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Through its projects, MOCAK would like to provide the public with a frame of reference that 
enables a better understanding of contemporary art, where the term ‘understanding’ refers 
to the ability to place a certain idea within a wider context. Knowledge of the history of art, 
aesthetics and other academic disciplines is not necessary to experience art; such qualities 
as empathy, visual sensitivity, sense of humour and courage are more important.

Visiting a museum is quite a different experience for a three-year old and an adult. 
We have to remember that each of us has different needs and resources. Adults are much 
less susceptible to seduction or artistic manipulation, whereas children, with their lack 
of bias or complexes, are able to relate to works of art in a fresh, original way. In the 
end, the only requirement for experiencing art is to be open and curious about the 
surrounding world.

In this publication, we present a number of events through which we have 
encouraged our audiences to explore art independently. In the first year of its activity, 
the education department organised several dozen diverse projects in co-operation 
with artists, curators, art historians, conservators, non-governmental organisations, 
informal groups, public institutions and the people of Krakow. 

We have worked with various audiences: kindergarten and school pupils, 
teenagers, students, young adults and senior citizens. We have also organised cross-
generational events, as well as workshops and open social actions. One of our goals 
has been to integrate MOCAK with the identity of Zabłocie and Podgórze. We have 
been involved in local events and organised workshops presenting the history of this 
district of Krakow. We have also carried out projects related to gender issues, local 
community problems and social barriers. Through our activities, we contributed to 
the idea of building equal opportunities in education and counteracting exclusion (for 
instance of people with mental disabilities, children from socio-therapeutic centres 

Celem działań podejmowanych w MOCAK-u jest dostarczanie punktów odniesie-
nia, które ułatwiają rozumienie sztuki współczesnej. Pisząc „rozumienie”, mam na 
myśli zdolność do umieszczania danej idei w szerszym kontekście. Wiedza z histo-
rii sztuki, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych nie jest niezbędna, by wejść 
w kontakt ze sztuką, a nie mniej ważne od niej są empatia, wrażliwość wizualna, 
poczucie humoru, odwaga.

Znaczenie wizyty w muzeum jest inne dla trzyletniego dziecka niż dla osoby do-
rosłej. Każdy z nas ma inne potrzeby i zasoby. Dorośli są dużo mniej podatni na uwie-
dzenie i manipulacje, których czasami dopuszczają się artyści, z kolei dziecięcy brak 
uprzedzeń i kompleksów sprawia, że maluchy potrafią w sposób świeży odnieść się do 
dzieła. Jedynym koniecznym warunkiem, by wejść w kontakt ze sztuką, jest otwartość 
i zaciekawienie otaczającym nas światem.

Niniejsza publikacja prezentuje szereg działań, poprzez które zapraszaliśmy odbiorców 
do samodzielnego badania sztuki. Od początku istnienia MOCAK-u Dział Edukacji prze-
prowadził kilkadziesiąt zróżnicowanych projektów. Były one organizowane we współpracy 
z artystami, kuratorami, historykami sztuki, konserwatorami, organizacjami pozarządo-
wymi, grupami nieformalnymi, instytucjami publicznymi i mieszkańcami Krakowa. 

Pracowaliśmy z różnymi odbiorcami: dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
nastolatkami, studentami, młodymi dorosłymi, seniorami. Realizowaliśmy także pro-
jekty międzypokoleniowe. Organizowaliśmy zarówno warsztaty, jak i otwarte akcje 
społeczne. Podejmowaliśmy działania w celu wpisania MOCAK-u w tożsamość Zabło-
cia i Podgórza. Angażowaliśmy się w lokalne wydarzenia i organizowaliśmy warsztaty 
dotyczące historii tej części Krakowa. Realizowaliśmy projekty genderowe, poruszają-
ce problemy wspólnoty lokalnej, odnoszące się do istnienia barier społecznych. Nasze 
projekty służyły wyrównywaniu szans edukacyjnych i przeciwdziałaniu wykluczeniu 

ELŻBIETA SALA
Kierowniczka Działu Edukacji MOCAK-u

Kierujemy na sztukę!

ELŻBIETA SALA
MOCAK Education Department Manager

Destination: Art!
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or orphanages). For us, children are a key target group, which is why we devised 
special programmes such as The Holidays at Mocak or Summer at MOCAK, with free, 
creative forms of entertainment. 

We have held a series of meetings within the Let’s Talk About Education series, at 
which we discussed with academic teachers and university students the concept of 
educational work in an art museum. The MOCAK team has participated in debates 
and conferences on education. The Museum organised the first meeting within the 
project Cultural Education Laboratory of Krakow’s Citizens of Culture, addressed to 
teachers, cultural organisers, employees of cultural institutions and many others. Its 
aim is to exchange experiences and ideas, as well as to build common understanding 
in education. 

The MOCAK Forum magazine now has a section devoted to cultural education, in 
which we co-operate with young artists, who design special educational inserts. 

We have also launched MOCAK’s first-ever educational publication entitled Go 
Draw!, encouraging teenagers and adults to explore contemporary art and become 
creative. For art students, we have prepared a special internship programme, where, 
in co-operation with the Museum, they create educational materials that can then be 
accessed free-of-charge on our website. 

Throughout the last year, several dozen artists representing various generations 
joined MOCAK’s educational actions. A number of our projects culminated in the 
production of works of art.

 It has been our ambition to change the way in which people think about art, to 
build a bridge between artists and society, and to create a community that is open to 
change and ready to explore and profit from contemporary art. 

(między innymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci ze świetlicy socjo-
terapeutycznej czy domu dziecka). Niezwykle ważną dla nas grupą odbiorców są naj-
młodsi, dla których tworzyliśmy specjalne programy, takie jak Ferie w MOCAK-u czy Lato 
w MOCAK-u – dzięki nim mogły skorzystać z nieodpłatnego twórczego wypoczynku. 

Odbyliśmy kilkanaście spotkań w ramach cyklu Porozmawiajmy o edukacji, podczas 
których opowiadaliśmy nauczycielom akademickim i studentom o pracy edukacyjnej 
w muzeum sztuki. Pracownicy MOCAK-u brali udział w debatach oraz konferencjach na 
temat edukacji. MOCAK był organizatorem pierwszego spotkania w ramach Laboratorium 
Edukacji Kulturalnej Obywateli Kultury Krakowa – projektu adresowanego do  nauczycieli, 
animatorów kultury, pracowników instytucji kulturalnych i innych osób, który miał na 
celu wymianę doświadczeń, koncepcji i budowanie porozumienia na gruncie edukacji. 

W czasopiśmie „MOCAK Forum” powstał dział poświęcony edukacji kulturalnej. 
Do jego tworzenia zapraszamy młodych artystów, którzy specjalnie dla nas projektują 
wkładki edukacyjne. 

Wydaliśmy pierwszą publikację edukacyjną MOCAK-u. Nosi ona tytuł Do-rysowania! 
Zapraszamy w niej młodzież i dorosłych do poznawania sztuki współczesnej oraz two-
rzenia. Powstał specjalny program stażów dla studentów kierunków artystycznych, 
podczas którego we współpracy z Muzeum tworzą oni materiały edukacyjne, bezpłatnie 
udostępniane później na naszej stronie internetowej.

W ciągu ostatniego roku w działania edukacyjne MOCAK-u zaangażowało się kil-
kudziesięciu artystów reprezentujących różne pokolenia. W efekcie niektórych projek-
tów powstały dzieła sztuki. 

Naszą ambicją jest zmiana sposobu myślenia o sztuce, budowanie pomostu pomię-
dzy twórcami a społeczeństwem, tworzenie wspólnoty otwartej na zmianę, gotowej do 
badania sztuki współczesnej i korzystania z niej. 

Destination: Art! Kierujemy na sztukę!
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Strategia 
edukacyjna 
MOCAK-u
MOCAK 
Educational 
Strategy
ELŻBIETA SALA

Lekcja muzealna w MOCAK-u, 28 września 2012
Museum lesson at MOCAK, 28 September 2012
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Strategic Aims

1.  The starting point for deciding on the principles adopted by the Museum was not 
the question ‘What kind of education?’ but ‘What kind of culture?’. It is a strategic 
aim of MOCAK to change the status of contemporary visual art in Poland so as to 
enable it to acquire the rank of an important voice in key public debates; one which 
cannot be ignored. In order to achieve this aim, MOCAK intends to initiate and 
support activities which will lead to the creation of new art audiences. 

2.  The educational activities of the Museum will popularise the idea of a society open 
to art, will aim to trigger a debate about the social standing of artists and encourage 
collecting the works of young artists. 

The Specifics of the Educational Activities

1. MOCAK intends to facilitate for spectators active encounters with both 
contemporary art and its creators, as well as with collectors, commentators and 
those responsible for art documentation or exhibitions. 

2.  The educational projects of the Museum will be carried out in co-operation with 
artists, local communities, critics, curators, exhibition co-ordinators, students 
and pupils. The projects will aim to enable the participants to share experiences 
and acquire the tools indispensable for a multidimensional exploration of the 
world of art. 

3. The target audiences will be members of a full gamut of age groups (nursery 
school, primary school, lycée and other secondary school pupils, students, adults, 
the middle-aged and the retired) as well as distinct social groups (the disabled, 
those involved in education, secondary school teachers and university lecturers, 
residents of small towns and members of various groups discriminated against). 

4.  MOCAK will tailor its activities to the needs and expectations of particular groups, 
and also carry out projects directed at various age groups and various social groups.

Cele strategiczne

1.  Punktem wyjścia dla przyjętych przez Muzeum założeń nie było pytanie: „Jaka 
edukacja?”, lecz: „Jaka kultura?”. Strategicznym celem polityki edukacyjnej 
 MOCAK-u jest zmiana statusu współczesnej sztuki wizualnej w Polsce, tak by zy-
skała ona rangę ważnego i niedającego się przemilczeć głosu w kluczowych deba-
tach publicznych. Aby to osiągnąć, MOCAK zamierza inicjować i wspierać działania 
prowadzące do stworzenia nowej grupy odbiorców.

2.  Działania edukacyjne Muzeum będą upowszechniały ideę społeczeństwa otwar-
tego na sztukę, inicjowały debatę dotyczącą pozycji społecznej artystów, a także 
zachęcały do kolekcjonowania dzieł młodych twórców. 

Specyfika działań edukacyjnych

1.  MOCAK zamierza umożliwiać odbiorcom aktywne spotkanie zarówno ze sztuką 
współczesną, jak i z jej twórcami, kolekcjonerami, komentatorami, osobami odpo-
wiadającymi za jej dokumentację czy wystawianie. 

2.  Projekty edukacyjne realizowane przez Muzeum będą powstawały we współpra-
cy z artystami, wspólnotami lokalnymi, krytykami, kuratorami, koordynatorami 
wystaw, studentami, uczniami. Ich bezpośrednim celem jest umożliwianie uczest-
nikom wzajemnego dzielenia się doświadczeniami oraz zdobywania narzędzi nie-
zbędnych do samodzielnego i wielowymiarowego eksplorowania świata sztuki.

3.  Adresatami projektów edukacyjnych będą osoby należące do różnych grup wieko-
wych (przedszkolaki, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, gimnazjaliści, uczniowie 
szkół średnich, studenci, młodzi dorośli, osoby w średnim wieku, seniorzy) oraz spo-
łecznych (osoby niepełnosprawne, edukatorzy, nauczyciele szkolni i akademiccy, 
mieszkańcy mniejszych miejscowości, osoby obciążone różnymi formami ekskluzji).

 4.  MOCAK będzie dostosowywał działania do potrzeb i oczekiwań konkretnych grup, 
a także realizował projekty przeznaczone dla osób w różnym wieku i o zróżnicowa-
nym pochodzeniu społecznym.

Education is not an island, but a part  
of a cultural continent.
Jerome Bruner, Culture of Education

Edukacja nie jest wyspą, lecz stanowi część 
kontynentu kulturowego.

Jerome Bruner, Kultura edukacji
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The Podgórze Project

1.  The residents of Zabłocie, part of Krakow’s Podgórze district, will be the target 
audience for specific educational activities. The Museum will endeavour to secure 
the goodwill of the local community and set out to ensure that this post-industrial 
area, which is included in the plan to revitalise the City of Krakow, becomes 
a contemporary, art-friendly zone. 

2.  The innovative project aims to redefine the local identity so as to ensure 
that the existence and activities of MOCAK become a firm part of this new 
identity.  

3.  The Museum intends to prevent gentrification of Zabłocie and to contribute to the 
integration of the area’s past and present; a present on which contemporary art has 
made its mark. 

Projekt Podgórze

1.  Adresatami szczególnych działań edukacyjnych będą mieszkańcy Zabłocia, ob-
szaru położonego w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Muzeum będzie starało się 
pozyskać życzliwość mieszkańców, dążąc do tego, by pofabryczny, objęty planem 
rewitalizacji obszar stał się miejscem przyjaznym sztuce współczesnej. 

2.  Celem nowatorskiego projektu jest redefinicja tożsamości lokalnej, tak aby istnie-
nie i działalność MOCAK-u stały się jej ważnymi elementami. 

3.  Muzeum zamierza przeciwdziałać gentryfikacji Zabłocia, przyczyniając się do zin-
tegrowania pamięci o przeszłości obszaru ze sztuką współczesną naznaczoną teraź-
niejszością. 

