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Dziennikarz – wyzwanie dla nastolatka! 

 

Poznawanie i zrozumienie idei projektu realizowanego przez Akademię Orange nie jest rzeczą 

prostą.  Jeszcze trudniej zrelacjonowad wydarzenia szerokiemu gronu odbiorców.  Wizjer. Obraz w 

kulturze, kultura obrazu, z którym zetknęłam się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, jest projektem 

wielopoziomowym i ambitnym. Już sam tytuł budzi pytania, co dopiero program. Skierowano go do 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Mówi o obrazach i uczy je rozumied – to już świadczy o skomplikowaniu 

i trudności zadania. Aby poznad i dobrze zrozumied idee Wizjera, postanowiłam wcielid się w 

detektywa – reportera i użyd specjalnych metod badawczych. 

Mój nos detektywa podpowiada mi trzy rozwiązania: 

 Metoda „na szpiega”, czyli próba obejrzenia wszystkich poczynao związanych z projektem, 

udział w Gali Finałowej, akcjach społecznych, wystawie z pozycji widza oraz przeprowadzenie 

rozmów z uczestnikami i prowadzącymi, 

 Metoda „na pluskwę”, czyli wmieszanie się w jedną grupę działającą w ramach projektu i 

zebranie informacji od wewnątrz, 

 Metoda „na mola”, czyli skorzystanie z ogromnej wiedzy zgromadzonej w bibliotekach i na 

stronach internetowych w celu zrozumienia, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi… 

Aby zebrad jak najwięcej informacji o projekcie i dobrze zrozumied jego idee, wykorzystam każdą 

z tych metod. A więc do dzieła! 

 

 

Kalendarium 

 

Na początek kilka faktów: 

 Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu realizowany jest przez Muzeum Górnośląskie w 

Bytomiu przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu w okresie od stycznia 

do czerwca 2012 roku. Całości przedsięwzięcia patronuje Fundacja Akademii Orange, 

która finansuje działania. 

 Projekt składa się z trzech części przeznaczonych osobno dla dzieci (Wizjerek. Ruchome 

piaski, animowane obrazki), młodzieży (Wizjer. Odbicia pamięci) i nauczycieli (Wizjer. 

Obraz w kulturze, kultura obrazu). 

 W ramach Wizjerka dzieci przygotowują filmy wykonane techniką animacji piaskowej. 

Zostaną one zaprezentowane na Gali Filmowej wzorowanej na uroczystym rozdaniu 

Oskarów. 



 

 Wizjer. Odbicia pamięci proponuje zajęcia dla gimnazjalistów, chcących uczyd się o 

wyrażaniu emocji poprzez robienie zdjęd oraz naukę postrzegania i dokumentowania 

rzeczywistości. Akcja zakooczy się wystawą pokonkursową, której wernisaż odbędzie się 

31 maja o godz. 17.00 w bytomskim Muzeum. 

 Dla nauczycieli przewidziano szereg wykładów dotyczących różnych sposobów 

analizowania obrazów. Dorośli będą się również wspólnie zastanawiad nad tym, co 

rozumiemy współcześnie wypowiadając słowo „obraz”. Ta częśd projektu zakooczona 

zostanie publikacją książkową. Wszystkie teksty zamieszczone w książce ukażą się także 

na stronie internetowej WWW.wizjer.muzeum.bytom.pl  

 

 

 

Zrozumieć tytuł 
 

 

O co właściwie chodzi w tym projekcie? Aby lepiej zrozumied ideę projektu, próbowałam 

rozwikład jego nazwę. Pomocne w tym wypadku okazały się książki, Internet i… rozmowa ze 

specjalistą, kulturoznawcą Magdaleną Pospieszałowską, pracownikiem Działu Edukacji Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu. Przeprowadzony z panią Magdą wywiad bardzo rozjaśnia moje 

wątpliwości. Pani Magdalena wyjaśniła mi znaczenie terminu kultura i zwrotu „kultura obrazu”. 

