
PLAN ZAJĘĆ FUNDACJI ZACZYN – wrzesień + październik 2015 
 

 
 

Zapraszamy na nasze zajęcia na Starym Mieście, na Woli, na Ochocie 

oraz na specjalne wydarzenia odbywające się w całym mieście. 

 

Telefon: 530-977-889, Strona: www.zaczyn.org, Mail: zaczyn@zaczyn.org 

 

http://www.zaczyn.org/


 

 

Kreatorzy Standardów to program mający na celu stworzenie systemu certyfikowania 

miejsc przyjaznych seniorom w Warszawie. Wspólnie stworzymy kryteria certyfikowania 

instytucji samorządowych, placówek służby zdrowia, ośrodków kultury, punktów 

usługowych i przestrzeni publicznej. Następnie poddamy audytowi kilkadziesiąt miejsc 

w poszukiwaniu przykładów miejsc, które są przyjazne osobom w każdym wieku, w tym 

zwłaszcza najstarszym mieszkańcom i mieszkankom miasta. Ruszymy do wszystkich 

dzielnic - do urzędów, sklepów, kawiarni, odwiedzimy kina, deptaki i przychodnie. 

W zależności od specyfiki miejsca będziemy to robić albo „z otwartą przyłbicą”, czasem 

jako „tajemniczy klienci”. Na zakończenie projektu, w czasie specjalnej gali, wręczymy 

certyfikaty miejsc przyjaznych seniorom. Wydamy również specjalny przewodnik 

drukowany i uruchomimy serwis internetowy.  

Na cykl składają się zajęcia zwiększające kompetencje obywatelskie, jak również cykl 

opracowywania kryteriów oceny oraz systematyczne zebrania zespołu audytorów.  

Do naszej ekipy najlepiej dołączyć na dłużej, ale jeśli kogoś interesują jedynie wybrane 

zajęcia to również zapraszamy.  

Wszystkie zajęcia odbywają się zawsze w czwartki, a czasem również i w piątki.  

W czwartki spotykamy się zazwyczaj w naszej siedzibie na ul. Kanonia 24/26 na Starym 

Mieście, w piątki wychodzimy w miasto. W planach mamy:  

 

03.09 – 11.30 

ABC Miejskiego Aktywizmu, czyli czemu warto walczyć o miasto i jak to robić? Spotkanie 

z Grzegorzem Walkiewiczem i Magdaleną Mosiewicz + zajęcia foto z Magdaleną 

Mosiewicz. 

10.09 – 11.30 

Spacer Badawczy po Bulwarach Wiślanych. Zbiórka na ul. Kanonia i przejście nad Wisłę 

+ elementy warsztatu fotograficznego. Po spacerze kawa w celu określenia kryteriów 

oceny miejsc publicznych, które poddamy audytowi. 



17.09 – 11.30 

Spotkanie z członkami Warszawskiej Rady Seniorów + omówienie możliwości wspólnej 

realizacji projektu „Miejsca przyjazne seniorom”. 

24.09 – 11.30 

Warsztaty na których przyjmiemy zasady certyfikowania różnych miejsc oraz 

wyznaczymy pierwsze miejsca, które odwiedzimy w kolejnych dniach i tygodniach. 

1, 8, 15, 22, 29 października – 11.30 

Spotkania zespołu senioralnych audytorów – bieżące omówienie wyników i ustalanie 

dalszych planów działania. 

 

 

Na zajęcia zapraszamy wszystkich, którzy interesują się dziennikarstwem, mediami 

i wywieraniem wpływu na otoczenie. Może do nas przyjść każdy kto myśli o zostaniu 

obywatelskim dziennikarzem, ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą układać 

zgrabne teksty, które zainteresują innych (choćby to były maile, pisma urzędowe 

czy komentarze pod artykułami w Internecie). Między zajęciami przewidywane są drobne 

prace domowe. Oczywiście pisarskie. Zajęcia poprowadzi Bartek Kozek – dziennikarz 

i tłumacz. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od 15 września w godzinach 12.00-14.00. 

