
 
 

 

Tegoroczne seminarium z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury” poświęcone będzie uczestnictwu 
młodzieży w kulturze. Grupę tę na potrzeby wydarzenia definiujemy jako osoby w wieku od 13 
do 19 roku życia coraz częściej dokonujące samodzielnych wyborów dotyczących form 
spędzania czasu wolnego. Nasze doświadczenie pokazuje, że młodzi ludzie zwykle uczestniczą 
w aktywności kulturalnej, gdy ta jest organizowana przez szkołę, natomiast znacznie rzadziej 
pojawiają się w instytucjach kultury jako samodzielni goście. Formy korzystania młodzieży  
z treści kultury są coraz bardziej zróżnicowane, coraz trudniej nadążyć za sposobami ich 
upowszechniania, szczególnie gdy chce się być jednostką atrakcyjną dla odbiorców 
nazywanych cyfrowymi tubylcami (urodzonych w czasach powszechnego stosowania w życiu 
codziennym i zawodowym Internetu). Dzięki nowym mediom kulturę zdecydowanie łatwiej 
rozpowszechniać wśród młodych, ale też trudniej zdobyć na stałe ich zainteresowanie. Gdzie 
w tym cyfrowym świecie jest miejsce dla instytucji kultury? Czy tylko wtedy, gdy 
wykorzystujemy w działaniach nowe media, mamy szansę przyciągnąć uwagę młodych? Na 
jakie inne potrzeby możemy spróbować odpowiedzieć, żeby znaleźć się w gęstej sieci 
zainteresowań młodzieży? 

Seminarium będzie się składało z dwóch części: teoretycznej, w której eksperci i ekspertki 
przedstawią charakterystykę grupy, jej potrzeby i relacje, oraz praktycznej, podczas której 
przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury z całej Polski zaprezentują dobre praktyki  
z zakresu współpracy z młodzieżą. Do udziału zaprosimy również młodzież – w trakcie 
seminarium odbędzie się rozmowa z osobami biorącymi udział w projektach kierowanych do 
tej grupy. Młodzież pojawi się również na warsztacie Tworzenie oferty kulturalnej dla młodzieży 
i z młodzieżą, na które zapraszamy 22 listopada 2019.  



 

Prof. Marek Krajewski – socjolog, profesor zwyczajny, 
zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM  
w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących 
współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz 
książek: Kultury kultury popularnej (2003), 
POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie  
z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy 
(niewidzialne) miasto (2012, wspólnie  

z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem i Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), 
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu), Diagnoza w kulturze 
(wspólnie z A. Skórzyńską), Incydentologia (2017). Współtwórca projektów Niewidzialne 
miasto (www.niewdzialnemiasto.pl) i Archiwum Badań nad Życiem Codziennym 
(www.archiwum.edu.pl) oraz programu Bardzo Młoda Kultura. 
 

W 1991 roku Marcin Świetlicki oraz Paweł Filas zredagowali i wydali antologię Przyszli 
barbarzyńcy, zawierającą wybór wierszy poetów związanych z pismem „Brulion”. Jej tytuł był 
formą ironicznej autostygmatyzacji, próbą przechwycenia przez to kontestatorskie środowisko 
stereotypowego wyobrażenia o miejscu młodych w kulturze. Zgodnie z nim młodzi to albo 
barbarzyńcy, którzy właśnie nadeszli, albo osoby, które w przyszłości staną się barbarzyńcami. 
Ustanowienie związku pomiędzy młodzieżą a barbarzyństwem wynikało z przekonania, iż jej 
przedstawiciele są niewykształceni i nie szanują żadnej świętości, nie potrafią docenić tego, co 
wartościowe, z konieczności uczestniczą w tym, co prymitywne, wulgarne i skrajnie 
utowarowione, a więc też nieautentyczne. To nieokrzesanie młodych miało z kolei sprawiać, że 
w przyszłości kultura będzie się degenerować, tak by zaspokajać niewyszukane gusty 
dzisiejszych barbarzyńców.  
W swoim wystąpieniu zastanowię się nad zasadnością i aktualnością tego wyobrażenia  
o relacjach łączących młodzież i kulturę poprzez refleksję nad trzema kwestiami: specyfiką 
młodzieży jako kategorii społecznej, jej miejscem w kulturze (w tym uczestnictwem  
i obecnością w instytucjach kultury) oraz zasadniczą zmianą sposobu kulturowej partycypacji 
młodych, której doświadczamy od kilku lat, zmianą, którą da się opisać jako napięcie pomiędzy 
kulturą na żądanie a kulturą reglamentowaną, pomiędzy kulturą pamiętania a kulturą 
przeżywania, pomiędzy wspólnotowością a egotycznością. 
 