Spacer po Lipowej (1), 12 sierpnia 2012
Walking along Lipowa (1), 12 August 2012

Mikołaj Rejs, You Said You Could Let It Go, 2011, 
mural; Drogi do wolności, 21 sierpnia 2011

Mikołaj Rejs, You Said You Could Let It Go, 2011, 
mural; Roads to Freedom, 21 August 2011



MOCAK Educational Strategy Strategia edukacyjna MOCAK-u    

1716

Educating the Education and the Publication Activity

1.  The Museum aims to raise the quality of cultural education in Poland. To aid the 
process, it will become a platform enabling Polish and international educators to 
swap experiences. 

2.  MOCAK is planning to organise workshops and conferences targeted at those who 
work or intend to work in a specific area. These sessions will culminate in the 
presentation of the material gathered both in electronic and traditional form. 

3.  Each year, the Museum intends to publish critical material related to the presented 
projects. 

4.  MOCAK publications will also cover the production and translation of publications 
tailor-made for the needs of specific groups, including the youngest. 

       

Edukacja edukacji i działalność wydawnicza

1.  Muzeum będzie dążyło do podniesienia jakości edukacji kulturalnej w Polsce. 
W tym celu stanie się platformą spotkań umożliwiającą polskim i zagranicznym 
edukatorkom i edukatorom dzielenie się doświadczeniami.

2. MOCAK planuje organizowanie warsztatów oraz konferencji przeznaczonych dla 
osób działających bądź planujących rozpoczęcie działania w omawianym obszarze. 
Efektem tych spotkań będzie prezentacja zgromadzonego materiału w formie elek-
tronicznej i tradycyjnej. 

3.  Muzeum zamierza co roku wydawać krytyczne publikacje poświęcone zrealizowa-
nym projektom. 

4.  Działalność wydawnicza będzie obejmowała również tworzenie bądź tłumaczenie 
publikacji dostosowanych do potrzeb różnych grup, w tym najmłodszych odbior-
ców sztuki.

Dziecięca pracownia książki, Targi Książki dla Dzieci w Krakowie, 1–3 czerwca 2012
Children’s Book Workshop, Children’s Book Fair in Krakow, 1–3 June 2012

Dziecięca pracownia książki, Targi Książki dla Dzieci w Krakowie, 1–3 czerwca 2012
Children’s Book Workshop, Children’s Book Fair in Krakow, 1–3 June 2012
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Museum Without Frontiers

1.  MOCAK’s educational projects will be carried out both on the premises of the 
institution and in nurseries, schools and urban space. 

2.  The Internet will be an important area for the Museum’s activities. MOCAK will 
maintain an educational web site devoted to contemporary art. Apart from the 
documentation of the projects carried out, it will feature articles, interviews with 
artists, multimedia presentations concerning current exhibitions, materials for 
educators and excerpts from MOCAK publications. 

3.  Cyberspace will be one of the venues for the initiation of the debate on the situation 
of contemporary art in Poland and promotion of a society open to art. The voice of 
artists themselves will have a key place in the Museum’s activities. 

Muzeum bez granic

1.  Projekty edukacyjne MOCAK-u będą realizowane nie tylko w budynku instytucji, 
lecz także w przedszkolach, szkołach czy w przestrzeni miejskiej.

2.  Ważnym obszarem działań Muzeum będzie internet. MOCAK zamierza prowadzić 
stronę WWW poświęconą edukacji w zakresie sztuki współczesnej. Poza dokumen-
tacją realizowanych projektów będzie można znaleźć na niej artykuły,  wywiady z ar-
tystami, prezentacje multimedialne dotyczące bieżących ekspozycji, materiały dla 
edukatorów, fragmenty wydawanych przez MOCAK publikacji. 

3.  Przestrzeń wirtualna będzie jednym z obszarów inicjowania debaty dotyczącej 
 sytuacji sztuki współczesnej w Polsce oraz promowania idei społeczeństwa otwar-
tego na sztukę. Dla podejmowanych przez Muzeum działań kluczowy będzie głos 
artystek i artystów.

Dzień Wolnej Sztuki w MOCAK-u!, Kolekcja MOCAK-u, 28 kwietnia 2012
Slow Art Day at MOCAK!, MOCAK Collection, 28 April 2012

Powrót książki, antykwariat Skrypt, 31 marca – 30 czerwca 2012
Return of the Book, Skrypt second-hand bookshop, 31 March – 30 June 2012
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The Local is the Global

1.  To turn into reality a vision of culture whose participants will acknowledge 
contemporary art as an important source of meaning, inspiration and associations 
requires multilateral co-operation. The Museum intends to support the structures 
and initiatives already in existence and to co-operate with institutions, organisations 
and foundations with a similar profile. 

2.  MOCAK plans on becoming a co-ordinator and animating force of local activities. 
It will set out to integrate numerous, diverse Krakow communities as part of its 
building and transformation of contemporary art audiences in Poland.

Lokalne jest globalne

1.  Urzeczywistnienie wizji kultury, której uczestnicy uznają sztukę współczesną za 
ważne źródło znaczeń, inspiracji i odwołań, wymaga współpracy wielu podmio-
tów. Muzeum zamierza wspierać już istniejące struktury i inicjatywy oraz współ-
pracować z instytucjami, organizacjami i fundacjami o podobnym profilu.

2.  MOCAK planuje stać się koordynatorem i animatorem działań lokalnych, inte-
grować liczne i różnorodne środowiska krakowskie w procesie budowania i prze-
kształcania grona odbiorców sztuki współczesnej w Polsce.

Artur Wabik, CMYK, mural, dziedziniec MOCAK-u; Niewydrukowana historia, 18 maja 2012
Artur Wabik, CMYK, mural, MOCAK courtyard; An Unprinted History, 18 May 2012
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Akcje 
społeczno-
-artystyczne
Otwarte projekty 
skierowane do 
wszystkich

Social 
and Artistic 
Projects
Open Projects  
Targeted at AllWyhaftuj się!, MOCAK Café, 1 października 2011

Embroider Yourself!, MOCAK Café, 1 October 2011 
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Embroider Yourself! 
1 October 2011

The artist Monika Drożyńska invited the workshop participants to embroider words 
expressing difficult emotions on fabric that she had prepared just for this purpose. In 
this way, the participants became co-creators of the artist’s work – a huge piece of 
fabric entirely covered in embroidery, where the aggressive and painful words were 
so dense as to become almost illegible. The unconventional embroidery workshops 
attracted both women and men, children and senior citizens. Those not used to 
needlework could count on the artist’s help, and were also supported by other 
participants. At the end, the artist gave the participants small souvenirs – postcards 
with her selected works. 

Wyhaftuj się! 
1 października 2011

Monika Drożyńska zaprosiła uczestników warsztatów do wyhaftowania słów wyraża-
jących trudne emocje na specjalnie przygotowanym przez nią materiale. Tym samym 
uczestnicy stali się współtwórcami pracy artystki – wielkiej tkaniny, która miała 
zostać pokryta w całości haftem, tak aby wypisane na niej agresywne i bolesne słowa 
były niemal nieczytelne. Niekonwencjonalne haftowanie przyciągnęło zarówno kobie-
ty, jak i mężczyzn, dzieci i seniorów. Osobom niewprawnym w robótkach ręcznych 
przyszła z pomocą artystka i inni uczestnicy. Monika Drożyńska wręczyła wszystkim 
upominki w postaci pocztówek przedstawiających jej wybrane prace. 

Uczestnicy projektu w MOCAK Café
Project participants in the MOCAK Café
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Return of the Book 
31 March – 30 June 2012

An educational artistic action carried out in co-operation with the Sól Project and the 
Skrypt second-hand bookshop. In the project, we asked about the life cycle of a book, 
the space in which it functions and the nature of its relationship with the people who 
take care of it. The second-hand bookshop had lent to the organisers several dozen 
books that were considered unattractive, hence retailed at very low prices. The artists 
and participants joined forces in refreshing the books, then returned them to the 
bookshop, where they could be purchased at the same price as before. The event was 
attended by several dozen participants, who revamped over eighty books. 

Powrót książki 
31 marca – 30 czerwca 2012

Akcja edukacyjno-artystyczna realizowana we współpracy z Projektem Sól oraz antykwaria-
tem Skrypt. Projekt stawiał pytania o cykl życia książki, miejsca jej funkcjonowania i istotę 
jej relacji z osobami, które o nią dbają. Współpracujący z Muzeum antykwariat wypożyczył 
organizatorom akcji kilkadziesiąt publikacji postrzeganych jako nieatrakcyjne i sprzeda-
wanych w bardzo niskich cenach. Książki zostały twórczo przetworzone przez artystów 
i uczestników warsztatów, następnie wróciły do antykwariatu, gdzie można je było nabyć 
po cenie sprzed przemiany. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Przetworzono ponad  
80 książek. 

Prace uczestników projektu w Bibliotece MOCAK-u
Works of project participants in the MOCAK library
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Prace uczestników projektu 
Works of project participants
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Slow Art Day at MOCAK! 
28 April 2012

This was the Polish edition of the international museum action Slow Art Day. Its 
aim was to encourage the target audience to develop its relationship with art, as 
research had shown that people devote only eight seconds to each work when visiting 
a museum. Throughout the day, specially trained volunteers engaged the visitors in 
conversations and interactive tasks connected with selected works. The event was 
wrapped up at a meeting in MOCAK’s café, where, over coffee, the participants were 
able to share their impressions of a more laid-back contact with contemporary art.

Dzień Wolnej Sztuki w MOCAK-u! 
28 kwietnia 2012

Pod tą nazwą odbyła się polska edycja międzynarodowej akcji muzealnej Slow Art Day. 
Jej celem było zachęcenie odbiorców do pogłębionego kontaktu ze sztuką. Z badań 
wynika, że zwiedzający przeznaczają na oglądanie jednej pracy w muzeum średnio 
osiem sekund. Tego dnia specjalnie przeszkoleni wolontariusze angażowali zwiedzają-
cych w rozmowę oraz interaktywne zadania związane z wybranymi pracami. Podsu-
mowaniem akcji było spotkanie w kawiarni MOCAK-u, gdzie dzielono się wrażeniami 
ze spokojniejszego oglądania dzieł sztuki współczesnej.

Uczestnicy projektu w Bibliotece Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u
Participants of the project in the Mieczysław Porębski Library at MOCAK

Praca jednego z uczestników projektu na tle instalacji 
Kojiego Kamojiego Teren, 1978/2011, Kolekcja MOCAK-u
Forefront: work by a project participant in the background 
Koji Kamoji’s Terrain, 1978/2011, MOCAK Collection
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An Unprinted History 
18 May 2012

In the 1990s, on the site of today’s Museum of Contemporary Art (to be precise, where 
the MOCAK Café now is) there used to be a polygraphic printing works, run by the 
family of the artist Artur Wabik. The machine room was adjacent to the artist’s first 
studio. The Building A actually occupies the very spot where young people used to 
organise spontaneous artistic meetings to paint in the open air. During the Night at the 
Museums, the visitors joined Artur Wabik in creating a mural that represented a diagram 
of an imaginary printing press. The white line which crossed the wall symbolised a sheet 
of paper in the middle of the printing process. The painters filled the blueprint with 
their own ideas, in the final result creating a work in the four basic printing colours: 
cyan, magenta, yellow and black. The project proved that public space may also become 
a space of personal meanings and memories. It also drew attention to the private and 
industrial history of Zabłocie; of late, a focal point for contemporary art in Krakow. 
Artur Wabik would like the mural to ‘become a kind of homage to the profession of 
polygraphic printing, which is slowly being forgotten’. The work was named CMYK.
  

Niewydrukowana historia 
18 maja 2012 

W latach 90. na terenie dzisiejszego Muzeum Sztuki Współczesnej (dokładnie w jego części 
kawiarnianej) mieścił się zakład poligraficzny prowadzony przez rodzinę artysty Artura 
Wabika. Tuż obok pomieszczenia z maszynami znajdowała się jego pierwsza pracownia. 
Kilkanaście lat temu na obszarze obecnych galerii w budynku A odbywały się plenery arty-
styczne organizowane spontanicznie przez młodych ludzi. Podczas Nocy Muzeów zwiedza-
jący wspólnie z Arturem Wabikiem wykonali mural przedstawiający schemat wyobrażonej 
maszyny drukarskiej. Biała linia biegnąca w poprzek ściany symbolizowała arkusz papieru 
podczas druku. Malujący wypełnili schemat własnymi pomysłami, w efekcie powstała 
praca utrzymana w podstawowych kolorach wykorzystywanych w drukarstwie – cyjanie, 
magencie, żółci i czerni. Projekt pokazał, że miejsce publiczne może być również przestrze-
nią osobistych znaczeń i wspomnień. Zwrócił też uwagę na prywatną oraz przemysłową 
historię Zabłocia, które obecnie zmienia się w krakowskie centrum sztuki współczesnej. 
Artur Wabik chciałby, aby „mural stał się pewnego rodzaju hołdem dla odchodzącej dziś  
w przeszłość profesji, jaką jest poligrafia”.  Praca została zatytułowana CMYK.  

