nożyczkami gotowe „opatrunki” wszystkim uczestnikom.
Kolejne osoby sklejają taśmą zdjęta z dłoni formę. 
Z takich form można następnie użyć jako pojemniki lub zrobić z nich odlewy gipsowe.
role się odwracają. Osoba która nakładała folię teraz będzie „zaklejana”.



Punkt 4. i 5. są powtarzane tak długo aż powstaną minimalnie po dwa odlewy na każdego uczestnika.
Uczestnicy łączą się w większe, jednakowej wielkości grupy (około 4 osób).
Zadaniem grup jest stworzenie wspólnych rzeźb składających się z wszystkich odlewów dłoni.
Podsumowanie, podziękowanie i pożegnanie.

CZĘść I I - Labirynt
 
Czas trwania: W zależności od potrzeb, zaangażowania i ilości uczestników – od godziny pół godziny do godziny
 
Cel: Współpraca z dziećmi dobrze widzącymi przy poznawaniu przestrzeni przez dzieci słabo widzące lub niewidome. 
Wytworzenie atmosfery, w której ograniczenia wynikające z wad wzroku nie przeszkadzają w swobodnym poruszaniu 
się w przestrzeni „preparowanej”.

Technika: Instalacja, gra miejska

Potrzebne materiały i narzędzia (na jedną dwuosobową grupę):
- jedna taśma zabezpieczająca (czerwono-biała);
- jeżeli zajęcia będą powtarzane warto zainwestować w dwie elastyczne maski na oczy lub pełne okulary bhp 



zakrywające oczy od czoła do nosa, pomalowane na farbą nieprzepuszczającą światła; jeżeli zajęcia nie będą 
powtarzane można użyć szarf;
- skarb: obiekt który znają wszyscy uczestnicy zajęć. 
 
Przestrzeń:
Zaułek, wnęka w dowolnym miejscu (na ulicy lub w sali), w którym można z łatwością przywiązywać taśmę do 
poręczy, parkingów rowerowych, słupków zabezpieczających. Ze względów bezpieczeństwa obiekty te powinny 
być przytwierdzone na stałe.
 
Przebieg zajęć: 
Znacznie ułatwia to pracę, jeżeli prowadzący zajęcia miał już do czynienia z uczestnikami.
Jeżeli tak nie jest, a uczestników jest więcej niż czworo, w ramach rozgrzewki, mogą zagrać w prostą grę o nazwie 
„labirynt”. Dzieci zbierają się w ścisłej grupce, zamykają oczy po czym kręcą się w kółko aż prowadzący powie 
„stop”. Następnie, nadal z zamkniętymi oczami, szukają dłoni, za które mogą chwycić. Pierwszą znalezioną dłoń 
należy złapać. Uczestnicy mogą już otworzyć oczy, ich zadaniem jest rozejście się w taki sposób żeby nie puścić 
trzymanych dłoni i będąc w grupie stworzyć koło.
 
1. Prowadzący pokazuje uczestnikom taśmy.
2. Pierwszym wspólnym zadaniem dla uczestników zajęć jest dobranie się w pary. Osoby lepiej widzące dobieramy 
z osobami o słabym wzroku. Zadaniem par jest poznanie przestrzeni, w której będzie prowadzona gra. Prowadzący 
zajęcia powinien zwrócić uwagę uczestników, aby szukali różnych punktów, do których można zawiązać taśmę.
3. Po zapoznaniu się z okolicą, uczestnicy zaczynają tworzyć pajęczynę z taśm zabezpieczających, wykorzystując do 
tego celu wszystkie miejsca, do których można ją przytwierdzić.
4. Osoby widzące dostają do założenia maski zakrywające oczy. Wszyscy uczestnicy mają za zadanie zakryć uszy 
i stać w niewielkim dystansie od pajęczyny. W tym czasie prowadzący zajęcia, wiesza w labiryncie z taśm „skarb”. 
Skarbem powinien być przedmiot, który wszyscy uczestnicy zabawy znają.
5. Zadaniem dzieci jest znalezienie skarbu w pajęczynie. Dodatkowym utrudnieniem może być trzymanie się w tym 
czasie za ręce.
6. Po znalezieniu skarbu grupa, która go znajdzie, radośnie odchodzi na bok, druga grupa ma czas na znalezienie 
przedmiotu. Po gratulacjach można powtórzyć grę, umieszczając skarb w innym miejscu. Można także zmieniać 
kształt labiryntu, związując taśmy ze sobą.





