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Co wiecie o Głównej?

Pierwsza edycja projektu „Fyrtel_Główna” realizowana w 2019 roku przez Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury zogniskowana była wokół problematyki tożsamości miejsca oraz społeczności żyjącej 
w danej przestrzeni. Podjęliśmy próbę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób kultura, sztuka oraz działa-
nia edukacyjno-kulturalne mogą (re)konstruować zbiorową tożsamość wspólnoty zamieszkującej określone 
miejsce. 

„Fyrtel_Główna” to także zabranie głosu w dyskusji na tematy istotne dla tej konkretnej społeczności – 
mieszkańców dzielnicy Główna w Poznaniu. Metafora „fyrtla” (słowa występującego w gwarze miejskiej 
Poznania oraz dialekcie wielkopolskim, oznaczającego „część miasta, dzielnicę, kwartał miejski, okolicę”) 
stała się użyteczna jako próba stworzenia oswojonej, bezpiecznej, znanej czasoprzestrzeni dialogu i twórczej 
wymiany myśli pomiędzy artystami, animatorami i odbiorcami wydarzeń kulturalnych. 

Wszystkie wydarzenia zrealizowane w ramach projektu silnie osadzone były w lokalności, a jednocześnie 
aktywizowały mieszkańców dzielnicy – odbiorców działań – do regularnego korzystania ze zlokalizowanej 
w najbliższym otoczeniu oferty kulturalnej. Jednocześnie, przez aktywne uczestnictwo odbiorców, stających 
się tym samym współtwórcami, staraliśmy się udowodnić, że sztuka może i powinna stać się elementem 
życia społecznego każdego człowieka.

Program pierwszej edycji projektu „Fyrtel_Główna” obejmował szereg działań edukacyjnych. W programie 
warsztatowym znalazły się propozycje dla wszystkich grup wiekowych. Zrealizowaliśmy międzypokoleniowe 
warsztaty storytellingowe, warsztaty antropologiczno-dźwiękowe oraz warsztaty taneczne, familijne warsz-
taty scenograficzno-kostiumograficzne, interdyscyplinarne, łączące naukę i sztukę warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, warsztaty chóralne dla seniorów oraz warsztaty teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz wczesnoszkolnym. Naturalną kontynuacją i uzupełnieniem komponentu edukacyjnego były wydarze-
nia performatywne: koncerty, happeningi, potańcówki, tworzenie instalacji artystycznych w przestrzeni 
miejskiej oraz spektakle teatru kamishibai. Nie zabrakło również spotkań z mieszkańcami dzielnicy podczas 
kreatywnych podwieczorków i śniadań, które były okazją do twórczej wymiany wiedzy oraz pomysłów. 

Scenerią wszystkich naszych działań była przestrzeń dzielnicy Główna w Poznaniu. Miejsce o fascynującej 
historii i z tego powodu niezwykle różnorodne, a dla wielu Poznaniaków nieistniejące, świadomie omijane 
lub znane tylko zza okien pociągu lub samochodu. 



Główna i jej historia
stare czasy Głównej są bardzo zagmatwane
w plątaninie kurzu, deszczu, smutku i radości
rzeczy, które znamy z wspomnień
naszych
naszych rodziców, dziadków 
są zazwyczaj okolicami, budynkami
także przeżyciami, 
nie do końca chcemy, by znikały w naszych głowach
bo to wszystko przypomina nam o niepowtarzalności
o niedającej się zastąpić przeszłości
uśmiechy, bawiące się dzieci na podwórkach
taka zwykła codzienność
taka po prostu
kiedy stało się po kilka godzin w kolejce po pieczywo, nabiał czy mięso
złe i dobre
wspomnienia
to wszystko ukształtowało nas
dlatego nie pozwólmy sobie zapominać
o tych czasach, wspomnieniach, codzienności

dlatego nie pozwólmy sobie zapominać
dlatego nie pozwólmy siebie zapominać
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Weronika Kortas



Tu [przy ulicy Nadolnik] był staw, bardzo ładnie ten staw wyglądał. 
Grobla była, bardzo ładnie żaby rechotały. Tutaj, gdzie stoją bloki, 
był ogrodnik. Tam, gdzie teraz jest Lidl, też był ogrodnik. To była 
taka dzielnica ogrodów, wioska gospodarzy. Bo na Głównej, jak 
wspominam z mojego dzieciństwa, były i krowy, i kozy, i konie, 
i wszystko. Nie było samochodów, tylko końmi się jeździło.  