Uczestnicy projektu współtworzący mural Artura Wabika CMYK
Project participants putting in a joint effort on Artur Wabik’s mural CMYK
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reCYCLING 
30 June 2012

As part of this action, we invited the inhabitants of Krakow and surrounding areas 
to paint their bicycles in MOCAK’s courtyard. All participants were also given 
a tour of the Museum’s exhibitions, including Sport in Art. We also prepared various 
presentations about bicycles and a booth in which participants could create their own 
stencils to use in painting their vehicles. The Museum provided all necessary materials 
and technical support. The eco-friendly action designed for the local community 
attracted over 200 people, who now help make our city even more beautiful with their 
creatively adorned bicycles.
Together with this event, we asked artists to send in pictures of themselves on 
bikes. The photos entered in the Cycling Art project were then presented during the 
reCYCLING workshop. We received several dozen – they made for great publicity for 
this  eco-friendly and healthy means of transport.

reCYCLING 
30 czerwca 2012

W ramach tej akcji zaproszono mieszkańców Krakowa i okolic do wspólnego malo-
wania rowerów na dziedzińcu MOCAK-u. Uczestnicy spotkania mogli nieodpłatnie 
zwiedzić ekspozycje w Muzeum, w tym wystawę Sport w sztuce, przygotowano także 
prezentacje na temat rowerów oraz stoisko, na którym można było stworzyć własne 
szablony do malowania jednośladów. Muzeum zapewniło wszystkie materiały i pomoc 
techniczną. Adresowana do społeczności lokalnej proekologiczna akcja zgromadziła 
ponad 200 osób, których wspaniale ozdobione rowery upiększają miasto.
Akcji towarzyszył projekt Cycling Art – zaprzyjaźnieni artyści zostali poproszeni  
o przesyłanie zdjęć, na których jadą na rowerach. Można je było zobaczyć podczas  
akcji. Udało się zgromadzić kilkadziesiąt fotografii promujących ekologiczny i zdrowy 
sposób przemieszczania się.

Uczestnicy projektu na dziedzińcu MOCAK-u
Project participants in the MOCAK courtyard
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Warsztaty  
z artystami 
i kuratorami
Adresowane 
do różnych
grup wiekowych

Workshops 
with Artists 
and Curators
Tailor-made  
for Various  
Age Groups

Mariusz Tarkawian z uczestnikami projektu  
Do-rysowania!, Biblioteka MOCAK-u, 30 kwietnia 2012
Mariusz Tarkawian with the participants of the project 
Go Draw!, MOCAK Library, 30 April 2012
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The Circle of Time – Krakow
28 May and 5 June 2011

The workshops, run by the artist Shinji Ogawa, were attended by children participating 
in the Academy of the Future programme organised by the Wiosna Association. At the 
start of the session, the participants had a chance to talk to the artist and see his works 
presented at the History in Art exhibition. Then, under his supervision, the children, 
divided into two groups, created works depicting an imaginary Krakow of the past and 
of the future. Afterwards, each participant had an opportunity to talk about and be 
photographed with their creation. The artist went on to produce an installation entitled 
The Circle of Time – Krakow, with its central part consisting of the children’s works united 
in one great circle symbolising the wheel of time. The installation was then displayed 
at the History in Art exhibition. On 5 June the children were invited to the opening 
ceremony, where the artist talked about their shared creation. It was the first time that 
MOCAK had organised an educational workshop.

Kraków – koło czasu 
28 maja i 5 czerwca 2011

W warsztatach, prowadzonych przez Shinjiego Ogawę, wzięły udział dzieci uczestniczą-
ce w programie Akademia Przyszłości, przygotowanym przez Stowarzyszenie „Wiosna”. 
Zajęcia rozpoczęły się od spotkania, podczas którego uczestnicy porozmawiali z arty-
stą i obejrzeli jego prace eksponowane na wystawie Historia w sztuce. Następnie dzieci 
zostały podzielone na dwie grupy i pod okiem artysty wykonały prace przedstawiające 
wyobrażony Kraków z przeszłości i przyszłości. Później każdy z uczestników opowiedział 
o swoim dziele i został z nim sfotografowany. Shinji Ogawa wykonał instalację Kraków – 
koło czasu, której część stanowią prace dzieci zespolone w symbolizującą koło czasu 
całość. Praca była eksponowana na wystawie Historia w sztuce. 5 czerwca dzieci zostały 
zaproszone na wernisaż, podczas którego artysta opowiedział im o ich wspólnym dziele. 
Były to pierwsze warsztaty edukacyjne w MOCAK-u.

Shinji Ogawa, Kraków – Koło czasu, instalacja
Shinji Ogawa, The Circle of Time – Krakow, installation

Shinji Ogawa z uczestnikami warsztatów
Shinji Ogawa with project participants
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History of the Comic Strip, History in the Comic Strip 
9 and 10 July 2011

The participants took part in a series of team-building activities and watched 
multimedia presentations prepared by Monika Kozioł about the history of, and history 
in, the comic strip. Afterwards, the artist Agnieszka Piksa showed the children some of 
her works and talked about them. Next, the children worked together to create a series 
of comic strips. The artist divided a sheet of paper into frames and filled in the beginning. 
Then the children passed the drawings to other participants,  resulting in stories that 
were a group effort. The workshop constituted a part of the educational series Her/
My/His/story, organised in collaboration with the Consulate of the United States. It 
accompanied the History in Art exhibition. Its aim was to highlight that the historical 
message is a narrative form capable of being formulated in different ways. The nature of 
the story is shaped by the experiences of the people whose lives are being described and 
the form of the image chosen by the narrator.

Historia komiksu, historia w komiksie 
9 i 10 lipca 2011

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w szeregu zabaw integracyjnych oraz obejrzeli 
prezentację multimedialną na temat historii komiksu i historii w komiksie przygoto-
waną przez Monikę Kozioł. Następnie artystka Agnieszka Piksa opowiedziała dzie-
ciom o swoich pracach i pokazała wybrane z nich. W kolejnej części spotkania dzieci 
wspólnie wykonały serie komiksów. Artystka podzieliła płaszczyznę kartki na kadry 
i zapełniła jeden z nich, następnie dzieci wymieniały się pracami między sobą, wspól-
nie tworząc historie. Warsztaty należały do cyklu edukacyjnego Her/My/His/story, 
organizowanego przez MOCAK we współpracy z Konsulatem Stanów Zjednoczonych. 
Projekt towarzyszył wystawie Historia w sztuce, jego celem było zwrócenie uwagi na 
to, że przekaz historyczny jest rodzajem narracji, którą można formułować na różne 
sposoby. Na charakter opowieści wpływają doświadczenia osób, których przeżycia są 
uwzględniane, oraz forma wyrazu wybrana przez narratora historii.

Dzieci uczestniczące w projekcie, sala audiowizualna MOCAK-u
Children taking part in the project, MOCAK audiovisual hall
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Women’s History, My History 
23 July 2011

The artist Małgorzata Markiewicz led a workshop for grandmothers, mothers and 
daughters. The project accompanied the History in Art exhibition. The creative part of 
the workshop was inspired by a multi-perspective analysis of the stories of women. 
First, the participants were taken on a tailor-made guided tour of the Museum, then 
watched a presentation about the various obstacles that women had to overcome to be 
able to play an active role in the world of art. Next, over a cup of tea or coffee, they had 
a chance to chat to Małgorzata Markiewicz about her personal experience and sources 
of inspiration. To conclude the workshop, the participants recorded their experiences, 
dreams, reflections and hopes on gigantic skirts, creating in this way their visual 
autobiographies. The workshop constituted a part of the educational series Her/My/
His/story, organised in collaboration with the Consulate of the United States. 

Historia kobiet, moja historia 
23 lipca 2011

W zajęciach prowadzonych przez artystkę Małgorzatę Markiewicz wzięły udział babcie 
oraz mamy wraz z córkami. Projekt towarzyszył wystawie Historia w sztuce. Punk-
tem wyjścia twórczych działań warsztatowych była analiza historii kobiet dokonana 
z różnych perspektyw. Najpierw uczestniczki zostały oprowadzone po Muzeum spe-
cjalnie przygotowaną dla nich trasą, następnie obejrzały prezentację dotyczącą drogi, 
jaką musiały odbyć kobiety, by móc aktywnie działać w świecie sztuki. Potem przy 
kawie i herbacie porozmawiały z artystką Małgorzatą Markiewicz o jej inspiracjach 
i osobistych doświadczeniach. Na koniec warsztatów kobiety spisały na olbrzymich 
spódnicach swoje doświadczenia, marzenia, refleksje i nadzieje, tworząc w ten sposób 
wizualne autobiografie. Warsztaty należały do cyklu edukacyjnego Her/My/His/story, 
organizowanego przez MOCAK we współpracy z Konsulatem Stanów Zjednoczonych.

Uczestniczki projektu
Project participants

Małgorzata Markiewicz
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Roads to Freedom 
21 August 2011

During the first part of the workshop, the children and teenagers could meet the most 
unusual toys of the street art world, the ‘Vinyls’. They designed clothes for them and 
together they painted each toy. After the artistic activities, they listened to Iwona 
Wojnarowicz’s talk on Polish and global street art. Then the action moved outside 
MOCAK. The children and teenagers, accompanied by Mikołaj Rejs, went to Kącik 
Street, where, on the wall of the former Wawel sweet factory, they found the artist’s 
unfinished You Said You Could Let It Go mural. Using paint, brushes and paint spray, the 
participants decorated paper kites that were to form an integral part of the graffiti. 
Next, they nailed them onto the wall and attached them to the mural using strings 
and ribbons. Finally, they filled in all the missing elements of Rejs’s sketch. Using 
everyday articles and paint, they coloured in the characters presented in the mural. 
The workshop Roads to Freedom was part of the educational series Her/My/His/story 
organised in collaboration with the Consulate of the United States.

Drogi do wolności 
21 sierpnia 2011

Podczas pierwszej części warsztatów dzieci i młodzież poznały obecne w świecie street 
artu zabawki „winylki”, zaprojektowały dla nich ubrania, a następnie wspólnie poma-
lowały każdą z nich. Po zajęciach plastycznych uczestnicy wysłuchali opowieści Iwony 
Wojnarowicz na temat historii polskiego i światowego street artu. Następnie zajęcia 
przeniosły się poza mury MOCAK-u. Dzieci i młodzież wraz z Mikołajem Rejsem udały się 
na ulicę Kącik, gdzie na ścianie dawnej fabryki słodyczy Wawel czekał na nie niedokoń-
czony przez artystę mural zatytułowany You Said You Could Let It Go. Uczestnicy za pomocą 
farb, pędzli i sprayów ozdobili papierowe latawce, które miały stanowić integralną część 
graffiti. Następnie przybili je do ściany i tasiemkami połączyli z muralem. Na koniec uzu-
pełnili brakujące elementy na rysunku Rejsa. Używając przedmiotów codziennego użytku 
i farb, pomalowali postacie przedstawione na muralu. Warsztaty Drogi do wolności należały 
do cyklu edukacyjnego Her/My/His/story, organizowanego przez MOCAK we współpracy 
z Konsulatem Stanów Zjednoczonych.

Mikołaj Rejs w czasie pracy nad muralem You Said You Could Let It Go
Mikołaj Rejs working on his mural You Said You Could Let It Go

Uczestnicy projektu na tle muralu You Said You Could Let It Go
Project participants in front of the mural You Said You Could Let It Go
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Constitution of My Life; Talking to Ghosts
25 September 2011 and 29 April 2012

The event was attended by senior citizens from the Municipal Cultural Centre in 
Bukowno, which participates in the Open University programme. The meeting 
started with a presentation of selected works from the Collection and from MOCAK’s 
temporary exhibitions. Then the participants had an opportunity to meet Marek 
Chlanda, who talked about his artwork series Beatifications, devoted to various 
personalities of the world of art, philosophy and theatre. As a follow-up event, 
the workshop participants came to MOCAK in April 2012 to see Marek Chlanda’s 
exhibition Transit. This time, they assumed the role of art critics and prepared special 
letters addressed to the artist to express their emotions and comment on his works.

Konstytucja mojego życia; Rozmowy z duchami
25 września 2011 i 19 kwietnia 2012

W projekcie wzięli udział seniorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, realizu-
jącego projekt Uniwersytetu Otwartego. Na początku spotkania uczestnicy oglądnęli 
wybrane prace z Kolekcji oraz wystaw czasowych MOCAK-u. Następnie spotkali się 
z artystą Markiem Chlandą, który opowiedział o cyklu swoich prac zatytułowanym 
Beatyfikacje, poświęconym różnym osobom ze świata sztuki, filozofii, teatru. Konty-
nuacją wydarzenia był przyjazd uczestników warsztatów na wystawę artysty Tranzyt 
w kwietniu 2012 roku do MOCAK-u. Tym razem uczestnicy zmienili się w krytyków 
sztuki i przygotowali specjalne listy do Marka Chlandy, wyrażające ich odczucia doty-
czące jego prac.

Marek Chlanda z uczestnikami projektu
Marek Chlanda with project participants

Uczestnicy projektu w MOCAK Café
Project participants in the MOCAK Café
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History Can Be Broken Down into Images Rather then Stories 
2 October 2011

At the start of the session, Iwona Wojnarowicz gave students a tour of MOCAK’s 
exhibitions and discussed the ways in which a narrative can be constructed through 
image. Afterwards, the students met Bartosz Kokosiński, a painter and graduate of the 
Academy of Fine Arts in Krakow. The artist talked about the concept of image in his 
own art and about his inspirations when creating abstract works, while  participants 
shared their ideas and came up with titles for their own productions. Next, they 
 translated their stories into abstract paintings. The MOCAK hallway became the space 
in which those taking part in the workshop presented their personal stories.

