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1. Wstęp
Niniejsza broszura stanowi podsumowanie projektu „Szkoła w Sąsiedz-
twie 2.0”, prowadzonego przez Fundację Pole Dialogu, od października 
2020 r. do kwietnia 2021 r., we współpracy z zespołem mentorskim. 
Znajdziecie w niej przegląd działań sąsiedzkich, zrealizowanych 
w lokalnych partnerstwach przez grupy uczniów i uczennic z siedmiu 
warszawskich szkół podstawowych. W trakcie trwania projektu mło-
dzież uczyła się w systemie zdalnym, więc niniejsza publikacja może 
stanowić inspirujące zestawienie aktywności online, które szkoła może 
wcielać w życie, otwierając się na swoje otoczenie i sąsiedztwo, w czasie 
gdy kontakt fizyczny z różnych względów nie jest możliwy. Przy każdym 
działaniu uwzględniono ścieżkę kontynuacji współpracy w momencie 
ustania obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

2. O projekcie
Projekt „Szkoła w sąsiedztwie 2.0” jest kontynuacją organizowanego 
przez Fundację Pole Dialogu projektu „Szkoła w Sąsiedztwie”, odbywa-
jącego się w roku szkolnym 2019/2020 w siedmiu szkołach w Warsza-
wie. Projekt ponownie został współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Pomysł na projekt „Szkoła w Sąsiedztwie” pojawił się dzięki dostrzeżeniu 
niezwykłego potencjału szkół do integrowania społeczności lokalnych. 
Szkoły to nie tylko miejsca edukacji, ale i relacji społecznych, wydarzeń 
kulturalnych, sportowych oraz miejsca spotkań. Szczególnie szkoły 
podstawowe są jednym z pierwszych miejsc, w których młodzi ludzie 
mogą zdobywać kompetencje miękkie do działania na rzecz wspólnoty, 
nawiązywać ważne relacje i przy wsparciu ze strony dorosłych uczyć się, 
jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla różnorodności idei i działań. Nie-
jednokrotnie stają się także jedynymi instytucjami zlokalizowanymi na 
osiedlach, które mają potencjał do tworzenia zwartych społeczności są-
siedzkich, a te z kolei są szansą na budowanie bardziej sprawiedliwego, 
dostępniejszego społeczeństwa, troskliwego wobec swoich członków 
i członkiń oraz urzeczywistniającego przesłanie solidarności społecznej.

Wychodzimy z założenia, że aby placówki edukacyjne mogły dawać jak 
najwięcej możliwości swoim uczniom oraz kadrze pedagogicznej, warto 
wspierać je w rozwijaniu partnerstw lokalnych. Podczas tegorocznej 
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edycji, bazując na doświadczeniach z ubiegłego roku, została nawią-
zana współpraca z siedmioma szkołami znajdującymi się w sześciu 
różnych dzielnicach stolicy (Wola, Ochota, Wilanów, Praga Południe, 
Bielany i Wesoła), w celu wzmocnienia ich obecności w istniejących 
partnerstwach lokalnych lub zachęcenia do tworzenia własnych inicja-
tyw w oparciu o wartości sąsiedzkie. W projekcie wzięły udział: Szkoła 
Podstawowa nr 312 im. E. Szelburg-Zarembiny, Szkoła Podstawowa nr 
173 im. Górników Polskich, Szkoła Podstawowa nr 369 im. prof. Antonie-
go Bolesława Dobrowolskiego, Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora 
Petőfiego, Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral, Szkoła Pod-
stawowa nr 400 oraz Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja. 
W organizację działań sąsiedzkich zaangażowało się grono 62 uczniów 
i uczennic, nierzadko współtworzących szkolne koła wolontariatu.

