
Zapraszamy do Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce

27, 28 X 2022 godz. XX:XX

na warsztaty opowiadania 
historii (storytelling)

Prowadzenie: 
J. Kaczmarek Studnia O

Wstęp wolny

POZNAJ MOC OPOWIEŚCI

WARSZTATY OPOWIADANIA 
HISTORII (storytelling) 

 Muzeum Stanisława Fischera 
w Bochni 03 XI 2022 
godz.12:00-17:00

Prowadzenie: 
Jarosław Kaczmarek 

Stowarzyszenie Opowiadaczy 
Grupa Studnia O. 

Warsztaty są bezpłatne, 
zapisy przez formularz

na stronie www.plenerownia.com 

POZNAJ MOC OPOWIEŚCI 

Projekt jest realizowany w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”, którego 

operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Organizator Partnerzy

Opowiadamy historie w Ekomuzeum

Storytelling + dziedzictwo



Projekt jest realizowany w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”, którego 

operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Organizator Partnerzy

JAROSŁAW KACZMAREK

Opowiadacz, pisarz, autor 
muzyki, animator kultury. 
Współzałożyciel Stowarzy-
szenia „Grupa Studnia O.” 
- pierwszej w Polsce grupy 
zajmującej się profesjo-
nalnie sztuką opowiadania 
w różnorodnych formach. 

Współtwórca programu i wy-
konawca szesnastu edycji 
Międzynarodowego Festi-
walu Sztuki Opowiadania 
w Warszawie (2006-2021). 

Animator kultury działający w środowiskach lokalnych, 
wykorzystujący sztukę opowiadania jako metodę animacji 
lokalnych społeczności. Prowadzi warsztaty opowiadania 
dla dzieci i dorosłych,współpracując z wieloma instytu-
cjami, m.in. Państwowym Muzeum Etnograficznym i Do-
mem Spotkań z Historią w Warszawie, Mazowieckim In-
stytutem Kultury, Mazowieckim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem Teatralnym w War-
szawie. Gitarzysta i twórca muzyki w projektach: „Opo-
wieści bluesowe”, „Dziadowski blues”, „Nowe szaty Świ-
tezianki. Ballady i romanse 2022”.Autor książek dla dzieci 
i młodzieży: m.in."Gole wszech czasów",„Skoczkowie. Ta-
jemnice mistrzów”, „Świąteczna podróż. 24 opowiadania 
z okienek kalendarza”.

WARSZTATY OPOWIADANIA

To spotkania otwierające sytuację spotkania, rozmowy, dzielenia się 
opowieściami, wspólnego śpiewania i zabawy. Uczestnicy stworzą ra-
zem krąg opowieści, w którym nie rywalizujemy ze sobą, lecz wspie-
ramy się nawzajem w komponowaniu opowieści.

Na warsztatach opowiadania uczymy się znajdować powiązania i splo-
ty naszych osobistych historii z życia wziętych z baśniami, literaturą 
i historią. 

W czasie warsztatów pracujemy nad zagadnieniami:

1. Od słuchania do opowiadania.
W jaki sposób opowiadać bez pośrednictwa tekstu literackiego? Jakie 
opowieści pozwalają na stworzenie „kręgu opowiadaczy” – natych-
miastowe aktywne wciągnięcie słuchaczy w żywe opowiadanie?

2. Od lektury do żywego słowa (i odwrotnie).
W jaki sposób dokonywać adaptacji tekstów literackich na ustne opo-
wiadanie? Jak budować pomosty pomiędzy treściami dawnych baśni, 
mitów i historycznych narracji a realiami współczesności i naszym 
osobistym doświadczeniem?

3. Tworzenie opowieści.
W jaki sposób czerpać z doświadczenia opowiadania tradycyjnych 
baśni przy tworzeniu własnych opowieści wokół wybranego tematu? 
Jakie jest znaczenie rytmu i muzyczności opowiadania? Poznajemy 
techniki pracy nad rytmem i wewnętrznym porządkiem opowiada-
nych historii.
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ARCYCIEKAWE WARSZTATY OPOWIADANIA HISTORII (storytelling) + dziedzictwo

DLA KOGO?

– dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury,
– dla przewodników i osób, które chcą zajmować się turystyką,
– dla rodziców i opiekunów, którzy wciąż coś opowiadają i tłumaczą dzieciom,
– dla młodzieży, która chce podnieść swoje kompetencje językowe,
– dla dzieci, które lubią słuchać wciągające historię, a także mają nieograniczoną wyobraźnię,
– dla seniorów, którzy chcą dzielić się swoimi opowieściami,
– dla tych, którzy chcą się rozwijać, spróbować czegoś nowego i spędzić czas z innymi,
– dla osób zainteresowanych lokalnym dziedzictwem, zajmujących się nim amatorsko i profesjonalnie,
– dla wszystkich, którzy pracują z ludźmi, zajmują się tworzeniem marek i sprzedażą produktów,
– dla tych, którzy chcą lepiej i pełniej zrozumieć, w jaki sposób tworzyć pełne emocji i pasji historie.