Uczestnicy projektu w holu MOCAK-u
Project participants in the MOCAK foyer

Historia rozpada się na obrazy, nie na opowieści 
2 października 2011

Na początku tego spotkania studenci zostali oprowadzeni przez Iwonę Wojnarowicz po 
wystawach MOCAK-u. Wspólnie zastanawiali się nad sposobem budowania narracji  
za pomocą obrazu. Następnie uczestnicy spotkali się z Bartoszem Kokosińskim – 
malarzem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta opowiedział 
o koncepcji obrazu w swojej twórczości oraz o własnych inspiracjach w tworzeniu 
abstrakcji. Dzieląc się swoimi pomysłami z artystą, uczestnicy stworzyli tytuły swoich 
prac, a następnie przełożyli swoje historie na abstrakcyjne obrazy. Hol MOCAK-u stał 
się przestrzenią, w której za pomocą koloru zamanifestowały się osobiste opowieści 
uczestników warsztatów.
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The Opposite Pole of Society 
18 January 2012

The project was based on the exhibition Viennese Actionism: The Opposite Pole of Society 
led by the curator Stanisław Ruksza and Elżbieta Sala, with the participation of students 
from a host of university programmes, usually non-art- based. In the first part of the 
workshops, the participants used special boards to create collages expressing their 
fantasies, associations and ideas connected with Vienna. They could use an array of 
contemporary leaflets, magazines, postcards and museum publications presenting 
the Austrian capital. Afterwards, they went to the gallery, where Stanisław Ruksza 
explained the concept of the exhibition and discussed selected works of the Actionists. 
During their visit, the students had to write on their boards ten words expressing 
their impressions and emotions connected with the works they had seen. Next, the 
participants described a piece of their choosing on the other side of their boards, 
drawing their inspiration from quotations from the catalogue, interviews, fragments 
of Austrian literature and the curatorial text. Their creations integrated the modern 
image of Vienna with what used to be its integral, reverse side – the Actionist art. 
After everyone had presented and described their collage and impressions from the 
exhibitions, the participants met at the café, where they discussed what the notion of 
the opposite pole of society meant to them. 

Przeciwny biegun społeczeństwa 
18 stycznia 2012

Projekt bazował na wystawie Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa. Zajęcia 
prowadzili kurator wystawy Stanisław Ruksza oraz Elżbieta Sala. Wzięli w nich udział 
studenci różnych, w większości niezwiązanych ze sztuką, kierunków. Podczas pierwszej 
części spotkania uczestnicy tworzyli kolaże na specjalnie przygotowanych planszach. Wy-
rażały one ich wyobrażenia, fantazje oraz skojarzenia związane z Wiedniem. Do dyspozycji 
były wydawane współcześnie ulotki, pisma, pocztówki, publikacje muzealne dotyczące 
stolicy Austrii. Następnie razem ze swoimi pracami uczestnicy udali się na ekspozycję, 
gdzie Stanisław Ruksza przedstawił koncepcję wystawy i opowiedział o wybranych 
pracach akcjonistów. W trakcie zwiedzania studenci dopisywali na swoich planszach po 
dziesięć słów wyrażających ich wrażenia i emocje związane z oglądanymi pracami. W ko-
lejnej części spotkania uczestnicy tworzyli opis jednego z wybranych przez siebie dzieł 
na rewersie swojej planszy. Inspiracje stanowiły cytaty z katalogu wystawy, wywiady, 
wyimki z literatury austriackiej, tekst kuratorski wystawy. W ten sposób powstały prace 
integrujące współczesne wyobrażenia na temat Wiednia z tym, co stanowiło niegdyś jego 
rewers – ze sztuką akcjonistów. Kiedy każdy przedstawił i opisał swój kolaż oraz wrażenia 
towarzyszące mu podczas oglądania wystawy, uczestnicy spotkali się w kawiarni, gdzie 
dyskutowali o tym, co dla nich stanowi przeciwny biegun społeczeństwa.

                                                                     

Stanisław Ruksza z uczestnikami projektu w przestrzeni wystawy 
Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa
Stanisław Ruksza with project participants in the space 
of the exhibition Viennese Actionism: The Opposite Pole of Society  

Uczestnicy projektu w Bibliotece MOCAK-u
Project participants in the MOCAK Library
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Go Draw!  
30 April 2012

The workshop was attended by students and pupils from an art school. At the 
beginning, the artist Mariusz Tarkawian, who had participated in the exhibition 
entitled Comics: Urban Myths, talked about his art and presented his drawings. Then, 
the Beta Gallery was transformed into a comic book studio. The participants decorated 
the walls with their own creations and remade the artist’s large-scale comic strip, 
adding certain elements, filling out contours and adjusting the main storyline. The 
workshop was summed up in an interactive educational publication entitled Go Draw!, 
which documented the process of creating a comic strip and provided an account of 
the meeting. The publication also contains an interview with the artist, talking about 
contemporary education.

Do-rysowania! 
30 kwietnia 2012

W warsztatach uczestniczyli uczniowie liceum plastycznego oraz studenci. Na począt-
ku spotkania artysta Mariusz Tarkawian, biorący udział w wystawie Komiks. Legendy 
miejskie, opowiedział uczestnikom o własnej twórczości oraz pokazał swoje rysunki. 
Następnie przestrzeń Galerii Beta zmieniła się w pracownię komiksu. Na ścianach 
pomieszczenia uczestnicy wykonali własne prace oraz twórczo przerabiali wielkofor-
matowy komiks artysty, dorysowując, wypełniając i przekształcając zawartą w nim 
historię. Efektem warsztatów jest interaktywna publikacja edukacyjna Do-rysowania!, 
dokumentująca proces tworzenia komiksu przez artystę i relacjonująca warsztaty. 
Można w niej także przeczytać rozmowę z twórcą na temat współczesnej edukacji. 

Mariusz Tarkawian z uczestnikami projektu
Mariusz Tarkawian with project participants

Mariusz Tarkawian i uczestnicy projektu w przestrzeni wystawy Komiks. Legendy miejskie
Mariusz Tarkawian and project participants in the space of the exhibition Comics: Urban Myths
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The Parade of Bodybuilders 
22 August 2012

The project was inspired by Justyna Koeke’s performance Showing Muscles, which took 
place on the 18th May, at the opening of the exhibition Sport in Art. During the session, 
the children viewed selected works from the exhibition Sport in Art and a film from 
Koeke’s performance. Next, they set about making their own bodybuilders’ costumes, 
using old tights, sponges, cardboard, cotton wool or any other material that came to 
hand. Justyna Koeke took part in the project and she gave the youngsters useful hints 
on the suitable postures to adopt so as to display the body to its advantage. The work-
shop culminated with a colourful parade of smiling bodybuilders marching across the 
Museum’s courtyard.

Pochód siłaczy  
22 sierpnia 2012

Projekt został zainspirowany performansem Justyny Koeke – Showing Muscles, który 
odbył się 18 maja, w trakcie otwarcia wystawy Sport w sztuce. Podczas zajęć dzieci  zo-
baczyły wybrane prace na wystawie, jak również obejrzały film z wernisażu. Następnie 
z kolorowych rajstop, gąbek, tektury, waty i innych materiałów stworzyły przebrania 
kulturystów. W projekcie wzięła udział Justyna Koeke, która nauczyła uczestników 
wykonywania odpowiednich póz pozwalających na właściwe zaprezentowanie syl-
wetki. Na zakończenie wydarzenia barwny korowód uśmiechniętych siłaczy przeszedł 
przez dziedziniec Muzeum. 

Justyna Koeke i dzieci uczestniczące w projekcie,
dziedziniec MOCAK-u
Justyna Koeke and the children taking part in the project, 
MOCAK courtyard
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Małgorzata Felger podczas wykonywania 
swojej pracy Bariery w technice GPS art
Małgorzata Felger working on her Barriers, GPS art 
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The Podgórze Project 

This is a long-term project for the local community in Podgórze, run in co-operation 
with artists, non-governmental organisations and cultural institutions. Its aim was to 
create a bridge between the historic identity of the district and its modern functions, 
as well as to build a special relationship with the local community, so that the Museum 
could contribute to its quality of life. MOCAK’s goal has been to ensure that the  
post-industrial area, encompassed by a revitalisation programme, will be transformed 
into a place that is friendly to contemporary art. 

Projekt Podgórze 

Jest to wieloletni projekt skierowany do społeczności krakowskiej dzielnicy Podgórze, 
tworzony we współpracy z artystami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
kultury. Miał na celu stworzenie pomostu między historyczną tożsamością dzielnicy 
a jej nowymi funkcjami oraz zbudowanie szczególnej więzi z mieszkańcami, tak aby 
Muzeum istotnie poprawiło jakość ich życia, aby pofabryczny, objęty programem 
rewitalizacji obszar stał się przestrzenią przyjazną sztuce współczesnej. 

                                                                                                       

Pocztówka wykonana podczas warsztatów Pozdrowienia z Podgórza, 24 września 2011
A postcard produced during the workshop Greetings from Podgórze, 24 September 2011

Arek Pasożyt z uczestnikami projektu Spacer po Lipowej (2), 29 września 2012
Arek the Parasite with participants of the project Walking along Lipowa (2), 29 September 2012
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Spring in the City! 
11 March 2012

The project Spring in the City! accompanied the Comics: Urban Myths exhibition and was 
prepared especially for the pupils from Krakow’s Wiosna Association. The goal was to 
look at the urban space through the eyes of its youngest users. In the first warm-up 
session, the children talked about our perfect houses and their surroundings. These 
dreams were then visualised in the form of art works. The children could use plastic 
bottles, boxes or cardboard in order to produce 3D constructions, which were then put 
together to create a mock-up of a city. This was placed in the exhibition area, where 
the curator Monika Kozioł discussed the city narratives produced by young artists.

Wiosna w mieście! 
11 marca 2012

Projekt Wiosna w mieście! towarzyszył wystawie Komiks. Legendy miejskie i został 
przygotowany dla podopiecznych krakowskiego Stowarzyszenia „Wiosna”.  
Celem było przyjrzenie się przestrzeni miejskiej oczami jej najmłodszych użytkow-
ników. W pierwszej, integracyjnej części spotkania rozmawiano o wymarzonych 
domach i ich otoczeniu. Marzenia zostały zwizualizowane w postaci prac plastycz-
nych. Wykorzystując materiały takie jak plastikowe butelki, pudełka, tektury itp., 
uczestniczki wykonały przestrzenne prace, które po zestawieniu razem stworzyły 
instalację w formie makiety miasta. Została ona umieszczona w przestrzeni wysta-
wy, gdzie kuratorka Monika Kozioł opowiedziała o historiach, jakie wokół miasta 
snują młodzi artyści.

                                                                                                       

Uczestniczki projektu w przestrzeni wystawy Komiks. Legendy miejskie
Project participants in the exhibition space of Comics: Urban Myths

Uczestniczki projektu w sali audiowizualnej MOCAK-u
Project participants in the MOCAK audiovisual hall
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An Obstacle Course in Print 
19 May 2012

During the opening of the Sport in Art exhibition, visitors to MOCAK created a mural in 
co-operation with the artist Artur Wabik. Their creation inspired workshops attended 
by children from the after-school club of the Special Education Centre ‘Friends of 
Kornel Makuszynski’ in Krakow, which was soon to be closed. The project consisted 
of two parts. The first workshop took place in the after-school club. In the comfort of 
a familiar space, the girls from the centre were able to discuss what a museum actually 
is, and consider the appearance of the Museum of Contemporary Art in Krakow. They 
were aided by tasks and educational materials inspired by the MOCAK Collection. The 
second part of the project was a visit to the Museum itself. After a tour of the Sport in 
Art exhibition, the participants went out to the courtyard and learned about the story 
of the mural, named CMYK. Using the same four basic colours of printing inks as in 
the mural, the participants decorated a set of boxes, then placed them in front of the 
imaginary printing press painted on the wall. In this way, they created a colourful 
obstacle course, turning MOCAK’s courtyard into a space of sports and fun.

Drukowany tor przeszkód 
19 maja 2012

Podczas otwarcia wystawy Sport w sztuce odwiedzający MOCAK wspólnie z artystą Artu-
rem Wabikiem stworzyli mural. Ta praca stała się inspiracją do zorganizowania warsztatów 
z udziałem dzieci ze świetlicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjaciele Kornela 
Makuszyńskiego” w Krakowie, która wkrótce miała zostać zamknięta. Projekt składał 
się z dwóch części. Pierwszą były zajęcia w świetlicy, gdzie uczennice spędzają czas po 
lekcjach. Uczestniczki projektu, w miejscu dobrze im znanym, mogły się wspólnie zasta-
nowić, czym jest muzeum oraz jak wygląda krakowskie Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Pomocne były zadania i materiały edukacyjne inspirowane Kolekcją MOCAK-u. Drugą 
częścią projektu była wizyta w Muzeum. Obejrzano wystawę Sport w sztuce, a następnie 
na dziedzińcu zapoznano się z historią muralu zatytułowanego CMYK. Wykorzystując 
cztery podstawowe kolory farb drukarskich, te same, w których wykonany był mural, 
uczestniczki pomalowały pudełka, które umieściły przed wyobrażoną maszyną drukar-
ską namalowaną na ścianie. Powstał w ten sposób kolorowy tor przeszkód, a dziedziniec 
Muzeum zamienił się na chwilę w przestrzeń gier i zabaw sportowych.