 

15.09 – 12.00  

Konstrukcja tekstu dziennikarskiego, czyli z jakich elementów musi składać się tekst, 

czym różni się informacja od komentarza, jak wymyślić interesujący tytuł i ciekawe 

wprowadzenie do tematu. 

22.09 – 12.00 

Formy dziennikarskie (od notki po felieton) oraz zasady kompozycji (od pojedynczych 

zdań po większe całości). Piszemy pierwszy tekst informacyjny i zastanawiamy się, 

co zrobić by miał „ręce i nogi”. 



29.09 – 12.00 

Tematy leżą na ulicach. Jak wybrać temat, który będzie interesujący również dla innych? 

Na czym skupić się przy nie zanudzić i nie przeciążyć czytelnika? 

06.10 – 12.00 

Relacje z wydarzenia. Jak pisać by zaciekawić? Jak oddać klimat wydarzenia, jego koloryt, 

wartość dla uczestników? 

13.10 – 12.00 

Sztuka wywiadu - rozmawiamy ze sobą. Jak zapisywać to, co ktoś mówi? Jak redagować 

"niemrawe" wypowiedzi? Jak pytać by nie podsuwać odpowiedzi? 

20.10 – 12.00  

Jak pisać do Internetu? Dobieramy długość tekstu, wymyślamy śródtytuły, wskazujemy 

podkreślenia, planujemy ramki, wybieramy tagi. 

27.10 – 12.00 

Internet jako źródło informacji i narzędzie ułatwienia życia. Przegląd ciekawych narzędzi 

z Magdą Foryś. 

 

 

W czasie każdych zajęć będą omawiane dwa inne narzędzie internetowe pozwalające na 

oszczędność czasu i pieniędzy, a także zapewniające większe bezpieczeństwo 

komunikacji elektronicznej. W pierwszej połowie zajęć odbywać się będzie prezentacja 

multimedialna, natomiast w drugiej prowadzone będą ćwiczenia praktyczne dla 

chętnych. Zajęcia odbywają się w piątki 2, 9, 16 października o godz. 10.00. Zajęcia 

prowadzi Magdalena Foryś.  

 



 
 

„Zbliżenie na Wolę” to cykl zajęć w czasie których seniorzy i seniorki, niekoniecznie 

z Woli, stworzą własny przewodnik miejsc leżących w dzielnicy, które warte są poznania 

i zaprezentowania innym. Zapraszamy wszystkich, którzy znają Wolę na wylot, jak i tych, 

którzy chcą ją dopiero poznać. W ramach wspólnych działań stworzymy specjalny numer 

pisma „Zdaniem Seniora”, który będzie zawierał przewodnik po miejscach wybranych 

przez uczestników, przez nich opisanych i sfotografowanych.  

09.09 – 11.00 

Warsztaty „Moje miejsce na Woli” w czasie których spróbujemy sporządzić mapę miejsc 

ważnych dla mieszkańców. Nie chodzi tylko o miejsca pamięci, wypoczynku czy handlu, 

lecz o wszystkie zwyczajne i niezwyczajne punkty, z którymi wiążą się opowieści, które 

powinni poznać inni.  

16.09 – 11.00 

Spotkanie z wolską radą seniorów i wspólne warsztaty dotyczące wyboru miejsc audytu 

obywatelskiego w ramach działań certyfikacyjnych „Miejsce przyjazne seniorom”. 

23.09 – 11.00 

Zajęcia fotograficzne „Wola w kadrze” – w razie zainteresowania zostaną zorganizowane 

kolejne zajęcia fotograficzne. 

30.09 – 11.00 

Warsztaty kreatywne „Moja Wola 2025. Jak powinna się zmieniać dzielnica by wszystkim 

żyło się w niej lepiej?”. Wnioski z warsztatu zostaną przekazane władzom dzielnicy Wola. 