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 173 
im. Górników Polskich

Szkoła Podstawowa nr 400

Szkoła Podstawowa nr 312  
im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Trakt Brzeski 18
www.sp173.waw.pl

Oś Królewska 25
www.sp400warszawa.edupage.org

ul. Władysława Umińskiego 12
www.sp312waw.edupage.org

 Szkoła Podstawowa nr 369 
im. prof. Antoniego Bolesława 

Dobrowolskiego

Szkoła Podstawowa nr 148 
im. Hugona Kołłątaja

Szkoła Podstawowa nr 132 
im. Sándora Petőfiego

Szkoła Podstawowa nr 264 
im. Gabrieli Mistral

ul. Stanisława Przybyszewskiego 45 
www.sp369.edupage.org

ul. Ożarowska 69 
www.sp148.edupage.org

ul. Grabowska 1 
www.sp132.waw.pl

Skorochód Majewskiego 17 
www.sp264.superszkolna.pl

http://www.sp173.waw.pl
https://sp400warszawa.edupage.org/
https://sp312waw.edupage.org/
https://sp369.edupage.org/
https://sp148.edupage.org/
https://sp132.waw.pl/
https://sp264.superszkolna.pl/
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3. Metody pracy
Działania podjęte podczas realizacji projektu w dużej mierze opierały 
się na mentoringu. Każda szkoła biorąca udział w „Szkole w sąsiedz-
twie 2.0” współpracowała z mentorem lub mentorką, których rola była 
iezwykle ważna i wspierająca w procesie diagnozy potrzeb szkół i moż-
liwości rozwoju partnerstw lokalnych.

Diagnoza potrzeb. W każdej szkole został przeprowadzony warsztat wy-
dobywczy, na który zaproszone zostały cztery strony tworzące społecz-
ność szkolną: nauczyciele i nauczycielki, dyrektorzy i dyrektorki, rodzice 
oraz uczniowie i uczennice. Warsztaty polegały na mapowaniu potrzeb 
szkoły, poznaniu historii współpracy lokalnej, relacji z partnerstwem lo-
kalnym, a także korzyściach z niego płynących dla każdej ze stron. Spo-
tkania odbywały się wirtualnie, za pośrednictwem platform Zoom czy 
Microsoft Teams, a do ich realizacji zostały wykorzystane narzędzia do 
pracy warsztatowej online, takie jak chmury słów, tablice do wspólnego 
uzupełniania czy quizy. Wnioski z warsztatów posłużyły do stworzenia 
rekomendacji do dalszych działań dla szkół.

Indywidualna współpraca pomiędzy nauczycielem/nauczycielką a mento-
rem/mentorką. Plany organizowania działań sąsiedzkich dla każdej ze 
szkół tworzone były indywidualnie, ze względu na duże różnice w dzia-
łaniu, potrzebach i lokalizacji szkół. W projekcie brały udział szkoły, 
które od lat funkcjonują na danym terenie i zdążyły już dobrze poznać 
się z obecnymi instytucjami, ale także takie, które nie miały podobnego 
doświadczenia, np. Szkoła Podstawowa nr 400, która w roku szkolnym 
2020/2021 rozpoczęła swoje działanie. Jednocześnie każda placówka po-
trzebowała przeprowadzić takie procesy jak: rekrutacja grupy uczniów 
i uczennic (spośród których najmniejsza stanowiła 3 osoby, a największa 
15 osób), badanie wykonane przez młodzież, którego celem było zmapo-
wanie minimum 5 aktorów społecznych w sąsiedztwie szkoły (np. inne 
szkoły, lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje 
miejskie, lokalni aktywiści) oraz zaplanowanie i zrealizowanie działania 
z udziałem przynajmniej dwóch spośród nich.