Uczestniczki projektu na dziedzińcu MOCAK-u
Project participants in the MOCAK courtyard
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The Invisible: Greetings from the Krakow Stronghold! 
May – June 2012

This was an artistic and social project carried out under the auspices of the  
4th Grolsch ArtBoom Festival in Krakow. The campaign raised the question of modern, 
invisible fortifications in Krakow, taking as its protagonists the city’s inhabitants,  
who participated in the workshops devoted to the use of GPS technology in art 
in order to map out the areas of the city that they perceived as strongholds. The 
workshop was  led by Krzysztof Mazur. Elżbieta Sala was the curator of the project.  
For more information visit: www.niewidzialni-niewidzialne.pl

Niewidzialni – niewidzialne  
Pozdrowienia z Twierdzy Kraków!  
maj – czerwiec 2012

Projekt społeczno-artystyczny został zrealizowany w ramach 4. Grolsch ArtBoom Fe-
stival w Krakowie. Akcja stawiała pytanie o istnienie współczesnych, niewidzialnych 
fortyfikacji Krakowa. Głównymi bohaterami projektu byli krakowianie, którzy wzięli 
udział w warsztatach na temat wykorzystania technologii GPS w sztuce, a następnie 
przy jej użyciu zmapowali fragmenty miasta postrzegane przez nich jako twierdze. 
Warsztaty prowadził Krzysztof Mazur, kuratorką projektu była Elżbieta Sala. Więcej 
informacji: www.niewidzialni-niewidzialne.pl

Maria Hawranek, Helena Karniewicz, Iwona Wojnarowicz, 
Rowerowe okopy Krakowa, GPS art
Maria Hawranek, Helena Karniewicz, Iwona Wojnarowicz, 
Krakow’s Cycling Confines, GPS art Renata Kijewska podczas realizowania swojej pracy Park Duchacki w technice GPS art

Renata Kijewska working on her Park Duchacki project, GPS art 
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Walking along Lipowa 
12 August and 29 September 2012

The project aimed to encourage Krakow’s residents to visit the Zabłocie district, 
in which the Museum is situated. Those who came along were able to view 
numerous murals created along the street leading to MOCAK and works such as 
Auschwitzwieliczka by Mirosław Bałka. The inaugural walk, led by Artur Wabik, 
culminated with all the participants being invited to the Museum, where they saw 
the presentation of the interdisciplinary social and art project Zabłocie Station, which 
highlighted the transformation of the district and the role of the individuals who 
create its identity. During the second gathering, the walkers made their own kites, 
which they used to decorate the mural You Said You Could Let It Go by Mikołaj Rejs. They 
also visited the apartment block at No. 7, Traugutta, where the artist Arek the Parasite 
told them about his project I’d Like to Help. 

Spacery po Lipowej 
12 sierpnia i 29 września 2012

Celem projektu było zachęcenie mieszkańców Krakowa do odwiedzania dzielnicy 
Zabłocie, w której zlokalizowane jest Muzeum. Uczestnicy spacerów mieli możliwość 
obejrzenia licznych murali wykonanych w pobliżu ulicy prowadzącej do MOCAK-u 
oraz takich dzieł jak praca Mirosława Bałki Auschwitzwieliczka. Na zakończenie pierw-
szego spaceru, którego przewodnikiem był Artur Wabik, uczestnicy zostali zaproszeni 
do Muzeum, gdzie zobaczyli prezentację interdyscyplinarnego projektu społeczno-
-artystycznego Stacja Zabłocie, zwracającego uwagę na transformację dzielnicy, w tym 
rolę indywidualnych osobowości tworzących jej tożsamość. Podczas drugiego spaceru 
zebrani własnoręcznie przygotowali latawce, którymi ozdobili mural You Said You Could 
Let It Go Mikołaja Rejsa. Odwiedzili także kamienicę na ulicy Traugutta 7, gdzie artysta 
Arek Pasożyt opowiedział im o swoim projekcie Chętnie pomogę. 

Artur Wabik i uczestnicy projektu przed ekomuralem Zabłocie 
(idea: Aleksandra Toborowicz, design: Aleksandra Toborowicz, Artur Wabik)
Artur Wabik and project participants in front of the eco-mural Zabłocie 
(concept: Aleksandra Toborowicz, design: Aleksandra Toborowicz, Artur Wabik)

Artur Wabik z uczestnikami projektu wewnątrz rzeźby Mirosława Bałki Auschwitzwieliczka
Artur Wabik with project participants inside Mirosław Bałka’s sculpture Auschwitzwieliczka
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Internships for art students

This programme is addressed to students from art schools. During the traineeship, 
interns create projects that provide a graphic interpretation of the content of learning 
tasks. These tasks are mainly designed for children, but they should also fulfil  
a more universal function. The main aim of the project is to promote contemporary 
art amongst a young audience, to inspire creativity and to encourage pupils to visit 
cultural institutions. The creations are inspired by the MOCAK Collection.

Staże dla studentów kierunków artystycznych

Program jest skierowany do studentów uczelni artystycznych. Podczas praktyk 
stażyści tworzą projekty będące graficzną interpretacją treści zadań dydaktycznych. 
Zadania adresowane są przede wszystkim do dzieci, ale powinny spełniać bardziej 
uniwersalne cele. Projekt służy przede wszystkim propagowaniu sztuki współczesnej 
wśród młodych odbiorców, pobudzaniu kreatywności i zachęcaniu do odwiedzania 
instytucji kultury. Prace inspirowane są Kolekcją MOCAK-u.

Praca Magdy Sawickiej nawiązująca do Pięciu elementów Piotra Lutyńskiego, 
2012, cyfrowy projekt graficzny
Work by Magda Sawicka, related to Five Elements by Piotr Lutyński, 2012, 
digital graphic project

Praca Magdy Sawickiej nawiązująca do budynku MOCAK-u, 2012, 
cyfrowy projekt graficzny
Work by Magda Sawicka, related to MOCAK building, 2012, 
a digital graphic project
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A Creative Exchange

In conjunction with the Psychiatric and Rehabilitation Ward 7B of the Dr Babiński 
Specialist Hospital in Krakow, MOCAK has organised a series of workshops. The 
Krakow Hospital is famed for its art therapy; it discovers, supports and promotes 
talented individuals. During their visits to the Museum, the patients visit exhibitions 
and create their own works. Thanks to the collaboration of the two institutions, the 
patients are able to explore contemporary art and develop their art interests. A creative 
exchange of ideas takes place between the teams. The project is integrational and 
animative. 

Twórcza wymiana 

MOCAK organizuje cykl warsztatów we współpracy z Oddziałem Psychiatryczno- 
-Rehabilitacyjnym 7B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
Krakowski szpital słynie z terapii sztuką, odkrywa, wspiera i promuje osoby utalen-
towane. Podczas wizyt w Muzeum pacjenci oglądają ekspozycje oraz tworzą swoje 
własne prace.  Dzięki współpracy dwóch instytucji pacjenci mogą poznawać sztu-
kę współczesną i rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. Następuje wymiana 
doświadczeń i pomysłów pomiędzy zespołami. Projekt ma charakter integracyjny 
i animacyjny. 

Prace uczestników warsztatów
Work by workshop participants
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Museum Lessons
Lekcja muzealna w MOCAK-u, Galeria Alfa, 10 lipca 2012
Museum lesson at MOCAK, Alfa Gallery, 10 July 2012
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The Summer at MOCAK
July – August 2011

This was a series of free-of-charge, summer-in-the-city workshops, which allow 
children to enjoy their school holidays in a creative manner. MOCAK’s educational 
events aim at inspiring creative thinking while having lots of fun. The children can 
also learn about contemporary art, painting techniques and items on display in a more 
interesting and fun way than during a normal museum visit. They have a chance to 
create their own, unique works of art, using various techniques and forms. The goal 
of the workshops is to familiarise the young audience both with art and the Museum 
as well as present expert information in a fun, accessible way. The workshops are 
held in various spots around the Museum: in the exhibition space, the library, the 
Bookstore and the Café, as well as in the MOCAK outdoor space. The little ones have 
an opportunity to show their talent for creative expression by, for instance, painting 
an image of the air with crayons, felt-tip pens or watercolours or by making over 
unwanted everyday objects, so that they become works of art. They get to know 
concepts such as contrast, colour relationship and mono-chromatism in art, which 
help them express their own emotions whilst experiencing the universe of art. Each 
workshop session is accompanied by a tour of the current exhibition. 

Lato w MOCAK-u 
lipiec – sierpień 2011

Był to cykl nieodpłatnych zajęć pozwalających dzieciom spędzającym wakacje 
w mieście na twórczy odpoczynek. Zajęcia edukacyjne w MOCAK-u mają za zadanie 
pobudzenie do kreatywnego myślenia w połączeniu ze świetną zabawą. Ponadto dzieci 
mogą poznać sztukę współczesną, techniki malarskie, eksponaty w bardziej ciekawy 
i interesujący sposób niż poprzez zwykłą wizytę w muzeum. Tworzą swoje własne, 
niepowtarzalne dzieła za pomocą różnych technik i form. Warsztaty służą przekazywa-
niu wiedzy o Muzeum i o sztuce. Zajęcia odbywają się w różnych miejscach MOCAK-
-u, zarówno w przestrzeni, gdzie znajduje się ekspozycja, jak i w bibliotece, księgarni, 
kawiarni czy pod gołym niebem – tuż przy wejściu do Muzuem. Dzieci mogą zaprezen-
tować swoją ekspresję twórczą poprzez na przykład namalowanie powietrza kredkami, 
flamastrami czy farbami lub przetworzenie niechcianych przedmiotów codziennego 
użytku, tak aby nadać im status „dzieła sztuki”. Zdobywają wiedzę na temat tego, co 
to jest kontrast, relacja barw czy monochromatyczność w sztuce, i uczą się wyrażać 
własne emocje w kontakcie ze zjawiskami artystycznymi. Każde spotkanie w ramach 
warsztatów wiąże się z zapoznaniem z aktualną wystawą. 

Uczestnicy zajęć na dziedzińcu MOCAK-u, 10 lipca 2012
Children participating in the activities in the MOCAK courtyard, 10 July 2012



Children’s Museum Muzeum Dzieci

7978

What Does a Conservator Do? 
25 August and 24 September 2011

Thanks to this series of workshops, the youngsters had a chance to explore the 
professional secrets of Zofia Kerneder, a contemporary art conservator from MOCAK. 
In her own words, being a conservator means firstly that you really have to get to know 
the work of art in hand: you cannot repair or protect it, if you are not sure how and with 
what materials it was made. Occasionally, the conservator takes part in the creative 
process itself, especially in the case of contemporary art. After a tour of the exhibition, 
the participants had the opportunity to learn how the works from the MOCAK 
Collection had been made and how everyday items, such as irons, jars, graters or knives, 
can be applied in the conservator’s work. They also familiarised themselves with the 
tools used in the restoration process. They could step into the shoes of a conservator, for 
instance by preparing a canvas, specialist glues or reconstructing a damaged item.

Kim jest konserwator? 
25 sierpnia i 24 września 2011

Cykl warsztatów, podczas których dzieci poznały tajniki pracy Zofii Kerneder, 
 konserwatorki dzieł sztuki współczesnej w MOCAK-u. Jak mówi ona sama, bycie 
konserwatorem polega przede wszystkim na poznawaniu dzieła. Żeby móc je naprawić 
albo zabezpieczyć, trzeba wiedzieć, z czego i jak zostało zrobione. Czasem konserwa-
tor bierze udział w procesie powstawania prac artystów, zwłaszcza w przypadku dzieł 
sztuki współczesnej. Uczestnicy, po obejrzeniu wystawy, mogli dowiedzieć się, w jaki 
sposób powstały dzieła znajdujące się w Kolekcji MOCAK-u, w jaki sposób przedmioty, 
którymi posługujemy się na co dzień – żelazko, słoiki, tarki, noże – są wykorzystywane 
w pracach konserwatorskich, a także poznać narzędzia pracy konserwatora. Mieli też 
okazję spróbować swoich sił w roli konserwatorów, przygotowując na przykład płótno 
do malowania obrazu, specjalistyczne kleje bądź rekonstruując uszkodzony obiekt.

Uczestnicy warsztatów w pracowni konserwatorskiej MOCAK-u
Workshop participants in the conservator’s studio, MOCAK

Zofia Kerneder z pracami uczestników warsztatów
Zofia Kerneder with works by workshop participants
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How is a Collection Made?
20 November 2011

The participants were asked to assume the roles of professional art critics – each 
received a list of selected works from the MOCAK Collection, to be evaluated on a scale 
ranging from a sad to a smiling face. During the tour, all those taking part tackled 
more tasks, such as making a sketch of their thoughts or designing a new Krakow 
folk costume (a task inspired by Małgorzata Markiewicz’s EU Textiles exhibition). For 
every task completed correctly, the children received a ‘financial’ reward, paid out 
in an unusual currency – ‘mocaks’. Next, the young critics prepared their own works 
of art. When they had finished, their creations received professional descriptions and 
were put up for auction. The opening bid price for each work was set at 5 mocaks. 
The author of the work on auction had to present it to the audience and encourage 
other children to buy it. The bidding produced huge excitement, with the participants 
passionately competing for the works created by their friends. One of them was 
sold for the record price of 500 mocaks! The transaction was carried out on the spot, 
which allowed the children to enter into various roles: artist, critic and art buyer. The 
workshops were a part of the Museum Open Days.