(…)

Mnie się tu bardzo dobrze mieszkało. Po przeprowadzce, bardzo 
często tutaj wracałam. Nie mogłam się przyzwyczaić do nowego 
miejsca. Tutaj mam jeszcze syna (…) także bardzo często odwie-
dzam tę Główną. Jestem z nią właściwie związana. Każdy tutaj: 
A, dzień dobry, Pani!. To jest bardzo miłe, że ludzie poznają (…). 
Pracowałam tutaj w sklepie przeszło dwadzieścia lat (…). Po prze-
prowadzce najbardziej brakowało mi atmosfery, otoczenia, tych 
ludzi (…). Gdybym mogła, to bym na pewno tutaj wróciła.

     relacja na temat Głównej przekazana przez    
              Panią Janinę Lembicz urodzoną w 1944 r. przy ul. Mariackiej 
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zdjęcia wykonane podczas spaceru po dzielnicy Główna 
w ramach warsztatów storytellingowych „Porozmawiajmy! 

Temat: Główna” prowadzonych przez Karolinę Brzezicką
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OPOWIEŚĆ JAKO PRZESTRZEŃ SPOTKANIA 
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Warsztaty „Porozmawiajmy! Temat: Główna” polegały na zrealizowaniu cyklu spacerów po osiedlu Główna 
dla międzypokoleniowej grupy uczestników. Przechadzki stanowiły pretekst dla lepszego poznania prze-
strzeni dzielnicy oraz rozmów na temat tego, w jaki sposób w tym miejscu historia łączy się ze współczesno-
ścią. Główna stała się bohaterką naszych rozmów, zarówno jako miejsce historyczne, jak i konkretny adres 
zamieszkania. Wykorzystując metodę storytellingu (opowiadania historii), tworzyliśmy wspólny obraz dziel-
nicy, będący połączeniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Międzypokoleniowość miała znaczenie nie 
tylko ze względu na opowieści, z którymi przychodzili uczestnicy, ale była także istotna w procesie dokumen-
tacji – dla wykonanych zdjęć znaczenie miał wiek, wzrost i wrażliwość fotografującego. 

W kreowaniu naszego obrazu dzielnicy skupiliśmy się na jej trzech najważniejszych przestrzeniach: rynku, 
parku oraz okolicach fortu, dlatego warsztaty miały trzy komponenty tematyczne: SPACER: Rynek Wschodni, 
SPACER: Fort, SPACER: Park.

Tworząc finałową instalację – mapę Głównej – zastosowaliśmy technikę kolażu. Nie interesowała nas pro-
weniencja zdjęcia, lecz wielooglądowy obraz istotnych klisz, śladów, na których zachowano indywidualne 
wartości.  

Spacerologia stosowana, czyli kilka zasad i narzędzi dla prowadzących spacero-warsztaty:   

 1. SŁUCHAJ i ROZMAWIAJ
Każdy z uczestników ma swoją historię związaną z miejscem. Zachęcaj do dzielenia się wszystkimi opowie-
ściami i wspomnieniami związanym z konkretnym miejscem, nawet tymi z pozoru błahymi. Rola moderatora 
to wzbogacenie wiedzy mieszkańców o duże narracje i wplatanie lokalnych mikro-opowieści w historię w 
skali makro i globalnej. Twoja wiedza i umiejętność słuchania to Twoje podstawowe narzędzia. 

 2. Bądź CZUJNY/A na potrzeby uczestników
Międzypokoleniowa grupa uczestników to różne perspektywy patrzenia na przestrzeń i historię, ale także 
odmienne potrzeby w zakresie tempa przemieszczania się oraz wypoczynku w trakcie spaceru. Ten aspekt 
powinien zostać uwzględniony w planie Twojego spaceru.   

 3. Zachęcaj do POZNAWANIA przez KADROWANIE
Ważnym narzędziem podczas spacerów jest aparat, ale również patrzenie na przestrzeń przez różne obiek-
ty (np. dziura w płocie), wybieranie perspektywy i kadrowanie. Selekcja oraz późniejsze utrwalanie obrazu to 
pobudzanie wrażliwości na otoczenie. 