Pozytywne zaskoczenie, żywioł, eksplozja energii - po raz kolej-
ny osobom niewidomym, z którymi współpracuję udało się udo-
wodnić, że nie są niepełnosprawne. Młodzież z SOSW dla Dzieci 
i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie 
pokazała, że potrafi być przewodnikiem osób widzących i że 
potrafi się uczyć także od osób niewidomych - przede wszystkim 
chęci poznania świata i zapału.

Paweł romański

Scenariusz warsztatu filmowego 



Scenariusz warsztatu filmowego - 
„Miasto z (po)mysłami”

Autor: Paweł romański

Czas trwania: 120 minut

Cele: 
Zapoznanie ze skróconą historią filmu i gatunkami filmów.
Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami nagrywania filmów.

Metody pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe.

Potrzebne materiały: projektor, ekran, odtwarzacz DVD, kamera video.

Przebieg zajęć:
Przywitanie uczestników.
energizer – rozplątywanie węzła. 
Wszyscy stoją w kręgu i zamykają oczy. Na sygnał wszyscy wyciągają ręce i idą do przodu. łapią się za ręce tak, aby 
dana osoba nie trzymała dwiema rękami tej samej osoby. gdy wszyscy będą już się trzymać – wówczas otwieramy 
oczy. grupa musi teraz tak sobą „manewrować”, aby się rozplątać.
Ulubiony film – dyskusja uczestników warsztatu – opowiadanie o ulubionych filmach. 
Dyskusja – co jest ważniejsze treść filmu czy efekty wizualne. 
Prowadzący narzuca temat i moderuje burzę mózgów. Uczestnicy mają zdecydować czy dla nich w filmie ciekawsze 
i ważniejsze są efekty specjalne czy fabuła. 
Wspólne oglądanie fragmentów filmów m.in. Titanic, Avatar, Baraka, rejs, Zapach kobiety.
Prowadzący wyświetla trailery i fragmenty filmów, które są ważne w historii kina, ale także te, do których będzie 
chciał nawiązywać realizując scenariusz lub zadanie filmowe.
Zapoznanie z pracą kamery.
Prowadzący przedstawia podstawowe funkcje kamery. Każdy z uczestników ma możliwość dotknięcia, sprawdzenia 
i rozłożenia poszczególnych guzików i pokręteł. 



Budowa scenariusza filmowego - analiza fragmentu scenariusza filmowego do filmu Va Bank.
Zapoznanie z budową scenariusza filmowego. Przytoczenie fragmentów przykładowego scenariusza. Wytłumaczenie 
niektórych opisów. Prowadzący opisuje i tłumaczy jak wyglądają poszczególne rodzaje ujęć, najazdów i kadrów.
Podział na grupy i realizacja wybranego fragmentu filmu.
Uczestnicy z przygotowanych scenariuszy losują jeden, który będą musieli zrealizować. Samodzielnie lub z pomocą 
prowadzącego dzielą się między siebie zadania: aktorów, operatora, reżysera i asystentów. 
Podsumowanie zajęć i pożegnanie uczestników.



Scenariusz warsztatu dźwiękowego

Osoby słabowidzące zachwycają wybitną wrażliwością na dźwię-
ki. Z ogromną przyjemnością, podczas rejestracji pocztówek 
dźwiękowych, obserwowałem jak dzieciaki wyłapywały najdrob-
niejsze szmery. Cenna zarówno dla uczestników i trenerów była 
możliwość postrzegania jednego miejsca, ul. Kowalskiej, przez 
pryzmat różnych zmysłów. Wiele z nich na co dzień często jest 
uśpionych. Zyskaliśmy nową percepcję naszego miasta -pełniejszą 
niż wtedy, gdy tylko na nie patrzyliśmy

Józef Szopiński



Scenariusz warsztatu dźwiękowego - 
„Miasto z (po)mysłami” 

Autorzy: Józef Szopiński, Monika Czapka

Czas trwania: 120 minut.

Cele: 
- wprowadzenie w tematykę i zadania projektu;
- uwrażliwienie uczestników na dźwięki tworzące „krajobraz akustyczny” ich otoczenia;
- przedstawienie narzędzi umożliwiających rejestrację dźwięku;
- prezentacja możliwości oprogramowania do montażu dźwięku;
- uświadomienie trudności, które można napotkać podczas rejestracji i montażu „pocztówek dźwiękowych”.

Potrzebne materiały:
rejestrator dźwięku; komputer z oprogramowaniem do montażu dźwięku; głośniki; projektor multimedialny.

Przebieg zajęć:

1. WPrOWADZeNIe

a) Prowadzący/a przedstawia cele/ ideę projektu (5 min).
b) Uczestnicy przedstawiają się oraz odpowiadają na pytania: „Jak brzmi Lublin? Jakie dźwięki otaczają Was na co 
dzień? Jakie dźwięki lubicie a które Was drażnią? Czy dźwięki mogą zanieczyszczać środowisko?” (15 min).
c) Prowadzący/a dzieli uczestników na 2 grupy i z każdej z nich wybiera po jednym uczestniku, który otrzyma 
indywidualne zadanie (5 min).

