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Rozwój kultury i sztuki, przez stulecia, opierał się na relacji  
mistrz-uczeo – w której doświadczenie, umiejętności  
i kunszt nestora wsparte pomysłowością i nowatorstwem 
ucznia, a czasem jego kontestacją wobec istniejącego 
porządku – przyczyniały się do powstawania nowej 
jakości i form wyrazu w muzyce, malarstwie i rzemiośle.  
  
Dziś tę relację proponuję przenieśd w życie codzienne nas 
wszystkich. Mam nadzieję, że wspólna pasja  
i międzypokoleniowe współdziałanie będą źródłem naszej 
prawdziwej satysfakcji. 

 

 

Przesłanie Podsekretarz Stanu  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dr Monika Smoleo  
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Od lewej strony: 
 
 Elżbieta Kalinowska  

 Instytut Książki,  
 Marta Michalak  

– Instytut Muzyki i Taoca, 
 Aleksandra Szczygło  

 Miejski Ośrodek Kultury Jeziorany, 
 Barbara Dąbrowska i Maria Kosioska  

 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta,  
 Paulina Jędrzejewska  

 Stowarzyszenie Culture Shock 
 Bartosz Szydłowski  

 Teatr  Łaźnia Nowa w Krakowie. 

 

Goście zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym 

Kultura dla seniorów 
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Teatr Łaźnia Nowa 

Bartosz Szydłowski 
Moderator panelu,  

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie 
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 Spektakl „Miłośd 60+” 

Teatr Łaźnia Nowa 

Specjaliści Teatru Łaźnia Nowa stworzyli niepowtarzalne przedstawienia  

z udziałem aktorów seniorów : 

 Fakir czyli optymizm, jako odniesienie do nowohuckiej rzeczywistości 

 Miłośd 60+, by nie zapomnied, że nigdy nie jest za późno na decyzję o zmianie 

Główną ideą budowania teatru blisko spraw społecznych jest stworzenie takich  

planów gry, gdzie widzowie czują się ważnym elementem zdarzenia teatralnego. 

Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj!  
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 Spektakl „ Fakir czyli optymizm” 

Teatr Łaźnia Nowa 
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Instytut Książki 

Elżbieta Kalinowska 
Instytut Książki 
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DKK w liczbach: 

 obecnie w całej Polsce działa 1029 klubów 

 średnio raz w miesiącu spotyka się 13 000 osób by porozmawiad o książkach 

Instytut Książki 

Dyskusyjne kluby książki to miejsca dla tych, co czytają i lubią o tym rozmawiad,  
to dostęp do najświeższych i najciekawszych książek, spotkania z pisarzami  
i swobodna, niczym nieskrępowana dyskusja. 

Program koordynowany jest przez Instytut Książki  
oraz 18 bibliotek wojewódzkich.  
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Znaczną grupę Klubowiczów stanowią osoby w wieku 50+, dla których DKK to: 

 dobry sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu 

 spotkania w doborowym gronie 

 oderwanie się od codzienności 

 niczym nieskrępowana dyskusja o książkach 

Instytut Książki 
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 DKK to rozmowy o książkach… 

Instytut Książki 

 DKK to spotkania autorskie… 
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Marta Michalak 

Narodowy Instytut Muzyki i Taoca 

Instytut Muzyki i Tańca 
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 Działania Instytutu Muzyki i Taoca adresowane do osób w wieku 50+ 

 

 Warsztaty taneczne dla seniorów  organizowane we współpracy z Zachętą Narodową 

Galerią Sztuki. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu regularnie przez pół roku, od 

stycznia do czerwca 2012, każde zajęcia trwały około 3 godzin. Brała w nich udział stała 

grupa około 25 osób, przedział wiekowy: 60-77 lat. Każde spotkanie składało się z 

dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W wybranych zajęciach wzięli udział 

choreografowie i muzycy. 