07.10 – 15.00 

Dancing z Dj Andrzejem 



 

 

Zajęcia odbywają się o godzinie 11.30 w kolejne czwartki 17 września, 24 września 

i 1 października. Wstęp bezpłatny dla osób, które posiadają bilet do kina Luna zakupiony 

w ciągu dwóch tygodni przed zajęciami. Uczestnicy przychodzą z własnymi aparatami 

cyfrowymi lub telefonami komórkowymi. 

 

17.09 – 11.30  

Zajęcia fotograficzne nr 1: Ludzie w obiektywie. Prowadzenie: Magda Mosiewicz. 

24.09 – 11.00 

Zajęcia fotograficzne nr 2: Miejskie zdjęcia plenerowe. Prowadzenie: Magda Mosiewicz. 

01.10 – 11.30 

Zajęcia fotograficzne nr 3: Niepoznane funkcje mojego aparatu + program do obróbki 

zdjęć. Prowadzenie: Magda Foryś. 

 

 



 

 

Spotkania redakcyjne „Zdaniem Seniora” na Starym Mieście odbywają się w każdy 

czwartek o godz. 10.00. Początek zajęć 10 września 2015. 

 

 

 

Dodatkowe zajęcia otwarte dla wszystkich uczestników 

naszych warszawskich zajęć: 

 

 

Środa, 02.09 – 18.00, Plac Zabaw nad Wisłą 

Konkretnie o Wiśle. Departament propozycji, Plac Zabawa, godz. 18.00 Organizator: Bęc Zmiana.  

Czwartek, 03.09 – 11.00, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Nowogrodzka 1/3/5 

Konferencja Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotycząca 

aktywności kulturalnej seniorów, w panelu dyskusyjnym m. in. Przemysław Wiśniewski 

z Fundacji ZACZYN (rejestracja poprzez Fundację ZACZYN zaczyn@zaczyn.org lub 534-701-114). 

Sobota 05.09 – 14.00, PKiN 

Warsztaty fotograficzne z Magdą Mosiewicz. Spotykamy się w Pałacu Kultury i Nauki, pod Barem 

Studio. Odbędą się tam spacer badawczy i warsztat dokumentacji fotograficznej wydarzeń 

publicznych. Po warsztatach dancing z DJ Wiką i koncert Ireny Santor! 

Środa 09.09 – 12.00, CSW Zamek Ujazdowski 

Dzień Seniora w CSW Zamek Ujazdowski. Zwiedzanie ekspozycji wraz z przewodnikiem. Prosimy 

o punktualność. 

 

mailto:zaczyn@zaczyn.org


Piątek, 18.09 – 17.30, Warsztat Warszawski przy Placu Konstytucji 4 

Pokaz filmu „Solidarność według kobiet” z udziałem twórców – Marty Dzido i Piotra 

Śliwowskiego. Miejsce pokazu: Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4. 

Piątek, 25.09 – 14.00, Centrum Paca 40 na Pradze Północ 

Spotkanie studyjne z udziałem seniorów z miejscowości Wojkowice w województwie Śląskim.  

Sobota, 26.09 – godzina do ustalenia, Kino Muranów 

Wyjście do Kina Muranów na film "Młodość" Paolo Sorentino – bilety zapewnia Fundacja 

ZACZYN i Gutek Film. 

Niedziela, 04.10 – 10.30, PKiN + Ogród Saski 

Gra miejska + obchody Dnia Osób Starszych w Ogrodzie Saskim. Spotykamy się pod Barem 

Studio w Pałacu Kultury i Nauki. Grę kończymy w Ogrodzie Saskim. 

Wtorek, 07.10 – godz. 10.00-18.00, Ministerstwo Gospodarki 

Konferencja Kongres Gospodarki Senioralnej (informacje o zapisach na naszej stronie). 

Piątek, 09.10 godz. 14.00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pańska 3. 

Warsztaty oraz zwiedzanie ekspozycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej na ul. Pańskiej 3. 

Czwartek, 15.10 godz. 13.00 Kino Luna, ul. Marszałkowska 

Specjalna zaczynowa impreza taneczna pod wodzą DJ Wiki! 

 

 