Jak powstaje kolekcja?
20 listopada 2011

Dzieci miały za zadanie wcielić się w profesjonalnych krytyków sztuki – każde z nich 
otrzymało kartę z listą wybranych dzieł z Kolekcji MOCAK-u, które następnie oce-
niało w skali smutna – uśmiechnięta buzia. Podczas zwiedzania stawiane były przed 
nimi także inne zadania, na przykład narysowanie swoich myśli lub zaprojektowanie 
nowego stroju krakowskiego (ćwiczenie inspirowane wystawą Tkaniny EU Małgorzaty 
Markiewicz). Poprawne wykonanie zadania przynosiło „nagrodę pieniężną” wypłaca-
ną w jedynej w swoim rodzaju walucie – mocakach. Następnie mali krytycy wykonali 
własne prace plastyczne. Gotowe dzieła zostały opatrzone profesjonalnym opisem, 
a następnie wystawione na aukcji. Cena wywoławcza każdej pracy została ustalona na 
pięć mocaków. Autor licytowanej pracy miał za zadanie zaprezentować ją publiczności 
i tym samym zachęcić do kupna. Aukcja wzbudziła ogromne emocje – uczestnicy za-
wzięcie licytowali dzieła swoich koleżanek i kolegów, jedna z prac została sprzedana za 
rekordową sumę 500 mocaków. Transakcji dokonywano od razu, dzięki czemu dzieci 
miały okazję wejść w różne role – artysty, krytyka oraz nabywcy dzieł sztuki. Warszta-
ty odbyły się w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.

„Licytacja” w sali audiowizualnej MOCAK-u
„Auction”, MOCAK audiovisual hall



Children’s Museum Muzeum Dzieci

8382

The House and Garden of My Dreams 
10–15 February 2012

On 10 February, we opened the first-ever exhibition of children’s art at MOCAK, 
presenting 150 works that had received awards or distinctions in The House and Garden 
of My Dreams competition, organised as part of the Małopolska 2011 Architectural 
Education Day. The imagination of the young artists took us on a journey around 
a world full of colourful, unique houses, which grew on trees, drifted in outer space, 
and took the forms of animals, plants or objects. After the opening, the participants 
and their older companions could tour the MOCAK Collection. The exhibition 
had been prepared and designed by MOCAK’s Education Department, whilst the 
competition had been organised by the Małopolska Regional Chamber of Architects, 
the Association of House and Flat Builders and the Krakow branch of the Association 
of Polish Architects. The exhibition was open during the winter holidays.

Dom i ogród moich marzeń 
10–15 lutego 2012

Dziesiątego lutego została otwarta pierwsza wystawa prac dzieci w MOCAK-u. Za-
prezentowano 150 prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Dom i ogród moich 
marzeń, zorganizowanym w ramach Dnia Edukacji Architektonicznej 2011 w Małopolsce. 
Dzięki wyobraźni małych twórców można się było przenieść w świat kolorowych, niety-
powych domów rosnących na drzewach, umieszczonych w kosmosie, przybierających 
kształty zwierząt, roślin czy przedmiotów. Po wernisażu uczestnicy wraz z opiekunami 
mogli zobaczyć Kolekcję MOCAK-u. Za organizację i aranżację wystawy odpowiadał 
Dział Edukacji Muzeum. Organizatorami konkursu były: Małopolska Okręgowa Izba 
Architektów RP, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań oraz Stowarzyszenie 
 Architektów Polskich o/Kraków. Wystawę można było oglądać w czasie ferii zimowych.

Praca Igi, uczestniczki konkursu 
Work by Iga, competition participant

Ekspozycja w holu MOCAK-u
Exhibition, MOCAK foyer
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The Winter Holidays at MOCAK 
10–24 February 2012

This was a series of workshops for children, during which they explored contemporary art 
and developed their creativity by transforming everyday objects into unique pieces of art. 
The goal of the project was to create a creative winter break for children. Each event started 
off with an active tour to get to know the exhibitions, which became a starting point for the 
workshop. During the activities that followed, children made scarves inspired by Monika 
Drożyńska’s Art by the Metre, transforming ordinary winter hats into plants and animals 
(Super Scarves). The workshop Crazy Gloves started off with a tour of the exhibition Comics: 
Urban Myths, during which the participants familiarised themselves with the many differ-
ent ways in which contemporary artists spin urban yarns. During the tour, children took 
part in a lucky dip of second-hand gloves, and went on to imagine the fate of their former 
owners. The workshop culminated in a transformation of the gloves using all sorts of mate-
rials and art techniques. These creative works were then dropped off all over the city, with 
the aim of inspiring brand-new urban legends.

Ferie w MOCAK-u 
10–24 lutego 2012

Był to cykl zajęć, podczas których dzieci poznawały sztukę współczesną i rozwijały 
swoją kreatywność poprzez przetwarzanie przedmiotów codziennego użytku i zmie-
nianie ich w dzieła sztuki. Celem projektu było zorganizowanie dzieciom twórczego 
zimowego wypoczynku. Na każde wydarzenie składało się aktywne poznawanie wys-
taw, co stanowiło punkt wyjścia do działań podczas części warsztatowej. W czasie zajęć 
dzieci wykonały między innymi szaliki inspirowane pracą Moniki Drożyńskiej Sztuka 
na metry, zmieniały zwyczajne zimowe czapki w zwierzęta i rośliny (Szałowe szaliki). 
Warsztaty Zwariowane rękawiczki rozpoczęły się natomiast od zwiedzania wystawy Ko-
miks. Legendy miejskie, w czasie którego uczestnicy zapoznali się z różnymi sposoba-
mi opowiadania o mieście prezentowanymi przez współczesnych artystów. W trakcie 
zwiedzania dzieci losowały rękawiczki i wymyślały historie, jakie mogły przydarzyć się 
ich właścicielom. Ostatnim elementem warsztatów było przetworzenie rękawiczek za 
pomocą rozmaitych materiałów i technik plastycznych. Tak powstałe dzieła były pozo-
stawiane w różnych częściach miasta, inspirując nowe miejskie legendy.

Dzieci uczestniczące w zajęciach, wystawa EVA & ADELE. Artysta = dzieło sztuki
Children taking part in art activities; the exhibition EVA & ADELE: The Artist = A Work of Art

Prace uczestników warsztatów
Work by workshop participants
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Children’s Book Workshop
1–3 June 2012

During the workshop, the children designed colourful letters and placed them on the 
sheets of a two-metre installation prepared especially for this purpose. The workshop 
was inspired by the creative work of Stanisław Dróżdż. The large installation was 
shaped like a book, so that the children could plunge in between the letters, just as 
in the artist’s work entitled In-Between. Another outcome of the project was a book 
which presented the children’s answers to the question ‘What is art?’. As it turns out, 
art is... ‘a colourful mixture’, ‘an artistic mess in my room’, and ‘it’s only art if you 
paint with both your hands!’ This book alludes to Agnieszka Piksa’s comic entitled Art 
is... The workshop was part of the 2nd Children’s Book Fair in Krakow. 

Dziecięca pracownia książki
1–3 czerwca 2012

W trakcie warsztatów dzieci projektowały kolorowe litery, które następnie umieszcza-
ły na kartach specjalnie przygotowanej dwumetrowej instalacji. Zajęcia były inspi-
rowane twórczością Stanisława Dróżdża. W wielkiej książce, tak jak w pracy artysty 
pod tytułem Między, można było „zanurzyć się” między literami. Drugim obiektem 
powstałym w trakcie warsztatów była książka złożona z prac stanowiących odpowie-
dzi dzieci na pytanie „Czym jest sztuka?”. Okazało się, że sztuka to… „kolorowa mik-
stura”, „artystyczny nieład w moim pokoju”, „sztuka jest wtedy, kiedy ktoś maluje 
obiema rękami”. Wspólnie stworzona książka nawiązuje do komiksu Agnieszki Piksy 
Sztuka to… Warsztaty odbyły się podczas 2. Targów Książki dla Dzieci w Krakowie.

Warsztaty na 2. Targach Książki dla 
Dzieci w Krakowie
Workshop at the 2nd Children’s Book 
Fair in Krakow
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Playing with Books
(22 September and 20 October 2012 )

Playing with Books is an interdisciplinary project addressed to children, which 
comprises a series of workshops combining literature and art. At the heart of the 
activities will be books for the youngest audiences. The children will have an 
opportunity to hear interesting stories and see quality illustrations. The accompanying 
art workshop, focused on the themes of the presented books and the illustration 
techniques used, will enrich the offer. The most important objective is to encourage 
active participation in culture, visiting the Museum and reading every day amongst 
the target age group. The sessions will help develop the imagination and art ability of 
the participants.

Zabawy z książką 
(22 września i 20 października 2012)

Zabawy z książką to interdyscyplinarny projekt adresowany do dzieci, tworzy go cykl 
warsztatów literacko-plastycznych. Przedmiotem zajęć są książki dla najmłodszych. 
Dzieci mają możliwość wysłuchania interesujących historii, jak również zobaczenia 
wartościowych ilustracji. Zajęcia wzbogacone są o warsztaty plastyczne związane z te-
matem książek i techniką wykorzystaną przez twórców ilustracji. Najważniejsze cele 
to zachęcenie dzieci do aktywnego uczestniczenia w kulturze, odwiedzania Muzeum 
oraz codziennego czytania. Zajęcia rozwijają wyobraźnię oraz zdolności plastyczne  
uczestników projektu.  

Praca uczestnika zajęć w przestrzeni Zabłocia
A work by a participant in the session, in the urban space of Zabłocie

Czytanie w MOCAK Café
Reading in the MOCAK Café
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Museum Lessons

Museum lessons have been run at MOCAK since July 2011. The programme is targeted at 
schools, nurseries, cultural centres and other education centres. The programme aims to  
make children and young people active recipients of contemporary art. The lessons are 
themed around the MOCAK Collection and relate to contemporary culture and art. Each 
topic is age-group specific, from 5 to 18-year olds. It is possible to tailor a lesson to  
a individual needs of an institution or to propose new topics for lessons.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne odbywają się w MOCAK-u od lipca 2011 roku. Oferta lekcji jest skie-
rowana do szkół, przedszkoli, domów kultury oraz innych placówek edukacyjnych. Ma 
ona na celu włączenie dzieci i młodzieży w grono aktywnych odbiorców sztuki współ-
czesnej. Tematy lekcji opracowane zostały w oparciu o Kolekcję MOCAK-u i nawiązują 
do współczesnej kultury i sztuki. Do każdego tematu jest dobrany przedział wiekowy 
uczestników, od 5 do 18 lat. Istnieje możliwość dostosowania lekcji do indywidualnych 
potrzeb zamawiającego lub stworzenia nowego tematu lekcji. 

Wykład Anny Sulich-Ligi, Kolekcja MOCAK-u, 19 listopada 2012
Lecture by Anna Sulich-Liga, MOCAK Collection, 19 November 2012

Uczestnicy lekcji muzealnej, wystawa Poli Dwurnik Erotyczny 
ogród Apolonii, 10 lipca 2012
Children taking part in a museum lesson; Pola Dwurnik’s exhibition 
Apolonia’s Erotic Garden, 10 July 2012
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Kalendarium 
(28 maja 2011 – 31 grudnia 2012)

Calendar of Events 
(28 May 2011 – 31 December 2012)

Praca uczestnika zajęć Zabawy z książką (1). 
Spacer z Jędrusiem, 22 września 2012
Work by participant of Playing with Books (1). 
Walking with Jędruś workshop, 22 September 2012
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The Circle of Time – Krakow
28 May and 5 June 2011
The first-ever educational 
workshop in MOCAK, led by the 
Japanese artist Shinji Ogawa. 
The Circle of Time - Krakow 
installation was 
created during the workshop.

Children’s Day at MOCAK
1 June 2011
A workshop entitled ‘Become  
a museum custodian and create 
your own collection.’

The Little Ones at MOCAK
28 June 2011
The charges of the Youth Cultural 
Centre at 5, Grunwaldzka 
in Krakow took part in an 
interactive tour of the MOCAK 
Collection.

Diary Pages
5 July 2011
A workshop inspired by Maria 
Michałowska’s work 7 Diary 
Pages from the MOCAK 
collection.

History of the Comic Strip, 
History in the Comic Strip 
9 and 10 July 2011
A workshop with the artist 
Agnieszka Piksa.

Women’s History, My History
23 July 2011
A workshop for grandmothers, 
mothers and daughters, with 
the participation of the artist 
Małgorzata Markiewicz.

Roads to Freedom
21 August 2011
A street-art workshop with the 
artist Mikołaj Rejs. 
Its participants created the You 
Said You Could Let It Go mural at 
Kącik Street in Krakow.

The Museum of Imagination
24 August 2011
A workshop devoted to the idea 
of a museum.

What Does a Conservator Do?
25 August and 24 September 
2011
A workshop with Zofia Kerneder, 
a contemporary art conservator.

Greetings from MOCAK!
30 August 2011
A tour of MOCAK and an 
opportunity to design postcards 
with memories from the 
Museum.