Upowszechnienie wyników. W celu docenienia działań, ale także inspiro-
wania innych, równie ważne było upublicznienie podjętych w ramach 
projektu działań, np. przez umieszczenie informacji o działaniach 
uczniów na stronie internetowej szkoły lub jej profilu na Facebooku.
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4. Działania w szkołach

4.1. Szkolny „Masterchef”
Tytuł: Szkolny „Masterchef” – konkurs kulinarny

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego

Mentorka: Agata Bosiacka

Partnerzy działania: MAL Kotłownia, Szkoła Podstawowa nr 148

Opis działania:

Działanie polegało na zorganizowaniu konkursu dla uczniów dwóch 
szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym było stworzenie filmiku 
video rejestrującego proces przygotowania wybranego przez ucznia lub 
uczennicę dania (deseru lub dania obiadowego) oraz przesłanie go do 
wskazanej nauczycielki. Do konkursu zostało zakwalifikowanych osiem 
osób. Dziewczęta i chłopcy biorący udział w kulinarnym działaniu 
przygotowali materiały video, które pokazywały jak przyrządzają swoje 
dania, między innymi: leczo, gofry, Bezę Pavlova, cynamonowe bułeczki, 
ciasta czekoladowe, makowca. Ideą działania było zachęcenie uczniów 
i uczennic do poznania nowych przepisów, wymiana zainteresowań 
oraz docenienie ich umiejętności (na podobnych zasadach jak konkurs 
talentów). Jury konkursowe składało się z koordynatorek projektu ze 
strony szkoły, mentorki oraz zaproszonych gościń ze strony Miejsca Ak-
tywności Lokalnej Kotłownia. Pierwsze miejsca zajęła twórczyni deseru 
Beza Pavlova! Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie otrzymały za 
udział nagrody rzeczowe, natomiast filmik zwyciężczyni został opubli-
kowany w mediach społecznościowych.

Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, dla młodzieży której pasją jest gotowa-
nie, planowane są warsztaty kulinarne. Były one docelowym pomysłem na działanie, 
jednak pandemia pokrzyżowała pierwotne plany. Innym przykładem działania jest 
zorganizowanie spotkań kulinarnych o kuchniach świata lub wspólnego gotowania 
w miejscach, gdzie jako kucharki i kucharze zatrudnione są osoby pochodzące 
z innych części świata.

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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Zrzut ekranu ze strony internetowej Szkoły

Fragment zwycięskiego przepisu

4.1. Szkolny „Masterchef”
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4.2. Gra Terenowa
Tytuł: Gra Terenowa

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich

Mentorka: Julianna Chrzanowska

Partnerzy działania: Helenów – mini Zoo (Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”), „Cyraneczka” – Oczyszczalnia ście-
ków komunalnych, Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna, Kościółek 
drewniany (Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Starej Miłośnie)

Opis działania:

W ramach projektu stworzony został scenariusz oraz dokładny plan 
gry terenowej, związanej z lokalnymi miejscami, które występują w roli 
partnerów. Działania skoncentrowano wokół zagadnień tematycznych: 
ekologicznych, profilaktycznych, prozdrowotnych i historyczno-kultu-
rowych. Gra skierowana jest do młodszych uczniów i uczennic (którzy 
będą brać w niej udział wspólnie z rodzicami) lub do oddziałów szkol-
nych. Ma ona mieć charakter informacyjny i edukacyjny, ale przede 
wszystkim ma być zabawą na świeżym powietrzu i okazją do integracji 
ze środowiskiem lokalnym. Łączy zadania do zrealizowania z ciekawost-
kami na temat sąsiedzkich instytucji. Mapka prezentuje miejsca, które 
nie zawsze znane są społeczności lokalnej lub są omijane ze względu na 
lokalizację na uboczu. Miejsca, które należy odwiedzić by zebrać punkty 
w grze, ukryte zostały w kodach QR. Uczestnicy i uczestniczki na starcie 
otrzymują jedynie orientacyjną mapkę terenu. Uczniowie i uczennice 
z grupy projektowej zdecydowali o pozostawieniu na mapie jednego 
z punktów dla ułatwienia gry młodszym graczom i graczkom.

Realizacja gry w ramach szkoły lub jako element większego współdziałania między 
szkołami z dzielnicy Wesoła (trzy szkoły podstawowe i jedno liceum).

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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4.2. Gra Terenowa

Planowana trasa Gry

Przykłady zadań z Gry
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4.3. Zajęcia z Akrobatyki Online
Tytuł: Zajęcia z Akrobatyki Online

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 148 im. H. Kołłątaja

Mentorka: Katarzyna Świątek

Partnerzy działania: Wolski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 132

Opis działania:

Na podstawie diagnozy jako główny problem określono brak zajęć po-
zalekcyjnych. W odpowiedzi na potrzebę, postanowiono zorganizować 
zajęcia ruchowe we współpracy z domem kultury. Ze względu na to, iż 
od dawna w tej szkole marzono o akrobatyce, postanowiono poszukać 
partnera do zajęć tego typu. Zaangażowane w projekt uczennice nawią-
zały współpracę z Wolskim Domem Kultury, a w wyniku prowadzonych 
działań w dniu 28 kwietnia 2021 roku udało się przeprowadzić zajęcia 
z akrobatyki online. Instruktor rozpoczął rozgrzewką, pokazywał ćwi-
czenia, opowiadał również o teorii. Centralną częścią zajęć były takie 
ćwiczenia, które można było wykonać samodzielnie. Pomysł okazał się 
na tyle trafiony, że zaowocował zobowiązaniem dłuższej współpracy. 
Szkoła wraz z Wolskim domem Kultury umówiła się na realizację cyklu 
zajęć. W wyniku projektu „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” odbędzie się w su-
mie sześć zajęć z akrobatyki, których celem jest przygotowanie do stania 
na głowie. Koszt wszystkich zajęć pokrywa Wolski Dom Kultury, a dzięki 
temu dla uczestników są one nieodpłatne.

Ustalono, iż po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, w przypadku powrotu dzie-
ci do szkół, pozostałe zajęcia odbywać się będą na żywo, w sali gimnastycznej szkoły. 
Kolejne projekty mogą odbyć się na terenie szkoły lub domu kultury.

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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4.3. Zajęcia z Akrobatyki Online

Ogłoszenie o naborze na warsztaty
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4.4. Akcja informacyjna „Chcesz być cool, szanuj 
mur!”
Tytuł: Akcja informacyjna „Chcesz być cool, szanuj mur!”

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 312 i m. Ewy Szelburg-Zarembiny

Mentor: Konrad Wysocki

Partnerzy działania: Klub Kultury Gocław

Grupa na Facebooku: Gocław

Opis działania:

Działanie uczniów i uczennic polegało na stworzeniu akcji informa-
cyjnej, która miała za zadanie nagłośnienie problemu powstawania 
nielegalnego graffiti na Gocławiu. Akcja była prowadzona na stronie 
internetowej oraz profilu facebookowym szkoły oraz Klubu Kultury 
„Gocław”. Informacje o przebiegu akcji udostępniane były również na 
grupie sąsiedzkiej na Facebooku. Uczniowie i uczennice tworzyli/-ły 
materiały informacyjne: posty z fotorelacją z graffiti na Gocławiu, foto-
relacje murali, materiały audiowizualne (filmiki przedstawiające opinię 
młodzieży o graffiti oraz wpływu farb na środowisko), posty tematyczne 
(historia graffiti) oraz ankietę. Dodatkowo, stworzono petycję, która 
została wysłana do władz dzielnicy Praga Południe, w celu zwrócenia 
uwagi władz na problem nielegalnego graffiti.

W sytuacji braku zagrożenia epidemiologicznego, można byłoby organizować spe-
cjalne stoiska w szkole oraz lekcje o porządku estetycznym w dzielnicy. Dodatkowym 
aspektem jest możliwość zorganizowania akcji wspólnego malowania muralu, który 
podkreślałby specyfikę dzielnicy i stanowił okazję do spotkania międzypokolenio-
wego.

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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4.4. Akcja informacyjna „Chcesz być cool, szanuj mur!”

Zrzuty ekranu z przykładowych postów wchodzących w zakres akcji informacyjnej

Grafika przygotowana przez grupę uczniowską
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4.5. Wystawa „Wilanów dawniej i dziś”
Tytuł: „Wilanów dawniej i dziś”

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 400

Mentorka: Magdalena Świderska

Partnerzy działania: ZHP Wilanów, Muzeum w Wilanowie

Opis działania:

Szkoła Podstawowa nr 400 w Warszawie zaplanowała działanie pt. 
„Wilanów dawniej i dziś”. Celem było zapoznanie z dzielnicą, w której 
szkoła jest nowa, ponieważ została otworzona we wrześniu 2020 roku.

Zaplanowane zostały następujące działania:

• zapoznanie z dawną historią Wilanowa, przygotowanie prezentacji ze 
starymi zdjęciami (w tym celu uczniowie planowali nawiązanie kontak-
tu z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie),

• w ramach przedstawienia dzisiejszego Wilanowa uczniowie robili 
zdjęcia swoich ulubionych miejsc na Wilanowie,

• przygotowanie prezentacji/wystawy pt. „Wilanów dawniej i dziś”. 
Z powyższych elementów/działań uczniowie i uczennice planowali/-ły 
przygotować prezentacje – jedną stacjonarną, w formie wystawy plaka-
towej na sztalugach w szkole (pomysł ma być zrealizowany po zakoń-
czeniu nauczania zdalnego) oraz drugą, w formie internetowej.

Natomiast zwieńczeniem wszystkich działań miała być wystawa „Wi-
lanów wczoraj i dziś” zaprezentowana w szkole w wybraną sobotę, aby 
mogli ją obejrzeć wszyscy chętni mieszkańcy dzielnicy.

Całe działanie realizowali uczniowie stanowiący zespół roboczy. 
W niektórych działaniach pomagali im koledzy harcerze z ZHP Wilanów. 
W trakcie pracy uczniowie nawiązali kontakt z Muzeum w Wilanowie 
oraz z urzędem Dzielnicy.

Oprócz prezentacji „Wilanów dawniej i dziś” online, uczniowie i uczennice równo-
legle przygotowywali materiały do wykonania prezentacji w formie stacjonarnej, 
w szkole. Materiały są w przygotowaniu i jeśli tylko będzie taka możliwość to eks-
pozycja zostanie rozstawiona w szkole jeszcze przed wakacjami i pozostanie w niej 
do przyszłego roku szkolnego. Jeśli nie, zostanie przygotowana po ustabilizowaniu 
sytuacji epidemiologicznej, przez członków zespołu, którzy w tym roku nie opusz-
czają jeszcze murów szkoły. Dodatkowe działania mogłaby stanowić: prelekcja oraz 
specjalne zwiedzanie w ramach współpracy z Muzeum w Wilanowie.

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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4.5. Wystawa „Wilanów dawniej i dziś”
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4.6 Współpraca z Domem Opieki 
Tytuł: Współpraca z Domem Opieki

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 264

Mentor: Mateusz Konieczny

Partnerzy działania: Dom Opieki „Chemik”

Opis działania:

W ramach współpracy z Domem Opieki „Chemik” uczniowie i uczen-
nice przygotowali filmiki z okazji Dnia Wiosny, w których przedstawili 
ciekawostki dotyczące tego święta. Ponadto uczniowie własnoręcznie 
przygotowali kartki z życzeniami świątecznymi dla seniorów i seniorek 
(zarówno indywidualne jak i wspólne – od całego szkolnego koła wo-
lontariatu). W działania związane z przygotowaniem kartek włączył się 
samorząd uczniowski. Ponadto wśród społeczności szkolnej przeprowa-
dzona została zbiórka słodkości i artykułów kreatywnych, które 31 marca 
zostały przekazane podopiecznym ośrodka za pośrednictwem dyrekcji 
(w sytuacji obostrzeń związanych z pandemią nie było możliwości bez-
pośredniego spotkania uczniów/uczennic oraz seniorów/seniorek).

