Dzień Dziecka w Muzeum Historii Żydów Polskich
31 maja -1 czerwca 2014r.
Przed nami dwa dni upakowane atrakcjami dla większych i mniejszych! Zapraszamy na warsztaty
literackie, hiphopowe i muzyczne z nauką komponowania własnych utworów. A może wolicie sztuki
plastyczne? Proszę bardzo: będziemy robić graffiti, wlepki i magnesy. Rzeźbiarze użyją swojego
talentu do stworzenia recyklingowego pomnika Janusza Korczaka, którego rada „Bądź sobą – szukaj
własnej drogi” jest mottem tegorocznego Dnia Dziecka w muzeum . Na miłośników bardziej
aktywnych form spędzania czasu czekają tor przeszkód, breakdance, parkour i sporty

podwórkowe z zośką na czele. Jeśli wolicie bardziej piknikową atmosferę – to zwłaszcza
niedziela będzie dla Was! Robimy sobie wówczas śniadanie na trawie i gramy w różne gry.

PROGRAM:

31 maja, godz. 11.00- 18.00
„Bądź sobą – szukaj własnej drogi” – festiwal młodych twórców
Muzeum Historii Żydów Polskich
Wiek: 10- 18 lat
Wstęp bezpłatny

11.00-13.00
Warsztat literacki – pisanie tekstów na bazie manifestu praw dziecka. Prowadzenie: Lena
Rogowska
Warsztaty graffiti inspirowane hasłem: „bądź sobą – szukaj własnej drogi” – tworzenie m.in.
magnesów i vlepek. Prowadzenie: Massmix
Warsztat plastyczny – tworzenie dużych bloków z kartonu, ozdabianie ich tekstami w
różnych językach. Przygotowanie własnych bandam i ozdabianie ich fantazyjnymi wzorami.
Prowadzenie: Rafał Krzysztoszek, Iwona Lewandowska
Warsztat fotograficzny – tworzenie portretów-kolaży z wielu różnych twarzy. Prowadzenie:
Alicja Szulc

13.00-16.00

Rapowanie gotowych tekstów. Prowadzenie: Lena Rogowska
„Rap Monster-uwolnij siebie". Prowadzenie: Anna Salamon – Kalinowska
„Rap Monster-uwolnij siebie". Prowadzenie: Voice and More
Warsztat muzyczny – podstawy komponowania muzyki. Prowadzenie: Rafał Krzysztoszek
Warsztaty tańca hip - hopowego. Prowadzenie: Maria Foryś
Warsztat plastyczny – tworzenie dużych bloków z kartonu, ozdabianie ich tekstami w
różnych językach. Warsztat otwarty. Prowadzenie: Iwona Lewandowska
Od 15.00 lekcja rapowania, warsztat otwarty. Prowadzenie: Voice and More
Zajęcia sportowe: breakdance, parkour, sporty podwórkowe

16.00
Otwarta scena: każdy może wystąpić!
16.45
Bitwa freestyle’owa
17.30
Przedstawienie „Babcia robi na drutach” - występ uczniów Małej Filmówki (audytorium
Muzeum Historii Żydów Polskich)

1 czerwca, godz. 11.00 14.00
Dzień Dziecka – piknik rodzinny
Skwer Willego Brandta
W razie deszczowej pogody piknik odbędzie się w holu głównym Muzeum.
Wiek: 0- 100 lat
Wstęp Wolny!

 Rozpoczniemy wspólnym tańcem, do którego choreografię i kroki przygotują Łukasz
Depa i Konrad Borowik z grupy Kingz of Warsaw. Zatańczymy w rytmie hip- hopu do
utworu przygotowanego w sobotę.

 Recyklingowy tor przeszkód – dzieci przy wsparciu Alicji Szulc i Radosława Forystka
przygotują konkursy i zabawy dla swoich rodziców. Trzeba będzie się trochę poruszać:
podskoczyć, schylić, może nawet pobiegać.
 Śniadanie na trawie –zachęcamy wszystkich dorosłych do przyniesienia smakołyku.
Wspólnie przygotujemy naszym dzieciom poczęstunek. A dla zapominalskich, będzie
działał trag śniadaniowy, gdzie zawsze będzie można coś dokupić.
 Ilustrowany Manifest Dzieci – pod okiem Anny Dybały dzieci z rodzicami napiszą
swoje prawa. Chcemy dowiedzieć się jak wyglądałby świat rządzony przez mały
parlament. Co chciałyby zmienić, co zostawić, czego brakuje…. Gotowy manifest
wspólnie zilustrujemy.
 Postać Janusza Korczaka – przy wsparciu Iwony Lewandowskiej i Rafała Krzysztoszka,
wspólnie wykonamy ogromny pomnik Janusza Korczaka. Wykorzystamy do tego
materiały recyklingowe. Zobaczcie co można zrobić z pudeł i folii bąbelkowej! Całą
postać wypełnimy cytatami tego wybitnego pedagoga i pisarza.Podczas warsztatu
poznamy lepiej postać Janusza Korczaka i prawa dziecka, których był gorącym
orędownikiem i promotorem.
 Proste (a wciągające) gry podwórkowe. Ta część zapewni Wam możliwość swobodnej
zabawy z dzieckiem na świeżym powietrzu. Zobaczcie jak dużo radości może dać
zabawa orzechami włoskimi, sznurkiem, czy kredą.
Jeżeli pogoda nam nie dopisze, przeniesiemy się do Muzeum , do holu głównego.