Let’s Talk About Education
September 2011 – June 2012
A series of several dozen free-
entry meetings with students 
of humanities with the aim to 
promote knowledge of cultural 
education issues.

Greetings from Podgórze!
24 September 2011
A workshop held on the occasion 
of the 10th Podgórze Open Days.

Constitution of My Life
25 September 2011
A creative meeting between 
senior citizens from the 
Municipal Cultural Centre in 
Bukowno with the artist Marek 
Chlanda. The workshop was held 
under the national programme 
60+ Culture.

Embroider Yourself!
1 October 2011
A project in which Monika 
Drożyńska asked the participants 
to express their negative 
emotions through embroidery.

History Can Be Broken Down into 
Images Rather than Stories
2 October 2011
A workshop for students with 
the participation of the artist 
Bartosz Kokosiński.

An Adventure with Watercolour
22 October 2011
A painting workshop and an 
opportunity to discover some of 
the Museum’s secrets.

A Zebra in the Museum
29 October 2011
A tour of the MOCAK Collection 
and a workshop devoted to the 
art of collage.

One Work - Many Interpretations
19 November 2011
The workshop provided the 
students of cultural studies at 
the Jagiellonian University with 
the opportunity to explore and 
interpret works from the MOCAK 
Collection.

How is a Collection Made?
20 November 2011
A workshop during which the 
participants could step into 
the shoes of art critics and 
collectors.

In the Labyrinth of Imagination, 
There Lives...
27 November 2011
During this workshop, 
children performed creative 
tasks throughout the MOCAK 
Collection space.

Where Are You, Santa Claus?
6 December 2011
A creative workshop with 
the motto ‘Who could the 
contemporary Santa Claus be? 
Perhaps an artist.’

The Viewer – the Curator: How 
Does an Exhibition Take Shape? 
16 December 2011
A session focused on the work 
of the curator and the exhibition 
co-ordinator.

Super Scarves
17 December 2011
A workshop inspired by Monika 
Drożyńska’s project Art by the Metre.

About the Museum Apart from 
the Museum 
19 December 2011
A workshop for the students 
from the Ignatianum University 
revolving around  issues of 
contemporary art and the 
specific logistics of the Museum.

Kraków – koło czasu
28 maja i 5 czerwca 2011
Pierwsze warsztaty edukacyjne 
w MOCAK-u, poprowadzone 
przez japońskiego artystę 
Shinjiego Ogawę. W trakcie zajęć 
powstała instalacja Kraków – 
koło czasu.

Dzień Dziecka w MOCAK-u
1 czerwca 2011
Warsztaty pod hasłem „Zostań 
muzealnikiem i stwórz własną 
kolekcję”.

Maluchy w MOCAK-u
28 czerwca 2011
Podopieczni Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Grun-
waldzkiej 5 w Krakowie wzięli 
udział w interaktywnym opro-
wadzaniu po wystawie Kolekcji 
MOCAK-u.

Kartki z kalendarza
5 lipca 2011
Warsztaty zainspirowane pracą 
Marii Michałowskiej 7 kartek  
z kalendarza z Kolekcji MOCAK-u.

Historia komiksu, historia 
w komiksie
9 i 10 lipca 2011
Zajęcia z udziałem artystki 
Agnieszki Piksy.

Historia kobiet, moja historia
23 lipca 2011
Warsztaty dla babć, mam 
i córek, z udziałem artystki 
Małgorzaty Markiewicz.

Drogi do wolności
21 sierpnia 2011
Warsztaty street artu z udziałem 
artysty Mikołaja Rejsa. Efektem 
zajęć jest mural You Said You 
Could Let It Go przy ulicy Kącik  
w Krakowie.

Muzeum wyobraźni
24 sierpnia 2011
Warsztaty na temat idei muzeum.

Kim jest konserwator?
25 sierpnia i 24 września 2011
Warsztaty z Zofią Kerneder, 
konserwatorem sztuki współ-
czesnej.

Pozdrowienia z MOCAK-u!
30 sierpnia 2011
Zwiedzanie MOCAK-u połączone 
z projektowaniem pocztówek – 
wspomnień z wizyty w Muzeum.

Porozmawiajmy o edukacji
wrzesień 2011 – czerwiec 2012
Cykl kilkudziesięciu bezpłatnych 
spotkań ze studentami kierun-
ków humanistycznych. Celem 
było przekazywanie wiedzy  
o edukacji kulturalnej.

Pozdrowienia z Podgórza!
24 września 2011
Warsztaty w ramach X Podgór-
skich Dni Otwartych Drzwi.

Konstytucja mojego życia
25 września 2011
Twórcze spotkanie seniorów 
z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Bukownie z artystą Markiem 
Chlandą. Zajęcia związane  
z ogólnopolską akcją 60+ Kultura.

Wyhaftuj się!
1 października 2011
Projekt Moniki Drożyńskiej,  
podczas którego uczestnicy 
wyrażali negatywne emocje, 
haftując.

Historia rozpada się na obrazy, 
nie na opowieści
2 października 2011
Warsztaty dla studentów z udziałem 
artysty Bartosza Kokosińskiego.

Przygoda z akwarelą
22 października 2011
Warsztaty malarskie połączone  
z odkrywaniem tajemnic Muzeum.

Zebra w Muzeum
29 października 2011
Zwiedzanie Kolekcji MOCAK-u po-
łączone z zajęciami plastycznymi 
poświęconymi technice kolażu.

Jedno dzieło – wiele interpretacji
19 listopada 2011
Zajęcia, podczas których 
studenci kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego mieli 
okazję poznać i samodzielnie 
zinterpretować prace z Kolekcji 
MOCAK-u.

Jak powstaje kolekcja?
20 listopada 2011
Warsztaty, których uczestnicy 
wcielili się w kolekcjonerów 
i krytyków sztuki.

W labiryncie wyobraźni miesz-
ka...
27 listopada 2011
W czasie warsztatów dzieci wy-
konały zadania artystyczne  
w przestrzeni Kolekcji MOCAK-u.

Gdzie jesteś, Mikołaju?
6 grudnia 2011
Twórcze zajęcia pod hasłem 
„Kim jest współczesny Mikołaj? 
Być może artystą”.

Odbiorca – kurator.  
Jak powstaje wystawa?
16 grudnia 2011
Zajęcia koncentrowały się wokół 
zagadnienia pracy kuratora  
i koordynatora wystaw.

Szałowe szaliki
17 grudnia 2011
Warsztaty nawiązujące do pro-
jektu Moniki Drożyńskiej Sztuka 
na metry.

O muzeum poza muzeum
19 grudnia 2011
Zajęcia dla studentów Akademii 
Ignatianum dotyczyły zagad-
nienia sztuki współczesnej 
oraz specyfiki funkcjonowania 
muzeum.

20
11

20
11
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Between Image and Word
January 2012
A series of twelve workshops 
organised in co-operation with 
the Children’s University.

The Opposite Pole of Society
18 January 2012
A student workshop with 
Stanisław Ruksza, the curator of 
the exhibition entitled Viennese 
Actionism. The Opposite Pole of 
Society. The participants discussed 
the question of what constituted 
the opposite pole of the modern 
society that they lived in.

The House and Garden  
of My Dreams (1)
10–15 February 2012
A post-competition exhibition 
of children’s works, organised 
as part of 2011 Architectural 
Education Day.

The Materials of Contemporary 
Artists
16 February 2012
A workshop presenting modern 
techniques and materials used 
by artists.

Happy-Go-Lucky Hats
19 February 2012
A workshop during which 
children could re-make their 
winter hats in a creative way.

Portraits Painted with Feeling
21 February 2012
A contemporary portrait
workshop.

Model Patterns
21 February 2012
During this workshop,  
the Museum turned into  
a contemporary design studio.

Crazy Gloves
23 February 2012
A workshop inspired by urban 
myths.

Among Us
11 March 2012
A workshop for people with 
disabilities who attend the 
Special Educational and Didactic 
Unit of St Francis of Assisi in 
Kębło.

Spring in the City!
11 March – 30 June 2012
A workshop devoted to urban 
space, organised in co-operation 
with the Wiosna Association.

Return of the Book
31 March 2012
This workshop, co-organised 
together with the Sól Project, 
accompanied the opening of the 
MOCAK Library and showed its 
participants how art books are 
created.

Crocuses, Primroses, the First 
Spring Vegetables. Pre-school 
Children Welcome Spring!
31 March 2012
Interactive tour of the Museum, 
combined with a workshop, 
where the little ones made 
flowers inspired by the MOCAK 
Collection.

Inter-nationally!
1 April 2012
An English-language educational 
project for students, organised 
in co-operation with the 
Jagiellonian University’s Erasmus 
Student Network. The workshop 
leader was David Grant.

Slow Art Day
28 April 2012
The Polish edition of the 
international campaign that 
encourages people to take their 
time when experiencing art.

Talking to Ghosts
29 April 2012
Senior citizens from the 
Municipal Cultural Centre 
in Bukowno visited Marek 
Chlanda’s Transit exhibition as 
part of the Constitution of My 
Life project.

Go Draw!
30 April 2012
A comic book workshop with 
Mariusz Tarkawian, one of the 
artists presented in the Comics: 
Urban Myths exhibition. This 
creative meeting resulted in an 
art and education publication 
entitled Go Draw!

The Invisible: Greetings from the 
Krakow Stronghold!
May – June 2012
A project organised during the 
4th Grolsch ArtBoom Festival.

An Unprinted History
18 May 2012
This workshop was held during 
the Night of Museums event 
and the opening of MOCAK’s 
new exhibitions. Its participants 
joined the artist Artur Wabik in 
the creation of the CMYK mural.

An Obstacle Course in Print
19 May 2012
A tour of the Sport in Art 
exhibition and a creative 
workshop with the children from 
the day-care centre run by the 
Children’s Friends Society in 
Krakow.

Children’s Book Workshop
1–3 June 2012
A workshop devoted to the 
creation of artistic books, 
organised as part of the Children’s 
Book Studio during the 2nd 
Children’s Book Fair in Krakow.

Pomiędzy słowem a obrazem
styczeń 2012
Cykl 12 warsztatów organizowa-
ny we współpracy z Uniwersyte-
tem Dzieci.

Przeciwny biegun społeczeństwa
18 stycznia 2012
Warsztaty ze Stanisławem 
Rukszą, kuratorem wystawy 
Akcjonizm wiedeński. Przeciwny 
biegun społeczeństwa, adreso-
wane do studentów. Uczestnicy 
zajęć zastanawiali się, co jest 
przeciwnym biegunem społe-
czeństwa, w którym żyją.

Dom i ogród moich marzeń (1)
10–15 lutego 2012
Pokonkursowa wystawa prac 
dzieci w ramach Dnia Edukacji 
Architektonicznej w Małopolsce 
2011.

Materiały współczesnego artysty
16 lutego 2012
Zajęcia prezentujące współczes-
ne techniki i materiały, 
z których korzystają artyści.

Wesołe czapki
19 lutego 2012
Warsztaty, podczas których 
dzieci twórczo przekształcały 
swoje zimowe czapki.

Portrety malowane emocjami
21 lutego 2012
Warsztaty dotyczące współczes-
nego portretu.

Wzorowo
21 lutego 2012
W czasie warsztatów Muzeum 
zmieniło się w pracownię współ-
czesnego wzornictwa.

Zwariowane rękawiczki
23 lutego 2012
Zajęcia inspirowane tematami 
miejskich legend.

Pomiędzy nami
11 marca 2012
Zajęcia dla osób niepełnospraw-
nych ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. 
św. Franciszka z Asyżu w Kęble.

Wiosna w mieście!
11 marca 2012
Warsztaty na temat przestrzeni 
miejskiej zorganizowane we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Wiosna”.

Powrót książki
31 marca – 30 czerwca 2012
Warsztaty tworzenia książek 
artystycznych, współorganizo-
wane z Projektem Sól 
i towarzyszące otwarciu Biblio-
teki MOCAK-u.

Krokusy, pierwiosnki, nowalijki. 
Przedszkolaki witają wiosnę!
31 marca 2012
Aktywne zwiedzanie Muzeum 
połączone z warsztatami, 
podczas których dzieci wykonały 
kwiaty inspirowane Kolekcją 
MOCAK-u.

Między-narodowo!
1 kwietnia 2012
Projekt edukacyjny w języku an-
gielskim dla studentów, realizo-
wany we współpracy z Erasmus 
Student Network Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Warsztaty pro-
wadził David Grant.

Dzień Wolnej Sztuki
28 kwietnia 2012
Polska edycja międzynarodowej 
akcji zwiedzania bez pośpiechu.

Rozmowy z duchami
29 kwietnia 2012
Zwiedzanie wystawy Marka 
Chlandy Tranzyt przez seniorów 
z Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Bukownie w ramach projektu 
Konstytucja mojego życia.

Do-rysowania!
30 kwietnia 2012
Warsztaty tworzenia komiksu  
z udziałem Mariusza Tarkawiana, 
artysty prezentującego swoją pra-
cę na wystawie Komiks. Legendy 
miejskie. Efektem twórczego spo-
tkania jest publikacja artystyczno-
-edukacyjna Do-rysowania!

Niewidzialni – niewidzialne. Po-
zdrowienia z Twierdzy Kraków!
maj – czerwiec 2012
Projekt zrealizowanyw ramach 
4. Grolsch ArtBoom Festival.