13 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie podsumowujące, połączone 
z prezentacją wyniku działania finałowego – akcji „Kartka dla seniora” 
oraz wręczenia upominków dla podopiecznych Domu Opieki „Chemik”.

Warto podkreślić, że mimo sytuacji epidemiologicznej i aktualnych obostrzeń 
wolontariusze nie poddają się i realizują wirtualne działania dla seniorów, które 
przekazywane są przez p. Ewę (opiekunkę koła) oraz dyrekcję ośrodka. Seniorzy 
mają możliwość wspólnego obejrzenia materiałów w ośrodku. Wolontariusze mają 
nadzieję, że uda im się w okresie wiosennym zrealizować działania pielęgnacyjne 
w ogródku przy Domu Opieki „Chemik”. Być może to będzie szansa na spotkanie 
z seniorami i seniorkami. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego możliwa 
będzie organizacja działań z ich bezpośrednim udziałem. Uczniowie i uczennice na 
początku współpracy przeprowadzili wśród pensjonariuszy ankietę, w której wska-
zano przykładowe formy wspólnych działań. W dalszym etapie współpracy istnieje 
szansa na stworzenie tandemów senior – wolontariusz, w których obie strony będą 
mogły się od siebie uczyć, wspierać etc.

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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4.6 Współpraca z Domem Opieki 

Grupa uczniów i uczennic zaangażowanych w działanie

4.7. Bielański przewodnik Gadających Głów
Tytuł: Bielański przewodnik Gadających Głów

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 369

Mentorka: Zuzanna Rokita

Partnerzy działania: sąsiedzi i sąsiadki spotkani podczas spaceru repor-
terskiego, dwaj studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej: Kosma Kowalczyk 
oraz Jakub Darewski

Opis działania:

Ideą projektu było stworzenie krótkometrażowego reportażu filmowego 
inspirowanego filmem Krzysztofa Kieślowskiego „Gadające Głowy”. 
Celem było wzmocnienie w uczniach i uczennicach zainteresowań 
związanych ze sztuką filmową oraz poznanie sąsiadek i sąsiadów miesz-
kających w okolicach szkoły oraz nawiązanie z nimi kontaktu.
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Uczennice oraz uczniowie pracowali nad każdym etapem realizacji fil-
mu – od wymyślenia jego koncepcji, utworzenia pytań przewodnich, po 
realizację i montaż.

Przebieg projektu był następujący:

a) Cztery spotkania online przeznaczone na stworzenie działań projek-
towych, mapowanie przestrzeni wokół szkoły oraz zaplanowanie kon-
cepcji filmu – zamysł filmowy, określenie sposobów realizacji, ustalenie 
tytułu filmu, dopracowanie pytań, ustalanie listy potencjalnych aktorek 
i aktorów.

b) Dwa spacery reporterskie – poszczególne aktorki i aktorzy byli za-
praszani do udziału w filmie w dwojaki sposób: (1) poprzez wysłanie 
zaproszenia drogą mailową z informacją o projekcie i instrukcją do 
samodzielnego nagrania się (2) zapraszani do udziału w filmie podczas 
dwóch spacerów reporterskich. Podczas spacerów uczennice i ucznio-
wie przy wsparciu mentorki oraz nauczycielki koordynującej projekt 
zapraszali napotkane osoby oraz przedstawicieli pobliskich instytucji 
do wzięcia udziału w filmie i spontanicznego odpowiedzenia na przy-
gotowane pytania. Spacery odbywały się zgodnie z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii.

c) Warsztat filmowy – historia i założenia filmu dokumentalnego, nauka 
podstawowych pojęć filmowych dotyczących perspektywy i kadrowa-
nia w filmie, „filozofia” dobrego montażu, praktyczna nauka programu 
do montażu filmowego. Warsztat odbywał się online.

