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WSTĘP 

 

 

 

Wybierając temat pracy licencjackiej, starałam się wybrać taki, który byłby 

ciekawy, oryginalny i zarazem w pełni oddał moje zainteresowania i znajomość 

tematu. 

Podjęłam próbę opisania działalności Fundacji WyspArt, której początki sięgają 

roku 2006. Przekonałam się, że jest ona niezwykle interesującym i ważnym ośrodkiem 

edukacji artystycznej na mapie Krakowa. Działalność Fundacji uważam za szczególnie 

ważną na polu animacji kulturalnej miasta. Aktywność tej placówki zaznaczyła się 

dużym echem przede wszystkim dzięki działaniom podjętym z okazji Roku Stanisława 

Wyspiańskiego. Fundacja miała na celu ożywienie dyskusji wokół sylwetki wybitnego 

krakowskiego artysty i jego wszechstronnej działalności, który posiadał swoją ostatnią 

Szafirową Pracownię przy ulicy Krowoderskiej 79, gdzie znajdowała się również 

siedziba Fundacji.  

Do najważniejszych założeń Fundacji należy promocja twórczości artystycznej 

oraz edukacja przez sztukę, co przekłada się praktycznie na organizację wykładów, 

konkursów, wycieczek, imprez artystycznych, plenerów oraz zajęć plastycznych, 

między innymi ceramiki, witrażu, szkła artystycznego, kursów fotografii, architektury 

wnętrz, papieru czerpanego, kaligrafii. Do głównych zadań placówki należy także 

wprowadzanie w życie projektów edukacyjnych ukierunkowanych na ożywienie 

społecznego zainteresowania sztuką i kulturą – zarówno rodzimego regionu 

Małopolski, jak też regionu Etiopii.  

Postanowiłam zająć się tym tematem również ze względu na własny udział w 

warsztatach plastycznych przez okres kilku miesięcy na przełomie 2007/2008 roku. 

Podczas cotygodniowych spotkań poznałam osobiście założycielkę Fundacji, artystkę i 

animatorkę kultury panią Magdalenę Zarychtę, oraz zaznajomiłam się ze szczegółami 

dotyczącymi funkcjonowania placówki, współpracy z innymi artystami i pedagogami. 

Dowiedziałam się wiele na temat pracy animatora kultury, inspiracji do 

opracowywania projektów edukacyjnych oraz niełatwej drogi do ich realizacji. 
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Zdecydowałam się odnowić swoje kontakty z Fundacją i przeprowadzić 

dogłębną analizę jej działalności oraz wywiad z założycielką Fundacji, jak również 

zbadać opinie uczestników, zapoznać się z dokumentacją oraz historią jej powstania i 

szeroko zakrojonymi planami na przyszłość. 

Praca składa się z czterech rozdziałów: 

W pierwszym umieściłam przegląd literatury, omówiłam definicje związane z 

wychowaniem przez sztukę, edukacją kulturalną i animacją kultury, skupiając się w 

szczególności na teoriach dotyczących roli sztuki, ekspresji i twórczości w życiu 

człowieka oraz motywacji do podejmowania twórczej aktywności. 

W rozdziale drugim zawarłam metodologię badań i podałam definicję 

podstawowych pojęć. Przedstawiłam problematykę i cel badań, a także omówiłam 

metody, techniki badawcze, organizację i przebieg badań. 

W rozdziale trzecim podałam charakterystykę placówki, opisałam sytuację 

prawną fundacji w Polsce oraz Statut Fundacji WyspArt. Omówiłam podstawowe 

założenia i cele Fundacji wynikające ze statutu, opisałam historię jej powstania, 

sylwetkę patrona oraz ofertę programową.  

Rozdział czwarty poświęciłam kalendarium działalności kulturalnej Fundacji 

WyspArt, wybranym ważniejszym projektom edukacyjnym, a także analizie 

przeprowadzonych przeze mnie obserwacji i wywiadu z założycielką Fundacji.  

 W zakończeniu znajdują się podsumowanie i wnioski, następnie aneks z 

załącznikami, spis ilustracji oraz bibliografia.  
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ROZDZIAŁ I 

 

PROBLEMATYKA WYCHOWANIA PRZEZ SZTUK Ę W ŚWIETLE 

LITERATURY PRZEDMIOTU 

 

 

1.1. Ustalenia terminologiczne 

 

 

Rozkwit problematyki wychowania przez sztukę i wychowania estetycznego 

zaznacza się na przełomie XIX i XX wieku. Na gruncie pedagogiki pojawiły się 

wówczas postulaty propagatorów Nowego Wychowania, które akcentowały rolę 

integracji zmysłów, uczuć oraz intelektu, spontanicznej ekspresji dziecka ułatwiającej 

psychofizyczny i intelektualny rozwój osobowości. Wielość koncepcji wychowania 

estetycznego potwierdza wagę problemu oraz nieustające do dziś próby ugruntowania 

wiedzy na temat wychowawczej roli sztuki. Kieruje bezpośrednio w stronę rozważań o 

roli twórczości, ekspresji, aktywnego uczestnictwa, motywacji w życiu człowieka oraz 

podobnych aspektów, które omówię w dalszej części pracy. 

Za Marią Gołaszewską przyjmuję, iż „kultura estetyczna” to: jedna z 

„możliwości w dążeniu do pełnego, optymalnego rozwoju człowieka, do pogłębienia 

jego osobowości, poszerzenia kultury osobistej; obejmuje ona krąg zjawisk 

związanych ze sztuką, jej rozumieniem i przeżyciem, z pięknem i twórczością; z 

drugiej strony uwzględniając jej aspekt społeczny stwierdzić należy, iż określa ona w 

znacznej mierze styl, jakość i poziom oraz aspiracje określonych zbiorowości.”1 Z 

analiz autorki wynika, iż kulturę estetyczną można rozpatrywać w czterech 

kategoriach: jako fakt, który można badać empirycznie; jako wartość wzbogacającą 

osobowość człowieka; jako przeżycie - człowieka, który ją kształtuje i zdobywa; oraz 

jako możliwość dostępną każdemu człowiekowi. Aby wartości artystyczne czy 

                                                 
1 M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, Warszawa 1979, s. 5. 
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estetyczne przejąć, niezbędna jest aktywność jednostki, tak zatem kulturę estetyczną 

należy wiązać ze zdolnością człowieka do autokreacji. 

Pierwsze idee związane z „wychowaniem estetycznym” pojawiły się w XVIII 

wieku, za sprawą traktatu F. Schillera Listy o wychowaniu estetycznym. Na przełomie 

XIX i XX wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych pojawiły się propozycje 

diametralnej reformy procesu pedagogicznego przy współudziale autorytetów wiedzy 

medycznej, biologicznej, psychologicznej, jak również na podstawie dociekań 

naukowych i badań eksperymentalnych. W samych założeniach procesu 

wychowawczego, który miał być oparty o swobodny rozwój dziecka, rozwijanie 

uzdolnień twórczych, łączenie pracy ręcznej z umysłową, zawierał się program 

wychowania estetycznego wyrażającego się w stwarzaniu optymalnych warunków do 

rozwoju, działania, ekspresji. W kręgu obserwacji psychologicznych, w szczególności 

nad ekspresją plastyczną, muzyczną i ruchową dziecka, oraz praktyki wychowawczej 

ukształtowała się nowa koncepcja przeżycia estetycznego, które zyskało z czasem 

nowy odpowiednik w terminie „doświadczenie”. Zaakcentowana w ten sposób została 

osobista treść przeżyć – ich różnorodność i bogactwo możliwych bodźców. Najszersze 

opracowanie koncepcji stanowi dzieło Johna Dewey’a Sztuka jako doświadczenie (Art 

As Experience), w którym autor połączył wszystkie pozornie sprzeczne i jednostronne 

koncepcje, filozoficzne, estetyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Doświadczenie 

estetyczne według Dewey’a obejmuje działanie i doznanie, percepcję, ocenę, 

przyjemność przeżycia, nie ograniczone jedynie do kontaktów z pięknem, z dziełem 

sztuki. „Ponieważ doświadczenie – pisał Dewey – jest spełnieniem organizmu w jego 

walkach i osiągnięciach w świecie rzeczy, stanowi już sztukę w zalążku. W zwykłej 

nawet postaci doświadczenie niesie w sobie obietnicę tej zachwycającej percepcji, 

która jest doświadczeniem estetycznym”2. 

Dewey jednak nigdy nie posługiwał się terminem „wychowanie estetyczne”, 

czy też „wychowanie przez sztukę”, mimo że cała jego koncepcja sztuki jako 

doświadczenia stanowi swoistą orientację wychowawczą. Termin zastosował dopiero 

Herbert Read w roku 1943, za sprawą swej książki pt. Wychowanie przez sztukę 

(Education through Art). Pozwoliło to na dalszą konceptualizację problemu 

                                                 
2 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 25. 
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wychowania estetycznego. Autor skupił uwagę nie tylko na kształcenie umiejętności 

rozumienia i odbioru zjawisk estetycznych, ale również na rolę osobistego 

zaangażowania człowieka oraz wyrażania uczuć. „Wychowanie – pisał Read – 

oznacza pobudzanie rozwoju, lecz rozwój – pomijając dojrzewanie fizyczne – ujawnia 

się tylko w ekspresji, w uzewnętrznianiu się za pośrednictwem słuchowych i 

wizualnych znaków i symboli.”3 Jak zauważa Irena Wojnar, książki Dewey’a i Read’a 

były „wyrazem przekonania, że prawdziwe człowieczeństwo winno być uratowane, 

ocalone, że ludziom potrzebny jest taki sposób życia, który pozwalałby na 

aktywizowanie równocześnie ich myśli, uczuć i wyobraźni, na potwierdzenie 

twórczych możliwości w zewnętrznym świecie”4.  

Z czasem poszerzył się zakres znaczeniowy terminów „wychowanie 

estetyczne” oraz „wychowanie przez sztukę”, które posiadają odrębną historię, lecz 

wspólne założenia filozoficzno-pedagogiczne. Współcześnie wychowanie przez sztukę 

podkreśla rolę sztuki oraz tworzenia i wyrażania, które wykraczają poza funkcje 

kształtowania estetycznej wrażliwości człowieka. Pozwoliło to na rozszerzenie 

refleksji nad nowym wychowaniem estetycznym, które można dziś traktować 

równoznacznie z „edukacją kulturalną”, akcentującą działania w kierunku 

wielostronnego rozwoju człowieka oraz dbałość o wysoką jakość życia; jak podkreśla 

Bogdan Suchodolski, jest terminem najszerszym, posiada bowiem wymiar 

egzystencjalny5. W takim kontekście przedstawia się definicja „kultury” Ernsta 

Casirrera: „Kulturę jako całość – pisał – można nazwać procesem postępującego 

samowyzwalania się człowieka. Język, sztuka, religia, nauka są różnymi fazami tego 

procesu. We wszystkich tych przejawach człowiek odkrywa i udowadnia nową moc – 

moc budowania własnego świata, świata <idealnego>”6.  

Ważna stała się relacja człowiek–sztuka, oraz aspekt samorealizacyjny 

wychowania, lub inaczej autokreacyjny. Suchodolski podał nowe, kluczowe 

rozróżnienie: „wychowanie do sztuki” a „wychowanie przez sztukę”. Pierwsze ujęcie, 

„wychowania do sztuki”, możemy odnaleźć w pismach Stefana Szumana, dla którego 

                                                 
3 H. Read, Wychowanie przez sztukę, Warszawa 1976, s. 17. 
4 I. Wojnar, Sztuka – jakością życia, przedmowa do: J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, s.33. 
5 B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990, s. 77. 
6 E. Casirrer, Esej o człowieku, w: W. Pielasińska, Ekspresja – jej wartość i potrzeba, Warszawa 1983, s. 76. 
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podstawowym elementem było dzieło sztuki i kontakt odbiorcy z dziełem, zaś 

wychowanie powinno opierać się na wprowadzaniu w świat kultury estetycznej i 

przygotowania do korzystania z jej wartości, dając impuls do rozwijania własnej 

twórczości7. „Wychowanie estetyczne – pisał – tym różni się od zwykłych sposobów i 

zabiegów dydaktycznych i wychowawczych, że uczy spostrzegania, doznawania i 

odczuwania rzeczywistości a także pojmowania istoty i celu życia ludzkiego poprzez 

<pryzmat sztuki>. (…) Dzieło sztuki przenikając do nas, docierając do głębi naszego 

jestestwa, przekształca, a w rezultacie wzbogaca i pogłębia naszą osobowość, 

wychowuje nas”.8 Celem wychowania estetycznego według autora jest również 

upowszechnianie kultury artystycznej, udostępnianie i uprzystępnianie sztuki każdemu 

człowiekowi i całemu społeczeństwu. Poprzez „udostępnianie” Szuman rozumie 

zadbanie o to, aby dzieła stały się przedmiotem bezpośredniego oddziaływania, zaś 

przez „uprzystępnianie” – takie czynności wychowawcze, które mają za zadanie 

wzbudzać u kogoś zainteresowanie i zapotrzebowanie na sztukę, jak też „zdolność 

właściwego jej spostrzegania, rozumienia i przeżywania”9. Jako metody wychowania 

estetycznego Szuman kolejno wyróżnia: wychowanie i kształcenie odbiorców sztuki, 

rozwijanie, wzbogacanie i pogłębianie osobowości oraz pobudzanie i rozwijanie 

twórczej aktywności.  

Powyższe rozważania rozwija Irena Wojnar, akcentując dwuzakresowy 

charakter wychowania przez sztukę, gdzie „sztuka” jawi się w znaczeniu 

wychowawczym, a także w wymiarze ponaddziedzinowym – jako wytwór oraz jako 

określona aktywność, czynność ekspresyjna i twórcza. Według autorki nowoczesne 

wychowanie estetyczne odwołuje się do pełni przeżyć i doświadczeń człowieka, co 

wiąże się z podnoszeniem jakości życia jednostkowego i społecznego, z mobilizacją 

energii twórczej i sił psychicznych. To zarówno: „proces kształtowania estetycznej 

kultury człowieka, wyrabianie dobrego smaku, umiejętności oceny i rozumienia 

zjawisk estetycznych i proces kształtowania osobowości, w zakresie moralnym i 

intelektualnym,(…) to także inspirowanie postaw i dyspozycji twórczych, właściwych 

przecież każdej jednostce, wyzwalania ekspresji i wyobraźni, tak bardzo potrzebnych 

                                                 
7 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990, s. 101. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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współczesnemu człowiekowi”10. Małgorzata Olczak analizuje wnikliwie 

dotychczasowe koncepcje wychowania przez sztukę, starając się zwrócić uwagę na te 

funkcje sztuki, które wiążą się z wyzwalaniem najczęściej niezaktywizowanych, lub 

nieujawnionych dyspozycji twórczych, właściwych każdemu człowiekowi. Jak 

stwierdza autorka: „wychowanie estetyczne pozostaje tym rodzajem wychowania, 

które ciągle ewoluuje i przed którym pozostają do zrealizowania nowe zadania, a to 

dlatego, że sytuacja sztuki na arenie współczesnej cywilizacji zmienia się 

nieustannie”.11  

Nowym wyzwaniem okazuje się dziś edukacja kulturalna, która powinna 

obejmować także kształcenie i twórcze stymulowanie dorosłych, jak tez 

uprzystępniania warunków do twórczej samorealizacji, a w szerszym ujęciu do 

kształtowania świadomości oraz aktywności kulturalnej całego społeczeństwa. D. 

Jankowski trafnie wyodrębnił trzy główne znaczenia nadawane do tej pory w 

literaturze pedagogicznej kategorii „edukacji kulturalnej”, jako: 

- „edukacji humanistycznej, wprowadzającej w świat wartości uznanych za 

szczytne ideały i osiągnięcia kultury europejskiej i światowej; 

- edukacji estetycznej, polegającej na wychowaniu do sztuki i wielostronnym 

wychowaniu w procesie obcowania ze sztuką i pięknem; 

- wychowania do uczestniczenia w kulturze symbolicznej w drodze 

kształtowania kompetencji kulturalnej, stanowiącej psychologiczną podstawę 

aktywności jednostki w świecie kultury”12. 

 

Podejmując próbę opisania działalności Fundacji WyspArt, zwróciłam 

szczególną uwagę na założenia, jakimi się kieruje oraz cele, jakie stara się od początku 

realizować. Nadrzędny postulat edukacji przez sztukę uzupełnia także nie mniej 

istotny postulat stworzenia warunków i dania ludziom możliwości do wyrażania 

własnej ekspresji twórczej. Rozmaitość koncepcji „ekspresji” odnajdujemy w ujęciach 

socjologicznych, filozoficznych, psychologicznych, jak również pedagogicznych. 

                                                 
10 I. Wojnar, Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1980, s. 10-11. 
11 M. Olczak, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków 2009, s. 
71. 
12 D. Jankowski, Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kulturalnej, w: Edukacja 
kulturalna i aktywność artystyczna, Poznań 1996, s. 46. 
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Interpretacja znaczeniowa, a także zakres definicji przedstawia się różnorodnie, 

niektóre propozycje są zbliżone do siebie i doskonale się uzupełniają, inne zaś 

akcentują zupełnie odmienne aspekty. Jednak, jak zauważa M. Szczepańska, ekspresja 

twórcza jest koniecznym osiągnięciem dla funkcjonowania postawy twórczej – obie 

zaś zależą od trzech podstawowych warunków: motywacji wewnętrznej, wolności i 

klimatu porozumienia z otoczeniem13.  