Pani Magdo, jak wyjaśniłaby Pani naszym czytelnikom znaczenie terminu kultura? Jesteśmy 

młodymi ludźmi, sami czasami posługujemy się tym terminem, ale chyba nie do kooca go 

rozumiemy… 

Oj, to jest naprawdę trudne pytanie. Od wielu lat naukowcy głowią się, aby ją jakoś 

zdefiniowad, a ona wymyka się definicji, jest bardziej wyczuwalna poprzez instynkt, na przykład 

urodziliśmy się w jakiejś kulturze, poznaliśmy zwyczaje panujące w naszej rodzinie, najbliższym 

otoczeniu i wykonujemy je nie zastanawiając się nad tym, że jesteśmy pod jej wpływem. Kolejny 

problem związany jest z tym, że kulturę można rozumied najogólniej jako wszystkie osiągnięcia 

człowieka, zarówno materialne i duchowe. Dopiero wtedy możemy je podzielid na kultury lokalne, 

związane z życiem danej grupy ludzi czy rodziny. Jadąc na wycieczkę na drugi koniec kraju okazuje się, 

że zwyczaje panujące w tym regionie różnią się od naszych, co dopiero jadąc dalej za granicę czy na 

inny kontynent. Bardzo często kulturę stawia się w opozycji do natury, mówi się, że to nas wyróżnia 

ze świata zwierząt, ale czy na pewno? Na przykład szympansy też tworzą swoją kulturę wykonując 

proste narzędzia, a to przecież fragment kultury… 

Często słyszymy, że współczesna kultura przemawia do nas obrazami, stąd zapewne 

pochodzi tytuł projektu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu „Wizjer. Obraz w kulturze, kultura 

obrazu”. Czy to prawda i jak to się dzieje? 

Rzeczywiście, bardzo często słyszymy, że współczesna kultura przemawia do nas obrazami i 

ma na to wpływ rozwój techniki: Internetu, telewizji, a przede wszystkim reklam, które widzimy na 

ulicach, wielkich plakatach, w autobusach, na klatkach schodowych, poczekalniach, ulotkach, czyli 

wszędzie…. Jest ich na prawdę znacznie więcej niż jeszcze 50 lat temu. Kiedyś, aby zobaczyd 

przemawiające do nas obrazy trzeba było udad się do galerii, włączyd wieczorem telewizor czy pójśd 

do kina i to był nasz wybór, chwila refleksji. Dzisiaj obrazy otaczają nas na okrągło, próbują na nas 

http://www.wizjer.muzeum.bytom.pl/


 

wpłynąd, czy tego chcemy czy nie. Nawet często nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności. A ludzie 

najchętniej używają wzroku, aby otaczający nas świat poznad i w nim funkcjonowad.  

Czy Pani zdaniem obrazy z galerii i reklamy na bilbordach mają taką samą wartośd, to te 

same obrazy? 

Na pewno nie, ale jedne i drugie poznajemy wzrokiem i mają na nas większy wpływ, niż 

jesteśmy w stanie zauważyd. Problem polega na tym, że dzieło z muzeum potrafimy zanalizowad i 

ocenid, wszechobecne reklamy wymykają się naszej ocenie. Nowe obrazy to taki wór, z którego 

powinniśmy umied wybierad wartościowe rzeczy, ale to w praktyce okazuje się bardzo trudne dla 

dorosłych, co dopiero dla dzieci. Współcześnie obraz to rzecz, która jest tworzona, abyśmy ją widzieli 

i ma na celu wywoład w nas wrażenia, ma jakiś ukryty  cel, przekaz, nie zawsze dobry…. Zrozumienie, 

jak działają współczesne obrazy jest więc dla nas bardzo ważne szczególnie dlatego, aby nie dad się 

im zmanipulowad. 

Co Pani sądzi o takich programach jak „Wizjer”, czy są one potrzebne? 

Oczywiście. Znaleźliśmy się w nowej sytuacji, więc musimy znaleźd jakieś rozwiązanie, jak 

świadomie żyd w kulturze przepełnionej obrazami i jak uczyd młode pokolenie radzid sobie z ich 

wszechobecnością. Na co dzieo nie zastanawiamy się nad tą sytuacją, a zajęcia prowadzone w 

muzeum w formie zabawy zwracają uwagę dzieci na otaczający nas świat obrazów i uczą je 

analizowad i oceniad. Poza tym podczas tych zajęd powstaje program, który ma na celu wyjśd z tą ideą 

dalej. Nauczyciele uczęszczający na  warsztaty poznają efekty pracy dzieci  i próbują znaleźd nowe 

metody nauczania o obrazach w kontekście współczesnej, wizualnej kultury. „Wizjer” umożliwia nam 

wymianę myśli, porządkuje, a przede wszystkim zwraca uwagę na sam problem. Nowe technologie 

nie są złe, ale trzeba je poznad – a tego należy dziś uczyd i dzieci i dorosłych. Świat zmienia się za 

szybko, żebyśmy znali odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Bardzo dziękuję, za interesującą rozmowę. 

 

 

 

Metoda „na pluskwę” 
 

 

Na czym polegał Wizjer. Odbicia pamięci? Żeby się tego dowiedzied użyłam metody „na 

pluskwę”, czyli prowokacji dziennikarskiej – zgłosiłam się jako uczestnik warsztatów. Nie powiem, 

było całkiem przyjemnie… 

Entuzjazm budzili już sami prowadzący: dwóch młodych osobników, Adam – doktorant z 

Uniwersytetu Śląskiego i Tomek – zdolny fotografik. Warsztatowicze natomiast to uczniowie 

bytomskich gimnazjów, sympatyczni, trochę zwariowani, ciut starsi ode mnie. Wszyscy byli 

zaskoczeni atmosferą zajęd. Już na pierwszej pauzie jedna z koleżanek stwierdziła szczerze: 

- Myślałam, że to będą zwykłe zajęcia, ktoś będzie gadał o robieniu zdjęd, a tu jest inaczej. 

Inaczej znaczyło: traktują nas jak partnerów, dyskutują poważnie, ale nie stawiają nas pod ścianą, cały 

czas dostępny jest bufet ze słodkościami, można dyskutowad pijąc soki, a przede wszystkim chcą nas 

poznad i zrozumied, co nas interesuje. 

Zajęcia integracyjne przełamały pierwsze lody. Każdy z nas miał wyjśd na środek i pokazad 

jakąś pozę, która mówi o nas. Tomasz Kiełkowski (dla nas Tomek) robił nam zdjęcie. Pozostali 

uczestnicy warsztatów opowiadali, co sądzą o osobie ze zdjęcia. Nawet nie domyślaliśmy się, ile 



 

można się dowiedzied z analizy takiego obrazu. Moje nowe koleżanki i koledzy na podstawie 

fotografii potrafili opisad mój charakter i zainteresowania! 

Kolejne zadania okazały się równie ciekawe. Podzieleni na czteroosobowe grupy mieliśmy 

opowiedzied zadaną historię za pomocą 10 zdjęd. Ani jednego mniej, ani więcej – tylko 10! Było to 

trudne zadanie, ponieważ wszystko trzeba było dokładnie rozplanowad. Moja grupa opowiadała 

historię miłości dwóch łyżek, z różnych zestawów, które nie mogą byd razem ze względu na 

niedopasowanie kształtem. Jedna z łyżek kooczyła życie spadając ze stołu. Aranżowaliśmy scenerię za 

pomocą kolorowych materiałów i kostek, układaliśmy kolejne sceny i robiliśmy zdjęcia według 

ułożonego przez nas scenariusza. Oczywiście inne grupy nie wiedziały, jaką historię mieliśmy za 

zadanie przedstawid: po obejrzeniu zdjęd musieli ją opowiedzied. Takie dwiczenia uczą patrzenia na 

obraz! 

 

 

 

 

Zdjęcie zrobione podczas warsztatów Wizjer. Odbicia pamięci (fot. Magdalena Rak). 

 

 

Następne zadania pochłonęły nas całkowicie: zróbcie jedną fotografię miasta, temat – Miasto 

w sekundzie i uzasadnijcie swój wybór. Nauczyło nas to myślenia i dyscypliny! Wszystko, jak zawsze, 

było analizowane na dużym ekranie. Oglądanie starego albumu fotografii Bytomia z 1933 roku, 

wykonanego przez 18 – letniego chłopaka, zakooczyło się zadaniem polegającym na odszukaniu tych 

miejsc w Bytomiu. Powtarzaliśmy tę sytuację po latach, robiąc zdjęcia prawie 80 lat później. Zadania 

przyjemne, a uczyły nas tak dużo. Na koniec mieliśmy wykonad 10 zdjęd miasta, które przedstawiały 

najważniejsze dla nas miejsca. Właśnie te zdjęcia miały byd pokazane  na wystawie, której wernisaż 

przewidziano na 31 maja 2012 roku, w tygodniu Akademii Orange. 



 

Ważną i chyba najtrudniejszą częścią warsztatów była nauka związana z digitalizacją i 

archiwizacja zrobionych przez nas zdjęd. Poznawaliśmy karty z archiwów Muzeum Górnośląskiego w 

Bytomiu i uczyliśmy się, po co tak naprawdę robi się takie rzeczy. Okazało się, że bez tych opisów nie 

bylibyśmy w stanie odczytad połowy informacji ukrytych na zdjęciach. Układaliśmy nasze prace w 

cyfrowe archiwum wypełniając kolejne opisy w kartach fotografii. W ten sposób stworzyliśmy 

wzorcowy katalog, na podstawie którego inni będą się uczyd, jak opisywad zdjęcia. Dzięki temu 

zabiegowi, może kolejny nastolatek za 100 lat, sięgnie po nasze zdjęcia i odszuka ulubione miejsca w 

Bytomiu nastolatków z 2012 roku? Miło o tym pomyśled…  

 

 

 

 

Karta z archiwum Muzeum Górnośląskiego wykonana przez autorkę reportażu. 

 

 

Jednak nie był to szczyt naszych wybujałych marzeo. Poniesieni chęcią zrobienia czegoś 

naprawdę fascynującego zaproponowaliśmy prowadzącym zajęcia, wyjście poza ramy warsztatów i 

zorganizowanie akcji społecznej. Poprosiliśmy mieszkaoców Bytomia o przyniesienie zdjęd miasta ich 



 

autorstwa. Razem z naszymi dziełami zawiesiliśmy je na kolorowych wstążkach na balustradach holu 

wystawowego Muzeum, tworząc największą w historii wystawę zdjęd bytomskich. Zdjęcia „spływały” 

z 4 piętra aż do parteru, a na samym szczycie konstrukcji wykonana była wizualizacja z muzyką 

nawiązującą do tematu miasta. Warsztatowicze rozmawiali z gośdmi, wieszali zdjęcia, prowadzili 

rozmowy z bytomianami. Tego wieczoru (akcja trwała od 18.00 do 24.00) odwiedziło nas 2300 osób! 

Warto było uczestniczyd w tak wspaniałym projekcie! 

 

 

Autorka reportażu wiesza zdjęcia Bytomia, pomagając stworzyd instalację Bytom – moje miasto, 
Noc Muzeów, 19 maja 2012 (fot. Tomasz Kiełkowski). 

 

 

 

Misja szpiegowska 
 

 

Zebranie materiałów dotyczących pracy dzieci nie było pracochłonne. Wystarczy wejśd na 

stronę internetową projektu, a oczom naszym ukazuje się kilka filmów ilustrujących pracę nad 

projektem. Nie dziwi mnie to, ponieważ projekt jest realizowany w ramach programu Akademii 

Orange, który stawia na otwartośd i zachęca wszystkich do dzielenia się swoim doświadczeniem. 

Filmy przedstawiają kolejne etapy pracy dzieci: zaczynając od pisania scenariusza, poprzez 

tworzenie kluczowych scen i rozpisywanie kolejnych ujęd, aż po rysowanie piaskiem obrazów 

wcześniej zaplanowanych w scenopisie. Każde ujęcie było fotografowane za pomocą kamery 

umieszczonej nad stołem. Jak widad w materiale z warsztatów, dźwięk do filmu również robiły dzieci.  



 

Ciekawych informacji dostarcza film nakręcony na pokazie przedpremierowym. Uczniowie 

klasy IV Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu opowiadają przed kamerą o tym, co najbardziej im się 

podobało podczas warsztatów. Każdy z nich zwrócił uwagę na coś innego. Najwięcej entuzjazmu 

wzbudziło jednak samo rysowanie piaskiem i „zatapianie statku”, czyli robienie zdjęd do sceny 

przedstawiającej sztorm na morzu. Patrząc na tę filmową relację można im pozazdrościd  tak 

wspaniałej przygody! 

 

 

 

 
Uczestnicy warsztatów Wizjer. Odbicia pamięci w dniu otwarcia wystawy poświęconej projektowi, 

czwarta od lewej autorka reportażu (fot. Magdalena Pospieszałowska). 

 

 

 

  

Z wizytą u nauczycieli 
 

 

Zrozumienie warsztatów Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu skierowanych do 

nauczycieli i edukatorów, sprawia młodemu reporterowi najwięcej trudności. Patrząc na samą listę 

tytułów wykładów mamy wrażenie, że organizatorzy traktują zadanie bardzo poważnie i chcą mówid 

o obrazach bardzo naukowym językiem. Jak wynika z tematów, oprócz pracowników Muzeum 

Górnośląskiego, zaproszono do projektu wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego.  

– Zapewne dla młodego człowieka tematy naszych zajęd mogą wydawad się mało zrozumiałe, ale 

zapewniam, że bardzo pilnujemy, aby treśd wykładów i propozycje zajęd dla uczniów prezentowane w 

trakcie warsztatów były przydatne dla osób uczących w szkołach i innych ośrodkach – tłumaczy Marek 



 

Ryś, jeden z organizatorów i autor ostatniego wykładu – Technologie, antropologia obrazu, to zwroty 

stosunkowo nowe, a my uczymy je rozumied i uczymy jak rozmawiad na te trudne tematy. Od nowości 

nie uciekniemy i musimy je oswoid, niezależnie od tego, czy jesteśmy duzi, czy mali. 

Bardzo przyjemna okazuje się sama forma zajęd. W wykładach może uczestniczyd każdy 

zainteresowany. Wykładowcy i uczący się zajmują miejsca przy ogromnym stole, przed wielkim 

ekranem. Nie ma wyraźnego podziału na nauczycieli i odbiorców. Najpierw prowadzący 

przedstawiają temat, pokazują dużo zdjęd, pozostali komentują i dyskutują popijając przy tym 

pachnącą kawę i jedząc ciasteczka. Oto atmosfera do nauki! Widad duże zainteresowanie, żywe 

reakcje i przyjacielskie gesty – mam wrażenie, że to spotkanie grupy dobrych znajomych 

rozmawiających na temat prezentowanych fragmentów filmów, obrazów, zdjęd. 

Na koniec uczestnicy wypełniają ankietę, która pozwoli organizatorom ocenid poziom zajęd. A 

jak zajęcia oceniają nauczyciele uczestniczący w wykładach? Oto relacje na żywo: 

– Zajęcia mnie inspirują do innego sposobu prowadzenia zajęd – mówi Bożena Miś, nauczyciel wiedzy 

o kulturze i języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bytomiu – Przede wszystkim ja sama 

zaczęłam lepiej rozumied pewne zagadnienia i na pewno to kiedyś wpłynie na sposób prowadzenia 

lekcji. Wykłady pomagają mi lepiej funkcjonowad wśród młodych ludzi, którzy wychowali się na 

trochę innych mediach i te media dla nas po tej serii wykładów są również trochę jaśniejsze. 

Interesujące okazały się również odpowiedzi na pytania o to, czy proponowane na wykładach 

tematy pojawiają się w programach szkolnych i czy są potrzebne. Zdaniem nauczycieli jest ich trochę 

za mało – łączą nadzieję z nową podstawą programową, która kładzie nacisk „na współczesną myśl”. 

A o tych tematach trzeba mówid bo, na przykład wszyscy mamy Internet, a nie wszyscy tak naprawdę 

potrafią się nim posłużyd. 

– Te elementy są bardzo potrzebne nam nauczycielom do wprowadzania tego, co jest obowiązkowym 

materiałem w programie nauczania – mówi Anna Kopacz ucząca w jednym z bytomskich gimnazjów –  

Potrzebne, aby uczniów wprowadzid w świat sztuki i współczesnych obrazów. 

Wszyscy, którzy nie zdołali uczestniczyd w warsztatach, będą mogli zapoznad się z nimi, 

czytając ich treśd na stronie internetowej projektu lub odbierając bezpłatną publikację, którą 

przygotowują organizatorzy. 

 

 

 

 

 

Droga do sławy 
 

 

Zastanawiam się, co można zyskad, uczestnicząc w zajęciach takich jak Wizjer. W moim 

przypadku, to była pewnośd siebie. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogę tak bez skrępowania wziąd 

mikrofon do ręki i zadawad przed kamerą pytania mieszkaocom Bytomia. Będąc w grupie nie znanych 

mi wcześniej rówieśników, działając, nie zastanawiałam się nad tą sytuacją i wszystko wychodziło 

świetnie.  

Po drugie, nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogę wykonywad tak wartościowe zdjęcia, a na 

pewno nie myślałam o tym, że zostaną one zaprezentowane na wystawie w Muzeum Górnośląskim! 

Oczywiście zaprosiłam na otwarcie całą moją klasę i wszystkich nauczycieli. Najpierw przemawiał na 



 

wernisażu Dyrektor Muzeum, potem nasi prowadzący. Wszyscy bili brawo, oglądali wystawę, 

zadawali nam różne pytania i nie wierzyli, że to naprawdę praca młodych ludzi. 

Myślę, że podobnie czuli się moi młodsi koledzy, którzy wchodzili po czerwonym dywanie do 

sali, w której odbywała się Gala Filmowa – finał Wizjerka. Ruchomych piasków, animowanych 

obrazków. Patrząc na nich momentami im zazdrościłam. Były to dzieci z przedszkola, klasy IV szkoły 

podstawowej, ze szkoły specjalnej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizacji zajmującej się młodymi 

ludźmi z rodzin ubogich. Wszyscy byliśmy zachwyceni filmami, które zrobili. Dla mnie najciekawsza 

okazała się prezentacja przedszkolaków „Śniadanie na trawie”. Tytułowe śniadanie należało do… 

dżdżownicy! Dużo śmiechu wywołała muzyka, a właściwie dźwięki dołączone do obrazu. Można było 

rozpoznad śmiechy dzieci, mlaskania, bzyczenie pszczół, a wszystko to było idealnie dopasowane do 

obrazu! 

Potem były oklaski, wręczanie nagród, wielkich czekolad (w koocu premiera odbyła się w 

Dzieo Dziecka) oraz płyt DVD z nagranymi filmami w prawdziwie profesjonalnym opakowaniu. Trudno 

się dziwid, że wszyscy, nawet dorośli zazdrościli tego dnia tym maluchom!  

 

 

 

 
Uczestnicy warsztatów Wizjerek. Ruchome piaski, animowane obrazki podczas Gali Filmowej 

(fot. Magdalena Pospieszałowska). 

 

 