Karolina Brzezicka, 
kuratorka i przewodniczka spacero-warsztatów storytellingowych 

„Porozmawiajmy! Temat: Główna”



CAŁA SALA ŚPIEWA Z NAMI!

Warsztaty chóralne dla seniorów i seniorek odbywają się na Głównej od początku maja 2019 r. 
Raz w tygodniu spotykamy się z dyrygentką Joanną Bardzką i dyrygentem Damianem Kacnerem, 
by wspólnie muzykować. W pierwszych miesiącach zajęć pracowaliśmy nad dwugłosowymi utwo-
rami z kanonu polskiej muzyki chóralnej, z czasem jednak – po rozmowach z uczestnikami i uczest-
niczkami warsztatów – do repertuaru zaczęliśmy wplatać coraz więcej utworów biesiadnych i lu-
dowych w prostych aranżacjach na jeden głos. Muzyka „znana i lubiana” stała się osią warsztatów. 
Przestał ograniczać nas nieznany tekst, zamiast uczyć się nowej melodii, uczymy się aktorstwa i 
interpretacji. Śpiewanie przestało być dla nas trudem, a zaczęło być przyjemną formą spędzania 
wolnego czasu. Mamy też coraz więcej solistów!

Tradycja wspólnego muzykowania tak nam się spodobała, że zapragnęliśmy zarazić nią innych 
mieszkańców dzielnicy. Kulminacją naszej działalności były dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył 
się podczas fi nału projektu „Fyrtel_Główna”. Przybrał formę otwartej próby chóralnej: widzowie 
wzięli udział w rozśpiewce (rozgrzewce wokalnej), następnie otrzymali teksty piosenek i włączyli 
się w śpiewanie z seniorami i seniorkami. Dozwolone były pomyłki, uwagi interpretacyjne, a nawet 
powtarzanie od początku... Wydarzenie miało niezwykle ciepły odbiór, dlatego od razu postanowi-
liśmy przygotować kolejne muzyczne spotkanie: w listopadowy wieczór do wspólnego śpiewania 
pieśni żołnierskich i patriotycznych zaprosiliśmy zaprzyjaźniony klub seniora ze Śródki.

Pisząc te słowa, słucham jak nasz zespół ćwiczy „Oj maluśki, maluśki”, bo kolejny koncert już za kil-
ka tygodni... Śpiewamy co środę niezależnie od nastrojów i pogody. Na zajęcia przyjeżdżają do nas 
także seniorki z innych dzielnic Poznania. To już pewne, że chcemy kultywować tradycję muzyczne-
go bycia ze sobą. Boimy się jeszcze używać słowa „chór”, ale wiemy, że co miesiąc chcielibyśmy or-
ganizować jedną próbę otwartą, na którą zapraszać będziemy nowych melomanów. Znamy pieśni 
na każdą okazję. Ich tematyka tworzy roczny cykl: teraz sięgamy po kolędy, w okresie karnawału 
po piosenki estradowe z lat 60., na wiosnę pewnie wrócimy do ludowego repertuaru, latem śpie-
wać będziemy szanty i pieśni harcerskie... Mamy nadzieję, że z czasem przekonamy coraz więcej 
osób do wspólnego muzykowania na Głównej. Może tak, jak my uwierzycie w siebie i przestaniecie 
mówić „nie umiem śpiewać”. Każdy potrafi .

Zuzanna Głowacka 
koordynatorka projektu „Fyrtel_Główna”, opiekunka warsztatów chóralnych

ABC domowego muzykowania
1. Wybierz utwór, ale koniecznie taki, który wszyscy znamy!

2. Przypomnij sobie melodię i ustal ze śpiewającymi jedną wersję.
3. Przeczytaj tekst i pomyśl o jego interpretacji, 

np. które fragmenty zaśpiewamy głośno, a które cicho. 
4. Podziel tekst na role – interpretacji ciąg dalszy. 

5. Wybierz solistów – niech każdy ma pole do popisu.
6. Nie krępuj się – śpiewaj pełnym głosem! 
7. Zachęć innych do wspólnego śpiewania!

fot. M
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fot. Ew
elina Chatłas

Trzeba się bawić, kurdemol! 
Tego chce ciało i dusza.
Trzeba się bawić, kurdemol! 
Dopóki ciało się rusza. 

Trzeba tańcować, kurdemol!
Tego chce ciało i dusza
Trzeba tańcować, kurdemol! 
Dopóki ciało się rusza. 

fot. M
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Fragment piosenki śpiewanej 
przez seniorów z Klubu Seniora z Głównej



zdjęcia wykonane podczas wydarzeń: 
„Zatańczysz ze mną jeszcze raz?” 
oraz „Potańcówka Weselna” 

fot. M
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                       Ciekawość żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych    
  
        
Pomysł tytułowego połączenia sztuki i nauki w ramach jednego cyklu warsztatów miał na celu rozwijanie 
wrażliwości młodych odbiorców (uczniów szkoły podstawowej), jednocześnie sprawiając, aby sztuka stała się 
im bliższa poprzez ukazanie jej tajemnic niejako „od kuchni”. Ideą zajęć nie było zatem akademickie zapo-
znanie z metodą badawczą czy też etapami prowadzenia doświadczeń przyrodniczych. To wszystko działo się 
samo, tak jakby „przy okazji” zajmowania się tematami o wiele bardziej istotnymi z punktu widzenia uczest-
ników, typu: Jak zrobić dym w teatrze? Jak unieść lekkie przedmioty przy pomocy gazów? Jak zmienić barwy 
napojów na oczach widzów? czy też: Jak zrobić wybuchy na scenie? Ideą było zadawanie pytań, jak coś się 
dzieje i szukanie na nie odpowiedzi. A zatem uprawianie nauczania rozumianego jako sztuka rozbudzania 
ciekawości, celem jej zaspokajania, czyli… dawania szczęścia.

Pytań masę całą teatr musi dać

Źródłem inspiracji dla kolejnych tematów zajęć był teatr, a zwłaszcza to, co młody widz lubi w nim naj-
bardziej, czyli bycie zaskakiwanym za pomocą efektów specjalnych. Teatr dostarczał nam pytań, a nauka 
dawała odpowiedzi, niekiedy obnażając wybrane sekrety sztuki. Przy okazji zagadnienia dymu w teatrze, 
uczestnicy warsztatów uporządkowali wiedzę o stanach skupienia substancji, właściwościach cieczy i gazów 
oraz przebiegu procesu powstawania chmur. Dzięki temu, bawiąc się ciśnieniem atmosferycznym oraz tem-
peraturą suchego lodu, tworzyliśmy dym, a właściwe chmurę skroplonej pary wodnej, która zawsze budzi 
wiele emocji (nie tylko w najmłodszych widzach). Ideą zajęć było także kreatywne użycie przyrządów łatwo 
dostępnych, dlatego przy okazji tematu związanego z dymem młodzi naukowcy zbudowali „gaśnice” z bu-
telki, węża ogrodowego i lejka, przy pomocy których tworzyli sporych rozmiarów bańki mydlane wypełnione 
skroploną parą wodną. Działanie to było nawiązaniem do kwestii bezpieczeństwa w teatrze – niektóre gaśni-
ce wypełnione są dwutlenkiem węgla, takim samym jak ten, który na warsztatach przedstawiony został w 
postaci suchego lodu. Wśród innych zagadnień poruszonych na warsztatach pojawiały się m.in.:

‚‚ART/SCIENCE 

‚‚

 (Anatole France)

fot. D
aniel Stachuła

fot. D
aniel Stachuła

Koszmarny Karolek 
i tajemnica lawendowego obrazka Malowanie obrazów pędzlem do akwareli

Tworzenie wielobarwnych obrazów 
z użyciem produktów kuchennych, na 
podkładzie z ręczników papierowych 
zabarwionych sokiem z kapusty

Rakietą w kosmos Unoszenie lekkich przedmiotów na scenie
Wykorzystanie reakcji chemicznych 
z powstawaniem CO2 oraz sprężonego 
powietrza

Trująca mikstura czarownicy Magdy Zmienianie zabarwienia płynów na oczach 
widzów (bez dodawania barwników)

Badanie pH substancji przy pomocy 
naturalnych wskaźników

fot. D
aniel Stachuła

TYTUŁ WARSZTATÓW                    ART               SCIENCE



zdjęcia wykonane podczas warsztatów „art/science” 
prowadzonych przez Jakuba Sypniewskiego

fot. Ew
elina Chatłas

fot. D
aniel Stachuła

zdjęcia wykonane podczas warsztatów teatralnych 
oraz spektakli teatru kamishibai realizowanych

 przez Marię Ratajczak ze Stowarzyszenia Zielona Grupa

Czuwać nad duchem badawczości

Dociekanie naukowe, a więc w pierwszej kolejności 
umiejętność zadawania pytań, rodzi się z zaciekawienia 
otaczającym światem oraz próby zrozumienia procesów i zjawisk, 
które w nim zachodzą. Naszym światem na zajęciach był przede 
wszystkim teatr, coś bliskiego i zarazem dalekiego, co budziło 
w uczestnikach emocje i pozwalało utrzymać „świętą iskrę zdziwie-
nia”. Prowadzący warsztaty, poza przygotowaniem niezbędnych mate-
riałów ma jeszcze jedno, najważniejsze zadanie – „rozdmuchiwać już 
żarzący się płomień” (John Dewey), którym jest zaciekawienie otacza-
jącym światem, a także teatrem.

Jakub Sypniewski 
prowadzący cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży art/science



fot. Marianna Łakomy

yarnbombing

podwieczorkii szyli długo
i szczęśliwie
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Szanujmy się, dopóki jeszcze można.
Szanujmy się, dopóki czas nam sprzyja. 
Seniorzy, szanujmy się, bo takie chwile już nie wrócą. 
A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie. 

Całujmy się, dopóki jeszcze można.
Całujmy się, dopóki czas nam sprzyja. 
Seniorzy całujmy się, bo takie chwile już nie wrócą, 
A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie.

Kochajmy się, dopóki jeszcze można.
Kochajmy się, dopóki czas nam sprzyja.
Seniorzy, kochajmy się, bo takie chwile już nie wrócą, 
A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie.

Trzymajmy się, dopóki jeszcze można.
Trzymajmy się, dopóki czas nam sprzyja.
Seniorzy, trzymajmy się, bo takie chwile już nie wrócą, 
A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie.

        Hymn seniorów z Głównej

fot. M
arianna Łakom

y



PRZYKAZANIA 
ANIMATORA 

SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ

1. 
Słuchaj i reaguj! 

Bądź otwarty/a na 
modyfi kacje zamysłu 

wydarzenia bądź warsz-
tatów w zależności od 
potrzeb uczestników. 

2. 
Nie zniechęcaj się! Na 

pierwsze zorganizowane 
przez Ciebie warsztaty przy-

szło niewiele osób? Poczekaj, aż 
wieść o tym, że zacząłeś/aś działać 

rozniesie się wśród lokalnej spo-
łeczności. Jeśli realizujesz swoje 
działania z pasją i odpowiednim 

przygotowaniem, efekt kuli 
śnieżnej murowany. Bądź przy-

gotowany/a też i na to!

3. 
Zaufaj lokalsom 

z fyrtla! Wykorzystuj 
zorganizowane przez siebie 

wydarzenia do zdobycia wie-
dzy o potrzebach kulturalnych 
mieszkańców. Wystarczy krót-

ka rozmowa albo prośba 
o zapisanie pomysłów na pa-

pierowym obrusie lub plakacie 
powieszonym na ścianie. 

4. 
Współpracuj! Pod-

mioty działające w danym 
miejscu są nieocenionym 
partnerem w Twoich dzia-

łaniach. Chętnie udostępnią 
informacje o organizowanych 

przez Ciebie warsztatach, 
przekażą swoje produkty na 
potrzeby wydarzenia. Im też 

zależy na tym, aby w ich fyrtlu 
się działo! 

5. 
Zadbaj o widocz-

ność Twoich działań! 
Dostosuj kanały komu-
nikacyjne do potrzeb 
lokalnej społeczności. 

7. 
Daj się 
poznać! 

6.
Daj się wykazać 

lokalsom! Przemo-
deluj organizowanie 

wydarzeń: tworzenie dla 
społeczności uzupełniaj 
realizowaniem ich we 

współpracy z nią. Pozwól 
im przejmować inicja-

tywę.
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DO ZOBACZENIA!
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