Warto wspomnieć ponownie myśl pedagogiczną z początku XX wieku, kiedy 

wreszcie uwaga skoncentrowana została na wartości ekspresji oraz jej możliwościach 

dla procesu wychowania. Celestin Freinet, zwolennik naturalnych metod wychowania 

i tzw. doświadczenia poszukującego, jako pedagog postulował: „My natomiast 

rozpoczynamy we wszystkich dziedzinach od ekspresji spontanicznej dziecka, będącej 

tym biegunem dodatnim, od którego wychodząc będzie nam łatwo – albo przynajmniej 

będzie możliwe – kazać zabłysnąć iskrze.”14 Według nieco późniejszych postulatów 

Herberta Read’a, należy dążyć do jedności rozwoju zmysłów (postrzeganie), uczuć 

(przeżywanie) i inteligencji (poznanie pośrednie poprzez różnorodne formy działania 

zorganizowanego). Autor stworzył teoretyczne podstawy dla twórczej ekspresji 

dziecka, akcentując fakt, iż zapobiega ona jednostronnemu rozwojowi osobowości. 

Zdaniem Read’a ekspresja powinna stanowić też swego rodzaju umiejętność 

człowieka dorosłego, a jednym z celów wychowania estetycznego powinno być 

„formowanie artystycznie wykształconych ludzi, tzn. jednostek, które są w stanie 

skutecznie posługiwać się różnymi możliwościami ekspresji”15. Zdaniem autora 

książki Wychowanie przez sztukę, ekspresja to „wewnętrzna potrzeba jednostki 

komunikowania innym ludziom swoich myśli, uczuć i wzruszeń”.16 W rozumieniu 

Ernsta Cassirera, który podkreśla aspekt wyrażania symbolicznego, ekspresja stanowi 

pewną intensyfikację sił psychicznych, co dotyczy wszelkich wymiarów życia 

ludzkiego, jak pisał: „Człowiek nie potrafi przeżyć życia nie dając mu wyrazu”17.  

                                                 
13 M. Szczepańska, Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2000, s. 130. 
14 C. Freinet, Naturalne metody wychowania, w: W. Pielasińska, Ekspresja – jej wartość i potrzeba, Warszawa 
1983, s. 89. 
15 H. Read, op. cit., s. 17. 
16 Ibidem. 
17 E. Cassirer, op.cit. s. 76. 
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Powyższe rozważania Bogdan Suchodolski ujmuje następująco: „Sztuka ma 

znaczenie dla nowoczesnego człowieka jako swoiste zaspokojenie jego potrzeby 

ekspresji i odnalezienia oddźwięku dla własnych przeżyć. Potrzeba ekspresji jest 

pewną postacią samourzeczywistnienia, którego szuka każdy człowiek”18. Jak 

zauważa Gołaszewska, znamienną cechą człowieka jest istotnie jego zdolność do 

działań twórczych, do samowiedzy i refleksji: „Doniosłe okazują się zwłaszcza 

zachowania twórcze w dziedzinie sztuki, zdobywanie dzięki nim nowego poznania, 

nowych odmian wzruszeń, zaś poprzez przeżycie wartości estetycznych głębszego i 

wszechstronniejszego rozumienia świata”19. Wielorakie definicje ekspresji zebrała 

Wiesława Pielasińska, przedstawiając ją w jej nurcie podmiotowym i społecznym. W 

tych aspektach według autorki ekspresja stanowi propozycję „dialogu człowieka z 

innymi ludźmi i ze światem, a także jako sposób manifestowania własnej 

niepowtarzalności”.20  

 

Twórczość obecna we wszystkich wymiarach życia ludzkiego jest nieustannym 

przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych i każda z nich rozpatruje twórczość z 

własnej perspektywy, natomiast narzędzia badawcze w przypadku twórczości są wciąż 

niedoskonałe. Wielkiego przełomu dokonał w badaniach polskich Edward Nęcka, 

który zebrał większość dotychczasowych koncepcji, przeanalizował ich rozwój i 

aktualność. Według autora twórczość jest jednym z tych pojęć, które najłatwiej 

wymykają się wszelkim definicjom, jednak istnieją dwie cechy, które konstytuują 

pojęcie twórczości: jest to nowość i wartość. A zatem główne założenie brzmi, iż 

twórcze jest to, co nowe i wartościowe. Oczywiście dla pedagoga ważne jest 

rozwijanie twórczego potencjału człowieka, nie zaś to – jak twierdzi autor – czy skutki 

użycia tego potencjału wnoszą coś nowego do nauki, sztuki czy kultury21.  

Podejście egalitarne do twórczości, w przeciwieństwie do podejścia elitarnego, 

zakłada, że każdy człowiek jest twórczy, choć nie w jednakowym stopniu. Podobnie 

jak o cechach osobowości psychologowie sądzą obecnie, że są raczej ciągłe niż 

                                                 
18 B. Suchodolski, op. cit. 
19 M. Gołaszewska, op. cit., s. 6. 
20 W. Pielasińska, op. cit., s. 6. 
21 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 1990, s. 15. 
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dychotomiczne, tak również w stosunku do twórczości zbliżają się do podobnych 

koncepcji. Argumentem Carla Rogersa, reprezentanta psychologii humanistycznej 

była teza, iż twórczość podobnie, jak wolność, poczucie bezpieczeństwa i inne 

zjawiska psychiczne, jest nieodłącznym atrybutem osoby ludzkiej. Kolejnym 

argumentem podejścia egalitarnego do twórczości jest fakt swobodnej, naturalnej 

twórczości dziecka, we wczesnych fazach rozwojowych szczególnie twórczości 

lingwistycznej i plastycznej – wytwory dziecięce stanowią bardzo ważną przesłankę 

rozwoju. Tezę o twórczości jako cesze występującej powszechnie, choć niejednakowo 

rozwiniętej, broni doskonały argument natury pedagogicznej, który dotyczy 

wspomagania twórczego rozwoju, stosowania rozmaitych technik rozwijania 

twórczości, treningu umiejętności twórczych i innych. Dają one nadzieję, że wiele 

można w tym zakresie zmienić, są dowodem na to, że twórczość można stymulować, 

rozwijać, udoskonalać. Jak zauważa Mariola Szczepańska, rozwój twórczej 

aktywności rozpoczyna się już w momencie, kiedy dziecko zaczyna nieporadnie 

rysować, mówić, tańczyć, lecz aby postawa mogła być rzeczywiście twórcza, 

potrzebne są pewne cechy umysłu, których nie można pozostawić przypadkowi. 

„Dziecko – pisze Szczepańska – powinno doznawać wielu bogatych i różnorodnych 

przeżyć, pobudzających je zarówno uczuciowo, jak i umysłowo i dostarczających 

treści, z których można tworzyć nowe doświadczenia”22. 

Jak podsumowuje Nęcka, egalitarny punkt widzenia twórczości oznacza, że 

„zarówno w odniesieniu do ludzi, jak też do ich wytworów – twórczość jest cechą 

ciągłą, to znaczy może występować w różnym nasileniu, od minimalnego, wręcz 

zerowego, do bardzo dużego, właściwego genialnym dziełom i ich autorom. (…) 

wybitnym twórcom przypisuje się tę samą zdolność do wytwarzania nowych i 

wartościowych dzieł, jak każdej jednostce ludzkiej; różnica polega na tym, iż w 

wypadku ludzi genialnych zdolność ta jest szczególnie dobrze rozwinięta”23. Autor 

wyróżnił cztery sfery twórczej aktywności, z których każda może uzyskać swój 

oddźwięk w procesie wychowania przez sztukę, są to według Nęcki wartości: 

poznawcze – których celem jest prawda, estetyczne – których celem jest piękno, 

                                                 
22 M. Szczepańska, op. cit., s. 11. 
23 E. Nęcka, op. cit., s. 20. 
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pragmatyczne – których celem jest użyteczność, oraz etyczne – których celem jest 

dobro. W mojej opinii w założeniach edukacji kulturalnej oraz animacji kulturalnej 

jest, aby mogły się realizować rozmaite domeny twórczości, jak sztuka, nauka, 

wynalazczość, czy działalność prospołeczna. Jak pisze Jan Berdyszak: „Praktyka 

kreacyjna traktuje sztukę bez podziałów na jej dyscypliny czy konwencje. Respektuje 

natomiast interdyscyplinarność i intersemiotyczność w propozycjach twórczych, 

czerpiąc z różnic motywacji i u dzieci, i u dorosłych”24. 

Znaczącym aspektem twórczości jest motywacja – badania nad rolą motywacji 

samoistnej w procesie twórczym zaowocowały twierdzeniem, iż polega ona na 

czerpaniu satysfakcji z nagród zawartych w samej czynności. Podobnie jak motywacja 

do aktywności twórczej, tak też przebiega zabawa czy swobodna eksploracja – 

człowiek jest jakby zaprogramowany do wykonywania czynności, które nie mają 

uzasadnienia poza czerpaną z nich przyjemnością. „Nasuwa się więc wniosek, – 

analizuje Nęcka – że zabawa to ewolucyjny wynalazek, dzięki któremu oddajemy się 

pewnym czynnościom, nie pytając o ich sens, przez co ćwiczymy ważne funkcje 

psychiczne i rozwijamy umysł. Należałoby w takim razie uznać, że twórczość jest 

dojrzałą formą zabawy”25. W tym kontekście powraca ponownie koncepcja 

doświadczenia Dewey’a: doświadczenia estetycznego, które ma wartość samoistną i 

pozwala na radość z samej czynności, z działania i posuwania się naprzód, z danej 

chwili życia. Natomiast Jerome S. Bruner tak interpretuje motywy podejmowania 

twórczej aktywności: „Znakiem rozpoznawczym twórczego przedsięwzięcia będzie 

dla mnie takie działanie, którego wynikiem jest skuteczne zdziwienie.(...) Triumf 

skutecznego zdziwienia polega na tym, że otwiera przed nami perspektywy 

oryginalnego przeżywania świata”26. 

Rozwinięcie tych myśli pojawia się w pracach psychologa Mihalyi 

Csikszentmihalyi, który przez lata prowadził badania nad fenomenologią ludzkich 

działań i doznań. Autor Uroku codzienności wprowadził pojęcie „stanu fali” (flow) 

zwanego również doświadczeniem autotelicznym – jest to mieszanka pozytywnych 

                                                 
24 J. Berdyszak,Warsztaty, kreacja, edukacja, w: E. Olinkiewicz, E. Repsch (red.), Warsztaty edukacji twórczej, 
Wrocław 2001, s. 10. 
25 E. Nęcka, op. cit., s. 30. 
26 J. S. Bruner, Poza dostarczone informacje, w: W. Pielasińska, op. cit., s. 73. 
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emocji, radości, podniecenia, zaciekawienia, ekscytacji, stan swoistego natchnienia do 

długotrwałego działania. Jak pisze Csikszentmihalyi, istnieje pewna gradacja „od 

ludzi, którzy niemal nigdy nie mają poczucia, iż wykonywane przez nich czynności są 

warte zachodu dla samych siebie, po takich, którzy są przekonani, iż niemal wszystko, 

czego dotkną, ma swą własną wagę i wartość” 27.  Koncepcja ta bardzo dobrze opisuje 

dynamikę podjętych czynności związanych z tworzeniem i podkreśla zasadniczą rolę 

procesu, nie zaś finalnego efektu działań – czynność „autoteliczna” według autora to 

czynność wykonywana dla niej samej, gdy głównym celem działania jest ono samo. 

„Wi ększość z nas – twierdzi Csikszentmihalyi – posiadła sztukę oszczędnego 

gospodarowania uwagą tak, by móc stawić czoło wszelkim bezpośrednim 

koniecznościom życiowym, na interesowanie się zaś naturą wszechświata, naszym w 

nim miejscem, czy wreszcie czymkolwiek innym, co nie zostanie zaksięgowane po 

stronie „winien” w naszej wewnętrznej księdze rachunkowej, pozostaje już zwykle 

drobna resztka. Lecz gdyby nie taka bezinteresowna ciekawość, życie nie byłoby 

ważne. Bez niej nie byłoby miejsca na zdziwienie, nowatorstwo, niespodzianki, na 

przekraczanie granic wytyczonych przez nasze lęki i uprzedzenia. Jeśli ktoś nie zdołał 

w dzieciństwie wzbudzić w sobie ciekawości i zainteresowania, czemu nie spróbować 

teraz, zanim będzie za późno na poprawę jakości życia?”28 

 

 

Ilustracja 1. Warsztaty teatralne z Olgą Przeklasą w ramach projektu  

„Seniorzy w akcji” w Teatrze Groteska w 2009 r.

                                                 
27 M. Csikszentmihalyi, Urok codzienności, Warszawa 1998, s. 74. 
28 Ibidem, s. 81. 
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1.2. Współczesne ujęcia animacji kulturalnej  

 

 

Termin „animacja” posiada wiele znaczeń, do podstawowych należy, jak podaje 

Słownik Języka Polskiego, „inicjowanie i pobudzanie jakichś działań” 29. Termin ten w 

kontekście działań kulturalnych stwarza szerokie pole metaforycznych odniesień 

takich, jak ożywianie, dawanie czemuś/komuś życia, wprawianie w ruch, pobudzanie 

sił. Obecnie prężnie rozwija się dziedzina zwana „animacją kulturalną”, którą można 

definiować wielorako. Jak wynika z polsko-francuskich badań Józefa Kargula, 

animacja kulturalna z jednej strony przedstawiana jest jako kierunek działania wśród 

ludzi i z ludźmi, mający na celu ułatwienie jednostce oraz grupie udziału w bardziej 

aktywnym życiu, wyzwalanie twórczych możliwości; także jako kierunek działalności 

kulturalnej o charakterze ekstensywnym – skierowanym na szerokie masy – jak 

również intensywnym – skierowanym na jednostki i małe grupy, od których wymaga 

się aktywności.30 Według badacza animacja kulturalna powstała tak naprawdę w 

wyniku poszukiwań nowych koncepcji upowszechniania kultury i aktywności 

kulturalnej – z przeciwstawienia wykonywaniu narzuconym z zewnątrz zadań wartości 

spontanicznego działania.31 Już John Dewey opisywał w latach trzydziestych XX 

wieku: „muzea i galerie, dokąd zesłano dzieła sztuki i gdzie się je przechowuje, 

wskazują na niektóre z przyczyn, jakie doprowadziły do wyobcowania sztuki zamiast 

uznania jej roli w świątyni, na rynku i w innych przejawach życia zbiorowego”32. 

Niektóre ujęcia traktują o animacji jako metodzie działania w pracy kulturalnej 

i społeczno-wychowawczej, której celem jest stymulowanie do aktywnego zachowania 

grup oraz społeczności (lokalnych) ukierunkowanych na ulepszanie życia społecznego 

środowiska, wydobywanie potrzeb, zainteresowań, motywacji członków danej grupy 

społecznej. Pojawia się również rozumienie animacji jako procesu wewnętrznego w 

jednostce ludzkiej, który powoduje odkrywanie w sobie sił twórczych, możliwości 

                                                 
29 Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1998. 
30 J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997, ss. 99-100. 
31 Ibidem, s. 99. 
32 J. Dewey, op. cit., s. 11. 
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kreacyjnych i ekspresyjnych, czyli jest także procesem odkrywania siebie.33 Jak 

tłumaczy Małgorzata Litwinowicz z Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie 

Warszawskim, realizatorka wielu międzynarodowych projektów dotyczących animacji 

kultury: „Wielką urodą działań animacyjnych jest to, że są procesualne. Efekt 

warsztatów może się pojawić, ale nie musi. One nie są przecież nastawione na rezultat 

porównywalny z ukończeniem kółka plastycznego czy szkoły muzycznej, kiedy 

zdobywamy konkretne umiejętności i możemy wylegitymować się dyplomem. 

Animacja – to interakcja z elementem ryzyka, a rezultatu nie znamy”34. 

Animację kulturalną należy traktować wielozakresowo i wielodziedzinowo, 

wspaniale współistnieją w niej wymiary działalności społecznej, edukacyjnej, 

informacyjnej, czy terapeutycznej. Stąd też często używany termin „animacja 

społeczno-kulturalna” w celu podkreślenia aspektu społecznego: uruchamiania sił 

społecznych tkwiących w rozmaitych środowiskach, wspieranie harmonijnego 

rozwoju społeczności, podnoszenie jakości życia, integracja, ułatwianie kontaktów 

międzyludzkich. „Nie ulega kwestii, – pisze Kopczyńska – że animacja pojawia się 

jako rezultat spotkania dwóch nurtów: z jednej strony – nurtu wzrastających potrzeb 

zrodzonych z poczucia bezsilności i samotności, którego doświadczają liczne jednostki 

i małe grupy, z drugiej – nurtów szkoły aktywnej, dyrektywności i ekspresji, ducha 

liberalnego i demokratycznego w wychowaniu”35. 