 Teraz jest czas – spektakl taneczny z udziałem seniorów z Zespołu Śpiewaczego „Wrzos” 

działającego w domu kultury „Dom Polski” w Zakrzewie koło Złotowa zrealizowany 

przez Mikołaja Mikołajczyka w ramach projektu Wielkopolska: Rewolucje. Uczestnicy 

dwiczyli i wiele rozmawiali o taocu współczesnym  

Instytut Muzyki i Tańca 
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Instytut Muzyki i Tańca 

 Spektakl „Teraz jest czas” 
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 Warsztaty taneczne dla seniorów 

Instytut Muzyki i Tańca 
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Aleksandra Szczygło 
Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 
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Miejski Ośrodek Kultury organizuje cyklicznie spotkania:  

 kombatantów i byłych więźniów politycznych,  

 koła rękodzielniczego Mereszka,  

 zespołu folklorystycznego „Jezioranie” 

 wokalne, taneczne i kulinarne (wymiennie) 

  oraz kursy samoobrony dla dorosłych , konkursy kulinarne, wystawy Dzieo Kobiet, 

kursy taoca-salsy, dancingi, malarstwo olejne, koncerty. 
 

 

 Występ zespołu „Jezioranie” podczas obchodów 25-lecia posługi kapłaoskiej Księdza Dziekana 

z Jezioran 

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 
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Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 

 Uroczystośd upamiętniająca wybuch II wojny światowej  

w dniu 1 września 

 Dożynki gminno-parafialne 2012 



18 

 Spotkanie integracyjne opiekunów świetlic  

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 

 Drugie rodzinne spotkanie – zdobienie 

Wielkanocnych Jaj 

 Dzieo Kobiet – wystawa Koła Mereszka i osób,  

które chciały pochwalid się swoimi rękodziełami 

 Harcerze z zespołem „Jezioranie” 

– harcerze zeszli na próbę zespołu 
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Narodowa Galeria Sztuki Zachęta 

Barbara Dąbrowska 

Maria Kosioska  

„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki 
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 Spotkania z cyklu „Patrzed/zobaczyd. Sztuka współczesna i seniorzy” 

Narodowa Galeria Sztuki Zachęta 

Narodowa Galeria Sztuki przygotowała z myślą o seniorach: 

Spotkania z cyklu „Patrzed/zobaczyd. Sztuka współczesna i seniorzy”.  

Mają na celu przełamywanie stereotypów dotyczących „prawdziwej, dawnej sztuki 

i młodych skandalistów”, pokazują, że sztuka współczesna nie jest niezrozumiała lub 

trudna i nie trzeba się jej bad.  

Warsztaty taneczne dla seniorów w półrocznym cyklu. Obejmują cotygodniowe 

bezpłatne zajęcia składające się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Współpraca 

z Instytutem Muzyki i Taoca. 
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Narodowa Galeria Sztuki Zachęta 

 Spotkania z cyklu „Patrzed/zobaczyd. Sztuka współczesna i seniorzy” 
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Narodowa Galeria Sztuki Zachęta 

 Spotkania z cyklu „Patrzed/zobaczyd. Sztuka współczesna i seniorzy” 
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Fundacja Culture Shock w Warszawie 

Paulina Jędrzejewska 

Fundacja Culture Shock 
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 Zwieoczenie warsztatów w formie panelu dyskusyjnego „Kultura/Senior/Design”  

z udziałem przedstawicieli świata sztuki i designu. 

Fundacja Culture Shock w Warszawie 

„Rzeczoznawcy” to nowatorskie warsztaty, których celem jest  
zainteresowanie osób 55+ designem , sztuką, wzornictwem, co w praktyce  
oznacza zaprojektowanie przedmiotu codziennego użytku i wykonanie jego  
modelu przy użyciu nowoczesnych technologii, np. drukarki 3D,  
z uwzględnieniem najnowszych trendów w designie. 
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 W trakcie warsztatów… 

Fundacja Culture Shock w Warszawie 
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 Szkice koncepcyjne uczestników 

Fundacja Culture Shock w Warszawie 



 Konwencja 

Międzypokoleniowe Dni Aktywności 
  

Kultura dla Seniorów 
  

Panel MKiDN 