 



 

 
dr Bartek Lis – socjolog, badacz jakościowy, animator kultury, edukator. 
Koordynator projektów społecznych w Centrum Praktyk Edukacyjnych 
w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, kurator projektów społecznych 
w Muzeum Współczesnym Wrocław (2012-2017). Od 2012 roku 
współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, a od 2015 
Fundacji Impact. 

 

W ramach mojej animacyjnej i szkoleniowej praktyki wielokrotnie 
spotykam się z utyskiwaniem na nieobecność młodych ludzi  

w instytucjonalnym polu kultury. Narzekamy, że pozostają bierni, sceptyczni, 
niezainteresowani uczestnictwem w programach, które tworzone są przecież nierzadko z myślą 
o nich. Problemem, na który zwracają uwagę badaczki i badacze społeczni, jest jednak nie to, 
dlaczego młodzież dezerteruje z gminnych ośrodków kultury czy muzeów, tylko to, czy 
potrafimy jako organizatorzy wydarzeń kulturalnych dostrzec potrzeby i nawyki 
charakterystyczne dla osób w wieku szkolnym. Sięgając po przykłady z badań, które 
realizowałem w ostatnich latach, zamierzam skupić się na kilku wybranych zagadnieniach:  
– wewnętrznej złożoności grupy kategorialnej – młodzieży, stawiając w tym miejscu 
przynajmniej jedno prowokacyjne pytanie; 
– definicji samej kategorii uczestnictwa w kulturze, sprawdzając, na ile faktycznie młodzieży 
„udało się” zanegować wartość takiej praktyki, a na ile to my nie nadążamy za zmieniającymi 
się rozumieniami tejże; 
– młodzieży jako aktywnych współtwórcach kultury – jej użytkownikach, a nie tylko odbiorcach, 
oraz o warunkach, w których taka aktywność się realizuje/może się realizować. To ten moment, 
w którym wymienione w tytule wystąpienia obiekty staną się mniej tajemnicze. 
 
 
 

 
Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik  
i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych 
projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań 
ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze 
szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), 
zaangażowaniem online młodych ludzi oraz kondycją 
psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami 

wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy 
cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącym wpływu wyglądu i wizerunku online na 
funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 – European Network for Problematic 



 
Usage of the Internet, zajmującym się problematycznym wykorzystaniem Internetu, oraz COST 
CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, 
podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. 
Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej: Agresja 
elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (GWP, Sopot 2011) oraz książki Agresja elektroniczna  
i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.