Działalność animacyjna wiąże się także z koncepcjami i postulatami 

deinstytucjonalizacji życia społeczno-kulturalnego i wyjścia z ofertą na zewnątrz, 

dotarcia także do małych grup społecznych, ożywiania miejsc, w których panują 

trudności ekonomiczne, apatia społeczna i stwarzanie w nich warunków do 

podejmowania aktywności twórczej i kulturalnej. Tak pojmowana animacja może 

stanowić także rodzaj środka terapeutycznego, bowiem jednym z jej ważniejszych 

zadań dziś jest docieranie do ludzi zepchniętych na margines. Na przykładzie działań 

Fundacji WyspArt, była to współpraca z ludźmi starszymi – seniorami, z dziećmi z 

biedniejszych środowisk, czy też młodzieżą szkolną z Nowej Huty – zawsze jednak 

                                                 
33 J. Dewey, op. cit., s. 100. 
34 wywiad z Małgorzatą Litwinowicz przeprowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, dostępny 
na stronie: http://tit.home.pl/dla/epyta1.html  
35 M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993, s. 39. 
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zamiarem było, aby zachęcić ludzi do poszukiwania bardziej satysfakcjonującego 

modelu życia, zapobiec trwonieniu ludzkich możliwości poprzez aktywność, działania 

twórcze i prospołeczne. Jak odpowiada w wywiadzie Janusz Byszewski, animator 

kultury, założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej w centrum Sztuki Współczesnej 

w Warszawie: „Animacja kultury to spotkanie człowieka z człowiekiem. Działania 

animacyjne nie są skierowane tylko do ludzi uzdolnionych, ani takich, którzy chcą 

podnieść swoje umiejętności techniczne. Nie chodzi o to, żeby lepiej malować czy 

przygotować się do studiów artystycznych. To praca z osobą, która przede wszystkim 

myśli o własnym rozwoju, o doświadczaniu pewnych sytuacji, o poszukiwaniu i 

błądzeniu”36  

Zdaniem Józefa Kargula, animacja kulturalna zasadniczo różni się od 

działalności kulturalno-oświatowej, mającej na celu upowszechnianie kultury, gdyż 

powoduje określone zmiany w osobowości jednostki takie, jak przyrost wiedzy, 

rozwój umiejętności, zmiana postaw, hierarchii wartości, czy wzorów kulturowych. 

Autor opracował schemat stanów początkowych przed uczestnictwem w procesie 

animacji oraz podstawowych zmian, do których można dojść na skutek aktywności w 

rozmaitych formach animacji37: 

 

 

Pasywność 

Receptywność 

Izolacja 

Egocentryzm 

Schematyzm działania 

Stereotypowość myślenia 

 

Aktywność 

Kreatywność 

Afiliacja 

Socjocentryzm 

Innowacyjność działania 

Generatywność myślenia 

 

 

Ilustracja 2. Schemat zmian w osobowości na skutek uczestnictwa  

w procesie animacji wg J. Kargula. 

                                                 
36 Wywiad przeprowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”: http://tit.home.pl/dla/epyta2.html  
37 J. Kargul, op. cit., s. 107. 
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1.3. Sylwetka animatora kultury 

 

 

Czytając wywiady z animatorami kultury, najłatwiej zauważyć wspólne dla 

animatorów cechy: przede wszystkim zaangażowanie, niezwykły optymizm i wiarę w 

to, że każde działanie animacyjne przynosi sukces w postaci rozbudzania 

podstawowego pragnienia samorozwoju, poszerzania horyzontów, zainteresowań, 

talentów. W opinii J. Kargula animator jest organizatorem i inicjatorem, wychowawcą 

i kreatorem aktywnych form uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze; łączy 

wiedzę i talent pedagoga, psychologa i artysty, jest poszukujący i otwarty, działa 

dynamicznie i z zamiłowania38. Według M. Kopczyńskiej animator to zawód 

heterogeniczny, o bardzo różnych zadaniach i poziomach odpowiedzialności39. Pole 

działalności animatora jest bardzo szerokie: praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; 

współdziałanie z jednostkami, małymi grupami społecznymi, jak też społecznością 

lokalną. 

Warszawskie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z którym 

współpracowała Fundacja WyspArt, uruchomiło stronę internetową poświęconą 

animacji kultury o nazwie DLA – Animacja kultury – Metody, Działania, Inspiracje, 

która stanowi zapis doświadczeń, pomysłów i idei animatorów kultury z całej Polski – 

„To zaproszenie do wspólnych poszukiwań dla wszystkich, którzy chcą wprawić świat 

w ruch”40. Towarzystwo charakteryzuje swoją inicjatywę następująco: „Spotykaliśmy 

ludzi, którzy myślą i działają podobnie do nas. Chcą ożywiać innych: pobudzać do 

aktywności i zmiany. Bywają nauczycielami, artystami, społecznikami. Są 

animatorami kultury”41. Strona przedstawia rozmaite projekty społeczno-edukacyjne 

animatorów z zakresu filmu, teatru, plastyki, fotografii – stanowi wyjątkową bazę 

pomysłów dla wszystkich zainteresowanych pracą w kulturze oraz szerokim spektrum 

animacji społeczno-kulturalnej w naszym kraju. Dzięki zamieszczonym wywiadom 

dowiedziałam się jak sami animatorzy kultury pojmują swoją rolę i jakie zadania 

                                                 
38 Por. J. Kargul, op. cit., s. 120. 
39 Por. M. Kopczyńska, op. cit., s. 45. 
40 Ze strony domowej DLA http://e.org.pl/dla  
41 Ibidem.  
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animatora są dla nich najważniejsze. Według Marty Włodarskiej z 

Wielopłaszczyznowego Ośrodka Rozwoju Przez Działania Twórcze „Aletheia” w 

Krakowie animator „to ktoś, kto szuka siebie cały czas. Jest otwarty i szczery i nie ma 

gotowych odpowiedzi. Zawsze zostawia pustą przestrzeń, którą można odkrywać na 

nowo”42. Jak trafnie ujmuje Maria Schejbal z Teatru Brama Grodzka: „Animator 

kultury to ktoś, kto próbuje swoją pasję, swój świat dzielić z innymi ludźmi. W relacji 

mistrz i uczeń. Ktoś, kto włącza bardzo różnych ludzi do procesu twórczego – do 

kreowania własnych światów”43. Zdaniem Bożeny Szroeder z Fundacji Pogranicze - 

Sztuki, Kultur, Narodów animator musi być miłośnikiem i znać rzemiosło: „Trzeba 

być animatorem, który nie zrobi krzywdy, ale jednocześnie sprawi, że pojawi się jakiś 

rodzaj nowej jakości. To człowiek, który kreuje i zmienia świat, ale nigdy nie zadaje 

gwałtu. Szanuje ludzi”44. 

A zatem wyłania się obraz animatora jako osoby, która powinna przelewać na 

innych swoją pasję działania i ciągłego rozwijania się, nie pozostaje w miejscu, lecz 

nieustannie pracuje nad sobą i swoim doświadczeniem, aby pomóc innym w dotarciu 

do siebie, do własnego twórczego potencjału. Zdaniem Janusza Byszewskiego nie 

każdy może być artystą, lecz każda osoba może być kreatywna, nawet ta, która we 

własnym czy społecznym mniemaniu jest osobą nietwórczą, np. osoba 

niepełnosprawna, czy zamknięta, sztuka zaś pomaga w pracy animatora, ponieważ 

dostarcza pewnego języka. Jak wynika z badań J. Kargula oraz jak animatorzy sami 

przyznają, animator musi przede wszystkim posiadać umiejętność nawiązywania 

kontaktów z ludźmi oraz dużą dozę humoru, być szczerym, tolerancyjnym, 

bezinteresownym, żywotnym; musi czuwać nad rozwojem autonomii grupy oraz 

jednostki.  

J. Kargul wymienia konkretne zakresy treści wiedzy i umiejętności, jakie 

powinni posiadać animatorzy, i które będą stanowić o powodzeniu działań 

animacyjnych. Główne kręgi tematyczne to: problematyka administracyjno-prawnych 

uwarunkowań animacji; wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki i stosunków 

międzyludzkich; wiedza z zakresu społeczno-kulturowych uwarunkowań animacji; 

                                                 
42 Z materiałów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: http://tit.home.pl/dla/epyta3.html  
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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techniki animacyjne.45 Jednakże autor podkreśla, że animator musi sam zadbać o swój 

własny rozwój, ciągle się doskonalić, jeśli pragnie być atrakcyjny w środowisku i 

skupiać wokół siebie grono aktywnych uczestników. Jak twierdzi Małgorzata 

Litwinowicz z Instytutu Kultury Polskiej na UW: „Powodzenie działań animacyjnych 

można mierzyć tym, co pozostało po nich w ludziach albo żywotnością idei. Jeżeli 

okazuje się, że te doświadczenia są na tyle silne i na tyle inspirujące, że zachęcają do 

własnego działania i podjęcia własnej ścieżki, która nie jest naśladownictwem – to 

bardzo dobry dowód na to, że działania były skuteczne”46. 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 3. Warsztaty „Ja i mój świat” w Nowej Hucie  

z Magdaleną Zarychtą (na zdjęciu). 

 

 

                                                 
45 J. Kargul, op. cit., ss. 126-127. 
46 Z materiałów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: http://tit.home.pl/dla/epyta1.html  
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ROZDZIAŁ II 

 

PODSTAWY METODOLOGICZNE BADA Ń WŁASNYCH 

 

 

 2.1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele pracy 

 

 

Celem mojej pracy jest przedstawienie działalności artystyczno-edukacyjnej 

Fundacji WyspArt w Krakowie oraz jej dotychczasowych dokonań w zakresie 

animacji kulturalnej.  

Moim wyborem kierowała chęć dokładnego przedstawienia działań Fundacji od 

momentu jej powstania do chwili obecnej oraz przyjrzenia się dynamice rozwoju 

placówki, warunkom funkcjonowania, czynnikom wprowadzania zmian, ulepszeń i 

poszukiwania nowych rozwiązań. Wyborem tematu dyktował także mój podziw dla 

założycielki Fundacji, dla jej oddania i pasji związanych z działalnością społeczno-

kulturalną, jak również siły i konsekwencji, jakich potrzeba, aby prowadzić 

działalność dla dobra innych, nie bacząc bynajmniej na własny zysk. Jak opowiedziała 

mi p. Magdalena Zarychta, najważniejsze jest dla niej, jako artystki, animatorki oraz 

pedagoga, móc widzieć, jak ludzie się rozwijają, jak otwierają się na siebie nawzajem, 

realizują swoje pomysły, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, a przede wszystkim 

z twórczej aktywności czerpią zabawę, radość, satysfakcję. 

Oddziaływanie wychowawcze placówki jest tutaj kluczowe i w dalszej części 

mojej pracy przedstawię szczegółowo jego zakres. Jak wynika z literatury przedmiotu, 

którą zanalizowałam w poprzednim rozdziale, aktualna terminologia pedagogiczna 

uznaje często pojęcia wychowanie estetyczne, edukacja przez sztukę i edukacja 

kulturalna, jako terminy tożsame, bądź też współzależne. Sztuka i kultura bowiem, 

według nowych koncepcji, powinny jednolicie oddziaływać, dopełniać się, a 

najdoskonalszym polem przyswajania sztuki i kultury jest istotnie własne twórcze 

działanie, doświadczenie – jak w koncepcji Dewey’a – owo doświadczenie estetyczne. 
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Postanowiłam zatem zbadać rzeczywisty wymiar tych założeń na przykładzie Fundacji 

WyspArt, której działalność bez wątpienia koncepcjom wychowania przesz sztukę 

daje wyraz w praktyce.  

Kolejnym aspektem podjęcia się takiego tematu było połączenie moich 

własnych zainteresowań związanych ze sztuką i rękodziełem artystycznym (sama 

uczestniczyłam w warsztatach Fundacji) z pracą badawczą. Wnikliwe obserwacje i 

rozmowy pozwoliły mi na dopełnienie obrazu działalności tej oryginalnej placówki 

oraz sformułowanie ważnych wniosków dotyczących roli sztuki i edukacji kulturalnej 

w życiu każdego człowieka. 

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest działalność Fundacji WyspArt wraz z 

jej różnorodnymi formami, genezą, celami i właściwościami od początku powstania do 

chwili obecnej, jak też jej efekty. W ujęciu W. Okonia, „działalność” to „układ 

intencjonalnych czynności, których celem jest przystosowanie się do otoczenia lub 

zmiana tego otoczenia”47. 

 

 

2.2. Problematyka badawcza 

 

 

Bez rzetelnie sformułowanego problemu badawczego nie można przeprowadzić 

prawidłowego procesu badawczego. Zdaniem J. Sztumskiego „problemem 

badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych, czyli po prostu 

to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze”48.  

Inną definicję z zakresu metod badawczych podają D. Nachmias i Ch. 

Frankfurt-Nachmias, w której problem badawczy rozumiany jest jako „bodziec 

intelektualny wywołujący reakcję w postaci badań naukowych”49.  

Z kolei według S. Nowaka, „problem badawczy to tyle, co pewne pytania lub 

zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie”50.  

                                                 
47 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 85. 
48 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005, s. 28. 
49 Ch. Frankfurt- Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 21. 
50 S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, s. 214. 
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Problem główny w swojej pracy sformułowałam następująco: 

Jak się przedstawia działalność artystyczna i wychowawcza Fundacji 

WyspArt w Krakowie? 

 

Problem główny implikuje następujące problemy szczegółowe: 

 

1. Jaka jest sytuacja prawna fundacji w Polsce? 

2. Jakie są założenia statutowe i cele Fundacji WyspArt? 

3. Jaka jest geneza powstania Fundacji WyspArt oraz jak funkcjonuje od 

początku założenia do dziś? 

4. Czy i na jakiej zasadzie Fundacja prowadzi działalność w zakresie 

wychowania przez sztukę i animacji społeczno-kulturalnej? 

5. Jak wygląda współpraca Fundacji ze środowiskiem lokalnym, innymi 

organizacjami pozarządowymi oraz placówkami edukacji kulturalnej? 

6.  Jakie są najważniejsze projekty edukacyjne podjęte przez Fundację 

WyspArt do tej pory oraz kto w nich uczestniczył? 

 

 

 

2.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze 

 

 

Pod pojęciem metody J. Sztumski rozumie „system założeń i reguł 

pozwalających na uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby 

można było osiągnąć cel, do którego się świadomie zmierza”51. Podobnie definiuje S. 

Nowak, określając metody badawcze, jako „powtarzalne procedury i zespoły procedur 

służących do rozwiązywania problemów o różnym stopniu ogólności” 52.  

Spośród wielu definicji metody badawczej za najbardziej adekwatną do 

niniejszej pracy uznałam definicję T. Pilcha, który przez metodę badań rozumie 

                                                 
51 J. Sztumski, op. cit. s. 46. 
52 S. Nowak, op. cit., s. 238. 
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„zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych 

obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do 

rozwiązania określonego problemu naukowego”53. 

W swojej pracy wykorzystałam metodę monografii pedagogicznej. Według 

definicji T. Pilcha monografia pedagogiczna to metoda badań, „której przedmiotem są 

instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy 

działalności wychowawczej, prowadzącą do gruntownego rozpoznania struktury 

instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji 

ulepszeń i prognoz rozwojowych”54. Wybierając tę metodę najpełniej udało mi się 

zanalizować pracę placówki WyspArt, jej rolę społeczną i edukacyjno-kulturalną, 

zasady funkcjonowania oraz efektywność podejmowanych działań.  

Techniki badawcze T. Pilch określa jako „czynności praktyczne regulowane 

starannie wypracowanymi dyrektywami pozwalającymi na uzyskanie optymalnie 

sprawdzonych informacji, opinii i faktów”55. Jak zaznacza autor, „metoda 

monograficzna realizowana być może przez wiele różnorodnych technik, prawie 

zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza elementy 

obserwacji uczestniczącej, ankiety, lub wywiadu”56. Spośród technik badawczych 

proponowanych przez T. Pilcha wybrałam: badanie dokumentów, obserwację, 

obserwację uczestniczącą oraz wywiad. 

Analizę dokumentów T. Pilch określa jako „badanie dokumentów i materiałów 

techniką badawczą służącą do gromadzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych 

informacji o badanej instytucji czy zjawisku wychowawczym. Jest także techniką 

poznawania biografii jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach”57.  

Dzięki przychylności założycielki Fundacji WyspArt p. Magdaleny Zarychty 

miałam możliwość zapoznać się z dokumentacją dotyczącą placówki: Statutem 

Fundacji, kalendarium działalności, ofertą warsztatową, fotokroniką, planami 

projektów edukacyjnych. Przedmiotem mojej analizy była również ustawa z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.). 

                                                 
53 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 42. 
54 Ibidem, s. 46. 
55 Ibidem, s. 42. 
56 Ibidem, s. 47. 
57 Ibidem, s. 50. 
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Pozwoliło mi to na wyselekcjonowanie i interpretację potrzebnych danych do 

szczegółowego opisu historii oraz działalności placówki od jej początków do dziś. 

Kolejną techniką, jaką zastosowałam, była obserwacja oraz obserwacja 

uczestnicząca. Zdaniem Pilcha jest ona „czynnością badawczą, polegającą na 

gromadzeniu danych drogą spostrzeżeń” 58. Obserwowałam pracę założycielki 

Fundacji, innych pracowników orz uczestników warsztatów artystycznych. 

Dostarczyło mi to cennych informacji dotyczących charakteru placówki, jej atmosfery 

i zasad funkcjonowania na co dzień. Miałam okazję obserwować rytm i warunki pracy, 

zaplecze techniczne, jak również reakcje uczestników warsztatów i ich dzieła 

plastyczne. Dodatkowo uczestnicząc w zajęciach przysłuchiwałam się swobodnym 

rozmowom, poznałam problemy uczestników, aspiracje, potrzeby i motywacje, co 

pozwoliło mi zrozumieć bliżej wartość tego typu zajęć dla każdego jak tez ich 

popularność.  

Ostatnią techniką użytą przeze mnie jest wywiad. Według definicji T. Pilcha 

„wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według 

opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz”59. 

Przeprowadziłam obszerny wywiad z założycielką Fundacji p. Magdaleną Zarychtą, w 

oparciu o opracowany przez siebie kwestionariusz (aneks, załącznik 1), który pozwolił 

mi m.in. poznać jej drogę edukacyjno-artystyczną, najważniejsze marzenia, obawy i 

plany związane z Fundacją. Uzyskałam wiele cennych informacji dotyczących 

funkcjonowania placówki, szczegółów organizacyjnych, najciekawszych projektów. 