2. ZADANIA W grUPACh

a) Prowadzący wprowadza uczestników w grupowe zadanie. Instrukcja może brzmieć następująco: „Wyobraźcie 
sobie, że jesteście na spacerze na głównej ulicy waszego miasta. Jakie dźwięki napotykacie? żebraka, grajka ulicznego, 
samochody, przechodniów, psa? Wcielcie się w jedną z tych ról i zastanówcie się jakie dźwięki możecie wydawać”. 
Prowadzący/a może w tym miejscu zasugerować uczestnikom konkretne role: handlarka kwiatów, trolejbus, gołębie, 

Scenariusz warsztatu dźwiękowego



itp. Uczestnicy naradzają się w grupach i starają się stworzyć krajobraz dźwiękowy ulicy (10 min).
b) Prowadzący/a wprowadza dwóch uczestników w zadanie indywidualne: Ich zadaniem będzie rejestracja dźwięków, 
które będą tworzyć dwie grupy. Za pomocą rejestratorów dźwięki nagrają „krajobraz dźwiękowy”, który będą 
imitować uczestnicy dwóch grup (15 min).
c) 2 grupy imitują dźwięki ulicy, reporterzy spacerują między uczestnikami rejestrując dźwięki (15 min).
d) Prowadzący zgrywa dźwięki zarejestrowane podczas dźwiękowej symulacji ulicy. Pokazuje różnice pomiędzy 
rejestracją jednego i drugiego uczestnika. Wskazuje błędy w pracy reporterów (20 min).
e) Prowadzący prezentuje możliwości programu montażowego, pokazuje, jak z nagrań stworzyć pocztówki 
dźwiękowe ( 20 min ).
f) Prowadzący/a oraz uczestnicy dzielą się refleksjami dotyczącymi spotkania oraz wykonanych wspólnie zadań (10 
min).
g) Prowadzący/a podsumowuje cały warsztat (5 min).



Scenariusz warsztatu literackiego



Scenariusz warsztatu literackiego -
 „Miasto z (po)mysłami” 

Autor: Wojciech Dunin-Kozicki

Czas trwania: ok. 60 min

Cele warsztatu: 
- zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą współczesną (szczególnie poezją);
- zapoznanie uczestników z procesem powstawania wiersza.

Potrzebne materiały: kartki, długopisy

Przebieg zajęć: 

 Prowadzący oraz wolontariusze spisują wypowiedzi dzieci oparte na ich doświadczeniach (np. związane ze 
spacerem po mieście). Każde dziecko niech będzie autorem przynajmniej kilku zdań, które później staną się częścią 
składową wiersza. 

 Przebieg zajęć powinien mieć charakter dość luźny, umożliwiający swobodną rozmowę o doświadczeniach, 
co ma pozwolić na uchwycenie i zapisanie swobodnych skojarzeń związanych z odczuciami uczestników. Podczas 
zapisywania wypowiedzi należy starać się uchwycić charakterystyczny dla danego dziecka sposób formułowania zdań- 
tak, żeby po złożeniu wszystkich zdań w całość (w wiersz), dzieci poza treścią wypowiedzi mogły odnaleźć również 
ich specyfikę językową, która będzie tworzyć poczucie związania z tekstem (na przykład zapisujemy niepoprawnie 
sformułowane zdania, błędnie użyte słowa itd.). 

 Początkowo każde dziecko proponuje swoje własne zdania dotyczące wydarzenia w taki sposób, żeby nikt 
nie widział, co pisze dana osoba (np. pomagamy mu zapisać je na kartce). Dopiero później można dopuścić do 
wymiany spostrzeżeń, dzięki której okaże się, że mamy do zapisania kolejne szeregi zdań dotyczące tych samych 
wydarzeń z różnych punktów widzenia bądź kolejnych nowych elementów. 



 Z zapisanych wypowiedzi wspólnie z dziećmi układamy kolejne wersy i zwrotki wiersza. rozmawiamy 
o jego kształcie, ewentualnych kontrowersjach, uwzględniamy poprawki w taki sposób, żeby dzieci czuły się 
jego pełnoprawnymi autorami. Jako podsumowanie odczytujemy całość. Następnie zestawiamy wiersz z tekstem 
o podobnej tematyce i formie z zakresu literatury/poezji współczesnej, wskazując na problemy i zagadnienia, które 
pojawiły się podczas warsztatu, a z którymi również stykał się autor.
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