Młodzi ludzie ściągają na siebie uwagę dorosłych głównie w związku z ryzykownymi 
zachowaniami w Internecie. Sporo mówi się (także w mediach) o cyberprzemocy, mowie 
nienawiści, niebezpiecznych kontaktach. Dużo mniej jest analizy i dyskusji o „jasnej stronie” 
wykorzystywania Internetu przez młodych ludzi. To nie jest dobra tendencja, gdyż tracimy  
z oczu bardzo istotny obszar aktywności nastolatków. 
Taka dysproporcja dotyczy także badań naukowych – może przekonać się o tym każdy, kto zada 
sobie trud poszukania publikacji naukowych i projektów empirycznych nakierowanych na 
eksplorację tego, co dobrego młode pokolenie robi online. 
W swoim wystąpieniu przedstawię i omówię wybrane wyniki dosyć unikalnego projektu 
badawczego, który zrealizowałem wspólnie z Zespołem NASK-PIB. W badaniach tych 
przeprowadziliśmy wywiady z 100 młodymi twórcami internetowymi (youtuberami, blogerami, 
itd.). Pytaliśmy ich o motywację do bycia twórczym w sieci, ich doświadczenia społeczne 
związane z taką twórczością oraz różne aspekty związane z rozwojem osobistym. 
Zakończę wnioskami, które mogą okazać się przydatne dla nauczycieli, instruktorów  
i animatorów kultury. 

 
Przemysław Różański – pedagog, trener PTP, psychoterapeuta 
Gestalt. Na co dzień pracuje w specjalistycznej porani MOP  
w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną  
i grupową dla młodzieży, warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy 
superwizyjno-wsparciowe dla wychowawców i specjalistów 
szkolnych. Razem z żoną Moniką założył i prowadzi Fundację 
SieChce, w ramach której realizuje projekty edukacyjne, 
kulturalne i rozwojowe w duchu humanistycznej pedagogiki 
Gestalt. Obecnie mocno związany z nurtem edukacji 

demokratycznej i wolnościowej. Specjalizuje się w demokratycznej superwizji dla zespołów  
i organizacji pozarządowych. 
 

Wystąpienie „Kondycja i potrzeby młodzieży w kontekście zmian kulturowo-społecznych” jest 
efektem blisko dwudziestoletnich doświadczeń z pracy z młodzieżą, zarówno tej lidersko-
pedagogicznej, jak i terapeutycznej. Jest próbą przybliżenia, jak bardzo zmiany kulturowo-
społeczne ostatnich 25 lat w Polsce wpływają na kondycję i potrzeby młodego pokolenia,  
a także jak ta sytuacja wpływa na jakość relacji międzyludzkich i przede wszystkim na kondycję 
psychofizyczną adolescentów. Zastanowię się, jak bardzo rośnie rozdźwięk pomiędzy 



 
wymogami współczesnego, coraz bardziej cyfrowego świata a systemem edukacyjnym, 
którego struktura pozostaje praktycznie niezmienna od czasów realnego socjalizmu, i jakie są 
tego efekty, oraz co w tej sytuacji mogą robić pracownicy szeroko rozumianych instytucji 
kulturalnych, jakie cele sobie stawiać, jak współpracować z młodymi ludźmi, by wspierać ich  
w rozwoju i inspirować do kreatywnych działań. 
 
 
 

 
Sylwia Bielicka – od 2013 roku koordynatorka wolontariatu w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Specjalistka z zakresu partycypacji w kulturze 
oraz edukacji muzealnej. Autorka druków edukacyjnych, 
multimedialnych przewodników dla dzieci, prowadząca warsztaty  
i wykłady popularnonaukowe. Współautorka bloga MUZEARIAT 
(wolontariat.mnw.art.pl). Z wykształcenia archeolożka  
i kulturoznawczyni.  

 

