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Czarodziejska godzino tworzenia,  

najpiękniejsza z wszystkich godzin życia, 

światło twoje duszę rozpromienia, 

      jak toń morską rozpromienia słońce. 

 

W czarodziejskiej tworzenia godzinie 

myśl rozwija się jak kwiat różany: 

z wolna listek po listku rozwinie, 

coraz więcej z listków bije woni, 

aż cudnymi barwy malowany, 

      cały kwiat się rozsłoni. 

 

A ten kolor i ten zapach w kwiecie 

tak upaja bosko i odurza, 

że o całym zapominasz świecie, 

jakbyś w zamków zaklętych podwoje 

wstąpił nagle - świat twój jest myśl - róża, 

       umysł i serce twoje. 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer „Godzina tworzenia” 

 

 Wiersz ilustrują prace dzieci, które powstały na warsztatach „Na szkle malowane” 
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 

 
„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” (WIE) to program wspierania nowatorskich działań 

edukacyjnych w szkołach, realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

Program daje możliwość dofinansowania ciekawych, innowacyjnych projektów przygotowanych przez 

placówki edukacyjne stolicy. W 2016 r. w ramach tego programu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie 

projektu edukacyjnego „Ty też potrafisz – techniki rękodzieła artystycznego inspiracją 

twórczych działań uczniów”.  Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty pozalekcyjnych zajęć 

wychowawczych i pozytywne, terapeutyczne oddziaływa-

nie na psychikę dziecka chorego poprzez udział 

w twórczych warsztatach. Projekt realizowany był od 

marca do listopada 2016 r. W tym czasie odbyło się 7 

spotkań, a uczestniczące w nich dzieci poznały ciekawe 

techniki rękodzieła artystycznego i samodzielnie wykonały 

kurki z siana, kwiaty z bibuły, obrazki na szkle, ludowe 

wycinanki, gliniane zwierzątka i choinki z papierowikliny. 

Każde zajęcia były inne, każde udane i na każdym widzieliśmy (i bardzo nas to cieszyło), jak wiele 

radości przynoszą naszym uczniom samodzielnie wykonane wyroby. 
 

Pierwszy warsztat prezentujący technikę przygotowania ozdób z siana 

przeprowadziła 16 marca pani Agnieszka Czyżowska-Nyka. Zajęciom 

towarzyszyła wystawa poświęcona polskiej sztuce ludowej i wielkanocnym 

pisankom. Każdy uczestnik zajęć wykonał kurkę z siana, którą później 

udekorował nasionkami soczewicy, kukurydzy i czerwonej fasoli. Powstały 

wspaniałe prace, a chętne osoby mogły przygotować 

kolejną kurkę.  

Technika przygotowania ozdób z siana bardzo 

podobała się naszym pacjentom, więc na ich życzenie powtórzyliśmy zajęcia 5 

kwietnia. Tym razem warsztaty odbyły się w bibliotece, w czterech turach, 

z podziałem na oddziały. Dzieci wykonały pawie, ptaszki i kurki. 

W realizację projektu włączyło się Państwowe Muzeum 

Etnograficzne w Warszawie, które 23 maja 2016 r. 

zaproponowało naszym uczniom warsztaty na temat polskiej 

tradycji przygotowywania kolorowych wycinanek, której 

korzenie sięgają XIX w. Na warsztatach zaprezentowano 

ludowe wycinanki z różnych rejonów Polski, a każdy 

uczestnik spotkania mógł się przekonać, ile frajdy i radości 

daje ich tworzenie. Na zakończenie zajęć pacjenci zostali 

obdarowani kolorowym papierem, szablonami i ulotkami 

o Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum 

Etnograficznym i w doskonałych humorach opuszczali salę konferencyjną.  
 

O poprowadzenie kolejnych warsztatów poprosiliśmy 

panią Małgorzatę Pepłowską –  twórczynię ludową z Ruchna 

koło Węgrowa. Artystka zajmuje się sztuką tkactwa 

dwuosnowego, wycinanką z opłatka oraz wykonuje kwiaty 

z bibuły i palmy wielkanocne. Jej prace znajdują się 

w zbiorach muzeów etnograficznych (w Warszawie, Łodzi 

i Toruniu) oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za 

granicą. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród 

i wyróżnień. Jest laureatką XIII Nagrody Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. W roku 2013 – za zasługi 

dla kultury ludowej – została uhonorowana nagrodą im. 

Oskara Kolberga.  
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W maju pani Małgorzata zaproponowała warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły. 

Dzieci nauczyły się samodzielnie wykonywać margerytki, a później anemony. Pełna 

ciepła i pasji opowieść twórczyni ludowej o swoich osiągnięciach artystycznych 

oczarowała pacjentów szpitala. Wielu uczestników zajęć było 

zainteresowanych bibułkarstwem, więc artystka zaproponowała 

nową technikę z użyciem szydełka. Nasi uczniowie wykonali wspaniały bukiet róż. 

Zajęciom towarzyszyła wystawa węgrowskich dywanów i kilimów oraz różnych 

kwiatów. Po warsztatach szczęśliwe dzieci z dumą prezentowały własne wytwory. 

