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Za nami kolejny trudny rok. Drugi rok pandemii, któ-
ry sprawił, że w jakimś sensie przyzwyczailiśmy się do 
tego, że nic nie jest pewne, że z dnia na dzień możemy 
wrócić do zdalnej pracy, że liczba osób dopuszczona do 
uczestnictwa w wydarzeniu zostanie nagle pomniejszo-
na albo że zakażenie w instytucji uniemożliwi realizację 
przedsięwzięcia. Robiliśmy wszystko, aby z jednej strony 
minimalizować ryzyko, a z drugiej – mimo wszystko dzia-
łać, komunikować się z naszymi odbiorcami, pozwalać 
na kontakt zawsze, kiedy tylko było to możliwe. Nie dać 
się zwariować.

Wiele się udało, w tym działania, które były całkiem 
nowe, jak choćby Giełda Projektów realizowana w part-
nerstwie z Narodowym Centrum Kultury oraz Ośrodek 
Kultury im. C.K. Norwida. Wróciliśmy do oprowadzania 
na żywo w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kultu-
rowego i mieliśmy ogromną radość, widząc, jak chętnie 
wracają do nas nasi regularni odbiorcy. We współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Centrum 
Sztuki Mościce przygotowaliśmy Małopolski Kongres 
Dyrektorów Domów Kultury. W ramach Grantu Wyszeh-
radzkiego zrealizowaliśmy szkolenie z oprowadzania 
interpretacyjnego dla międzynarodowej grupy uczestni-
ków. Wszystkie te działania obarczone były – jak w każ-
dej instytucji kultury w 2021 roku – ogromną niepewnoś-
cią i lękiem, że w ostatniej chwili pandemia uniemożliwi 
nam realizację finału.

Osiągnęliśmy mistrzostwo świata w pracy hybrydowej. 
Otworzyliśmy piękny i skutecznie działający e-sklep. 
Nauczyliśmy się zakładać spotkania online nieomal au-
tomatycznie. Zgodziliśmy się z tym, że możemy o wiele 
rzadziej spotkać się na żywo, zaplanować wspólny wy-
jazd czy pozwolić sobie na integrację w większym gronie. 
Że praca, dotychczas realizowana zespołowo, stała się 
dużo bardziej indywidualna. Że za każdym razem, kiedy 
chcemy coś zrobić, musimy zastanowić się, jak duża jest 
szansa, że tym razem ktoś się zakazi i jakie mamy wpro-
wadzone środki zaradcze. 

Mamy wielką satysfakcję, że udało nam się zrealizować 
w zasadzie wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Kultura 
jest jak tlen, daje paliwo do działania. Ale jesteśmy też 
bardzo zmęczeni. Roku 2022 – przynieś nam koniec pan-
demicznej niepewności!



Błędnik  
na krakowskich  

Błoniach, fot.  
F. Marszałek MIK 2021
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Promowanie dziedzictwa i kultury regionu w okresie 
pandemii nie było łatwe. Część wydarzeń zorganizowali-
śmy w formie hybrydowej i/lub rozdzieliliśmy je w czasie, 
tak aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa 
uczestnikom wydarzeń. Od lat jednak prowadzimy i roz-
wijamy serwisy internetowe poświęcone małopolskiej 
kulturze, zachęcając do poznawania jej bogactwa i róż-
norodności, więc przeniesienie ich do strefy wirtualnej 
nie było dużą przeszkodą.

XXIII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO. W RUCHU
XXIII edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
odbyła się pod hasłem: „W ruchu”. Na przekór stagnacji, 
którą przyniósł nam ubiegły rok, w tej zaprezentowali-
śmy różne aspekty mobilności. Sport, turystyka, pielgrzy-
mowanie, aktywność fizyczna… ale także ruch nieoczy-
wisty, jak obrót pieniądza i przesyłek pocztowych – to 
tylko część tematów, które zostały poruszone podczas 
wrześniowych podróży. Wraz z przewodnikami zapro-
siliśmy do zwiedzania sześciu wyjątkowych zabytków: 
trzech w Krakowie i trzech w Małopolsce.

W ramach tej edycji wydaliśmy również książkę autor-
stwa Barbary Sadurskiej W ruchu, którą udostępniliśmy 
podczas Dni. Publikacja jest dostępna także w formie au-
diobooka (czytają: Dorota Segda i Radosław Krzyżowski) 
oraz e-booka na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury 
oraz Dni Dziedzictwa.
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AKCJA EKSPLORACJA
„Akcja Eksploracja” daje możliwość wejścia do miejsc na 
co dzień niedostępnych dla zwiedzających. W tym roku, 
ze względu na obostrzenia, Akcja odbyła się w formu-
le online, a w jej ramach zrealizowaliśmy film na temat 
transferu malowideł ściennych pt. Z wnętrza do wnętrza. 
Zdjęcia odbyły się w budynkach Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki w Krakowie oraz w przestrzeniach 
Klubu Piękny Pies. W filmie wystąpili specjaliści i specja-
listki z Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowi-
deł Ściennych oraz studenci i studentki IV roku konser-
wacji ASP. Aby zapewnić dostępność odbioru wszystkim 
osobom, przygotowaliśmy tłumaczenie filmu na PJM oraz 
napisy. W ramach premiery filmu zorganizowaliśmy 
spotkanie promocyjne, zarówno w formule na żywo, jak 
i online. Film oraz zapis dyskusji na temat technologii 
i etycznych aspektów przenoszenia malowideł ściennych 
udostępniliśmy na kanale YouTube MIK.

• 2 obiekty
• 1 film
• 2 partnerstwa
• 1 spotkanie na żywo i online
• 2600 odbiorców

WYWOŁANE HISTORIE
„Wywołane Historie” to projekt, podczas którego wsłuchu-
jemy się w opowieści mieszkańców Małopolski. W 2021 
roku skupiliśmy się na dwóch obszarach: 

• opracowaniu historii Krakowskiego Domu Kultury,
• finale projektu dokumentującego codzienność 

w czasie pandemii: Dni (nie)powszednie. 

W ramach opracowania historii Krakowskiego Domu 
Kultury przeprowadziliśmy 10 wywiadów z pracow-
nikami i pracownicami, współpracowni(cz)kami oraz 

Czasem historia jakiegoś zabytku prowadzi do miejsca, 
którego nie można tak po prostu otworzyć dla wszyst-
kich, ponieważ na przykład trwa w nim remont. Często 
również warto opowiedzieć o budynku, którego już nie 
ma, jednak pamięć o nim dalej jest żywa. Wtedy nieoce-
nionym środkiem przekazu okazuje się film. Dlatego pod-
czas Dni Dziedzictwa ponownie zdecydowaliśmy się wy-
ruszyć w teren z kamerą. W tej edycji przygotowaliśmy 
dwie filmowe opowieści, które można oglądać na kanale 
YouTube MIK oraz na naszym fanpage’u na Facebooku. 
W filmie Tu byłem, realizowanym przy wsparciu Mu-
zeum Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach 
w Zawoi, „ludzie gór” opowiadają, dlaczego Babia Góra 
jest miejscem wyjątkowym i czego w jej okolicach szukali 
pierwsi zdobywcy. Film Bądźmy w kontakcie!, realizowa-
ny w budynku Poczty Głównej w Krakowie, przedstawia 
wnętrze i historię budynku, znanego wszystkim prze-
chodniom Krakowa.

Błędnik na Błoniach
Z okazji XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego stworzyliśmy błędnik na 
krakowskich Błoniach. Błędnik to kręta, wąska 
ścieżka wycięta w trawie, a jej pochodzenie 
i historia związane są z czasami tworzenia 
parku przez Henryka Jordana. Współczesny 
błędnik liczył 1250 metrów i był udostępniony 
dla zwiedzających od połowy września do 
początku października. 

• 8 obiektów
• 2 filmy
• 1 publikacja
• 1 audiobook
• 36 partnerstw
• 48 wolontariuszy i wolontariuszek
• 270 aktywności
• 8000 odbiorców na żywo i ponad 130 tys. online
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• 1 partnerstwo
• 50 zdigitalizowanych obiektów
• 71 opublikowanych obiektów

MAŁOPOLSKIE WIZYTY MUZEALNE
Podczas tego projektu rozwijamy współpracę pomiędzy 
dużymi instytucjami muzealnymi Krakowa i lokalnymi 
muzeami w mniejszych ośrodkach regionu. W tym roku 
postanowiliśmy zrealizować projekt wirtualnie. Digi-
talizacji poddaliśmy materiały z zakonu bożogrobców 
w Miechowie, a materiały wirtualnej wystawy pt. „Ta-
jemnica. 800 lat miechowskich bożogrobców” można 
oglądać na portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Pro-
jekt zrealizowaliśmy przy współpracy z Muzeum Regio-
nalnym Ziemi Miechowskiej w Miechowie oraz Parafią 
Grobu Bożego.

• 2 partnerstwa
• 1 wystawa online

PORTALE INTERNETOWE
W naszych działaniach korzystamy z najnowszych tech-
nologii, aby docierać do szerokich i różnorodnych grup 
odbiorców. Stale rozwijamy i ulepszamy nasze serwisy 
internetowe, co przyczynia się do przyjemnego i intui-
cyjnego korzystania z nich.

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI
Portal, działający nieprzerwanie od 2013 roku, jest stale 
powiększany w zasoby zdigitalizowane w 3D i 2D. Jego 
celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Mało-
polski w formie cyfrowej i popularyzacja wiedzy o nim.

W minionym roku nawiązaliśmy współpracę z czterema 
instytucjami z regionu Małopolski: Parafią Grobu Boże-
go w Miechowie, Muzeum Ziemi Miechowskiej, Muzeum 

uczestni(cz)kami zajęć KDK-u. Praca nad publikacją pod-
sumowującą rozmowy oraz przedstawiającą historię in-
stytucji będzie kontynuowana w 2022 roku.

W zakresie Dni (nie)powszednich 
przygotowaliśmy filmy animowane, w których 
wykorzystaliśmy materiały nadesłane do nas 
podczas pierwszych miesięcy pandemii:

• Odcinek 1: Urządzamy się o próbie oswojenia tej 
niecodziennej sytuacji i stworzenia bezpiecznej 
przestrzeni w obliczu zagrożenia.

• Odcinek 2: W co się bawić… o rozwijaniu nowych 
pasji, docenianiu „tu i teraz”, odnalezieniu czasu 
zagubionego i satysfakcji z rzeczy małych.

• Odcinek 3: Niepokój o lęku, nadziei, działaniach 
dających poczucie sprawczości i ucieczkach 
w naturę. 

• 3 filmy
• 10 wywiadów
• 10 uczestników i uczestniczek

OSZPICIN ZNACZY OŚWIĘCIM
W ramach programu „Kultura Cyfrowa 2021” zrealizo-
waliśmy projekt „Oszpicin znaczy Oświęcim”, którego 
celem było wydobycie Oświęcimia z cienia nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego. Nawiązaliśmy współpracę 
z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, które udostępniło 
nam materiały pochodzące z domu Szymona Klugera 
(żydowskiego oświęcimianina, który przeżył Zagładę 
i powrócił do rodzinnego miasta). Obiekty zostały zdi-
gitalizowane w formie 3D oraz 2D i są opublikowane na 
portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Dla 23 obiektów 
przygotowano audiodeskrypcje – specjalne opisy prze-
znaczone dla osób niewidzących lub niedowidzących. 
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prezentowanych podczas XXIII Małopolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego i 10 podstron edycyjnych.

• 40 postów 
 

MAŁOPOLSKA TO GO
Celem portalu Małopolska To Go jest zachęcanie Mało-
polan do poznawania regionu, podejmowania niedale-
kich podróży do miejsc znanych i nieznanych, wartych 
ponownego zobaczenia lub całkiem nowych.

W 2021 roku opublikowaliśmy 20 nowych tras jedno-
dniowych wycieczek oraz 40 artykułów poświęconych 
małopolskim fenomenom. Tematyka tras skupiała się 
na leśnych i górskich wędrówkach (np. wiosenny spacer 
przyrodniczy na Krzywoń czy opowieści drzew w Lesie 
Wolskim), wycieczkach rowerowych (np. Wzdłuż Wi-
ślanej Trasy Rowerowej) oraz miejskich spacerach (np. 
spacery po Krakowie śladami mozaiki i rzeźb Bronisława 
Chromego czy wycieczka szlakiem ceramicznym do Łysej 
Góry). 

Miniony rok zaowocował również stałą współpracą z Ka-
tedrą Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W ramach podjętych działań powstała ukraińska wersja 
portalu. Studenci, pod redakcją wykładowców, przetłu-
maczyli stronę główną oraz sześć wybranych tras wycie-
czek. W przygotowaniu są tłumaczenia kolejnych tras 
oraz pozostałych treści portalu. Dodatkowo za sprawą 
wolontariuszki, która opracowała dwie autorskie trasy, 
pojawiła się koncepcja publikacji na rok 2022 poświęco-
nej mikrowyprawom po Małopolsce z dziećmi.

• 20 tras
• 40 artykułów

Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Sztuki Moś-
cice. W ramach tych współprac zdigitalizowaliśmy 153 
obiekty, w tym szaty liturgiczne i naczynia, relikwiarze, 
obrazy, elementy wystroju Bazyliki Grobu Bożego (w tym 
najważniejsza pamiątka po bożogrobcach – kopia jerozo-
limskiego Grobu Jezusa Chrystusa).

• 4 partnerstwa
• 10 artykułów
• 52 opisy
• 153 zdigitalizowane obiekty 

WIR! ŚWIĘTO WIRTUALNYCH MUZEÓW  
MAŁOPOLSKI
24 marca zaprezentowaliśmy nową odsłonę 
portalu muzea.malopolska.pl. Z tej okazji 
zorganizowaliśmy wydarzenie: WIR! Święto 
Wirtualnych Muzeów Małopolski, które 
transmitowane było online z Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie. Podczas spotkania 
podejmowaliśmy dyskusje dotyczące wiru 
sztuki – poznawania jej na nowo i posyłania 
dalej w świat, co jest możliwe m.in. dzięki 
wirtualnym zbiorom gromadzonym przez 
Regionalną Pracownię Digitalizacji.

DNI DZIEDZICTWA
Portal dnidziedzictwa.pl to rozbudowana baza prezentu-
jąca dziedzictwo kulturowe Małopolski – zawiera opisy 
ponad 270 zabytków udostępnionych zwiedzającym pod-
czas wszystkich dotychczasowych edycji Małopolskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego, galerie zdjęć, bibliografie, 
informacje o lokalizacji i dostępności dla turystów oraz 
wiele materiałów dodatkowych.

W 2021 roku portal został rozszerzony o nową fotodo-
kumentację dotyczącą 13 zabytków, a ponadto utworzo-
no osiem podstron z opisami oraz bibliografią zabytków 



Warsztaty  
podczas Kongersu  

Dyrektorków Domów  
Kultury, fot. K. Schubert 

MIK 2021
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Wspieramy rozwój kadr kultury – pomagamy dzielić się 
doświadczeniem, wykorzystywać nowe metody i narzę-
dzia pracy. Jak co roku, przede wszystkim szerzyliśmy 
wiedzę z zakresu interpretacji dziedzictwa kulturowego 
i kompetencji animacyjnych, w tym edukacji kulturowej 
i pracy projektowej z dziećmi. Upowszechnialiśmy także 
rozwiązania z zakresu udostępniania oferty kulturalnej 
dla osób z niepełnosprawnościami.

BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021. 
MAŁOPOLSKA
Ogólnopolski program „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021. 
Małopolska” zakłada wzmacnianie i rozbudowywanie 
wielostronnej sieci współpracy partnerskiej na rzecz 
rozwoju edukacji kulturowej. 

W trzecim roku działalności przeprowadziliśmy kurs on-
line „Projektuj z dziećmi”, przeznaczony dla nauczycieli 
i edukatorów, prowadzony przez Weronikę Idzikowską. 
Do kursu zakwalifikowało się 36 osób, które brały udział 
w sześciu spotkaniach warsztatowych. Dodatkowo zorga-
nizowaliśmy warsztaty online dla absolwentów i absol-
wentek kursów realizowanych w poprzednich edycjach.

Po zakończeniu kursu, w ramach modułu szkoleniowego, 
przeprowadziliśmy dodatkowe działania: 

• MAILING rozwojowy: Spokój zaczyna się tu i teraz. Ćwi- 
czenia z równowagi – publikacja z materiałami do 
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• 14 partnerstw
• 8 projektów lokalnych 
• 5 opracowań merytorycznych
• 1 konferencja

DYNAMIKA EKSPOZYCJI
W 2021 roku działalność Dynamiki Ekspozycji polegała 
głównie na działaniach szkoleniowych prowadzonych 
online oraz współpracy z instytucjami kultury i szkoła-
mi wyższymi.

Przeprowadziliśmy dwie edycje trzydniowych warszta-
tów online poświęconych wdrażaniu metodyki pisania 
interpretacyjnego w komunikowaniu dziedzictwa. Zrea-
lizowaliśmy także jedno dwudniowe szkolenie dotyczące 
oprowadzania interpretacyjnego oraz tygodniowy kurs 
CIG z tej dziedziny. Dodatkowo odbyły się dwie edycje – 
nowego w ofercie Małopolskiego Instytutu Kultury – 
szkolenia dotyczącego audiodeskrypcji w kontekście 
muzealnym. 

Realizując współpracę z instytucjami, przeprowadziliśmy 
dwa dwudniowe warsztaty z zakresu interpretacji dzie-
dzictwa – dla pracowników Muzeum Inżynierii Miejskiej 
w Krakowie oraz Parku Kultury w Bydgoszczy. 

Zespół Dynamiki Ekspozycji był zaangażowany 
w tworzenie tekstów do Galerii Władysława 
Hasiora w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, 
a także przeprowadzenie konsultacji 
strategicznych dla Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie.

• 184 godziny warsztatowe
• 156 uczestników
• 4 partnerstwa

refleksji i pracy własnej w obszarze edukacji kul-
turowej, zwłaszcza pracy na zasobach własnych. 

• SUPERWIZJA edukacyjna dla inicjatorów/inicjato-
rek projektów; odbyły się trzy warsztaty online wo- 
kół tematów: Stres to proces – jak się w nim nie zama- 
rynować; Związek kreatywności ze zmianą – małżeń-
stwo z rozsądku czy porywy serca?; Manifest wypo-
czętej/go edukatorki/a jako strategia na życie zawo-
dowe. Tematy były odpowiedzią na zgłaszane przez 
naszych beneficjentów potrzeby.

• PROCES TUTORINGOWY: „Edukator(ka). Jak praco- 
wać, aby nie zwariować” – cykl czterech spotkań  
warsztatowych skierowanych do edukatorów/eduka- 
torek, pedagogów/pedagożek, animatorek/animato-
rów z Małopolski.

 
W dniach 7 i 8 czerwca 2021 roku odbyło się 5. Forum 
Edukacji Kulturowej w Nowicy. Tegorocznym tematem 
były tzw. „zielone trendy” i wdrażanie ekologicznych 
rozwiązań dla instytucji. Podczas dwóch dni odbyły się 
warsztaty poprowadzone przez ekspertów zewnętrznych 
m.in. „Zielone Domy Kultury (i Zielona Szkoła Muzycz-
na)” Joanny Tabaki, „Ochrona i wykorzystanie potencja-
łu terenów opuszczonych: nieużytków i dzikiej przyrody” 
Kaspra Jakubowskiego oraz warsztaty wydobywcze pro-
wadzone przez Weronikę Idzikowską.

W ramach sieciowania zorganizowano 
dodatkowo dwa spotkania sieci partnerskiej: 
spotkanie w Nowej Hucie w Domu Utopii (6 
września) oraz wizyta studyjna w Myślenicach 
(27 i 28 września). Integracja łączyła się 
z prowadzeniem działań diagnostycznych 
skupionych na wątkach przyrodniczych, 
ochrony środowiska i klimatu. 

• 678 uczestników
• 133 godziny warsztatowe
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Już po raz piąty zorganizowaliśmy konferencję 
Forum Kultury Wrażliwej. Tegoroczna edycja 
odbyła się online i dotyczyła potrzeb osób 
w spektrum autyzmu w instytucjach kultury. 
Do wystąpienia i podzielenia się swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem zaprosiliśmy specjalistów 
i specjalistki z Fundacji Dziewczyny w Spektrum, 
Fundacji SYNAPSIS oraz przedstawiciela sektora 
kultury – edukatora i koordynatora dostępności 
z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

• 888 uczestników i uczestniczek
• 271 godzin warsztatowych
• 29 partnerstw
• 8 webinarów
• 1 seminarium
• 1 konferencja
• 1 publikacja elektroniczna

III MAŁOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW 
DOMÓW KULTURY
Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się w formule hybry-
dowej w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, które było 
współorganizatorem wydarzenia. Tematem przewodnim 
była ekonomia społeczna, mocno związana z partnerem 
merytorycznym, czyli Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Krakowie. 

Uczestnicy wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych: 
„W centrum, choć nie centralnie. O wdrażaniu Centrów 
Usług Społecznych”; „Czy gospodynie wiejskie mogą zo-
stać gazelami biznesu, a nauczyciele zaistnieć na estra-
dzie?”; „Mała rzecz, wielkie znaczenie – czyli jaka powin-
na być pamiątka regionalna?”.

Pracowniczki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Krakowie zaprezentowały wybrane innowacje społeczne, 

MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA
„Małopolska. Kultura wrażliwa” ma na celu zwiększenie 
i wspieranie obecności osób z niepełnosprawnościa-
mi w instytucjach kultury województwa małopolskie-
go. W tym roku, obok koordynatorów i koordynatorek 
dostępności – „agentów zmian” w instytucjach kultury, 
głównymi odbiorcami działań byli administratorzy stron 
internetowych oraz osoby odpowiedzialne za publikację 
dokumentów cyfrowych, pracownicy i pracownice dzia-
łów promocji, a także osoby zajmujące się produkcją wi-
deo i innych materiałów promocyjnych.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, dzia-
łania zostały w głównej mierze przeniesione do sieci. 
Zorganizowaliśmy osiem webinarów, w których wzięło 
udział około 730 uczestników i uczestniczek, a 142 osoby 
oglądały transmisję z webinarów w czasie ich trwania.

W 2021 roku zorganizowaliśmy także trzy zamknięte 
spotkania konsultacyjne, które podejmowały tematy do-
tyczące raportu o stanie zapewniania dostępności, oferty 
tłumaczeń na PJM online oraz wymogów ustawy o za-
pewnianiu dostępności – zamówień publicznych.

Zorganizowaliśmy cztery szkolenia/warsztaty w prze-
strzeni internetowej dotyczące tworzenia audiodeskryp-
cji i tekstów alternatywnych, dostępności multimediów, 
ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenia 
przedprzewodników dla osób w spektrum autyzmu.

Ważnym działaniem w sieci była organizacja semina-
rium dotyczącego zamawiania usług tłumaczeń na PJM. 
W seminarium udział wzięło czworo specjalistów i spe-
cjalistek, a owocem spotkania została publikacja Jak do-
brze zamówić tłumaczenie na PJM? Praktyczne wskazówki 
wydana w formie elektronicznej.
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ronie poznaliśmy model animacji kulturalnej oparty 
na społeczności lokalnej i sieciach współpracy, wycho-
dzący poza ramy instytucji kultury. Rozmawialiśmy też 
o współpracy z przedstawicielami i przedstawicielkami 
parków narodowych w Pieninach i w Ojcowie, space-
rowaliśmy po miejskich nieużytkach w poszukiwaniu 
czwartej przyrody miasta i zanurzyliśmy się w dolinach 
Wisły i Raby, gdzie słuchaliśmy o roli naturalnych rzek.

W trzecim dniu Giełdy odbywały się spotkania i warszta-
ty. My przeprowadziliśmy dwa z nich: dla osób zatroska-
nych przyszłością Weronika Idzikowska przygotowała 
warsztat „Praktyka życzliwej obecności”, a Sebastian 
Wacięga poprowadził warsztat „Natura dziedzictwa – 
u źródeł nurtu interpretacji”.

• 6 wizyt studyjnych
• 6 godzin warsztatowych
• 120 uczestników i uczestniczek

HAMERNIA. PRZEKUJ PROBLEMY NA 
ROZWIĄZANIA
Hamernia. Przekuj problemy na rozwiązania to gra edu-
kacyjna osadzona w realiach Zakopanego w niedalekiej 
przyszłości, która ma uwrażliwiać na relacje między do-
brem własnym i wspólnym, uczyć negocjowania i pre-
zentowania własnych poglądów, wyposażać odbiorców 
w wiedzę na temat wartości, wokół których toczy się ży-
cie społeczne, a także promować ideę zrównoważonego 
rozwoju.

W roku 2021 możliwości rozgrywek były bardzo ograni-
czone z uwagi na warunki pandemiczne. Grę zaprezen-
towaliśmy jednak w ramach szeregu warsztatów, gdzie 
odbyły się rozgrywki dla różnych grup odbiorców (w tym 
nauczycieli i młodzieży szkolnej).

 które mają szansę zwiększyć dostęp do dóbr kultury 
i zainicjować proces włączenia społecznego na poziomie 
społeczności lokalnej, a pracownicy Centrum Sztuki Moś-
cice przeprowadzili spacer po budynku szlakiem zmian 
infrastrukturalnych wprowadzonych w ramach projek-
tu „Małopolska. Kultura Wrażliwa” oraz zaprezentowali 
ofertę merytoryczną instytucji dla osób z niepełnospraw-
nościami.

W ramach Kongresu przygotowaliśmy także wieczór 
z kulturą, podczas którego dyrektorzy i dyrektorki ma-
łopolskich domów kultury mogli wysłuchać koncertu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”.

Wydarzenie było transmitowane online oraz tłumaczone 
na PJM.

• 1 konferencja
• 119 uczestników i uczestniczek

GIEŁDA PROJEKTÓW NARODOWEGO 
CENTRUM KULTURY
Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie 
Narodowego Centrum Kultury, organizowane we współ-
pracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich 
aktywnych przedstawicieli sektora kultury. W tym roku 
Giełda odbyła się w Małopolsce, a my mieliśmy zaszczyt 
być jednym ze współorganizatorów wydarzenia wraz 
z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Te-
goroczne hasło giełdy brzmiało: „Animacja + krajobraz”.

Naszym głównym zadaniem było przygotowanie dwóch 
warsztatów i sześciu wizyt studyjnych. Dzięki temu 
uczestnicy i uczestniczki Giełdy wyruszyli w odwiedziny 
do animatorów kultury z Małopolski. Podczas spaceru 
po rezerwacie Skamieniałe Miasto podglądaliśmy w dzia-
łaniu edukatorów i edukatorki z Ciężkowic. W Lancko-
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• 91 szkoleń
• 1 projekt lokalny
• 11 aktywności
• 2 webinary
• 2 filmy
• 1 publikacja
• 1 publikacja elektroniczna
• 164 uczestników i uczestniczek

• 1 gra
• 25 godzin warsztatowych
• 204 uczestników i uczestniczek

 
Więcej o grze: www.mik.krakow.pl/dzialania/hamernia.

WOLONTARIAT
Celem programu wolontariatu w Małopolskim Instytucie 
Kultury jest kształcenie młodych kadr kultury – stwarza-
nie okazji do zdobywania wiedzy i rozwijania różnych 
kompetencji w ramach idei uczenia się przez całe życie. 
Wolontariusze i wolontariuszki, praktykanci i prakty-
kantki, stażyści i stażystki współpracują przy realizowa-
nych przez nas projektach i wydarzeniach, co stanowi 
dla nich ważne doświadczenie zawodowe.

Przed planowaną XXIII edycją Małopolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego zorganizowaliśmy sześć spotkań 
online ze studentami krakowskich uczelni oraz jedno ot-
warte spotkanie informacyjne (również online), podczas 
których zaprezentowaliśmy ofertę współpracy wolonta-
riackiej. Dla wolontariuszy przygotowaliśmy webinar 
wdrożeniowo-szkoleniowy.

Podjęliśmy również współpracę z Katedrą Ukrainoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki której, poprzez 
zaangażowanie studentek-wolontariuszek, powstała 
ukraińskojęzyczna wersja portalu „Małopolska To Go”. 
Ponadto kontynuowaliśmy wolontariacki projekt lokalny 
dotyczący życia i twórczości Bronisława Chromego.

Pragnąc podzielić się naszymi doświadczeniami w ra-
mach wolontariatu, wydaliśmy publikację Wolontariat 
w instytucjach kultury prezentującą wyniki badania 
jakościowego przeprowadzonego przez nas w ubiegłym 
roku. Zawiera ona rekomendacje dla instytucji kultury 
dotyczące wartościowej współpracy z wolontariuszami. 



Fotografia  
z książki  

Dzieci i sztuka  
fot. K. Schubert,  

MIK 2021 C
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Z dużą uwagą obserwujemy i analizujemy procesy za-
chodzące w kulturze. Efektem tego są opisy zjawisk, re-
alizacje badań i propozycje rekomendacji. Wspieramy 
wydobywanie potencjału lokalnych społeczności i sty-
mulujemy powstawanie nowych inicjatyw.

PARTNERSTWO NA RZECZ EDUKACJI 
KULTUROWEJ W MAŁOPOLSCE
W 2021 roku w w grupie 15 partnerów przeprowadzili-
śmy działania szkoleniowo-rozwojowe na rzecz progra-
mu realizowanego przez Dom Kultury Podgórze: Krakow-
ski Archipelag Kultury. 

Przeprowadziliśmy dwa trzygodzinne spotkania warszta-
towe dla animatorów i animatorek, edukatorów i edu-
katorek oraz instruktorów i instruktorek działających 
w domach i centrach kultury. Dotyczyły one edukacji 
kulturowej i partycypacji uczestników kultury w projek-
towaniu przedsięwzięć w domach kultury oraz innych 
organizacjach społecznych. Ponadto przeprowadziliśmy 
dwie konsultacje w związku z kolejną edycją programu. 

Kluczowe działania zrealizowaliśmy pod koniec roku, 
w związku z opracowywaniem planów na wspólne 
działania projektowe i rozwinięciem działań w oparciu 
o efekty projektu „Bardzo Młoda Kultura” w 2022 roku.

• 15 partnerstw
• 6 godzin warsztatowych
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WSPÓŁPRACA – TRANSMISJE
W ramach tegorocznej odsłony projektu odbyły się trzy 
seminaria, podczas których została wybrana główna 
tematyka tegorocznej edycji Małopolskiego Kongresu 
Dyrektorów Domów Kultury (ekonomia społeczna) oraz 
pojawił się pomysł na wspólne działania wokół tematyki 
kształcenia młodych kadr kultury. Dodatkowo w ramach 
projektu odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji 
kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego. 

Kolejne działania, związane z tematem kształcenia mło-
dych kadr kultury, zostaną kontynuowane w 2022 roku.

• 3 partnerstwa
• 3 seminaria
• 1 szkolenie
• 80 uczestników i uczestniczek

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W 2021 roku wzięliśmy udział w projekcie finansowa-
nym ze środków Funduszu Wyszehradzkiego (Grant V4), 
który polega na wymianie doświadczeń i upowszechnia-
niu działań w dziedzinie interpretacji dziedzictwa. Ak-
tywności w ramach grantu obejmują organizację szko-
leń i seminariów w Czechach, Polsce, na Słowacji i na 
Węgrzech.

• 36 godzin warsztatowych
• 21 uczestników i uczestniczek 

„Youth Learning Through the Art” to rozpoczęty w 2021 
roku dwuletni projekt partnerstwa strategicznego prowa-
dzony przez Stowarzyszenie Fińskich Dziecięcych Cen-
trów Kultury. Zakłada on międzynarodową współpracę 
między pięcioma organizacjami partnerskimi z Polski, 
Finlandii i Słowenii oraz profesjonalist(k)ami pracują-

MODEL EDUKACJI CYFROWEJ 
W INSTYTUCJACH KULTURY
W tym roku, poprzez kontynuowanie zadania z 2020 
roku polegające na opracowaniu modelu edukacji cyfro-
wej, który mógłby znaleźć zastosowanie w instytucjach 
kultury, została wydana publikacja Kompetencje cyfrowe 
w instytucjach kultury opracowana przez Piotra Knasia, 
Ewę Korzeniowską i Grzegorza Ptaszka. Stanowiła ona 
punkt wyjścia do trzeciego etapu projektu, który polegał 
na zorganizowaniu seminarium z ekspertami ds. zarzą-
dzania instytucją kultury w środowisku cyfrowym. Au-
torzy raportu zastanawiają się, jak należy dziś rozumieć 
pojęcie kompetencji cyfrowych, omawiają ich miejsce 
w instytucjach kultury różnego typu oraz wskazują przy-
kłady ciekawych działań z ostatnich miesięcy.

• 1 seminarium
• 1 publikacja
• 1 publikacja elektroniczna
• 10 uczestników i uczestniczek

DIAGNOZA POLA SZTUKI W KRAKOWIE 
DLA UMK (ETAP II)
Celem drugiego etapu diagnozy pola sztuki w Krakowie 
dla Urzędu Miasta Krakowa było przygotowanie, zre-
dagowanie i wydanie raportu końcowego z realizacji 
badań dotyczących sztuk wizualnych w Krakowie wraz 
z przedstawieniem wytycznych i rekomendacji dla kra-
kowskiego „Programu dla Sztuki”. Zarówno raport, jak 
i rekomendacje są wynikiem przeprowadzanych badań 
i konsultacji z interesariuszami i interesariuszkami „Pro-
gramu dla Sztuki” na pierwszym etapie projektu, realizo-
wanym w 2020 i 2021 roku.

• 13 wywiadów
• 6 godzin warsztatowych
• 1 raport
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W ramach działalności naukowo-edukacyjnej, ekspert 
Dynamiki, Sebastian Wacięga wygłosił referat pt. Inter-
pretacja dziedzictwa – globalna idea i lokalna praktyka 
na międzynarodowym seminarium „Odnalezione. Pięk-
no w czasie i przestrzeni” oraz przygotował wystąpienie 
pt. Między Siarami a Tustanowicami – kalejdoskop ludzi 
nafty na konferencji naukowej w Borysławiu na Ukrainie.

MORESHET. JEWISH HERITAGE NETWORK
Ogólnym celem projektu jest powołanie sieci miast dzie-
dzictwa żydowskiego – jako sieci podmiotów związanych 
z administracją lokalną, które chcą pracować nad kwe-
stiami dotyczącymi obiektów dziedzictwa żydowskiego 
znajdujących się na ich terenie.

W 2021 roku działania w ramach projektu rozpoczęły się 
w maju organizacją seminarium tematycznego w Mantui. 
Ze względu na ograniczenia pandemiczne seminarium 
odbyło się w formie zdalnej, a tematem wiodącym była 
problematyka wykorzystania obiektów architektoniczne-
go dziedzictwa żydowskiego. 

W październiku zorganizowaliśmy w Krakowie spotka-
nie konsorcjum projektowego, na którym omawiane były 
zagadnienia dotyczące rozliczeń finansowych, projekty 
raportów cząstkowych oraz plany działania na kolejne 
miesiące. Kolejne seminarium tematyczne – poświęcone 
kwestii niematerialnego dziedzictwa żydowskiego odby-
ło się w formie zdalnej.

Na początku grudnia wraz z brytyjskim partnerem 
współorganizowaliśmy zdalne seminarium tematyczne, 
którego program dotyczył turystyki związanej z dziedzi-
ctwem żydowskim.

• 3 seminaria
• 110 uczestników i uczestniczek

cymi z młodzieżą. Celem projektu jest wypracowywanie 
metod edukacji młodzieży poprzez sztukę oraz ich za-
stosowanie w edukacji na temat istotnych kwestii spo-
łecznych, jak np. kryzys klimatyczny i środowiskowy czy 
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2021 roku kadra projektu wzięła udział w trzech spot-
kaniach online dotyczących merytoryki i harmonogramu 
projektu oraz w jednym spotkaniu stacjonarnym, które 
odbyło się we wrześniu w Finlandii. W ramach projektu, 
partner finlandzki zorganizował międzynarodowe war-
sztaty dla edukatorów i edukatorek oraz profesjonalistów 
pracujących z dziećmi i młodzieżą, na które zaproszono 
pięciu uczestników z Polski.

• 5 partnerstw
• 5 spotkań

 
W 2021 roku zaangażowaliśmy się we współpracę w ra-
mach trzech sieci międzynarodowych: Culture Action 
Europe, Interpret Europe oraz ENO.

Razem z organizacją z Niemiec, z którą współpracujemy 
od 2016 roku – BKJ (Die Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung e.V.) – otrzymaliśmy od Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dofinansowanie 
projektu międzynarodowego, który będzie realizowany 
w 2022 roku.

Z inicjatywy i z pomocą przedstawicielstwa Wojewódz-
twa Małopolskiego w Brukseli nawiązany został kontakt 
z siecią ERRIN (European Regions Research and Innova-
tions Network) oraz projektem Be.CULTOUR dotyczącym 
wzmocnienia kompetencji kadr kultury w zakresie tury-
styki kulturowej.
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Każdej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowe-
go towarzyszy książka, która opowiada historie związane 
z prezentowanymi zabytkami, a każdy kolejny tom serii 
podporządkowany jest tematowi edycji – w roku 2021 
wydaliśmy książkę W ruchu Barbary Sadurskiej. Publi-
kacja w formie e-booka i audiobooka dostępna jest na 
stronie www.dnidziedzictwa.pl.

Wydaliśmy również kolejne publikacje w serii „Broszura 
do Myślenia”: Współpraca jako sztuka rozmowy autor-
stwa dra hab. Huberta Kaszyńskiego, poruszająca temat 
filozofii i zasad dobrej współpracy pomiędzy instytucja-
mi działającymi w różnych sektorach życia społecznego 
i kulturowego; How much is culture worth autorstwa 
prof. dra hab. Jerzego Hausnera, prezentująca zagadnie-
nia kultury z perspektywy społeczno-ekonomicznego 
wytwarzania wartości (tekst został przetłumaczony 
i opublikowany w angielskiej wersji językowej w formie 
elektronicznej).

W ramach projektu badawczego „Sztuka w rozwoju” uka-
zała się publikacja Dzieci i sztuka autorstwa dr Magda-
leny Kosno i dra Mikołaja Spodaryka (we współpracy 
z prof. Przemysławem Bąblem i Elżbietą Kaproń). To 
poradnik, który przeprowadza przez podstawy rozwoju 
dziecka w wieku 3–10 lat i zgodnie z wiedzą naukową 
podpowiada, jak wesprzeć je w poznawaniu świata. Za-
proponowane warsztaty i tematy do rozmowy sprawią, 
że sztuka wyjdzie z zaśniedziałych ram – stanie się źród-
łem frajdy dla dziecka i nowym sposobem komunikacji.

Książka otrzymała pozytywne recenzje 
wydawnicze:

„(…) nie mam wątpliwości, że Dzieci i sztuka 
jest oryginalną, świetnie napisaną i pomyślaną 
pomocą dla pedagogów i animatorów 
sztuki, zawierającą niezbędny zasób wiedzy 
teoretycznej i metodycznej, który pozwoli 

GLOBAL CURIOSITY
Global Curiosity to międzynarodowy projekt poświęcony 
wymianie praktyk między organizacjami i osobami pra-
cującymi z młodzieżą w Polsce, Grecji i Wielkiej Brytanii. 
Projekt jest realizowany w latach 2020–2022. Celem jest 
wypracowanie zasad prowadzenia edukacji globalnej 
i obywatelskiej z wykorzystaniem metod i narzędzi stoso-
wanych przez praktyków edukacji kulturowej w każdym 
z trzech krajów.

W 2021 roku zorganizowaliśmy pięć spotkań programo-
wych, opracowaliśmy i zrealizowaliśmy autorski pro-
gram wirtualnych warsztatów dla uczestników i uczest-
niczek projektu, prowadzonych przez brytyjską artystkę 
Sarah Bailey pt. „Where shall we meet?”. Przeprowadzi-
liśmy trzy warsztaty online z udziałem 24 uczestników 
i uczestniczek (po osiem osób z każdego kraju) oraz sześ-
ciu moderatorek.

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, reali-
zacja programu wymiany praktyk, polegającego na wi-
zytach uczestników kolejno w trzech krajach biorących 
udział w projekcie, została przesunięta na 2022 rok.

• 2 partnerstwa
• 8 spotkań online
• 30 uczestników i uczestniczek

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Od 2002 roku wydajemy „Autoportret. Pismo o dobrej 
przestrzeni” – kwartalnik traktujący o przestrzeni jako 
zjawisku kulturowym, zachęcający do refleksji nad zna-
czeniami ukrytymi w architekturze i urbanistyce. W 2021 
roku ukazały się cztery numery pisma: „Kwestia miesz-
kaniowa po ‘89”, „Przestrzenie troski”, „Zwykłość” oraz 

„Rysunek”.
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tego czasopisma oraz pobrać bezpłatne wersje elektro-
niczne „Broszur do myślenia” i innych wydawnictw elek-
tronicznych Małopolskiego Instytutu Kultury.

E-sklep: https://mik.krakow.pl/sklep.

realizatorom wychowania estetycznego 
zaprojektować i przeprowadzić fascynujące 
zajęcia artystyczne dla dzieci 3–10-letnich. 
Zaniedbana edukacja przez/dla sztuki zyskuje 
więc cenną pozycję, która ugruntowana 
naukowo, a nie pop-psychologicznie, dostarczy 
narzędzia nadającego tej ważnej pracy 
pedagogicznej i cel, i sens”. 

(z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa J. Szmidta, Katedra 

Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk 

o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki)

W ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura” powstały 
trzy publikacje: To nie może być niemożliwe. 8 rozmów 
o wzmacnianiu dziecięcej sprawczości poruszająca te-
mat „usprawczania” dzieci i młodzieży w obszarze edu-
kacji kulturowej i wspierania kreatywnych i krytycznych 
społeczności dziecięcych oraz młodzieżowych; Spokój 
zaczyna się tu i teraz. Ćwiczenia z równowagi – pub-
likacja z materiałami do refleksji i pracy własnej w ob-
szarze edukacji kulturowej, zwłaszcza – pracy na zaso-
bach własnych; Wrażliwość to odwaga. Ćwiczenia dla 
dzieci i dorosłych – publikacja z ćwiczeniami, dotycząca 
wrażliwości i opiekowania się swoimi emocjami, podzie-
lona na dwie części: dla dzieci i dorosłych pracujących 
z dziećmi, młodzieżą, innymi dorosłymi.

Publikacje są dostępne na: www.bmk.mik.krakow.pl/
publikacje.

NOWY E-SKLEP
W roku 2021 zmodernizowaliśmy nasz e-sklep i systema-
tycznie uzupełniamy jego asortyment. Obecnie można 
w nim kupić książki, grę Hamernia, bieżące i archiwalne 
numery „Autoportretu”, a także zamówić prenumeratę 
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Wprowadź  
sztukę w życie dziecka,  

by została tam na dobre! 
Ksiązka do kupienia na: www.

mik.krakow.pl/sklep
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Gra o poszukiwaniu  
rozwiązań dla 

 wspólnego dobra. Kup na: 
www. mik.krakow.pl/sklep
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