Program wolontariatu Muzeum Narodowego w Warszawie istnieje już od kilku lat. Rozpoczął 
się od pracy kilkunastu ochotników i ochotniczek wspierających Dział Edukacji. Obecnie jest to 
kilkadziesiąt osób pomagających w różnych działach i oddziałach muzeum, a także tworzących 
własne, autorskie projekty. Wolontariusze i wolontariuszki to bardzo zróżnicowana grupa, są 
to uczniowie szkół podstawowych i liceów, studenci, osoby wykonujące wolne zawody, 
pracownicy korporacji, a także seniorzy, którzy zakończyli już swoją karierę zawodową. Łączy 
ich miłość do sztuki i chęć niesienia pomocy innym. Cechą charakterystyczną organizacji 
wolontariatu jest jego otwartość na wszystkie grupy. Każdy z wolontariuszy ma równe prawa  
i obowiązki, zdanie każdego z nich ma znaczenie i jest brane pod uwagę przy planowaniu 
działań. Około 25 % wolontariuszy to młodzież, która przychodząc do muzeum, oczekuje 
nowych doświadczeń oraz poszerzenia swojej wiedzy.  
Więcej o programie wolontariatu: 
http://www.mnw.art.pl/edukacja/wolontariat/informacje-podstawowe/ 
https://wolontariat.mnw.art.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Julia Janowska – absolwentka historii sztuki i filologii polskiej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Specjalistka ds. edukacji w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, koordynatorka programu dla 
rodzin w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA oraz 
projektu Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego  
w Sulejówku. Jako inwentaryzatorka, korektorka i redaktorka 
pracowała przy projekcie „Inwentaryzacji Pracowni Artystycznych” 
oraz współtworzyła katalog inwentaryzacyjny pracowni 

medaliersko-rzeźbiarskiej Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej. Współpracowała również przy 
organizacji wystawy o ginących pracowniach, prezentowanej w styczniu 2018 roku  
w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie. Od wielu lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą  
w ramach różnorodnych spotkań i warsztatów – przez kilka lat również jako wolontariuszka  
w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem. 
 

Młodzieżowa Rada Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest projektem partycypacji 

obywatelskiej młodzieży i ma charakter konsultacyjny wobec instytucji, którą reprezentuje. 

Dążymy do tego, by muzeum stało się dla młodzieży miejscem przyjaznym, otwartym na ich 

potrzeby i współpracę w zakresie realizacji projektów. Projekt skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych, którzy w ramach dwuletniej kadencji tworzą grupę inicjatywną mającą 

realny wpływ na budowanie oferty muzeum. W ten sposób mają szansę stać się świadomymi 

odbiorcami kultury. Pilotaż projektu, w ramach którego powstało pierwsze w Polsce ciało 

doradcze muzeum składające się wyłącznie z młodzieży, pokazał, że jest to doświadczenie 

wartościowe dla obu stron. Działalność Młodzieżowej Rady Muzeum została doceniona także 

na zewnątrz – prowadzony przez uczniów projekt „Daję słowo” otrzymał wyróżnienie  

w najbardziej prestiżowym konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku „Sybilla” 2016. Jak 

obecnie funkcjonuje Młodzieżowa Rada? Jakie cele realizuje i jaki ma to wpływ na 

funkcjonowanie instytucji? Na te i podobne pytania spróbuję odpowiedzieć podczas swojego 

wystąpienia. 

 

Anna Mieszała – absolwentka filologii bułgarskiej na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pomocy 
humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Edukatorka dzieci  
i dorosłych z zakresu międzykulturowości oraz praw dziecka, 
koordynatorka trzech edycji międzynarodowego programu 
edukacyjnego Brave Kids, autorka i koordynatorka projektów 
edukacyjnych dla szkół, nauczycieli i nauczycielek w Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, liderka zespołu edukacji 
w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 



 

 

Take over (z ang. ‘przejęcie’) to formuła wydarzenia, która przewiduje przejęcie (przyjazne!) 

instytucji/programu/mediów przez inną grupę niż pracowników i pracowniczek– na przykład 

młodzież. Tego typu działania stały się bardzo popularne w wielu instytucjach na całym świecie. 

Muzea, galerie, centra interpretacji postrzegają take over jako okazję do nawiązania 

współpracy z młodzieżą, dziećmi lub innymi grupami. Formuła przejęcia instytucji została 

zainicjowana przez brytyjską organizację Kids in Museum w 2010 roku. Od tego czasu pomysł 

rozwija się i ewoluuje, niewątpliwie dlatego, że coraz więcej instytucji wchodzi w interakcje ze 

szkołami i grupami społecznymi, aby dać im możliwość zajrzenia za kulisy, ale także lepszego 

poznania się wzajemnie. 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wraz z uczniami i uczennicami z klasy patronackiej  

IX Liceum Ogólnokształcącego przygotowuje take over Bramy Poznania w oparciu o specjalny 

program zajęć. Decyzją młodzieży impreza odbywa się pod hasłem SCARY. Uczniowie  

i uczennice zastąpią pracowników i pracownice Bramy Poznania przy obsłudze gości,  

w przygotowaniu oferty turystycznej i edukacyjnej przeznaczonej dla swoich rówieśników, 

zajęli się także promocją całego wydarzenia.  

Czy nam się uda? W listopadzie podczas konferencji będzie już wszystko wiadomo. 

 

 

 

Agata Picheń-Kowalska – etnolożka i kulturoznawczyni Od 
2017 związana z Muzeum Śląskim w Katowicach, w którym 
prowadzi zajęcia edukacyjne skupiające się głównie na szeroko 
rozumianym dziedzictwie regionu. Koordynatorka  
i pomysłodawczyni Muzealnego Uniwersytetu Seniora przy 
Muzeum Śląskim. Obecnie jest koordynatorką konkursu 
„Muzeum Młodych”, który zachęca do stworzenia przestrzeni 

w szkolnych murach lub w wirtualnym świecie, poświęconej tematom ważnym dla społeczności 
szkolnej. Inicjatywa ta ma na celu zbudowanie pomostu między historią a przyszłością, 
opowiedzianą językiem młodych ludzi. Doktorantka kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Śląskim, naukowo zajmuje się współczesnymi modelami starzenia się w ujęciu społecznym  
i gerontologicznym. Jest współpracowniczką czasopism naukowych „Antropos?” i „Pracownia 
Kultury”. 
 

Konkurs „Młode Muzea”, ogłoszony przez Muzeum Śląskie w Katowicach z okazji 90-lecia 
istnienia, miał za zadanie zaktywizować uczniów do poznawania lokalnego dziedzictwa poprzez 
zakładanie szkolnych muzeów i izb pamięci oraz modyfikowanie i promowanie już istniejących. 
Projekt kładzie duży nacisk na działania międzypokoleniowe, na współpracę na płaszczyźnie 
nauczyciel-uczeń (z uwzględnieniem rodziców) i ma uwrażliwić całą społeczność szkolną na 
historie małych ojczyzn i lokalnych bohaterów. Te działania miały również wpłynąć na ogólną 
integrację środowiska lokalnego wokół zastanego dziedzictwa oraz zaktywizowanie młodzieży 
do zaangażowania się w działania na rzecz kultury. Jednocześnie praca na rzecz lokalnego 
dziedzictwa może wpłynąć na budowanie i utrwalenie kompetencji kulturowych wśród 



 
uczestników konkursu. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie młodzi uczestnicy będą mieli 
okazję się przekonać, jaką wagę mają działania na rzecz zachowania lokalnych historii, historii 
miejsca, tożsamości społeczności lokalnej. 
Ważną częścią konkursu są organizowane przez Muzeum Śląskie warsztaty dla uczestników 
zakwalifikowanych do następnego etapu. Warsztaty są podzielone na dwie części. Pierwsza 
część odbywa się na terenie muzeum, gdzie eksperci i zaproszeni goście przeprowadzą 
spotkania dotyczące konserwacji, digitalizacji, projektowania i realizacji wystaw, działań 
promocyjnych, a także przedstawią metody i sposoby tworzenia wystaw angażujących 
odbiorcę. Druga część odbywa się na terenie szkół uczestniczących w projekcie, gdzie 
omawiane są już konkretne działania w danych placówkach. Po zakończeniu warsztatów szkoły 
otrzymują dofinasowanie na realizację projektu. 
Regulamin konkursu zakłada dwie kategorie, w których można zgłaszać projekty: muzea 
szkolne i szkolne muzea wirtualne. W głosowaniu na najlepszy pomysł decyduje ocena 
wybranych pracowników Muzeum Śląskiego i głosy zebrane w głosowaniu internetowym. 
 

 
Anna Ratkiewicz – kierowniczka Działu Edukacji w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolożka  
i filmoznawczyni, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie 
Gdańskim, obecnie doktorantka (III rok). Ukończyła kurs z metod 
pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny  

w Warszawie. Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Koordynuje  
i współpracuje przy organizacji projektów lokalnych i międzynarodowych z zakresu edukacji 
kulturalnej realizowanych przez GTS oraz Fundację Theatrum Gedanense („Teatr z klasą”, 
„Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem 
dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia 
Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Lira Szekspira”, „Moc nauki ze sztuki”). 

 

Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu współpracy z młodzieżą 
na przykładzie projektu edukacyjnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego „Teatralny 
Pasjans”. Obecnie odbywa się już piąta edycja tego wyjątkowego przedsięwzięcia, 
realizowanego ze środków MKiDN w ramach programu „Edukacja kulturalna”. W tym roku 
bierze w nim udział dziewięć grup społecznych z Pomorza: uczniowie z dwóch szkół średnich, 
grupa harcerzy, osoby z niepełnosprawnościami z trzech ośrodków oraz seniorzy należący do 
różnych stowarzyszeń. Celem projektu jest integracja i aktywizacja twórcza uczestników. Przez 
kilka miesięcy każda grupa pod opieką profesjonalnych reżyserów przygotowywała w swojej 
społeczności lokalnej własną wersję sceniczną jednego z trzech dzieł Szekspira. Młodzież to 
najmłodsi uczestnicy projektu – podczas finału w listopadzie będą się prezentować na 
profesjonalnej scenie przed kilkusetosobową publicznością. Dla wielu z nich to pierwszy tego 
typu występ w życiu oraz pierwszy kontakt z naszym teatrem. Każdego roku czuwamy nad 
nowymi grupami szkolnymi i widzimy, jak stopniowo angażują się w projekt, walczą ze swoimi 
słabościami, lękami, niepewnością. Uczestnictwo w „Pasjansie” wymaga od nich poświęcenia 
czasu wolnego na próby, jest to też niekiedy swoiste starcie charakterów z przydzielonym do 



 
pomocy reżyserem. Spektakl stanowi wypadkową wizji jego oraz uczestników. Podczas finału 
następuje eksplozja emocji, pojawiają się łzy i wzruszenie, wśród widzów są bliscy (rodzina, 
przyjaciele, nauczyciele). W końcu – tym projektem wzbudzamy pasję do teatru! 

 
Wywiad poświęcony będzie doświadczeniom zaproszonych uczestników i uczestniczek 
prezentowanych podczas seminarium projektów kierowanych do młodzieży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

 Termin: 21 listopada 2019, g. 10:00-15:00 

 Koszt: bezpłatne 

 Adresaci: pracownicy instytucji kultury (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury), 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy akademiccy, osoby zajmujące się na 
co dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej  

 Rezerwacja: zapisy prowadzone są poprzez formularz Google, dostępny na stronie 
www.bramapoznania.pl 

 Informacje: tel. 61 647 7622 lub anna.gruszka@bramapoznania.pl 

 Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

 Bieżące informacje będą publikowane na stronie: www.bramapoznania.pl 
 
 

 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.  
 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 
instytucja kultury Miasta Poznania 
CTK TRAKT jest operatorem Bramy Poznania ICHOT i Traktu Królewsko-Cesarskiego 
 

 
 

mailto:anna.gruszka@bramapoznania.pl