Podczas piątych warsztatów – 6 czerwca 2016 r. – uczniowie 

zapoznali się z różnymi tajnikami techniki malowania 

na szkle. Zajęcia przeprowadziła koordynatorka 

projektu – pani Iwona Kowalczyk. Na początku 

spotkania dzieci obejrzały film o polskim folklorze 

prezentujący warsztat artysty ludowego. Po projekcji 

uczestnicy zajęć z zapałem przystąpili do pracy. 

Powstało wiele wspaniałych obrazków prezentowanych 

na stronie tytułowej naszej gazetki. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w warsztatach w 

sali konferencyjnej przeprowadzono kolejne zajęcia w świetlicy na oddziale okulistyki. 
 

W październiku zorganizowaliśmy szóste warsztaty poświęcone ceramice, 

które poprowadziła pani Agnieszka Holc-Jagodzińska. Glina jest bardzo wdzięcznym 

materiałem: miękkim, plastycznym i chłodnym w dotyku. Łatwo poddaje się obróbce 

i nawet początkujący adepci sztuki ceramicznej są w stanie ulepić wazon, 

zwierzątko, medal lub figurkę.  

Nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem 

przystąpili do pracy. Każde dziecko, bez względu na wiek 

i uzdolnienia plastyczne, wykonało piękne przedmioty 

z gliny. Powstały dinozaury, sowy, kotki, kwiaty, telefon, a nawet samochód. 

Uczestnicy spotkania przekonali się, ile frajdy i radości daje im praca w tym 

kojącym w dotyku materiale. Po powrocie do oddziałów, zadowolone i radosne 

dzieci z dumą prezentowały swoje wytwory rodzicom i personelowi szpitala.  
 

Ostatnie spotkanie w ramach projektu edukacyjnego odbyło 

się 16 listopada 2016 r. i było poświęcone technice wikliny 

papierowej. Poprowadziła je pani Iwona Kowalczyk. Na początku 

spotkania dzieci porównały tradycyjne wiklinowe wyroby z tymi 

przygotowanymi z papieru. Materiały do wykonania wyrobów 

z papierowikliny są ekologiczne i łatwo dostępne. Wystarczy mieć 

8-centymetrowe paski zwykłej gazety, trzeba zrobić z nich 

ruloniki i wyplatać tak jak wiklinę. Na warsztatach nauczyliśmy 

się wykonywać kolorowe choinki. Poniżej prezentujemy prace 

naszych uczniów. 
 

 
 

Projekt „Ty też potrafisz – techniki rękodzieła artystycznego inspiracją twórczych działań uczniów” 

potwierdził terapeutyczne oddziaływanie na psychikę dziecka chorego własnej działalności twórczej. 

Pozwolił dzieciom zapomnieć o chorobie, oderwać się od problemów szpitalnych, skupić się na 

czynnościach sprawiających radość i dających satysfakcję. Zachęceni zainteresowaniem uczniów 

i rodziców w przyszłości chcemy kontynuować warsztaty twórcze. Opracowaliśmy nowy projekt „Ty też 

potrafisz – techniki malarskie inspiracją twórczych działań uczniów” i zamierzamy ubiegać się o jego 

dofinansowanie w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.  
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Biblioteka poleca… 
 

Choć projekt „Ty też potrafisz – techniki rękodzieła artystycznego inspiracją twórczych działań 

uczniów” zostały zakończony, to drodzy uczniowie, nadal możecie czerpać radość z tworzenia różnych 

rzeczy. Do działania mogą was zainspirować nowe propozycje dostępne w szkolnej bibliotece. Z budżetu 

projketu zakupiono 22 pozycje książkowe i 48 czasopism na kwotę 699,28 zł. Poniżej prezentujemy kilka 

tytułów i zachęcamy do ich lektury. 
 

         

     
 

Polecamy wam także czasapisma Mały Artysta i Window color, które prezentują ciekawe pomysły 

i wzory na prace plastyczne.  
Opracowała:Iwona Kowalczyk 

          

*** 

Mamo, pobaw się ze mną!  
 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty! 
 J. Tomańska, M. Totoszko 

 

Za oknem zimno, mokro, nawet spadł już pierwszy śnieg. A w listopadzie mamy – Święto 

Niepodległości. Postanowiłam zrobić z dziećmi godło Polski. Taka domowa lekcja patriotyzmu. 

Potrzebne nam będą: 

- wzór godła Polski, 

- czerwona i biała kartka, 

- klej, 

- nożyczki, 

- żółta lub złota kredka. 
 

Najpierw wycinamy po konturze orła, a następnie przyklejamy go na środku czerwonej kartki 

w kształcie tarczy godła. Z białej kartki przygotowujemy paski o szerokości ok. 1 cm i długości ok. 3-4 

cm, które nacinamy nożyczkami w kształcie strzałki. Końcówki papierowych strzałek zawijamy na 

kredce, a następnie przyklejamy jako pióra naszego orła. Kolorujemy na żółto koronę, dziób oraz pazury.  
 Monika Culepa 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz K. Przerwy-Tetmajera „Godzina tworzenia”  
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys, M. Culepa 