Niewydrukowana historia
18 maja 2012
Wspólne wykonanie muralu 
CMYK w MOCAK-u z artystą 
Arturem Wabikiem w trakcie 
otwarcia nowych wystaw oraz 
Nocy Muzeów.

Drukowany tor przeszkód!
19 maja 2012
Zwiedzanie wystawy Sport 
w sztuce oraz twórcze warsztaty 
z udziałem dzieci ze świetlicy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Krakowie.

Dziecięca pracownia książki
1–3 czerwca 2012
Warsztaty z tworzenia książek 
artystycznych w ramach 
Dziecięcej Pracowni Książki dzia-
łającej podczas 2. Targów Książki 
dla Dzieci w Krakowie.

Dzień ze sztuką
3 czerwca 2012
Projekt dla dzieci pracowników 
Grupy Onet.pl SA.

(Po)ruszenie
10 czerwca 2012
Interaktywne zwiedzanie 
wystawy oraz warsztaty, których 
celem było poznanie różnych 
metod przedstawiania dyscyplin 
sportowych i wysiłku fizycznego 
w pracach współczesnych 
artystów prezentowanych na 
wystawie Sport w sztuce.
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A Day with Art
3 June 2012
A project for the children of the 
employees of Grupa Onet.pl SA.

(On the) Move 
10 June 2012
Interactive visit to the exhibition, 
combined with a workshop, 
intended to look at various 
methods of the presentation 
of sports disciplines and 
physical exertion in the works 
of contemporary artists at the 
exhibition Sport in Art.

12 June 2012 
Creative Fusion
Workshops for the employees of the 
HSBC Bank Polska SA, preceded by  
a tour of the exhibition. 

Cultural Education Lab
20 June 2012
A discussion panel held during 
the cultural education meeting 
of the Krakow Citizens of 
Culture.

reCYCLING, or: Let’s Paint Our 
Bicycles in Time for the Start of 
the Holidays!
30 June 2012
A social and art event, which 
provided the participants with 
an opportunity to learn about 
the history of the bicycle in our 
culture and to repaint and adorn 
their own vehicles. 

A Summer Band
17 July 2012
Workshop for children, 
combining a number of creative 
tasks related to the works shown 
at the exhibition Sport in Art.

Walking along Lipowa (1)
12 August 2012
Those who came to the session 
had a chance to see the street 
art attractions of the Zabłocie 
district, in which the Museum is 
situated. The guide was the artist 
Artur Wabik. 

The Parade of Bodybuilders
22 August 2012
The workshop was inspired by the 
performance of the artist Justyna 
Koeke – Showing Muscles, which 
had taken place on the 18th 
May, during the opening of the 
exhibition Sport in Art. 

reCYCLING vol. 2
1 September 2012
The second edition of the action 
reCYCLING. Those taking part had 
a chance to refresh their bikes as 
well as to up their bicycle know-
-how, visit the exhibition Sport 
in Art and test their prowess in 
the Schwinn Cycling marathon. 
The special guest was the street 
art collective Massmix.
 
Nature Protected by Art
20–30 September 2012
Make-an-installation workshop 
for the pre-school age group. 
Through hands-on work, the 
children discovered that it is 
possible to protect nature with 
the help of art. An exhibition of 
the children’s works was a fit 
ending for the project.

Playing with Books (1):  
Walking with Jędruś
22 September 2012
Literature-cum-art children’s 
workshop from the series Playing 
with Books. The session entitled 
Walking with Jędruś was organised 
by MOCAK and the publishers 
Czerwony Konik. 

An Exceptional Team
26 September 2012
A workshop for the children 
from the Association of Special 
Schools No. 2 in Krakow, inspired 
by the exhibition Sport in Art and 
the MOCAK Collection. 

The Museum Full of Secrets
29 September 2012
A workshop for children and 
parents, inspired by the MOCAK 
Collection. 

Walking along Lipowa (2)
29 September 2012
The second event of the series 
aiming to discover the district in 
which MOCAK is situated. First,  
the participants embarked on  
a  mini-project – they made their 
own kites and used them to 
decorate the mural by Mikołaj Rejs 
entitled You Said You Could Let It 
Go. This was followed by meeting 
Arek the Parasite, who talked 
about his project I’d Like to Help.

The Action: 60+ Culture
30 September 2012
A guided tour of the exhibition 
Sport in Art for senior citizens.

Playing with Books (2):  
Where Is the Cake? 
20 October 2012
The second session in the 
children’s series Playing with 
Books – the young audience 
viewed the illustrated story 
Where Is the Cake? by Thé 
Tjong-Khing, as well as reading 
and looking at Aston’s  Stones by 
Lotta Geffenblad. 

Collages (1)
25 October 2012
A workshop for patients of the 
Dr. J. Babiński Specialist Hospital 
in Krakow. 

Viewing with an Ermine
28 October 2012
A guided tour for children of Jiří 
Kolář’s exhibition  A Collage with 
an Ermine, combined with  
a workshop.

Collages (2)
15 November 2012
A workshop for patients of the 
Dr. J. Babiński Specialist Hospital 
in Krakow. 

Warm Collages
18 November 2012
A workshop for children, inspired 
by Jiří Kolář’s exhibition   
A Collage with an Ermine.

Twórcze połączenie
12 czerwca 2012 
Warsztaty dla pracowników 
HSBC Bank Polska SA poprzedzo-
ne zwiedzaniem ekspozycji.

Laboratorium edukacji  
kulturalnej
20 czerwca 2012
Panel dyskusyjny w ramach 
Stolika Edukacji Kulturalnej 
Obywateli Kultury Krakowa.

reCYCLING, czyli wspólne ma-
lowanie rowerów na początek 
wakacji!
30 czerwca 2012
Akcja społeczno-artystyczna, 
której uczestnicy mogli zapo-
znać się z historią roweru jako 
elementu kultury oraz przema-
lować i ozdobić swój jednoślad.

Letnia Orkiestra 
17 lipca 2012
Warsztaty dla dzieci składające 
się z kilku twórczych zadań 
nawiązujących do prac 
pokazywanych na wystawie 
Sport w sztuce.

Spacer po Lipowej (1)
12 sierpnia 2012
W trakcie spotkania uczestnikom 
zostały przybliżone streetartowe 
atrakcje dzielnicy Zabłocie, 
w której zlokalizowane jest 
Muzeum. Przewodnikiem był 
artysta Artur Wabik. 

Pochód siłaczy
22 sierpnia 2012
Warsztaty zainspirowane były 
performansem artystki Justyny 
Koeke – Showing muscles, który 
odbył się 18 maja, w trakcie 
otwarcia wystawy Sport w sztuce. 

reCYCLING vol. 2
1 września 2012
Druga odsłona akcji reCYCLING. 
Uczestnicy mieli okazję nie tylko 
odświeżyć swoje jednoślady, ale 
także poszerzyć wiedzę na temat 
rowerów, zwiedzić wystawę 

Sport w sztuce i sprawdzić swoje 
siły w maratonie rowerowym 
Schwinn Cycling. Specjalnym 
gościem był streetartowy 
kolektyw Massmix. 

Natura pod ochroną sztuki
20–30 września 2012
Warsztaty dla przedszkolaków 
z tworzenia instalacji. Poprzez 
tworzenie prac dzieci odkrywały, 
że za pośrednictwem sztuki 
można chronić naturę. 
Zwieńczeniem projektu była 
wystawa prac dzieci.

Zabawy z książką (1).  
Spacer z Jędrusiem
22 września 2012
Warsztaty literacko- 
-artystyczne dla dzieci z książką 
Wojciecha Widłaka Samotny 
Jędruś, zorganizowane przez 
MOCAK i Wydawnictwo 
Czerwony Konik. 

Wyjątkowa drużyna
26 września 2012
Warsztaty dla dzieci z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 2 
w Krakowie, inspirowane 
wystawą Sport w sztuce oraz 
Kolekcją MOCAK-u. 

Muzeum pełne tajemnic
29 września 2012
Warsztaty dla dzieci oraz 
rodziców inspirowane Kolekcją 
MOCAK-u.

Spacer po Lipowej (2)
29 września 2012
Drugie wydarzenie z serii, której 
celem jest odkrywanie dzielnicy 
wokół MOCAK-u. Poprzedziło 
je krótkie zadanie – zebrani 
własnoręcznie przygotowali 
latawce, którymi następnie 
ozdobili mural Mikołaja Rejsa 
You Said You Could Let It Go. 
W drugiej części spotkania Arek 
Pasożyt opowiedział o swoim 
projekcie Chętnie pomogę.

Akcja 60+ Kultura
30 września 2012
Oprowadzanie dla seniorów po 
wystawie Sport w sztuce.

Zabawy z książką (2). Gdzie jest tort? 
20 października 2012
Drugie spotkanie z cyklu Zabawy 
z książką dla dzieci, podczas 
którego oglądano rysunkową 
opowieść Gdzie jest tort? Thé 
Tjong-Khinga oraz czytano 
i oglądano Kamyki Astona Lotty 
Geffenblad. 

Kolażowanie (1)
25 października 2012
Warsztaty dla pacjentów Szpitala 
Specjalistycznego  
im. dr. J. Babińskiego 
w Krakowie.

Zwiedzanie z łasiczką
28 października 2012
Oprowadzanie dla dzieci 
po wystawie Jiříego Kolářa 
Kolaż z łasiczką połączone 
z warsztatami.

Kolażowanie (2)
15 listopada 2012
Warsztaty dla pacjentów Szpitala
Specjalistycznego im. dr.  
J. Babińskiego w Krakowie.

Ciepłe kolaże 
18 listopada 2012
Warsztaty dla dzieci inspirowane 
wystawą Jiříego Kolářa Kolaż 
z łasiczką. 

Pamiątki z wakacji
18 listopada 2012
Wydarzenie towarzyszące 
wystawie Letnicy.

Świat okiem artysty 
25 listopada 2012
Oprowadzanie dla dzieci po 
wystawie Uwolnieni szaleńcy… 
Europejskie festiwale Fluxusu 
1962–1977 połączone 
z warsztatami.
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Tydzień seniora w MOCAK-u
26–30 listopada 2012
Akcja kierowana do organizacji 
i instytucji skupiających 
seniorów lub działających 
na ich rzecz. W dniach od 25 
do 30 listopada prowadzono 
nieodpłatne warsztaty 
i oprowadzania dla seniorów. 

Mikołajki w MOCAK-u
6 grudnia 2012
Oprowadzanie dla rodzin 
z dziećmi po wystawach 
czasowych.

Fabryka wyobraźni 
9 grudnia 2012
Oprowadzanie i warsztaty dla 
dzieci towarzyszące wystawie 
Wojciecha Wilczyka Przestrzenie 
postindustrialne.

Dom i ogród moich marzeń (2)
10 grudnia 2012
Wernisaż pokonkursowej 
wystawy prac dzieci Dom i ogród 
moich marzeń. Organizatorem 
konkursu była Małopolska Izba 
Architektoniczna.

Kolaż dla Mikołaja 
15 grudnia 2012
Projekt dla dzieci pracowników 
CEZ Skawina.

Świąteczna wycinanka 
16 grudnia 2012
Oprowadzanie i warsztaty 
plastyczne dla dzieci 
pracowników Kraków Airport. 

Holiday Souvenirs
18 November 2012
An event accompanying the 
exhibition Holiday Makers.

The World through an Artist’s Eye
25 November 2012
A guided tour for children of the 
exhibition The Lunatics Are on 
the Loose… Fluxus European 
Festivals 1962–1977, combined 
with workshops.

Senior Citizens’ Week at MOCAK
26–30 November 2012
An action aimed at organisations 
and institutions which work with, 
or on behalf of, senior citizens. 
From 25 to 30 November, we will 
run free workshops and guided 
tours for senior citizens. 

Saint Nicholas Day at MOCAK
6 December 2012
Guided tours of the temporary 
exhibitions for children and 
families.

An Imagination Factory
9 December 2012
A guided tour and workshops for 
children to accompany Wojciech 
Wilczyk’s exhibition Post-industrial 
Spaces.

The House and Garden  
of My Dreams (2)
10 December 2012
The opening of the exhibition 
displaying the results of the 
children’s art competition 
The House and Garden of My 
Dreams. The competition was 
organised by the Małopolska Izba 
Architektoniczna.

A Collage for Santa Claus
15 December 2012
A project for the children of the 
employees of CEZ Skawina.

A Holiday Cut-out 
16 December 2012 
Guided tour and art workshop 
for children of the Krakow 
Airport staff.
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Artyści zaangażowani w projekty/ Artists involved in our projects: Marek Chlanda, Monika Drożyń-
ska, David Grant, Justyna Koeke, Bartosz Kokosiński, Małgorzata Markiewicz, MASSMIX, Krzysztof 
Mazur, Shinji Ogawa, Mateusz Okoński,  Arek Pasożyt, Agnieszka Piksa, Mikołaj Rejs, Mariusz Tarka-
wian, Artur Wabik, Michał Zawada 

Artyści biorący udział w projekcie Powrót książki / Artists participating in the Return of the Book 
project: Tomasz Baran, Wioletta Buczak-Warszawa, Marek Chlanda, Maciek Chorąży, Szymon Durek, 
Piotr Filipiuk, David Grant, Justyna Gryglewicz, Irena Kalicka, Anna Maria Karczmarska, Robert 
Kuta, