
Pola Małagocka 

 

„12 godzin – 3 minuty” 

 

Jest godzina 9.00, piątek. A ja? Siedzę na dworcu w Koluszkach i czekam na pociąg 

relacji Wrocław – Warszawa. Mało czasu. Spotkanie w Zachęcie umówione na 12.00, a składu 

nadal nie widać. Na szczęście w Warszawie czeka na mnie niezawodna siostra, która 

na pewno uratuje sytuację. Najzwyczajniejszy uczeń cieszyłby się, że nie będzie go w szkole. 

Ale nie ja. Myślicie, że jakiś kujon ze mnie, prawda? O nie. Ja po prostu dobrze się uczę, 

a do szkoły wcale nie uwielbiam chodzić. Tylko, że dzisiaj jest bardzo oczekiwana przeze mnie 

uroczystość. A mianowicie szkolny „Mam Talent”. Tak mi szkoda, ale przecież nie mogę 

zawieść mojej redakcji gazetki szkolnej, której obiecałam relację. Więc się zgodziłam. Gdy 

zaczynam sobie wszystko uświadamiać, to myślę tylko: 

- I po co ci to było?! 

Wybrałam „Podziel się sztuką!”, bo… do sztuki mi chyba najbliżej. W każdej postaci.  

Jeszcze przed przyjazdem tutaj, pytałam się różnych ludzi o Zachętę. Często słyszałam 

odpowiedzi: „Ach… Zachęta. Przecież sama nazwa mówi za siebie. Z Zachętą nikt nie 

dyskutuje i każdy się z nią liczy.” Tak, tak. I coś takiego bardzo mnie satysfakcjonowało. Lecz 

niestety, jednak najczęściej do moich uszu docierały tylko takie słowa: „Zachęta? 

O co chodzi?”. I wtedy, dziedzicząc geny po mamie nauczycielce, zaczynałam swój wykład na 

wybrany wtedy temat.  

 To fakt. Zachęta, jako nasza Narodowa Galeria Sztuki Nowoczesnej, jest po prostu najlepsza. 

I tyle. 

Gdy docieram na miejsce, pani Zofia Dubowska- Grynberg (koordynatorka projektu) czeka 

już na mnie w hollu głównym. Wtedy jeszcze nie zdążyłam dostrzec, jak tu pięknie. 

Pierwsze pytanie, jakie zadaje koordynatorce to: 

-Skąd wziął się pomysł na „Podziel się sztuką!”? 



-Projekt został zrealizowany za względu na brak zainteresowania sztuką wśród młodzieży. 

Robimy więc, co w naszej mocy, by ich zachęcić, pobudzić do działania. 

-To niestety prawda – ze smutkiem przyznaję, bo po ostatnich doświadczeniach z wycieczki 

klasowej do łódzkiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej… szkoda gadać. Bo gdy kolega widzi 

zwykłą drewnianą deskę, z namalowaną białą kreską, to krzyczy: „Co to za sztuka, skoro 

ja sam mogę sobie coś takiego zrobić w domu?!”. I gdzie tu szukać jakiegoś zainteresowania, 

zrozumienia, wrażliwości?  

Ale i z tym problemem Zachęta świetnie sobie poradziła. Wydrukowane zostały przewodniki 

po sztuce. Znajdują się w nim m.in. takie pytania: Czym jest sztuka nowoczesna?, Jakich 

materiałów użył artysta?, Co miał na myśli artysta tworząc pracę? Z pozoru proste pytania, 

które nie są już tak banalne, gdy próbujemy na nie odpowiedzieć. I wtedy na szczęście 

dostrzegamy coś więcej, zaczynamy myśleć. A o to właśnie chodzi. 

 

„Podziel się sztuką!” został podzielony na dwa etapy. 

Pierwszy z nich to konkurs, w którym trzeba było wykazać swój talent pisarski. A zadanie 

wcale nie jest takie łatwe. Trzeba było napisać krótki scenariusz do filmu animowanego dla 

dzieci. Inspiracją miało być kilka prac z Zachęty. Wybór naprawdę spory, to i pomysłów dużo. 

Do ostatniego dnia przysyłania scenariuszy, pracownicy galerii czekali na finiszowy rezultat. 

W końcu do Zachęty przybyły 34 prace, z których zostało wybranych tylko pięć najlepszych. 