W trakcie moich wizyt w siedzibie Fundacji posłużyłam się kilkakrotnie wywiadem 

nieskategoryzowanym, który „daje możliwość swobody w formułowaniu pytań oraz 

zmieniania ich kolejności, a nawet pogłębiania zagadnień przez stawianie pytań 

dodatkowych”60. Dzięki temu wnikliwie poznałam charakter p. Magdaleny jako 

wspaniałej organizatorki i animatorki kultury, osoby pogodnej i życzliwej, działającej 

z autentyczna pasją i zaangażowaniem. 

 

                                                 
58 T. Pilch, op. cit., s. 49. 
59 Ibidem, s. 48. 
60 Ibidem, s. 49. 
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2.4. Teren, źródła, czas i przebieg badań 

 

Badania dotyczące działalności Fundacji WyspArt zostały przeprowadzone od 

czerwca 2009 r. do marca 2010r. na terenie Fundacji WyspArt, której siedziba do 

połowy roku 2009 znajdowała się przy ul. Krowoderskiej 79.  

Praca przebiegała w kilku etapach. 

Pierwszy etap polegał na zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, ustawą o 

fundacjach, na gromadzeniu materiałów oraz sformułowaniu problemu głównego i 

problemów szczegółowych. 

Drugi etap to opracowanie metod, technik i narzędzi badawczych. W niniejszej 

pracy zastosowałam metodę monografii pedagogicznej w oparciu o techniki analizy 

dokumentów, obserwacji i wywiadu. Narzędzie badań stanowi opracowany przeze 

mnie kwestionariusz wywiadu z założycielką Fundacji. 

Trzeci etap to przeprowadzenie badań. Obszerny wywiad w oparciu o 

opracowany kwestionariusz przeprowadziłam w marcu 2010r. 

Czwarty etap polegał na przedstawieniu działalności Fundacji WyspArt oraz 

sformułowaniu wniosków i podsumowania przeprowadzonych badań. 

Dzięki współpracy z założycielką Fundacji p. Magdaleną Zarychtą zdobyłam 

potrzebne informacje i materiały, które wykorzystałam do napisania tej pracy. 

Korzystałam z dokumentacji oraz fotokronik udostępnionych mi przez p. Magdalenę. 

W swojej pracy zamieściłam zdjęcia ze zbiorów Fundacji za zgodą p. Magdaleny 

Zarychty. 
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ROZDZIAŁ III 

 

CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI „WYSPART” 

 

 

3.1. Sytuacja prawna fundacji w Polsce 

 

 

Przepisy ogólne 

 

Fundacja jest popularną formą prawną organizacji pozarządowej. Działanie 

organizacji pozarządowych w Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowane zostało 

przepisami Konstytucji RP z 1997 r. stosownie do art. 12 Konstytucji: „Rzeczpospolita 

Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 

społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 

dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.”61 Wolność zrzeszania ograniczona jest jedynie 

wtedy, gdy cel lub określona działalność są sprzeczne z Konstytucją lub przepisami 

innych ustaw. 

Według Słownika Języka Polskiego „fundacja” to: 

1. ofiarowanie czegoś, zbudowanie czegoś na własny koszt do użytku 

społeczeństwa; ufundowanie czegoś,  

2. instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej 

założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny).62 

 

Fundacja w odróżnieniu od stowarzyszenia nie ma członków (jest bezosobowa), 

a o celu, majątku i zasadach działania decyduje jej twórca. Fundacje mogą ustanawiać 

osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby 

prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą, lecz siedziba fundacji powinna 

                                                 
61 Konstytucja RP, art. 12. 
62 Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2008. 
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znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osobowość prawną fundacja 

nabywa w wyniku wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została 

ona ustanowiona: „Oznacza to konieczność przeznaczenia wszelkich dochodów 

uzyskiwanych przez fundację (zarówno z majątku, w który fundacja została 

wyposażona przez fundatora, środków uzyskiwanych spoza funduszu 

założycielskiego, jak i darowizn, dochodów z działalności gospodarczej) na 

osiągnięcie tego celu”.63 Wiąże się to kolejno z faktem, iż cel fundacji ma być 

społecznie lub gospodarczo użyteczny, czyli musi wykraczać poza indywidualne 

interesy fundatora.64 

 

Ustawa o fundacjach 

 

Podstawowym aktem prawnym w Polsce regulującym zasady funkcjonowania 

fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, 

poz. 203 z późn. zm.). Jak określa Art. 1 ustawy, fundacja może być ustanowiona dla 

realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów 

społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona 

zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i 

pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.65 

Art. 3 mówi o tym, iż w tzw. oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji 

złożonym w formie aktu notarialnego fundator powinien wskazać cel fundacji oraz 

składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi 

mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy 

ruchome i nieruchomości.66 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o 

fundacjach oraz statutu. Art. 5 wskazuje, iż fundator ustala statut fundacji, który ma 

określać: 

 

                                                 
63 Jak założyć Fundację?, red. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 3. 
64 Poradnik dla organizacji pozarządowych: www.poradnik.ngo.pl  
65 Dz. U. nr 46, art. 1. 
66 Ibidem, art. 3. 
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1) nazwę i siedzibę fundacji,  

2) majątek,  

3) cele, zasady, formy i zakres działalności,  

4) skład i organizację zarządu,  

5) sposób powoływania zarządu,  

6) obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.  

 

Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące 

prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków 

jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie 

obok zarządu innych organów fundacji.67 Jak czytamy w art. 6, fundator może odstąpić 

od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub 

prawną. Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na 

zewnątrz. Osobowość prawną fundacja zyskuje z chwilą wpisania do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru 

Sądowego sąd wydaje po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami 

prawa.68  

 

 

3.2. Statut Fundacji WyspArt 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

Fundacja pod nazwą WyspArt została ustanowiona przez Fundatora – Annę 

Zarychtę, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 listopada 2007 roku w 

kancelarii notarialnej w Krakowie (Nr Rep A 14536/2007). Określony został statut 

Fundacji złożony z sześciu rozdziałów: 

 

                                                 
67 Dz. U. nr 46, art. 4. 
68 Ibidem, art. 9. 
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1. Postanowienia ogólne. 

2. Cele i zasady działania Fundacji. 

3. Majątek i dochody Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji oraz sposób reprezentacji. 

5. Działalność gospodarcza Fundacji. 

6. Postanowienia pozostałe. 

 

Fundacja zyskała w ten sposób osobowość prawną i działa na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z 

późniejszymi zmianami), Statutu Fundacji oraz innych przepisów prawa. Jak zostało 

określone w postanowieniach ogólnych, czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, terenem działalności – obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej, lecz z zaznaczeniem, iż „w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów może ona [Fundacja] prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej”.69 Art. 4 Statutu określa, iż Fundacja może 

posługiwać się skrótem nazwy, pieczęcią i logotypem; może również dla celów 

współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. Kolejno w art. 5 czytamy, że „Fundacja może ustanawiać odznaki, medale 

honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji”.70 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

Rozdział II poświęcony jest celom i zasadom działania Fundacji. Do 

podstawowych celów Fundacji należy: 

 

                                                 
69 Statut Fundacji WyspArt, rozdz. I, art. 3. 
70 Ibidem, art. 5. 
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a) edukacja społeczeństwa poprzez propagowanie sztuki i zwiększanie 

wrażliwości społeczeństwa na artystyczne formy przekazu, w tym w 

szczególności w dziedzinie szkła artystycznego, witrażu, ceramiki, malarstwa, 

grafiki, rzeźby, muzyki, fotografii i filmu; 

 

b) rozwój sztuki oraz szeroko rozumianej kultury, w tym wspieranie 

tradycyjnych form kultury i sztuki jak i nowych trendów kulturowych; 

 

c) propagowanie idei secesji (szczególnie twórczości Stanisława 

Wyspiańskiego) oraz przybliżenie społeczności polskiej i międzynarodowej 

młodopolskich działań twórczych;  

 

d) kształtowanie gustów artystycznych społeczeństwa, w tym w 

szczególności młodego pokolenia; 

 

e) propagowanie i wykorzystywanie sztuki jako sposobu rozwoju 

osobistego, w szczególności w odniesieniu do grup pokrzywdzonych 

społecznie; 

 

f) propagowanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego 

miasta Krakowa. 

 

Fundacja WyspArt realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzanie 

inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich – poprzez 

udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom, organizacjom bądź 

osobom fizycznym prowadzącym działania na rzecz wyżej wymienionych celów. 

Obszar działań Fundacji jest bardzo szeroki, jak czytamy kolejno w Statucie, swoje 

główne zadania Fundacja określa jako: 

 

a) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 

dziedzinach sztuki; 
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b) promocje młodej twórczości artystycznej poprzez: 

- odnajdywanie młodych talentów kończących studia artystyczne, 

- pomoc w zaistnieniu na rynku sztuki poprzez organizację wystaw 

promocyjnych w kraju i za granicą, 

- pomoc finansową, 

- umożliwienie rozpoczęcia drogi artystycznej poprzez promocję samych 

twórców; 

- znalezienie miejsca na rynku dla dzieła sztuki, 

 

c) udzielanie pomocy w realizacji indywidualnych zamierzeń twórczych 

oraz w realizacji programów o charakterze upowszechniającym różne formy 

kultury i sztuki; 

 

d) działania na rzecz dzieci i młodzieży w formie:  

- konkursów promujących sztukę i kulturę, 

- plenerów plastycznych, teatralnych i literackich, 

- warsztatów o charakterze dokształcającym w dziedzinie kultury i sztuki, 

- utworzenie stypendium dla najlepszych absolwentów szkół i uczelni; 

 

e) współpraca z galeriami i ośrodkami zagranicznymi o podobnych 

założeniach statutowych; 

 

f) pomoc w realizacji programów o charakterze kulturalnym 

przeznaczonych dla środowisk szczególnie zagrożonych, mających na celu 

ukazanie innych sposobów życia i zachowań; 

 

g) prezentacja, promocja oraz wsparcie dla kobiet – artystek zajmujących 

się sztuką; 
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h) działania na rzecz osób zagrożonych utratą miejsc pracy poprzez min. 

prowadzenie szkoleń i warsztatów; 

 

i) działania na rzecz starszych osób poprzez min. organizacje czasu 

wolnego; 

 

j) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie: 

- warsztatów terapii przez sztukę; 

- warsztatów i konkursów plastycznych, teatralnych i literackich; 

- programów upowszechniających sztukę i kulturę prowadzone 

bezpośrednio w szkołach; 

- przyznawania stypendiów dla najlepszych twórców niepełnosprawnych 

chcących podjąć studia na uczelniach plastycznych; 

 

k) wspieranie rozwoju rzemiosł artystycznych w tym: witrażownictwa, 

kowalstwa artystycznego, stolarstwa artystycznego i innych; 

 

l) promocja sztuki witrażowniczej oraz szkła artystycznego i zajmujących 

się nimi twórców polskich i zagranicznych; 

 

m) podtrzymywanie tradycji witrażownictwa, opieka nad miejscami 

związanymi z tą dziedziną, w szczególności najstarszego w Polsce Zakładu 

Witrażów S.G. Żeleński w Krakowie; 

 

n) rozwój szkolnictwa artystycznego, organizowanie warsztatów, 

wykładów, wycieczek, imprez artystycznych lub innych form zaznajamiania 

społeczeństwa z kulturą i sztuką; 

 

o) podejmowanie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na 

temat zjawisk twórczych i artystycznych, w zakresie oświaty, kultury i 

wychowania młodzieży. 
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Maj ątek, dochody i Zarząd Fundacji 

 

W rozdziale III dotyczącym majątku i dochodów czytamy, że majątek Fundacji 

stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł oraz inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. Fundacja WyspArt odpowiada za swoje zobowiązania 

całym swoim majątkiem. Art. 9 określa szczegółowo, że dochody przeznaczane są na 

realizację określonych uprzednio celów statutowych i pochodzić mogą z: 

 

a) dotacji i subwencji oraz grantów; 

b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

c) dochodów z majątku Fundacji oraz inwestycji; 

d) darowizn, spadków, zapisów; 

e) funduszy Unii Europejskiej; 

f) dochodów z działalności gospodarczej; 

g) dochodów z odpłatnie świadczonej działalności statutowej. 

 

Rozdział IV poświęcony jest zarządowi Fundacji i sposobowi reprezentacji – 

głównym organem Fundacji jest Zarząd, który kieruje jej działalnością i reprezentuje 

ją na zewnątrz. Składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora, który również określa zasady ich wynagradzania. Członkowie powoływani 

są na czas nieoznaczony. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwoływania 

przez Fundatora, rezygnacji, bądź śmierci członka Zarządu. Prezes Zarządu 

powoływany przez Fundatora spośród członków kieruje Pracami Zarządu oraz zwołuje 

i przewodniczy Posiedzeniom Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Szczegółowy tryb 

działania Zarządu może być określony w przyjętym przez niego regulaminie. 

Do zadań Zarządu Fundacji wyznaczonych w Statucie należy w szczególności: 
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a) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania; 

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji; 

d) zatrudnianie i zwalanie pracowników Fundacji; 

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

f) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji; 

g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

 

 Zarząd może również powoływać pełnomocników do kierowania 

wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Art. 13 precyzuje, iż w 

przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu 

Fundacji jest uprawniony dany członek Zarządu (samodzielnie); w przypadku zaś 

zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest 

uprawniony Prezes Zarządu (samodzielnie) lub dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji  

 

Działalność gospodarcza Fundacji WyspArt opisana w rozdziale III ł ączy się z 

jej szeroką ofertą edukacyjną oraz rolą upowszechniania kultury i sztuki, w tym sztuki 

użytkowej i rękodzieła artystycznego. Fundacja może prowadzić działalność 

gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, jak określa Statut, m.in. w 

zakresie produkcji wyrobów z papieru i tektury, szkła i wyrobów ze szkła, 

ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych. Fundacja również prowadziła handel 

detaliczny artykułów dla plastyków oraz materiałów do wyrobu ceramiki i szkła. 

Placówka może prowadzić działalność wydawniczą, prace badawczo-rozwojowe w 

dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych oraz opiekę wychowawczą i 
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społeczną. Przewidziana jest także działalność związana z filmem i przemysłem 

wideo, artystyczno-rozrywkowa, czy też działalność bibliotek, archiwów, muzeów i 

pozostała działalność kulturalna. 

 

Postanowienia końcowe 

 

Według Postanowień pozostałych ujętych w rozdziale VI Fundator może 

dokonywać zmian w zakresie celów Fundacji oraz jej Statutu na wniosek lub po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. Fundacja może również połączyć się z inną 

fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, pod warunkiem, iż w jego 

wyniku nie ulegnie istotnej zmianie cel Fundacji. Jak określa Art. 17 - ostatni, 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku – decyzję o likwidacji 

podejmuje Fundator, a likwidację przeprowadza Zarząd. Majątek pozostały po 

likwidacji przeznacza się na realizację celów Fundacji wymienionych przeze mnie 

uprzednio według Art. 6 Statutu. O likwidacji Fundacji Zarząd ma obowiązek 

zawiadomić Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

3.3. Historia Fundacji WyspArt 

 

Geneza placówki 

 

Próbując opisać początki WyspArtu należy właściwie zacząć od artystycznej 

działalności p. Magdaleny Zarychty, założycielki dzisiejszej Fundacji WyspArt, 

absolwentki Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz 

animatorki kultury. P. Magdalena pracowała najpierw w Galerii BB, organizując dla 

niej samodzielnie warsztaty szkła i ceramiki. Jak dowiedziałam się podczas wywiadu, 
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p. Magdalena, rozstając się z Galerią BB, zapragnęła kontynuować te działania, gdyż 

zauważyła duże zainteresowanie wśród ludzi odwiedzających Galerię. Zaczęła 

poszukiwać miejsca, i po jakimś czasie w budynku przy ul. Krowoderskiej 79 

wynajęła piwnice. W kamienicy od roku 2004 istniało Stowarzyszenie Twórcze „Dom 

Stanisława Wyspiańskiego”, które zajmowało się zbieraniem dorobku twórczego 

młodopolskiego artysty oraz przyjaciół współpracujących z nim, kultywowaniem 

tradycji Młodej Polski, wspieraniem inicjatyw twórców z regionu Małopolski i 

obejmowało opiekę nad zabytkowymi salami w kamienicy, które wcześniej były w 

użytku mieszkalnym.  

 

Ilustracja 4. Plakat Festiwalu Wyspiański 2007. 