d) Dwa spotkania przeznczone na montaż filmu: pierwsze spotkanie 
miało na celu stworzenie scenariusza z nakręconych wywiadów, usta-
lenia struktury filmu, uszeregowania w odpowiedniej kolejności wy-
powiedzi; drugie na montaż filmu z wykorzystaniem wiedzy zdobytej 
podczas warsztatów.

e) Publikacja filmu w mediach społecznościowych i na stronie interne-
towej szkoły.

Dodatkowym działaniem, który można określić jako efekt projektowy, 
będzie założenie w szkole kółka filmowego, kultywującego tradycję 
filmową i reporterską, zapoczątkowaną w trakcie projektu. Dla umożli-
wienia przyszłych działań, w ramach budżetu projektowego, zakupiono 
do szkoły przenośny mini mikrofon reporterski oraz statyw pod smart-
fon.

Do działania zostali zaproszeni również: przedstawicielki i przedsta-
wiciele szkoły (pani dyrektorka, pani psycholożka oraz pan z admini-
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stracji), osoby z okolicznych instytucji i miejsc sąsiedzkich (Księgarnia 
Baczyńskiego, Fundacja Dzieci Afryki, Pracownia Plastyczna Format, 
Antykwariat „U Kuby”) oraz sąsiedzi i sąsiadki spotkani podczas space-
ru reporterskiego (sześć osób).

W działanie zaangażowani byli również dwaj studenci Łódzkiej Szkoły 
Filmowej: Kosma Kowalczyk oraz Jakub Darewski, zawodowo zajmują-
cy się reżyserią i montażem, którzy przeprowadzili warsztaty filmowe.

Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego można zorganizować publiczny pokaz 
filmu, na który zaproszeni byliby m.in. wszyscy aktorzy i aktorki biorący udział w fil-
mie. Ponadto można zorganizować większą liczbę warsztatów filmowych, w których 
mogliby brać udział nie tylko uczniowie i uczennice, ale również sąsiedzi i sąsiadki. 
Ostatnią propozycją jest stworzenie bielańskiego kółka filmoznawczego, które 
mogłaby spotykać się np. raz w miesiącu na wspólne seanse filmowe i dyskusje na 
ich temat.

KONTYNUACJA PO LOCKDOWNIE
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Zrzut ekranu z profilu Szkoły 
na portalu Facebook
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5. Podsumowanie
Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0” był dużym wyzwaniem w realiach 
panującej pandemii i dużej niepewności związanej z czasem trwania 
nauczania zdalnego. Na początku programu zespół naszej Fundacji 
zakładał, że istnieje szansa, iż działania będą realizowane w formie sta-
cjonarnej, co jednak nie mogło mieć miejsca. Dzięki działaniu dwoma 
torami: offline i online oraz nieocenionej pracy grona mentorskiego, 
kadry pedagogicznej oraz wreszcie uczniowskich grup roboczych, 
udało się stworzyć siedem działań angażujących sąsiedztwo szkół. 
Zauważenie sprawczości oraz zdolności do podejmowania inicjatywy 
na rzecz wspólnoty tych ostatnich jest największym sukcesem „Szkoły 
w Sąsiedztwie”. Jak powiedziała jedna z młodszych uczestniczek zaan-
gażowanych w działania: „Jeśli czegoś chcemy to warto się rozejrzeć 
dookoła, a może będzie ktoś, kto nam pomoże albo nawet zrealizuje”. 
Młode osoby mówiły także o tym, że cieszą się, że miały okazję się „prze-
łamywać” w kontaktach społecznych, zarówno rówieśniczych jak i z do-
rosłymi, a szczególnie z przedstawicielami instytucji. Były zadowolone 
z tego, że dowiedziały się i doświadczyły na czym polega realizowanie 
projektów.
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