A ci szczęśliwcy to: Monika Dovnar, Ewa Jabłońska, Zofia Lubińska, Wiola Sowa, Małgorzata 

Więckowicz i Piotr Szczepanowicz. I dzięki współpracy kilku firm i osób, zostały  zrealizowane 

filmy na podstawie ich scenariuszy. To dopiero wyróżnienie! 

Drugi i szczerze jak dla mnie ciekawszy etap, to warsztaty z tworzenia filmów metodą 

poklatkową. Odbyły się dwie tury i na obydwie łącznie przyszło trzydzieścioro 

uśmiechniętych  dzieciaków, które były chętne o pracy. A wystarczyło zadzwonić do Zachęty i 

dokonać zgłoszenia przez rodziców. 



 

Animacje, podobnie jak scenariusze trzeba było wykonać z pomocą dzieł galerii. Ale od czego 

mamy wyobraźnię? Dzieci zatem nie miały żadnego problemu z wymyśleniem pewnej 

historyjki. 

Gdy dowiedziałam się, że filmy trwają trzy minuty, wcale mnie to nie zdziwiło. Ale, gdy 

uświadomiłam sobie, że nad tymi trzema minutami uczestnicy pracowali dwanaście godzin… 

to zaparło mi dech w piersiach. I to jeszcze nie wszystko! W każdej grupie było pięcioro 

dzieci, które nie tylko musiały wykonać samą animację, ale także stworzyć do nich muzykę. 

Gdy jedni tworzyli scenografię, to drudzy już biegali po całej Zachęcie i nagrywali różne 

dźwięki. 

 



-Wow!- tylko tyle odpowiedziałam, gdy usłyszałam to wszystko z ust pani Zofii. Dzieci radziły 

sobie rewelacyjnie, ale oczywiście nie mogło zabraknąć trenerów, którzy nad wszystkim 

czuwali. Byli to: Tomek Solich, Magda Bravo, Agnieszka Koperniak i Dorota Suchenek.  

Przygotowując się oglądam filmik na stronie Zachęty – http://www.zacheta.art.pl. 

Na początku, dość krótko, ale wystarczająco pokazane jest, jak wyglądała praca 

na animacjami. Lecz potem kamera najeżdża na chłopaka, który widocznie zmęczony leży 

na wielkich sofach. Gdy słyszy pytanie: „I jak jest?” odpowiada tylko: „ Fajnie!” i uśmiecha się 

od ucha do ucha. Ale to chyba wystarczy. 

Szaleństwo! Ruszający się płaszcz, stwór, który wychodzi z pudełka. Jedynie tyle możemy się 

dowiedzieć z relacji. Dzieje się, oj dzieje! 

 

Po chwili grupa stoi pod pewnym liceum ogólnokształcącym w Warszawie. Na jego ścianie 

napisane są różne wyrazy: UCZ, UCZyć, UCZynek, UCZciwy… To takie inspirujące dla grupy, 

która będzie mielić słowa. 

Ostatnia rzecz, jaka przykuwa moja uwagę to Leon. Leon jest uśmiechnięty, szczęśliwy 

i wyraźnie podekscytowany. Już teraz nie może się doczekać wyników pracy. Zanim autorka 

filmu zdąży zapytać o cokolwiek, to w oczach chłopaka widać, że już chce coś powiedzieć. 

W końcu słyszy pytanie: „Jak Ci się podoba?” odpowiada: „ Jest super. Naprawdę. Nasza 

historia jest o tym, że pewnemu stworowi nie podoba się pudełko, w którym mieszka. 

Próbuje wydostać się na prawdziwy Świat. Wkrótce jego plan się realizuje. Lecz Świat okazuje 

się zły i inny niż by się tego spodziewał…” 



Leon więcej nie zdradza. Trzeba dowiedzieć się samemu. I jest już ku temu okazja. Łącznie, 

po dwóch turach, 24 godzinach pracy, przy udziale trzydzieściorga dzieci powstaje sześć 

filmów. Co prawda ich premiera już się odbyła 1.06 br. (wspaniały prezent na Dzień Dziecka), 

ale można je obejrzeć na stronie Zachęty. 

 

Gdy wychodzę z galerii jest już godzina 13.00. Mam taki mętlik w głowie, tyle myśli! 

A tu siostra już woła, że musimy się spieszyć, bo trzeba jeszcze kupić prezent na urodziny 

koleżanki. I gdy gonimy właśnie odjeżdżający już tramwaj, uśmiecham się sama do siebie: 

-I co Pola, naprawdę nie było warto? 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony http://podzielsiesztuka.blogspot.com/ 