 

W roku 2006 narodził się „WyspArt”, który zaczął z początku działalność jako 

grupa nieformalna. Nazwa miała w założeniu wiązać się z doniosłym miejscem, w 

którym w latach 1901-1906 mieszkał i tworzył poeta, dramatopisarz, malarz, 

reformator teatru, działacz społeczny Stanisław Wyspiański, a centrum jego pracy 

twórczej była „Szafirowa pracownia” na drugim piętrze. „Był artystą uprawiającym 

wszystkie rodzaje sztuk, – twierdzi prof. Jacek Popiel, dyrektor artystyczny Festiwalu 

Wyspiański 2007 – łączył rzetelność artystyczną z oryginalną wyobraźnią i 
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wizjonerstwem. Jego działalność miała niespotykaną skalę intensywności. Swoim 

życiem i dziełem definiował człowieka jako istotę twórczą, w pełni odpowiedzialną za 

swój indywidualny los i za sposób budowania więzi międzyludzkich. Podejmując 

dialog ze swoimi współczesnymi i tradycją narodową, w swych dziełach nieustannie 

stawiał pytania i zadania istotne kiedyś i dziś. Twórczość była dla niego źródłem 

energii przemieniającej świat.”71 Również pierwsze działania WyspArt-u miały w 

założeniu koncentrować się wokół postaci Wyspiańskiego, idei secesji, 

upowszechniania sztuki witrażu, znamiennej dla Krakowa, a dość zapomnianej. Jak 

tłumaczy p. Magdalena, drugą interpretacją nazwy miało być skojarzenie z „wyspą 

artystyczną”, czyli „pewnym odizolowanym miejscem, w którym można zapomnieć o 

świecie i skupić się na działaniach artystycznych”.72 

 „Arty ści jak różdżkarze – pisał Władysław Bodnicki – szukają którymś tam 

zmysłem swego genius loci”.73 W historii placówki uwidacznia się ciekawy splot 

okoliczności – z jednej strony jest to niezwykłe miejsce, w którym powstaje Fundacja, 

związane z życiem i pracą Stanisława Wyspiańskiego, z drugiej zaś obchody Roku 

Wyspiańskiego i związane z nim konferencje, wykłady i wycieczki. Nadały one 

WyspArt-owi charakter placówki upowszechniającej pamięć młodopolskiego artysty, 

zajmującego się wieloma dziedzinami sztuk z zaakcentowaniem rzemiosła 

artystycznego, rękodzieła, witrażownictwa, projektowania (mebli, kostiumów 

teatralnych), ale także integracji ludzi, którzy w swoim życiu chcą podjąć jakieś 

niecodzienne działania artystyczne, zapoznać się z oryginalnymi technikami, które w 

pracowniach WyspArt-u stają się dostępne dla każdego. Wszystko to miało swoje 

odbicie w działaniach warsztatowych placówki, organizacji rozmaitych kursów 

artystycznych poszerzanych ciągle o nową ofertę.  

Jak wspomina p. Magdalena Zarychta, Wyspiański „chodził” za nią już długo 

wcześniej, od czasów egzaminu na studia do wrocławskiej ASP, kiedy to p. 

Magdalena dostała pytanie związane z młodopolskim artystą. Po studiach p. 

Magdalena przyjechała do Krakowa, gdzie podjęła pracę w słynnym Zakładzie 

                                                 
71 Czytany na nowo, Gazeta Wyborcza nr 263/10/11.11.07, Kraków, s. 3. 
72 Wypowiedź p. Magdaleny Zarychty z wywiadu przeprowadzonego 4 marca 2010r. 
73 W. Bodnicki, Między niebem a piekłem, Łódź 1973, ss. 195-197. 
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Witrażów S.G. Żeleński w Krakowie przy Al. Krasińskiego 23, w której sam 

Wyspiański dobierał szkło do swoich witraży. Zakład założony w 1902 r. jest również 

jedynym w Polsce Muzeum Witrażu – w kamienicy Zakładu powstały dzieła dla 

ponad tysiąca obiektów niemal na całym świecie, z większości tych realizacji 

pozostały szkice, projekty oraz kartony wykonawcze, które wchodzą obecnie w skład 

ekspozycji. Z Zakładem współpracowali najznamienitsi polscy artyści-projektanci, 

obok Stanisława Wyspiańskiego również Józef Mehoffer, Jan Bukowski, Stefan 

Matejko, Karol Frycz. Jak wyznaje p. Magdalena, po kilku latach pracy w Zakładzie 

Witrażów jej kolejne spotkanie z Wyspiańskim nastąpiło w kamienicy przy 

Krowoderskiej. 

 

Ilustracja 5. Wejście do kamienicy przy ul. Krowoderskiej 79,  

gdzie znajduje się „Szafirowa Pracownia”. 

 
 

„Szafirowa pracownia” 

 

Pierwsze działania w tym miejscu wiązały się z uruchomieniem Szafirowej 

Pracowni Wyspiańskiego i dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczym „Dom 

Stanisława Wyspiańskiego” udało się ją odrestaurować i w roku 2007 uruchomić dla 

zwiedzających. Dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
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Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków. Projektem kierowała p. Magdalena 

Zarychta, zaś koordynatorem była Marta Graczyńska, absolwentka i doktorantka 

historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik w Muzeum Narodowym w 

Krakowie oraz animator kultury. W zamierzeniu było ożywić to miejsce także poprzez 

bezpośrednie działania – „Lepiej było przyjść do Szafirowej Pracowni, zaprojektować 

witraż, choćby z papieru, i wykonać – twierdzi założycielka WyspArt-u – niż siedzieć 

w ławce, w szkole i czerpać tylko teoretyczną wiedzę.”74 Odnowione wnętrza 

mieszkania Wyspiańskiego zwiedziło wielu turystów, odbywały się w nich również 

wykłady oraz warsztaty plastyczne. W późniejszym okresie sale można było zwiedzać 

od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym 

zgłoszeniu. 

Było to wspaniałe przedsięwzięcie, które pozwoliło przybliżyć ludziom 

charakter i autentyczny klimat młodopolskiej pracowni artysty, kolejnej na mapie 

krakowskich siedzib Wyspiańskiego. Remont sal odbył się zgodnie z zamierzeniem 

mistrza, które tak opisywał Władysław Bodnicki: 

 

Stanisław zabrał się teraz do urządzania mieszkania, oczywiście w 

granicach swoich skromnych możliwości finansowych. Zaczął od 

malowania ciągnących się w amfiladzie pokoi. Największy, narożny, z 

balkonem, przeznaczył na swoją pracownię. Kazał go pomalować na 

niebiesko. Drugi, w kolorze żółtym, ozdobił sam, malując na ścianie koło 

okna ogromny, stylizowany kwiat kasztana. Trzeci pokój – dziecięcy, 

pozostał biały, czwarty, przeznaczony na sypialnię – pąsowy. Co do piątego, 

gościnnego, i dwóch dalszych – jeszcze nie był zdecydowany. 

Jeśli chodzi o umeblowanie mieszkania, to na razie tylko pracownię 

mógł urządzić wedle swego gustu. Na prawo od wejścia, bliżej okna, ustawił 

długi stół na krzyżowych nogach, przykryty czerwonym suknem. Na jednym 

końcu stała kasetka z pastelami, na drugim teka z przyborami do pisania, 

pośrodku zaś popiersie Stanisława dłuta Szwedki Vallgren. Za stołem 

krzesło z gotyckim oparciem, obite czerwonym suknem. W rogu pracowni 

gipsowy odlew rzeźby Antoniego Kurzawy Wisła i Wawel, przyniesiony z 
                                                 
74 Z wywiadu z p. Magdaleną Zarychtą. 
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pracowni ojca. (…) Przy ścianie półki z surowego drzewa, zapełnione 

książkami. Pod drugą ścianą, naprzeciw drzwi balkonowych, otomana i dwa 

taborety. Przy drzwiach balkonowych sztaluga. 

Jeszcze się nie przeprowadził, a już zaczął spraszać kolegów, aby 

przyszli obejrzeć nowe mieszkanie. I od razu rozniosło się po mieście, co za 

oryginał z tego Wyspiańskiego, co on zrobił ze swego mieszkania. (…) 

Wyspiański schroni się za nietykalny próg swego domu. Tam stworzy dzieła, 

które będą kamieniami milowymi na drodze rozwoju polskiej sceny.”75 

 

 

Ilustracja 6. Szafirowa Pracownia – uroczyste otwarcie. 

 

Stanisław Wyspiański wraz ze swą żoną Teofilą Pytkówną z Konar oraz trójką 

dzieci przeprowadził się w 1901 r. do obszernego mieszkania na rogu ulicy 

Krowoderskiej i Kilińskiego (dzisiejszej Alei Słowackiego), które obejmowało 

wówczas siedem pokoi wraz z balkonem. W jednym z nich artysta urządził swą 

pracownię, której nazwa wywodzi się od intensywnie błękitnego koloru ścian i sufitu 

pomalowanych przez samego Wyspiańskiego. Pozostałe pokoje również utrzymane 

były w żywych barwach, a ściany zdobione malunkami. Warto wspomnieć, iż tu 

właśnie powstały najznakomitsze dramaty: „Wesele”, „Wyzwolenie”, „Bolesław 

Śmiały”, „Akropolis” i „Noc listopadowa”, oraz słynne pastele („Autoportret z żoną”, 

                                                 
75 Z wywiadu z p. Magdaleną Zarychtą. 
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„Macierzyństwo”), portrety jego dzieci, projekty wspaniałych witraży kościołów 

krakowskich („Bóg Ojciec – Stań się!” oraz „Apollo spętany – System 

kopernikowski”) i projekty witraży do okien prezbiterium katedry wawelskiej 

(„Kazimierz Wielki”, „św. Stanisław”, „Henryk Pobożny pod Legnicą”). Artystę 

zajmowała również sztuka stosowana: typografia, grafika użytkowa, projekty wnętrz 

mieszkalnych i publicznych (m.in. świetlicy „Sztuki” w Pałacu Sztuki, wnętrz Domu 

Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej). W kamienicy 

przy ul. Krowoderskiej powstał również znamienity zbiór kilkunastu pejzaży 

zatytułowanych „Widok na Kopiec z okien pracowni”, które przyniosły artyście 

kolejne wyróżnienie Akademii Umiejętności nagrodę im. Barczewskiego. Dzięki niej 

mógł ostatecznie zakupić posiadłość we wsi Węgrzce, aby w 1906 r. opuścić na 

zawsze już swą Szafirową Pracownię. Wyspiański zmarł 28 listopada 1907 r., mając 

zaledwie 38 lat. 

 

 

Ilustracja 7. Pastela „Macierzyństwo” S. Wyspiańskiego z 1905 r.  

 
Pierwsze miesiące spędzone przez Wyspiańskiego w budynku przy 

Krowoderskiej zbiegły się z rozkwitem jego sławy, co wiązało się między innymi ze 

sceniczną realizacją „Wesela” i świętowaniem wielkiej prapremiery 16 marca 1901 r. 

na deskach Teatru Miejskiego (dziś Teatru Słowackiego). Szafirowa Pracownia 

wspominana była później często przez znajomych Wyspiańskiego jako miejsce 

spotkań, dyskusji oraz inspiracji dla artystów, jako miejsce szczególnie oryginalne, 



 44 

odmienne od modnych w owym czasie pracowni artystów młodopolskich, gustowne 

aczkolwiek surowe, wypełnione meblami i ornamentami projektu artysty. Tak 

wspominał jej wnętrze przyjaciel Stanisława, Wilhelm Feldman: 

 

…pracownia Wyspiańskiego uderza przede wszystkim twardą, poważną 

surowością, jak cała natura wysokiej duszy jej gospodarza. Nic w niej 

obliczonego na efekt dekoracyjny, jak i innych malarzy, ani śladu też 

odniesionych olbrzymich sukcesów teatralnych, żadnych więc draperii, 

makat, strojów, zbroi dawnych, w “artystycznym“ nieładzie kokietujących 

gości, żadnych też wieńców zasuszonych, szarf teatralnych. Wielka sala o 

trzech oknach zalana jest słońcem i otwiera widok na trzy strony świata, 

wolne, nie zasłonięte murami kamienie, okna wychodzą na błonia 

Krowodrzy. W środku pokoju stół wielki, zarzucony książkami, fotografiami, 

plikiem korekt.76 

 

 

Ilustracja 8. „Widok z okien pracowni na Kopiec Kościuszki”, 1905 r. 

 
 

Plan odnowienia owej pracowni i przywrócenia jej funkcjonowania jako 

swoistego domu pamięci Stanisława Wyspiańskiego objawił się projektem doniosłym i 

na szeroką skalę. Projekt „Szafirowa pracownia” poprzedziły informacje 

                                                 
76 K. Zbijewska, Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa-Kraków 1986, s. 30. 
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zamieszczone na stronie Krakowskiego Kuratorium Oświaty zachęcające do udziału w 

wykładach i warsztatach, które określiły cel pierwszych działań grupy WyspArt:  

 

Występując z tą propozycją pragniemy nie tylko uczcić rocznicę śmierci 

wielkiego artysty, który w czasie swojego życia zajmował się niemal 

wszystkimi dziedzinami twórczości, ale także propagować wśród młodego 

pokolenia wiedzę o genialnym twórcy. Chcielibyśmy również poprzez 

uczestnictwo w warsztatach rozwijać pasje i zdolności własne dzieci i 

młodzieży.77 

 

 

 
Ilustracja 9. Witra ż „Kazimierz Wielki” wg projektu St. Wyspia ńskiego  

w Zakładzie Witrażów S. G. Żeleński w Krakowie. 

 
 

                                                 
77 Ze strony Krakowskiego Kuratorium Oświaty: http://www.kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=1423  



 46 

Rozwój Fundacji 
 

 
20 listopada 2007 r. formalnie powstała Fundacja WyspArt, której cele i zasady 

określa Statut Fundacji omówiony przeze mnie uprzednio. Placówka zaczęła prężnie 

się rozwijać i promować aktywne spędzanie czasu wolnego dla osób w każdym wieku, 

organizując kursy, warsztaty plastyczne, imprezy artystyczne we współpracy z innymi 

instytucjami (m.in. Teatr Groteska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) oraz 

wdrażając w życie kolejne projekty edukacyjne. Prezes Fundacji, p. Magdalena 

Zarychta, zajmuje się zawodowo szkłem artystycznym i użytkowym, przeszkleniami 

(techniką fusing), witrażem tradycyjnym, projektowaniem wnętrz, projektowaniem 

graficznym i ceramiką. Jest stypendystką Akademii Sztuk Pięknych Bezalel w 

Jerozolimie na kierunku Szkło Artystyczne. Podjęła się także studiów doktoranckich 

na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 

na kierunku: Zarządzanie Kulturą. Prowadziła dotąd zajęcia z fusing-u i witrażu w 

pracowniach WyspArt-u – uprawnienia pedagogiczne uzyskała na (ówczesnej) 

Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, w Katedrze Historii Oświaty i 

Wychowania. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i 

zagranicą.  

W roku 2009 z powodu problemów z właścicielem kamienicy Fundacja musiała 

opuścić budynek przy ul Krowoderskiej i organizowała wówczas warsztaty w różnych 

zaprzyjaźnionych miejscach w Krakowie (m.in. w Galerii Pauza, w Pracowni Witraży 

„Szklarnia”). Obecnie WyspArt szuka nowej siedziby – jak podkreśliła p. Zarychta w 

wywiadzie, miejsce jest bardzo ważne, to ono stwarza klimat, integruje ludzi i 

rozbudza chęć, aby do niego powrócić. Jednakże rok 2009 wypełniony był dużymi 

projektami edukacyjnymi organizowanymi we współpracy z innymi placówkami, były 

to: „Papierowe wariacje” w Teatrze Groteska, a od lipca do grudnia projekt 

„Małopolska Romańska – część I” promująca oryginalny szlak małopolskich 

zabytków.  

Pod koniec roku 2009 p. Zarychta wyjechała do Etiopii realizować projekt 

Ambasady RP w Addis Abebie „Edukacja i rozwój przez sztukę”, który szerzej 

opisuję w rozdziale IV. Przeprowadzając jednak wywiad z p. Magdaleną w marcu b.r., 
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kiedy przyjechała do Polski, dowiedziałam się, że zmieniła chwilowo miejsce 

zamieszkania, pozostała w Etiopii i do końca czerwca 2010 r. działania Fundacji 

zostały zawieszone. Fundacja obecnie poszerzyła działalność o ofertę turystyczną, 

pomaga w wyjazdach indywidualnych do Etiopii i zapewnia przewodnika. Przez 

Fundację został niedawno zredagowany projekt dotyczący obchodów Roku Fryderyka 

Chopina (w Etiopii), niestety nie uzyskał odpowiedniego wsparcia finansowego i jak 

dotąd nie doszło do jego realizacji.  

Najbliższe plany Fundacji WyspArt, o których opowiedziała mi p. Magdalena, 

są niezmiernie ciekawe, lecz ostateczne decyzje mają być dopiero podjęte w lipcu. Jest 

to z pewnością pewien moment przełomowy w istnieniu Fundacji, jednak jej 

założycielka pozostawiła mnie z nadzieją, że wkrótce rozpocznie się nowy etap. 

Obecnie strona internetowa Fundacji jest w przebudowie, w planach jest uzupełnienie 

jej o galerię zdjęć z Etiopii. Jedną z nowych koncepcji na dalszą działalność Fundacji 

jest poszerzenie oferty o aktywność ekologiczną – nową ideą p. Magdaleny jest 

organizowanie warsztatów i plenerów artystycznych w jej rodzinnej posiadłości na wsi 

pod Krakowem. Drugim pomysłem jest, aby wzbogacić warsztaty o elementy 

afrykańskie, sztukę i kulturę Afryki (mąż p. Magdaleny jest Afrykańczykiem).  

 

 

Ilustracja 10. Pokaz spektaklu teatralnego opartego na motywach  

afrykańskich w ramach projektu „Papierowe wariacje” w 2009 r. 
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Oferta programowa 
 

 

 WyspArt proponuje przede wszystkim warsztaty plastyczne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zarówno dla osób zaawansowanych i początkujących, również 

wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci, integracyjne dla firm, dla obcokrajowców, dla 

niepełnosprawnych. Fundacja opracowuje też ciekawe projekty edukacyjne, 

współorganizowane z różnymi ośrodkami kulturalnymi w Krakowie, jak dotąd m.in. z 

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Nowej 

Hucie, Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych, Teatrem Groteska, 

Stowarzyszeniem Twórczym „Dom Stanisława Wyspiańskiego”, Towarzystwem 

Inicjatyw Twórczych „ę”. 

W kamienicy przy ul. Krowoderskiej istniała możliwość wynajęcia pracowni 

lub skorzystania z pieca do wypału ceramiki i szkła dla własnych potrzeb. Pracownicy 

WyspArt-u oferowali wszechstronne porady, jak też usługi projektowe oraz sprzedaż 

artykułów dla plastyków, głównie materiałów i narzędzi do wytwarzania obiektów ze 

szkła i ceramiki. Fundacja specjalizuje się także w organizowaniu wystaw czasowych 

wszelkich form i dzieł sztuki powstających w trakcie warsztatów.  

 

 

Ilustracja 11. Warsztaty plastyczne dla dzieci w pracowni Fundacji WyspArt 

przy ul. Krowoderskiej 79. 
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W gronie pracowników WyspArtu znajdowali się dotychczas artyści plastycy i 

nie tylko, związani z rozmaitymi dziedzinami sztuki. Osoby te wykształcone na 

różnych uczelniach krajowych i zagranicznych, z pasją i zaangażowaniem realizowały 

swoje autorskie zajęcia, o czym miałam się szansę przekonać, uczestnicząc czynnie od 

początku powstania placówki w warsztatach szkła, ceramiki oraz kursie fotografii. 

WyspArt współpracował jak dotąd z doświadczonymi artystami i pedagogami, m.in. z 

Grażyną Brylewską, studentką Magdaleny Abakanowicz na wydziale malarstwa i 

rzeźby PWSSP w Poznaniu, pedagogiem wydziału sztuki UP w Krakowie, z Olgą 

Przeklasą, aktorką Teatru Groteska i Stowarzyszenia Mumerus w Krakowie, z mgr inż. 

arch. Stanisławem Ligasem, pedagogiem na Wydziale Architektury Politechniki 

Krakowskiej, z Leszkiem Szenderą i Wojciechem Kirszem, witrażystami, 

projektantami form przestrzennych, założycielami Pracowni Witraży „Szklarnia” w 

Krakowie, zajmującymi się na codzień konserwacją witraży J. Mehoffera, A. Seilera, 

okien Kościoła Mariackiego. Historię szkła i witrażu wykłada Magdalena Zarychta, 

założycielka Fundacji WyspArt oraz Marta Graczyńska, absolwentka i doktorantka 

historii sztuki UJ, przewodnik w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wszyscy 

wykładowcy WyspArt-u przyczyniali się do otwierania ludzi na nowego rodzaju 

aktywność oraz promowania sztuki użytkowej i rękodzieła jako środków nie tylko 

rozwijających pewne zdolności manualne, które każdy z nas może w sobie odnaleźć, 

lecz także posiadających aspekt edukacyjny, integracyjny czy nawet terapeutyczny. 

Spotkania przy wspólnym stole, podczas wspólnej pracy integrują grupę, pozwalają na 

wymianę doświadczeń, wrażeń, pomysłów, otworzyć się na innych, nawiązać z 

pozostałymi uczestnikami wartościowy kontakt; wysiłek psycho-fizyczny włożony w 

realizację swojego projektu pozwala zapomnieć o innych sprawach, problemach i 

małostkach codzienności. 

Głównym założeniem Fundacji WyspArt jest umożliwienie poznania różnych 

dziedzin sztuki poprzez naukę praktycznych umiejętności, co ważne, w atmosferze 

zabawy i przyjemności. Podstawą jest możliwość wyrażania własnej ekspresji 

twórczej. Fundacja ta, jak opisuje jej założycielka, powstała „w wyniku realizacji 

marzeń o edukacji poprzez sztukę, rozwijaniu umiejętności plastycznych i 

manualnych, poszerzaniu wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z naturalnej 
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potrzeby realizowania własnych pasji.” Ponadto celem WyspArt-u jest znalezienie 

miejsca dla szeroko pojętego dzieła sztuki w otaczającej nas rzeczywistości oraz 

wykształcenie w społeczeństwie umiejętności odbioru sztuki współczesnej. Dzieje się 

to za sprawą wykładów zaznajamiających z historią, tradycją, jak też kontekstem 

współczesnym oraz dzięki własnym próbom twórczym i eksperymentom z rozmaitymi 

formami sztuki.  

Placówka jak dotąd proponowała następujące rodzaje warsztatów: 

• Ceramika – warsztaty w małych grupach bez ograniczeń wiekowych z Anną 

Pałys-Zatorską, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na 

Wydziale Ceramiki i Szkła; wykłady oraz zajęcia praktyczne: techniki 

ceramiczne, formowanie ręczne, korzystanie z różnorodnych form, rzeźbienie w 

glinie, szkliwienie, malowanie podszkliwne i inne, zaznajomienie z podstawami 

projektowania ceramiki, realizacja zaprojektowanych form oraz wypał w piecu 

ceramicznym. 

• Szkło (fusing) – warsztaty z Magdaleną Zarychtą, absolwentką Wydziału 

Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu: cięcie szkła na zimno, opracowywanie 

własnych kompozycji, barwienie, wypał w piecu – wszystkie potrzebne 

materiały zapewnia pracownia. 

• Witra ż – kursy witrażu dla początkujących i zaawansowanych z Magdaleną 

Zarychtą i Martą Graczyńską: 

- kurs witrażu tradycyjnego obejmuje (35 godzin): podstawy projektowania 

witrażu, zasady BHP (część wykładowa), przygotowanie projektów, przeniesienie 

projektu na kalkę, szablonowanie, wybór kolorystyczny szkła wg projektu, nauka 

cięcia szkła, oprawianie witraży w ołów, lutowanie, kitowanie, czyszczenie 

witraży, ocena prac. 

- kurs witrażu dla zaawansowanych (35 godzin): samodzielna praca nad własnym 

projektem pod fachową opieką, samodzielne zrealizowanie witrażu formatu A3 (od 

20 do 40 elementów) – pracownia zapewnia wszystkie niezbędne materiały i 
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narzędzia, zaprojektowany i wykonany przez uczestnika kursu witraż pozostaje 

jego własnością. 

• Papier artystyczny – warsztaty czerpania papieru, ozdabiania suszem 

kwiatowym oraz techniki papier mache i elementy rzeźbienia z masy 

papierowej z Grażyną Brylewską, absolwentką Wydziału Malarstwa, Grafiki i 

Rzeźby PWSSP w Poznaniu. 

• Architektura wn ętrz  – kursy autorskie (35 godzin) dla początkujących oraz 

zaawansowanych z mgr inż. arch. Stanisławem Ligasem, absolwentem 

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Studium Pedagogicznego 

przy Politechnice Krakowskiej; zawodowo zajmuje się architekturą wnętrz, 

pracą projektową, współpracą z biurami architektonicznymi w kraju i za 

granicą oraz pracą dydaktyczno-naukową na Wydziale Architektury PK; laureat 

wielu nagród i wyróżnień, publikuje w czasopiśmie Architektura&Biznes. 

• Fotografia – kurs podstaw fotografii (35 godzin) z Jackiem Urą, absolwentem 

wyższego studium fotografii we Wrocławiu, zajmującym się zawodowo 

fotografią kreacyjną, głównie inscenizacyjną i otworkową, także reklamową; 

kurs obejmuje następujące zagadnienia: fototechnika (analiza światła dziennego 

i sztucznie generowanego, pomiar światła, zależność czasu i przysłony, typy 

aparatów fotograficznych), elementy kompozycji, analiza obrazu, nurty 

współczesnej fotografii, zajęcia praktyczne (autoanaliza i omówienie wyników 

zadań praktycznych), zajęcia w ciemni. 

• Rysunek/Grafika – kurs podstaw rysunku i grafiki z Leonardem Pędziałkiem, 

absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni 

litografii i wklęsłodruku); od 1973 r. artysta brał udział w licznych wystawach, 

konkursach, pokazach polskich i zagranicznych; zajmuje się grafiką 

warsztatową (techniki metalowe, litografia, druk cyfrowy) oraz rysunkiem i 

fotografią; od 2003 r. kierownik pracowni graficznej okręgu krakowskiego 

ZPAP; od 2005 r. kurator konkursów najlepszej grafiki miesiąca. 

• Malarstwo – kurs podstaw malarstwa (35 godzin) z Magdaleną Szeląg, 

absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (kierunek malarstwo 

sztalugowe), uzyskała stypendium na Accademia Di Belle Arti w Lecce we 
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Włoszech, posiada uprawnienia pedagogiczne, uprawia głównie malarstwo 

olejne; od 2006r. działa także w Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnym 

„Mozaika”. 

• „Wszystko dla dzieci” – warsztaty plastyczne dla dzieci w każdą sobotę w 

godzinach porannych (program ustalany na bieżąco) z Dorotą Chaińską-

Dylowicz, absolwentką wychowania plastycznego Instytutu Sztuki Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie; od 12 lat zajmuje się pracą pedagogiczną, 

ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku 

poradnictwo i pomoc psychologiczna, interesuje się terapią przez sztukę. 

 

 
Ilustracja 12. Warsztaty witrażu z Leszkiem Szenderą 

 i Wojciechem Kirszem w 2009r. 

 

 
Ilustracja 13. Warsztaty „Papierowe wariacje” z Grażyną Brylewską (po środku). 
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ROZDZIAŁ IV 

 

DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNA FUNDACJI „WYSPART” 

 

 

4.1. Kalendarium działalności 2006-2009 

 

 

Wrzesień 2006 - październik 2007 

 

W roku 2006 WyspArt, jeszcze wówczas jako grupa nieformalna (pracownia 

artystyczna) przeprowadził warsztaty plastyczne, wykłady oraz wycieczki. Od 

września 2006 roku na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie zamieszczona była 

informacja o wykładach i warsztatach, które odbywały się w Domu Stanisława 

Wyspiańskiego. WyspArt zbierał i udostępniał literaturę źródłową oraz podawał 

adresy miejsc związanych z artystą osobom zainteresowanym badaniem twórczości 

Wyspiańskiego. 

 

11-13 maja 2007 

 

2007 rok był Rokiem Stanisława Wyspiańskiego – obchodzonym w setną 

rocznicę jego śmierci. Została przeprowadzona konferencja naukowa zorganizowana 

przez WyspArt i Stowarzyszenie Miłośników Witraży pt. „Stanisławowi 

Wyspiańskiemu w setną rocznicę śmierci” pod honorowym patronatem: Stanisława 

Kardynała Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Marszałka 

Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawary, Prezydenta Miasta Krakowa Pana 

Jacka Majchrowskiego i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, przy współpracy 

Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego i VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w 

Krakowie. Konferencji towarzyszył uliczny pokaz przeźroczy „Witraże 

Wyspiańskiego” na elewacji Pałacu Potockich (róg ul. Brackiej i Rynku) w 

opracowaniu K. Pawłowskiej, wyświetlany dzięki uprzejmości Michała Zabłockiego. 
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14 maja 2007 

 

WyspArt przygotował wykład dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz warsztaty 

plastyczne dla dzieci zorganizowane dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w 

Inowrocławiu „Młoda Polska Stanisława Wyspiańskiego – Stanisław Wyspiański na 

tle epoki”, dla uczczenia stulecia śmierci Stanisława Wyspiańskiego w ramach 

programu obchodów Roku Stanisława Wyspiańskiego. Celem prezentacji było, jak 

wspomina p. Magdalena Zarychta, propagowanie wiedzy o genialnym artyście, który 

w czasie swojego krótkiego życia zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami 

twórczości.  

 

18 maja 2007 

 

Partner i sponsor V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Teatrze 

organizowanego przez Teatr Groteska w Krakowie. 

 

27 maja 2007 

 

„Niedziela u Decjusza” – WyspArt współorganizuje Plener Artystyczno-

Edukacyjny pt. „Pracownia Artysty” przeprowadzony w ramach obchodów Roku 

Stanisława Wyspiańskiego z okazji 100 rocznicy śmierci krakowskiego artysty. 

WyspArt przeprowadził warsztaty artystyczne. Plener adresowany był do dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz domów kultury, a także 

mieszkańców Krakowa oraz turystów odwiedzających Kraków. Główną ideą 

wydarzenia była promocja wspólnej nauki poprzez zabawę. Jak twierdzi M. Zarychta, 

projekt „Pracownia Artysty” służył propagowaniu wśród dzieci oraz ich rodziców 

chęci kreatywnego i samodzielnego myślenia. Wszystkim uczestnikom pleneru 

zaproponowana została rodzinna rozrywka na wysokim poziomie: integracja dzieci i 

ich rodziców, wyzwolenie kreatywności oraz dobra zabawa, które stanowiły trzy 

podstawowe cele programu. 
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Wrzesień 2006 -  wrzesień 2007 

 

Organizacja przez pracownię WyspArt I Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego Dzieci i Młodzieży na projekt witraża pt. „Krakowskie witraże” 

nawiązujące do tradycji przedlokacyjnej i lokacyjnej miasta. Konkurs zorganizowany 

został w ramach Obchodów 750-lecia jubileuszu lokacji miasta Krakowa pod 

patronatem Rady Programowej jubileuszu, Małopolskiego Kuratorium Oświaty i 

Senatora RP Piotra Boronia. Do konkursu zaproszone zostały dzieci i młodzież 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół 

przyszpitalnych i sanatoriów z całego kraju. Celem konkursu było zapoznanie 

uczestników z historią miasta i dorobkiem krakowskiego witrażownictwa, a także 

nauka techniki witrażu, umożliwienie uczestnikom konfrontacji własnych umiejętności 

z rówieśnikami oraz stworzenie cyklicznej imprezy promującej zanikające rzemiosło.  

Na konkurs nadesłano ponad 650 prac, a wyróżniono 150. Konkurs był dla 

uczniów okazją do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Jak wspomina 

p. M. Zarychta, jedną z inspiracji do podjęcia takich działań były słowa pedagoga 

Celestyna Freineta: „W każdym dziecku, jeśli mu się stworzy odpowiednie warunki, 

może ujawnić się drzemiący malarz, rzeźbiarz, czy poeta”. Prezentacja 

najciekawszych prac była jedną z form wyróżnienia w konkursie, ponieważ - zgodnie 

z zasadami pedagogiki C. Freineta - dokonania wszystkich wychowanków maja być 

doceniane jednakowo, nie poprzez przyznawanie nagród, ale poprzez pokazywanie ich 

prac w szczególnych miejscach. Bardzo ważny jest fakt, iż wśród laureatów 

znajdowali się uczniowie ze szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych.  

Wystawy pokonkursowe odbyły się w trzech charakterystycznych miejscach:  

28.05.–17.06.2007 – Senat RP, ul. Wiejska 6, Warszawa, 

18.06.–3.09.2007 – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Al. Ujazdowskie 

28, Warszawa, 

20.09.–29.09.2007 – Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Kraków. 
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1 sierpień - 31 grudzień 2007 

 

Pracownia WyspArt była głównym partnerem projektu edukacyjnego 

„Szafirowa Pracownia Stanisława Wyspiańskiego” w ramach obchodów Roku 

Stanisława Wyspiańskiego. Kierownikiem projektu była p. Magdalena Zarychta. 

Projekt dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmina 

Miejska Kraków. Patronat honorowy objęli: Stanisław Kardynał Dziwisz Arcybiskup 

Metropolita Krakowski, Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego, 

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta 

Krakowa. Partnerami wydarzenia byli także: Regionalny Ośrodek Badań i 

Dokumentacji Zabytków, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, 

VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Stanisława Wyspiańskiego, 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe, organizator Festiwalu 

Wyspiański 2007.  

Od sierpnia roku 2007 WyspArt nieodpłatnie udostępniał „Szafirową 

pracownię” Stanisława Wyspiańskiego wycieczkom i indywidualnym turystom 

zainteresowanym postacią Stanisława Wyspiańskiego, przybliżając im jego życie i 

twórczość. W listopadzie przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne 

prowadzone przez artystów plastyków i historyków sztuki, mających uprawnienia 

pedagogiczne. 

Odbyły się lekcje: 

• „Wyspiański w Krakowie” – opowieść o miejscach, gdzie Wyspiański mieszkał 

i tworzył, połączona z oglądaniem albumów z reprodukcjami, slajdami.  

• „Młoda Polska Stanisława Wyspiańskiego” – Stanisław Wyspiański na tle 

epoki, elementy historii sztuki.  

• „Szlakiem Wyspiańskiego” – wycieczka do miejsc związanych ze Stanisławem 

Wyspiańskim (do wyboru) „Szafirowa pracownia” - ostatnia pracownia 

Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Kościół oo. 

Franciszkanów - polichromia i witraże, Dom Towarzystwa Lekarskiego - całe 

wnętrze projektu Wyspiańskiego.  
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Zajęcia warsztatowe: 

• „Kolorowe światło” – tworzenie mozaiki ze szkła witrażowego.  

• „Secesyjne motywy” – wykonanie projektu witraża z kartonu z kolorową folią.  

• „Młodopolskie impresje” – technika pasteli.  

• „Mój witraż” – samodzielnie wykonanie zawieszki witrażowej techniką witrażu 

tradycyjnego ( dla młodzieży).  

23 września 2007 

 

WyspArt był partnerem Teatru Groteska w Krakowie przy organizacji imprezy 

pt. „Rodzinna gra miejska: legenda Stanisława Wyspiańskiego” przeprowadzonej 

podczas Święta Dzielnicy I „O! Kocham Kraków”. 

 

Wrzesień - listopad 2007 

 

Realizacja projektu „Być jak Wyspiański” w ramach Roku Stanisława 

Wyspiańskiego – WyspArt organizuje wykłady, wycieczki, warsztaty plastyczne w 

Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza w Krakowie. 

 

Listopad 2007 

 

Udział Fundacji w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sponsoring w 

kulturze” organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

12 grudnia 2007 

 

Fundacja organizuje wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. 

„Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny na tle epoki Młodej Polski” - 

wieńczący kończący się rok Stanisława Wyspiańskiego w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Jastrzębiu Zdroju. Prelekcja była kolejną z comiesięcznej serii wykładów 
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z cyklu „Salon pisarzy”. Słuchaczami wykładu byli uczniowie zespołu szkół nr 3, 

którego patronem jest właśnie Stanisław Wyspiański. 