Nasi prowadzący:
Rafał Szymkiewicz - redaktor naczelnym i właścicielem Flava Dance Magazine, półfinalista Mam
Talent, oraz wieloletni członek utytułowanej grupy tanecznej Funk Rockass.
www.funkrockass.pl
Parkour United - grupa ludzi, którą wspólna pasja łączy już od 2004 roku, aktywnie działająca na
rzecz promocji i rozwoju sportów miejskich i aktywności sportowych w społeczeństwie.
www.parkourunited.pl
Lena Rogowska –animatorka kultury, trenerka genderowa i antydyskryminacyjna. Raperka,
współzałożycielka Marii Konopnickiej.Realizowała projekt „Mnemotechniki” i „Dzielne dziewczyny” –
międzypokoleniowe projekty rapowe.

www.praktycy.org/maszyna.swf
Anna Salamon- Kalinowska - od lat twórczo pracuje z dziećmi, zapoznaje ich we światem
muzyki,rozwijam ich kreatywność i wyobraźnie muzyczną poprzez zajęcia umuzykalniające oraz
piosenkę.
www.facebook.com/MalaFilmowka
Filip Borowicz - trener studia Voice and More w Warszawie. Autor programu Rap Monster oraz
English in Songs prowadzonych w Voice and More. Niekwestionowany mistrz freestyl’u.
www.voiceandmore.pl
Massmix opiera się o wspólnie uzupełniany przez grupę twórców, bank graficznych sampli. sample są
dobrem wspólnym, każdy ma prawo eksploatować je w ramach działań grupy.
www.massmix.bzzz.net
Maria Foryś – tancerka, choreografka, finalistką pierwszej edycji programu „You Can Dance - Po
Prostu Tańcz“, choreograf w wielu programach telewizyjnych takich jak : „You Can Dance - Po Prostu
Tańcz“ czy "Bitwa na Głosy".
Kingz of Warsaw - ideą jest dbałość o tradycję Breakingu. Działanie ekipy polega na organizowaniu
imprez, kursów i warsztatów mających na celu zainspirowanie uczestników do rozwoju własnej
osobowości, sprawności fizycznej, mentalnej, twórczego myślenia i promowaniu kultury Hip-Hop.
www.kingzofwarsaw.com
Iwona Lewandowska - pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Autorka i realizatorka projektów
edukacyjnych i kulturalnych oraz zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej i kultury żydowskiej.
Współautorka projektów : Kamienice Ja’akowa, Wielokulturowa Polska w ramach konkursu Polska
dla wszystkich organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wielokulturowa Warszawa
kiedyś i dziś – Śladami warszawskich przodków.

Radosław Jan Forystek - absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej. Uczestnik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Na co dzień pracuje w przedszkolu żydowskim w Warszawie, gdzie prowadzi
interdyscyplinarne działania edukacyjne skierowane do dzieci. Współpracuje ze Stołecznym Klubem
Aktywnych Tatów, gdzie odbywa kurs trenera grup ojcowskich. Pasjonat dalekich podróży,
wspinaczki wysokogórskiej i fotografii.

Rafał Krzysztoszek Rafał Krzysztoszek grafik, fotograf. Kompozytor muzyki dla warszawskiego teatru
niezależnego i argentyńskiego artysty Ariel Hassan. Współpracował z PWN. Od 16 lat pracuje, jako
nauczyciel przedszkolny, gdzie prowadzi autorskie zajęcia plastyczne w ramach, których dzieci
przedstawiają swoje emocje w różnych formach artystycznych. Autor projektu „Symbole żydowskie
w sztuce współczesnej”. Współautor projektów : Kamienice Ja’akowa, Wielokulturowa Polska w
ramach konkursu Polska dla wszystkich organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Fundacja Myślę Czuję Akceptuję jest nowo powstałą organizacją. Jej założyciele: Iwona
Lewandowska, Rafał Krzysztoszek, Radosław Jan Forystek w ostatnich trzech latach współtworzyli
projekty edukacyjne we współpracy z Fundacją Świat na Wyciągnięcie Ręki, Zespołem Szkół LauderMorasha, Jewish Community Center – Centrum Społeczności Żydowskiej w Warszawie oraz
Muzeum Historii Żydów Polskich. Z radością rozpoczynamy działalność naszej Fundacji poprzez
udział w Projekcie „Bądź sobą – szukaj własnej drogi”, organizowanym przez Muzeum Historii
Żydów Polskich. Poprowadzimy warsztat muzyczny, wraz z uczestnikami wydarzenia zbudujemy
blokowisko oraz stworzymy pomnik Janusza Korczaka na pikniku rodzinnym.

