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Scenariusz warsztatów artystycznych  

„Portrety pamięci (miasta) z historią w tle” 

1. Adresaci gry  

Międzypokoleniowa grupa odbiorców (m.in. dzieci poniżej 13 roku życia np. przedszkolaki   

i uczniowie klas pierwszych, studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku) 

 

2. Miejsce gry  

Dowolna sala, w której przeprowadzić można zajęcia artystyczne 

 

3. Cele gry 

 

3.1 Cel główny  

Wydobycie potencjału edukacyjnego wspomnień dotyczących Torunia.  

 

3.2 Cele operacyjne  

3.2.1 Wiedza 

Uczestnicy warsztatów: 

 znają i rozumieją znaczenie terminu pamięć, 

 znają i rozumieją termin miejsce pamięci oraz są w stanie odnieść się do jego 

wymiaru obiektywnego i subiektywnego, 

 znają wydarzenia i osoby, które odcisnęły ślad na historii Torunia. 

3.2.2 Umiejętności 

Uczestnicy warsztatów: 

 potrafią podzielić się z innymi uczestnikami warsztatów swoimi wspomnieniami 

związanymi z Toruniem, 

 oceniają własne zaangażowanie w realizacje poszczególnych zadań i całe 

przedsięwzięcie, 

 są w stanie pracować w zorganizowanej grupie, 

 komunikują, przekazują swoje pomysły/idee innym uczestnikom warsztatów, 

 współpracują z innymi uczestnikami warsztatów w celu osiągnięcia wspólnych celów, 

 potrafią formułować wypowiedzi dotyczącą koloru pamięci, argumentować swoje 

wybory, 

 potrafią określić, czy pamięć jest formą zamkniętą, czy otwartą i podać przyczyny 

swojego wyboru,  

 prowadzą konstruktywny, pozbawiony agresji i stereotypów, dialog z ludźmi o 

odmiennym światopoglądzie, systemie wartości, wywodzącym się z innego 

środowiska, kultury, pokolenia.  

3.2.3 Postawy 

Uczestnik warsztatów:  

 w pełni akceptują zasady uczestnictwa w warsztatach, 

 akceptują i respektują zasady merytorycznej dyskusji, z tolerancją odnoszą się do 

argumentów/tez/poglądów sprzecznych z ich sposobem myślenia, 
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 doceniają rolę międzypokoleniowego dialogu bazującego na dobrowolności  

i współpracy oraz dalekiego od moralizatorstwa. 

 rozumieją potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy dotyczącej 

Torunia i kultury pamięci w środowisku lokalnym,  

 doceniają rolę wspomnień w procesie kształtowania tożsamości indywidualnej i 

zbiorowej (regionalnej) oraz budowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i 

międzypokoleniowym. 

 

4. Konieczne przygotowanie wstępne: 

 Przygotowanie materiałów multimedialnych – krótkich filmów prezentujących 

wspomnienia i wypowiedzi mieszkańców Torunia dotyczące nietuzinkowych osób, które 

na zawsze zapisały się w historii Grodu Kopernika, 

 przygotowanie brystoli – umieszczenie na nich niewielkich, niesymetrycznych, kleksów z 

czarnego tuszu, 

 zaaranżowanie sali, w której odbywać będą się warsztaty, 

 przygotowanie akcji promocyjnej przedsięwzięcia. 

 

5. Metody 

 praktycznego działania, 

 dyskusja. 

 

6. Formy 

 indywidualna,  

 zbiorowa. 

 

7. Środki dydaktyczne: 

 materiały plastyczne: kredki, węgle, ołówki, farby akrylowe, pędzle, kubeczki na 

wodę, palety do mieszania farb, tusze, suche pastele, flamastry, itp.,  

 gazety, 

 klej, 

 nożyczki, 

 długie wykałaczki, 

 brystole z niewielkimi plamkami tuszu. 

 

8. Czas zajęć 

150 min. 

 

9. Przebieg warsztatów:  

10.1 Faza wstępna  

1. Przywitanie uczestników warsztatów  

2. Prezentacja programu warsztatów 
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3. Przeprowadzenie zabawy integracyjnej – uczestnicy warsztatów ustawiają się w szeregu 

zgodnie z miesiącami urodzenia. Następnie w parach odpowiadają sobie na trzy pytania: Kim 

są? Co lubią? Czego oczekują po uczestnictwie w warsztatach? Poszczególne osoby 

prezentują pozostałym uczestnikom swoich rozmówców. 

10.2 Faza realizacji 

1. Uczestnicy oglądają przygotowane na potrzeby warsztatów filmy zawierając wspomnienia 

(m.in. Profesora Andrzeja Tomczaka) dotyczące Torunia i nietuzinkowych osób, które na 

zawsze zapisały się w historii grodu Kopernika 

2. Uczestnicy warsztatów dzielą się własnymi wspomnieniami związanymi z Toruniem. 

3. Uczestnicy warsztatów biorą udział w dyskusji dotyczące koloru pamięci i decydują czy 

pamięć ma formę otwartą, czy zamkniętą. 

5. Osoba prowadzącą warsztaty prezentuje ich uczestnikom technikę malowania tuszami. 

Tłumaczy dlaczego na brystolach znajdują się plamki z tuszów (symbolizują one wspomnienia 

dotyczące Torunia, które uczestnicy warsztatów usłyszeli w czasie ich trwania), wyjaśnia, że 

mogą one zostać wkomponowane w ich prace, zamalowane, itd.  

4. Uczestnicy warsztatów dowolnie dzielą się na kilkuosobowe, międzypokoleniowe zespoły i 

wspólnie tworzą kolarze. W każdej chwili dana osoba może zmienić grupę i zacząć 

uczestniczyć w tworzeniu innej pracy. 

10.3 Faza podsumowująca 

1. Uczestnicy warsztatów nadają tytuły swoim pracą i prezentują je innym  

2. Podsumowanie całego przedsięwzięcia: umożliwienie uczestnikom warsztatów wyrażenia 

własnej opinii na temat przedsięwzięcia. 

3. Pożegnanie uczestników warsztatów.  

 

10. Ewaluacja 

Analiza wypowiedzi uczestników warsztatów, zdjęć powstałych w czasie warsztatów, ankiet 

ewaluacyjnych.  

 

 

 