 

Marzec – kwiecień 2008 

 

Organizacja warsztatów fotograficznych dla dzieci i rodziców. 

 

Marzec - maj 2008 

 

WyspArt partnerem i sponsorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 

Teatrze organizowanego przez Teatr Groteska w Krakowie pod patronatem Wydziału 

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

Kwiecień – czerwiec 2008 

 

Fundacja zorganizowała warsztaty Witrażu Tradycyjnego dla początkujących.  

 

9 maja 2008 

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju odbywały się wykłady 

pod hasłem: „Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach”. Fundacja opracowała 

wykład z cyklu „Salon pisarzy” z okazji 10 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta i 

ustanowienia przez Sejm RP rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. Prowadzeniem 

zajmowała się Marta Graczyńska, historyk sztuki, związana z Fundacją WyspArt oraz 

Stowarzyszeniem Twórczym „Dom Stanisława Wyspiańskiego”. 

 

10  maja 2008 

 

Fundacja zorganizowała warsztaty ceramiczne podczas VI edycji Dnia Organizacji 

Pozarządowych na Rynku Głównym w Krakowie.  
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Maj – czerwiec 2008 

 

Fundacja WyspArt przeprowadziła cykl warsztatów papieru artystycznego. 

 

Sierpień 2008 

 

Fundacja zorganizowała warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze świetlicy 

środowiskowej w Więckowicach. 

 

19-20 Wrzesień 2008 

 

Fundacja WyspArt brała udział w konferencji V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych w Warszawie. 

 

Wrzesień – grudzień 2008 

 

Fundacja WyspArt zrealizowała projekt edukacyjny pt. „Nowa Huta – 

rewitalizacja społeczna poprzez sztukę” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Projekt skierowany był do młodzieży i dorosłych Nowej Huty. Stwarzał 

on alternatywę spędzania wolnego czasu i zachęcał do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze poprzez warsztaty plastyczne oraz produkcję filmu dokumentalnego z 

mieszkańcami Nowej Huty o nich samych. Całość projektu była uroczyście 

zakończona wystawą powstałych prac plastycznych oraz projekcją zrealizowanego 

filmu dokumentalnego.  

 

Luty – kwiecień 2009 

 

Fundacja zrealizowała projekt dla seniorów pt. „Papierowe wariacje” 

finansowanego przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach ogólnopolskiego programu „Seniorzy w akcji”. 

Partnerami projektu był Teatr Groteska w Krakowie oraz Wydział Sztuki 
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Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; patronami 

medialnymi: portal Onet.pl, portal Krakow.pl, TVP Kraków i Radio Kraków 

Małopolska. W programie zajęć znalazły się m. in. warsztaty teatralne oparte na 

motywach afrykańskich oraz warsztaty czerpania papieru. Do udziału w 

międzypokoleniowych zajęciach teatralnych i warsztatach papieru czerpanego 

zaproszeni zostali seniorzy oraz dzieci.  

 

Luty – maj 2009 

 

Fundacja WyspArt zorganizowała i przeprowadziła kurs projektowania wnętrz. 

 

Lipiec - grudzień 2009 

 

Fundacja zajmowała się realizacją projektu „Małopolska Romańska – część I” 

finansowanego przez Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”. Na projekt 

składało się opracowanie materiałów promujących Szlak Romański w Małopolsce 

(teksty o obiektach na szlaku, zdjęcia, informacje turystyczne) oraz przygotowanie i 

zarządzanie stroną internetową „Małopolska romańska”: www.malopolskaromanska.pl 

 

Czerwiec – grudzień 2009 

 

Fundacja brała udział w realizacji projektu Ambasady RP w Addis Abebie w 

Etiopii pt. „Edukacja i rozwój przez sztukę”. Zadanie było dofinansowane w ramach 

małych grantów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fundacja zorganizowała i 

przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci z różnych środowisk w ramach 

integracji społecznej.78 

                                                 
78 Kalendarium opracowane na podstawie dokumentacji Fundacji WyspArt. 
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        Ilustracja 14. Finał projektu „Papierowe wariacje” – zakończenie 

        spektaklu teatralnego opartego na motywach afrykańskich. 

 

 

4.2. Ważniejsze projekty edukacyjne 

 

 

Zamierzeniem każdego z projektów organizowanych przez Fundację WyspArt 

była integracja społeczna, odkrywanie swoich pasji i możliwości poprzez rozmaite 

działania i twórczą ekspresję, która ma za zadanie wyzwolić wewnętrzny potencjał. 

Wielu szczegółów na temat projektów edukacyjnych dowiedziałam się podczas 

wywiadu z p. Magdaleną Zarychtą. Interesowały mnie najbardziej jej odczucia, 

wrażenia, refleksje, które się z nimi wiążą. Wszystkie były kolejnym, ciekawym, 

wartościowym doświadczeniem, jak mówi p. Magdalena, choćby z tego względu, że 

każde nowe wydarzenie okazywało się wymykać wszelkim teoriom, które poznawała 

na studiach – prawdziwa nauka przychodzi wraz z praktyką, wraz z ludźmi, którzy 

biorą udział w warsztatach, projektach, reagują w rozmaity sposób. „Ważne jest tak 

naprawdę widzieć, – wyznaje p. Magdalena – jak ludzie się odnajdują w tym, co robią, 

ile daje im to radości, i jak bardzo jest to potrzebne. Oni sami odkrywają się przez te 

działania i widać, że dzieje się to bez względu na wykształcenie w naszym 
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społeczeństwie – człowiek bez względu na rodzaj swojej edukacji potrzebuje twórczo 

się wyżywać, w każdym wieku i w każdym momencie.”79  

Te zapędy twórcze w dziecku, które są naturalne, jak tłumaczy p. Magdalena, z 

czasem są tłumione, wypierane; często niestety w szkole wzrastamy w 

przeświadczeniu, że nie potrafimy rysować, malować, śpiewać itd. Jak wiadomo także 

układ stosunków z innymi, który powinien być ciepły i otwarty, dawać poczucie 

bezpieczeństwa, jest niezwykle istotny w uruchamianiu swobodnej ekspresji twórczej 

dziecka, co stanowi razem czynniki konieczne dla jego zdrowia psychicznego. Jak 

pisze Mariola Szczepańska: „To wszystko, co należy do wewnętrznego świata dziecka, 

musi mieć możność uzewnętrzniania, by twórczość w wyobraźni została powołana do 

istnienia.(…) Aby lepiej zrozumieć samo siebie, dziecko przede wszystkim musi czuć 

się zrozumianym, akceptowanym w sposób bezwarunkowy, co wymaga od dorosłych 

pewnych umiejętności empatycznych, świadomej pokory, cierpliwości, a także 

pedagogicznego optymizmu”80.  

Wszystkie te zalety posiada bez wątpienia założycielka Fundacji p. Magdalena 

Zarychta oraz ludzie, z którymi decyduje się współpracować; jak podkreśliła w 

wywiadzie, w twórczej aktywności nie chodzi o umiejętności, czy produkt działań, 

lecz o sam proces. Zdaniem Jana Berdyszaka, „praktyka aktywności twórczej staje się 

wychowaniem sprawczym, nie zaniedbywana może prowadzić do edukacji pojętej 

dynamicznie, rozwijającej różne osobowości i odmienne ich dyspozycje”81. 

Najważniejszy okazuje się fakt, że człowiek może się twórczo realizować, obojętnie, 

w jakiej formie i w jakim wieku – dzięki temu człowiek może czuć się lepiej, czuć się 

bardziej spełniony. Jest to ogromna radość i satysfakcja, opowiada p. Magdalena, 

kiedy ludzie pojawiają się na warsztatach; zazwyczaj są spięci, niepewni, że ktoś ich 

będzie oceniał, krytykował, że ktoś będzie umiał lepiej, albo gorzej. Jednak 

szczególnie po dłuższych zajęciach, to wszystko przestaje mieć znaczenie, gdyż ludzie 

są niezwykle zaangażowani i mają zwyczajnie dużo radości z tego, że sami mogą coś 

stworzyć.  

                                                 
79 Z wywiadu z p. Magdaleną Zarychtą. 
80 M. Szczepańska, op. cit., s. 130. 
81 J. Berdyszak, op. cit., w: Warsztaty…, s. 10. 
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Ilustracja 15. Warsztaty „Oswajanie gniewu” w Nowej Hucie. 

 

„Nowa Huta – rewitalizacja społeczna poprzez sztukę” 

 

Fundacja WyspArt od 2006 roku realizuje projekty edukacyjne oraz angażuje 

się w działania związane z edukacją przez sztukę. W roku 2008 dzięki wsparciu 

finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja zrealizowała 

pierwszy ze swoich największych i najważniejszych projektów: „Nowa Huta – 

rewitalizacja społeczna poprzez sztukę”, który, jak wspomniałam w rozdziale 

poprzednim, miał na celu integrację społeczności nowohuckiej, młodzieży i dorosłych 

oraz stanowił zachętę do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach projektu w 

październiku i listopadzie odbywały się nieodpłatne warsztaty artystyczne dla 

młodzieży gimnazjalnej z Nowej Huty. Podczas zajęć prowadzonych przez plastyczkę 

Dorotę Chaińską -  Dylowicz, młodzież rzeźbiła w glinie, malowała obrazy na 

płótnach, robiła płaskorzeźby z masy papierowej. 

Artystyczne zajęcia warsztatowe pt. „Oswajanie gniewu” służyły kreowaniu 

nowych postaw oraz nawyków rozwijających twórczą motywację w życiu codziennym 

młodych ludzi. Celem kolejnym było rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez 
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poszerzanie możliwości nieagresywnego reagowania, warsztaty były bowiem 

propozycją na odnalezienie siebie, swojego miejsca w życiu; miały pokazać, że 

nagromadzoną złość można spożytkować, wyładować ją w procesie tworzenia. Glina 

okazała się doskonałym do tego tworzywem, a także wyrażenia siebie poprzez 

rozmaite formy.  

 

 

Ilustracja 16. Warsztaty „Jak chcę żyć” w Nowej Hucie. 

 
Kolejne warsztaty o nazwie „Ja i mój świat” polegały na wyrażaniu siebie 

poprzez formy rzeźbiarskie; pojawiły się rzeźby z gliny, odlewy, ceramika, gipsoryty, 

rzeźby z gipsu, gazy, drutu, papieru, płaskorzeźby z masy papierowej. Warsztaty miały 

na celu pokazanie jak można pożytecznie spędzić czas i uwolnić swoje emocje w 

sposób kreatywny. Uczestnicy poznawali  techniki plastyczne, z którymi  nie mieli 

kontaktu  w szkole. Warsztaty „Jak chcę żyć” poświęcone były projekcjom na temat 

idealnego świata – malarstwu na dużych płótnach, za pomocą technik olejnych i 

akrylowych. „Moje marzenia” zaś były ekspresją wizji przyszłości poprzez 

wykorzystanie rzadkich technik plastycznych, jak collage z tkanin, gobelin. Podczas 

zajęć w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie 

powstało kilkadziesiąt rzeźb i obrazów młodych twórców. Wszystkie prace wykonane 

na zajęciach można było oglądać  od 8 do 12  grudnia82. 

                                                 
82 Ogłoszenie ze strony Radia Kraków: http://www.radiokrakow.pl/www/home.nsf/ID/zest_patronaty_wyspaart  
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Jednocześnie został zrealizowany  krótkometrażowy film dokumentalny „O 

Nowej to Hucie legenda” w reżyserii Darii Woszek, przedstawiający Nową Hutę jako 

magiczną, prywatną przestrzeń, w której rolę przewodników przyjmują mieszkańcy 

dzielnicy. Celem było zaangażowanie dorosłych zwłaszcza starszych osób do 

aktywności i kreacji, a także utrwalenie ulotnej historii terenu. Ponadto 8 grudnia 

odbył się uroczysty wernisaż oraz pokaz filmu dla wszystkich mieszkańców oraz 

zainteresowanych w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida na Osiedlu Górali. Ośrodek 

wraz z Kinem „Sfinks” prowadzi również Nowohucką Kronikę Filmową – odcinek 

142 poświęcony został m.in. projektowi Fundacji, relację można obejrzeć w 

Internecie83.  

 

 

Ilustracja 17. Warsztaty „Oswajanie gniewu” w Nowej Hucie. 

 

„Seniorzy w akcji – papierowe wariacje” 

 

W 2009 roku powstał projekt „Papierowe Wariacje”, dofinansowany w ramach 

ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, która wspiera działania związane z edukacją i aktywizacją społeczną 

seniorów. Projekt został zrealizowany we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw 

Twórczych „ę”, które prowadzi projekty społeczno-edukacyjne w całej Polsce84. Hasło 

                                                 
83 Na stronie Nowohuckiej Kroniki Filmowej: 
http://www.kronika.com.pl/odtwarzacz/index.php?KID=142&PAGE=0  
84 Strona projektów TIT„ę”: http://tit.home.pl/projekty.html  
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Towarzystwa brzmi: „Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla 

siebie i dla innych”85. Dla Fundacji WyspArt była to wyjątkowa okazja wspólnych 

działań i pierwsze spotkanie z ludźmi starszymi, którzy się świetnie bawili podczas 

warsztatów, tworzyli razem zamknięte, konkretne dzieło. P. Magdalena Zarychta 

wspomina je jako fantastyczne doświadczenie i dużą niespodziankę. Możliwość 

uczestniczenia w warsztatach z wnukami pozwoliła na zbudowanie nowej płaszczyzny 

między pokoleniami. Uczestnicy warsztatów przekonali się, że czerpanie papieru to 

świetna zabawa kolorami i formą, która wciąga wszystkich niezależnie od wieku; 

uczyli się wytwarzania papieru z rodzimych roślin - z siana, słomy, liści kukurydzy z 

dodatkiem polnych kwiatów i kolorowych liści. Powstawały papeterie, książeczki, 

abażury, przestrzenne rzeźby. Na koniec zorganizowany został wernisaż papierowych 

prac, na który uczestnicy zaprosili swoje rodziny. 

 

 

                  Ilustracja 18. Spotkanie ze studentami z Tanzanii w Teatrze Groteska. 

 
Uczestnicy pod kierunkiem instruktora tworzyli również spektakl na podstawie 

elementów z baśni afrykańskich. Warsztaty teatralne prowadzone były w Teatrze 

Groteska. Na etapie budowania scenariusza spotkali się w Muzeum Manggha ze 

studentami z Tanzanii, którzy opowiedzieli o roli seniorów w kulturze plemiennej oraz 

o zwyczajach swojego kraju. Wspólna praca nad tekstem, scenografią i muzyką w 

                                                 
85 Z publikacji pt. Świat zmieniają ludzie z pasją sfinansowanej ze środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, dostępnej na stronie: http://www.seniorzywakcji.pl/userfiles/file/seniorzy_w_akcji.pdf, s. 166 
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Teatrze Groteska oraz próby wokalno-ruchowe pozwoliły na przygotowanie spektaklu 

muzyczno–ruchowo-tanecznego. Starsze panie wystąpiły na scenie we własnoręcznie 

wykonanych maskach. Zajęcia artystyczne rozbudziły w starszych ludziach chęć 

samorozwoju, pokazały, w jaki sposób przełamać rutynę w życiu. Jedna z uczestniczek 

tak relacjonowała swoje doświadczenia z udziału w akcji: „Nie sądziłam, że w tym 

wieku odkryję w sobie nową pasję. To odmienia, odmładza. Nawet moja wnuczka 

powiedziała ostatnio, że <do twarzy mi z tą sztuką>”86. 

Warsztaty teatralne prowadziła Olga Przeklasa absolwentka Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktorka Teatru Lalki, Maski i Aktora 

Groteska oraz Stowarzyszenia Teatralnego Mumerus w Krakowie. Jako absolwentka 

kursu metody Dance Alive (metoda uaktywniania poprzez ruch) współpracowała z 

organizacją Pathways – Rozwój Ludzi i Organizacji. Prowadzi również regularnie 

warsztaty o tematyce około teatralnej dla dzieci i młodzieży w siedzibie teatru.  

 

 

            Ilustracja 19. Warsztaty teatralne z Olgą Przeklasą w Teatrze Groteska. 

 

Warsztaty plastyczne prowadziła Grażyna Brylewska, profesor w Instytucie 

Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, ukończyła malarstwo na Wydziale 

Malarstwa Grafiki i Rzeźby PWSSP w Poznaniu. Od tego czasu, oprócz wystaw 

indywidualnych, regularnie bierze udział w wystawach zbiorowych polskich i 

                                                 
86 Z publikacji pt. Świat zmieniają ludzie z pasją, s. 138. 
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międzynarodowych, od roku 1999 zajmuje się również dydaktyką i działalnością 

kuratorską. Współtworzyła krakowską Galerię BB, jest członkiem Rady Programowej 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i dwukrotnie Rady Programowej 

Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi. W wywiadzie dla Towarzystwa 

Inicjatyw Twórczych „ę” po zakończonych warsztatach p. Grażyna opowiada: 

„Chciałam zachęcić wszystkich do konfrontowania się z nowym. Byłam zaskoczona, 

kiedy podczas wyprawy do Mangghi okazało się, że tylko jedna z pań była tam 

wcześniej sama. W warsztatach brali udział wspaniali, wykształceni ludzie. 

Zauważyłam, że w Polsce edukacja dotycząca korzystania ze sztuki jest bardzo 

potrzebna. Muzea się zmieniają, są bardziej otwarte, intermedialne, interaktywne. 

Warto przekonywać, że kultura i sztuka są dla każdego”87. P. Grażyna przyznaje, że 

bardzo ważnym momentem całej akcji był spektakl, który opowiadał o stosunku 

społeczności afrykańskiej do osób starszych, lecz także integracyjne spotkanie i 

podwieczorek ze studentami z Afryki; panie były zainteresowane, zadawały trafne 

pytania, były bardzo ciekawe egzotycznej kultury. P. Grażyna w wywiadzie wyznaje: 

„Widziałam, że to był moment, w którym zupełnie się otworzyły. Teraz, po 

zakończeniu warsztatów same zaczęły szukać kolejnych kursów. Zobaczyły, jaka 

wartość drzemie w tym, że ma się grupę odniesienia. Powtarzam, że dobrze mieć 

wokół siebie ludzi, z którymi można się spełnić w działaniu”88. 

 

 

             Ilustracja 20. Warsztaty „Papierowe wariacje” z Gra żyną Brylewską.

                                                 
87 Przez sztukę do zmiany, wywiad z Grażyną Brylewską opublikowany w: Świat zmieniają ludzie z pasją, s. 142. 
88 Ibidem, s. 144. 
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„Małopolska Romańska – część I”  

 

W 2009 roku Fundacja zainicjowała realizację kilkuletniego projektu 

„Małopolska Romańska”, którego pierwszą część zrealizowano dzięki wsparciu 

finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach 

programu operacyjnego „Małopolska Gościnna”. Partnerami są: Benedyktyński 

Instytut Kultury „Chronić dobro”, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Regionalny 

Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, patronem zaś jest ks. kard. 

Franciszek Macharski.  

Jest to długofalowy projekt, którego celem jest prezentacja małopolskich 

zabytków romańskich, przygotowane zostały m.in. programy wycieczek dla 

najmłodszych oraz trasy dla turystów indywidualnych. Przygotowana została strona 

internetowa ze zdjęciami, planami, mapami i opracowaniami, wyjaśniająca zasady 

projektu oraz zachęcająca do współpracy, jak również do zwiedzania wskazanych 

miejsc na własną rękę. Strona jest obecnie w ciągłej rozbudowie, jest nieustannie 

wzbogacana o nowe informacje, fotografie. Prezentuje przede wszystkim galerię 

ciekawych a mniej znanych zabytków na terenach: Czchowa, Dziekanowic, Kościelca 

Proszowickiego, Krakowa, Luborzycy, Miechowa, Mogiły, Prandocina, Tropia, Tyńca 

i Wysocic. Zamieszczona została również mapa ułatwiająca nawigację89.  

 

Ilustracja 21. Szlak romańskich zabytków – interaktywna mapa opracowana dla dzieci. 

                                                 
89 Na stronie internetowej projektu: www.malopolskaromanska.pl 
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„Dla ciekawskich” to dodatek na stronie internetowej skierowany specjalnie do 

młodszych odbiorców i założeniem było pokazanie rzeczy, na które często nie 

zwracamy uwagi. Posiada wyznaczony szlak romańskich zabytków, słownik 

terminologii średniowiecznej oraz tzw. „Opowieści romańskie”, czyli ważne 

informacje związane ze stylem romańskim i wyrobami wczesnośredniowiecznymi. 

Ten dodatek powinien stanowić dla dzieci interesującą przygodę ze światem 

średniowiecza, który prezentowany jest w sposób nietypowy, kolorowy, wesoły. 

Symbolem szlaku i przewodnikiem dzieci jest tzw. lew romański. 

 

 

„Edukacja i rozwój przez sztukę” 

 

Projekt Ambasady w Addis Abebie „Edukacja i rozwój przez sztukę” 

realizowany przez Fundację skierowany był do dzieci ze szkoły prywatnej oraz dzieci 

ze szkoły rządowej. Miał na celu połączenie dwóch środowisk, dzieci z rodzin 

bogatych i biedniejszych, stanowił próbę integracji. Prowadzone były różnorakie 

warsztaty, głównie malarstwo na dużych płótnach (120x120). Do użytku były farby 

stojące w wielkich kubłach – większość dzieci, jak wspomina p. Magdalena Zarychta, 

miała kontakt z prawdziwymi farbami i pędzlami pierwszy raz w życiu, a zwłaszcza z 

blejtramami w tak dużym formacie. Temat warsztatów brzmiał: „Wszystko to, co lubię 

i kocham”. Dzieci miały fantastyczną zabawę, malowały pędzlami, ale też całymi 

rękami, próbując zobrazować kawałek swojego świata.  

Dzieci bardzo były zadowolone, że nie muszą namalować niczego konkretnego; 

niektóre przemalowywały swoje płótna nawet pięciokrotnie. Wielokrotnie pojawiały 

się kościoły lub księża z krzyżami, gdyż Etiopia jest krajem bardzo religijnym, 

chrześcijańskim. Jednak później, jak mówiła p. Magdalena, dzieci zauważyły, że nie 

tylko jest ważne to, co się pojawi na obrazie, ale także sam proces malowania i 

zabawa. W związku z tym dzieci chlapały kolorową farbą i powstawały olbrzymie 

płótna a’la Pollock. Na końcu została zorganizowana wystawa obrazów. 

„Pokazywałam dzieciom, – opowiada p. Magdalena – że co by się nie pojawiło na 
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płótnie, czy to będzie mama, czy ksiądz, dom, czy kościół, czy też kolorowa 

zachlapana płaszczyzna, wszystko jest dobre, co powstało”. 

Kolejnymi warsztatami było malowanie autoportretów, również na dużym 

formacie (100x70), p. Magdalena tłumaczyła też zasady proporcji. Dzieci chętnie 

obserwowały siebie nawzajem, porównywały wielkości i kształty, były bardzo 

przejęte. Jak wspomina p. Magdalena: „obojętne czy dzieci biedne, czy bogate, jeśli 

tylko mają możliwość jakiegoś wypowiedzenia się twórczego, zawsze mocno się 

angażują.” Założycielka Fundacji opowiedziała mi, że warto było się temu 

wszystkiemu przyjrzeć, przyniosło to nowe doświadczenia i nowe refleksje. P. 

Magdalena nie widzi dużych różnic między dziećmi polskimi a etiopskimi, jednak 

dzięki tej akcji można było zaobserwować, iż dzieci, które nic nie mają, a dostają 

cokolwiek w prezencie, po prostu potrafią się bardziej cieszyć. Ważne również to, że 

dzieci potrafiły być ze sobą w grupie i tworzyć niezależnie od swojego statusu 

materialnego. „Dzieci biedniejsze –mówi p. Magdalena – mogły zobaczyć, że ich 

wartość nie jest wcale mniejsza niż dzieci z rodzin bogatych, że w takiej zabawie, 

próbie stworzenia czegoś, czy kreacji nie ma znaczenia, skąd kto pochodzi, ile ma 

pieniędzy, lecz jakie ma pomysły w głowie”90. 

 

 

Ilustracja 22. Warsztaty „Papierowe wariacje” z Grażyną Brylewską w 2009 r. 

                                                 
90 Rozdział w dużej mierze został opracowany na podstawie wywiadu z Magdaleną Zarychtą. 
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ZAKO ŃCZENIE  

 

 

 

 

Przeprowadzając badania dotyczące działalności artystycznej i wychowawczej 

Fundacji WyspArt w Krakowie starałam się zanalizować dokumentację, prześledziłam 

jej historię, dokonania na polu animacji społeczno-kulturalnej oraz zorientowałam się 

w jej przyszłych planach.  

Uczestnicząc osobiście w warsztatach miałam okazję obserwować pracę 

Fundacji, poznać ludzi, którzy decydują się na twórcze spędzanie czasu wolnego. 

Najczęściej były to kobiety w granicach wieku średnio od 23 do 55 lat, w większości 

pracujące, dla których zajęcia były środkiem, aby się odstresować, poznać nowych, 

kreatywnych ludzi, a przede wszystkim były źródłem radości i twórczego spełnienia, 

tak potrzebnego każdemu z nas. To pozwala mi sądzić, iż w kobietach drzemie więcej 

inwencji twórczej oraz intuicja, że dzięki artystycznej ekspresji, można próbować 

wyrazić siebie, opowiedzieć o sobie nie używając słów lub rozładować swoje emocje. 

Warsztaty plastyczne często pomagają radzić sobie z negatywnymi emocjami, 

stanowią próbę kompensacji, dla niektórych osób także istotną autoterapię. Jak pisał J. 

Dewey: „Ekspresja oczyszcza zmącone uczucia, ponieważ nasze pragnienia 

rozpoznają się, ale dopiero wtedy, kiedy ujrzą się w lustrze sztuki, a rozpoznając się, 

same ulegają przeobrażeniu”91.  

Niniejsza praca miała na celu przedstawienie działalności artystycznej i 

wychowawczej Fundacji WyspArt, która zajmuje się organizacją warsztatów 

artystycznych, do tej pory w zakresie ceramiki, szkła, witrażu, fotografii, architektury 

wnętrz, papieru czerpanego, malarstwa, rysunku i grafiki. Fundacja zajmuje się 

również animacją kulturalną, realizując duże projekty społeczno-edukacyjne, 

dotychczas były to: „Szafirowa pracownia” – otwarcie Szafirowej Pracowni 

Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Krowoderskiej 79, cykl wykładów oraz 

warsztatów witrażu; „Nowa Huta – rewitalizacja społeczna poprzez sztukę” – cykl 

                                                 
91 J. Dewey, op. cit., s. 95. 
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warsztatów plastycznych dla młodzieży w Ośrodku C.K. Norwida w Nowej Hucie; 

„Papierowe wariacje” w ramach ogólnopolskiego projektu „Seniorzy w akcji” we 

współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” – warsztaty papieru 

czerpanego i teatralne przeznaczone dla seniorów oraz ich wnuków; „Małopolska 

romańska” – długofalowy projekt dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którego celem jest 

prezentacja małopolskich zabytków romańskich i uruchomienie strony internetowej. 

Fundacja przeprowadziła również projekt Ambasady RP w Addis Abebie „Edukacja i 

rozwój poprzez sztukę” polegający na warsztatach plastycznych dla dzieci z 

biedniejszych oraz bardziej zamożnych rodzin. 

Studiując literaturę poświęconą wychowaniu przez sztukę i animacji kulturalnej 

oraz czytając wywiady z animatorami, dowiedziałam się jak się przedstawia 

problematyka animacji w teorii i w praktyce, jaki jest jej obraz we współczesnej 

Polsce. Badania J. Kargula i innych przekonują, iż zawód animatora przechodzi 

obecnie intensywne stadium profesjonalizacji. Jak się okazuje, powodzenie działań 

animacyjnych uniezależnione jest od przyswojenia sobie określonej wiedzy, 

umiejętności i technik animacyjnych, bowiem te są niewystarczające. Istotą rzeczy jest 

pewien dar i charyzma animatora, który potrafi zaktywizować grupę ludzi w danym 

miejscu i czasie, potrafi uruchomić ich do twórczego działania bez względu na środki, 

które nieraz mogą być całkiem skromne. Jednak jak można zauważyć na przykładzie 

działalności Fundacji WyspArt, metody i środki są często zaskakujące dla 

uczestników, bogate i oryginalne.  

Przeprowadzając wywiad z założycielką Fundacji p. Magdaleną Zarychtą, 

miałam okazje poznać nie tylko warunki funkcjonowania Fundacji, ale też cenne 

szczegóły dotyczące pracy p. Magdaleny jako animatora kultury, realizacji projektów 

edukacyjnych oraz współpracy z innymi fundacjami i ośrodkami, które wypełniają 

podobne zadania statutowe. Szczególnie istotny był dla mnie aspekt osobistego 

zaangażowania założycielki Fundacji WyspArt, która swoją charyzmę, optymizm i 

twórczą energię przelewa w działalność artystyczno-wychowawczą, dbając o to, aby 

każde z wyznaczonych celów i założeń Fundacji zostało efektywnie realizowane. 

Podejmując się opisania działalności Fundacji WyspArt, starałam się podkreślić 

ogrom korzyści płynących z funkcjonowania tej placówki. Bogata oferta programowa 
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i różnorodność projektów edukacyjnych wyróżniają Fundację na tle krakowskich 

placówek, realizujących postulaty wychowania przez sztukę. Szczególnie godny uwagi 

jest charakter projektów, które łączy idea integrowania dzieci, młodzieży, dorosłych 

we wspólnej zabawie i twórczej pracy, odkrywania dla siebie nowych obszarów 

sztuki, nowych możliwości ekspresji. Animacja do działań twórczych zrzesza 

jednostki, pozwala im odnaleźć się w grupie, gdzie każdy zostanie zaakceptowany i 

doceniony, nakłania do życzliwości i wyrozumiałości, daje poczucie bezpieczeństwa i 

nadzieję – pozwala każdemu opowiedzieć historię o sobie i po trosze zaistnieć. 
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ANEKS 

 

 

Załącznik 1 

 

Kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z założycielką Fundacji WyspArt w 

Krakowie p. Magdaleną Zarychtą w marcu 2010 r.  

 

1. Proszę wyjaśnić, jaka jest geneza powstania placówki, jak doszło do założenia 

Fundacji, jakie były inspiracje i skąd pomysł na nazwę Fundacji.  

2. Jaka była Pani droga do założenia Fundacji, jakie doświadczenia edukacyjne i 

artystyczne wpłynęły na podjęcie się roli Prezesa Fundacji? 

3. W statucie Fundacji WyspArt czytamy, że do podstawowych celów placówki 

należy „rozwój sztuki oraz szeroko rozumianej kultury, w tym wspieranie 

tradycyjnych form kultury i sztuki jak i nowych trendów kulturowych” – jak się 

to odbywa praktycznie? 

4. Jak się przedstawia współpraca ze Stowarzyszeniem „Dom Stanisława 

Wyspiańskiego”? jak Pani wspomina realizację projektu „Szafirowa 

pracownia”? 

5. Proszę opowiedzieć, jak „propagowanie idei secesji” przedstawia się w 

rzeczywistości, jaki jest wpływ twórczości Stanisława Wyspiańskiego na 

formułowane w statucie cele Fundacji oraz praktyczną działalność i atmosferę 

placówki? 

6. W jaki sposób Fundacja stara się przybliżać polskiej, a także międzynarodowej 

społeczności, młodopolskie i nie tylko działania twórcze? 

7. Jaką rolę Pani zdaniem pełnią w Polsce takie ośrodki upowszechniania kultury i 

sztuki jak Fundacja Wyspart i czy zauważa Pani pewne tendencje rozwojowe w 

zakresie edukacji przez sztukę i animacji kultury w naszym kraju? 



 76 

8. Proszę powiedzieć kilka zdań o ludziach, którzy współtworzą wraz z Panią 

Fundację WyspArt i dbają o jej prężny rozwój? 

9. W statucie wyszczególnione zostały zadania Fundacji związane z promocją 

młodej twórczości artystycznej – jak zatem wygląda praktycznie poszukiwanie 

talentów i czy udało się do tej pory zorganizować wystawy promocyjne dla 

młodych artystów? 

10.  Jak wygląda pomoc Fundacji WyspArt w realizacji indywidualnych zamierzeń 

twórczych i jak dużo osób zgłasza się po nią z chęcią rozwijania własnych 

pomysłów? 

11.  Proszę opowiedzieć, skąd czerpie Pani inspiracje do opracowywania planów 

warsztatów, projektów edukacyjnych i programów upowszechniających różne 

formy kultury i sztuki oraz jakiego rodzaju trudności napotkała Pani podczas 

wdrażania planów w życie? 

12.  Czy Fundacja współpracuje obecnie z innymi ośrodkami o podobnych 

założeniach statutowych? Jak przedstawia się współpraca Fundacji z galeriami i 

podobnymi ośrodkami zagranicznymi? 

13.  Moją uwagę szczególnie zwrócił zapis, dotyczący promocji oraz wsparcia dla 

kobiet – artystek zajmujących się sztuką – skąd taka idea i jak wygląda jej 

realizacja? 

14.  Jednym z zadań Fundacji jest rozwój szkolnictwa artystycznego – jak to 

wyglądało do tej pory? jakie formy zaznajamiania społeczeństwa z kulturą i 

sztuką Fundacja ma jeszcze w planie? 

15.  Proszę opowiedzieć więcej na temat działalności gospodarczej Fundacji, w 

jakim zakresie odbywało się to do tej pory? 

16.  Proszę zdradzić, jakie są plany na najbliższą przyszłość Fundacji, jakie zmiany 

oraz innowacje zostaną wdrożone? Jak przebiega praca nad nowym projektem 

„Małopolska romańska” i skąd inspiracje na tego rodzaju przedsięwzięcie? 

17.  Proszę powiedzieć kilka zdań o udziale w realizacji projektu Ambasady RP w 

Addis Abebie pt. „Edukacja i rozwój przez sztukę”. 
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18.  Jak w kontekście działalności warsztatowej Fundacji Wyspart mogłaby Pani 

skomentować słowa Celestyna Freineta: „W każdym dziecku, jeśli mu się 

stworzy odpowiednie warunki, może ujawnić się drzemiący malarz, rzeźbiarz, 

czy poeta...”? 

19.  Jak Pani widzi rolę warsztatów plastycznych w edukacji dzieci - czy duże jest 

zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia organizowane w siedzibie Fundacji? 

Jaki rodzaj aktywności spotyka się wśród dzieci z największym entuzjazmem? 

20.  Jak Pani ocenia dotychczasowe osiągnięcia Fundacji WyspArt? Jak się 

przedstawia zainteresowanie osób indywidualnych ofertą warsztatową 

Fundacji? 

21.  Proszę w kilku zdaniach zachęcić do odwiedzenia placówki i udziału w 

działaniach organizowanych przez Fundację WyspArt. 

 

Dziękuję za rozmowę. 
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5. Wejście do kamienicy przy ul. Krowoderskiej 79, gdzie znajduje się 

„Szafirowa Pracownia”. 
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18. Spotkanie ze studentami z Tanzanii w Teatrze Groteska. 
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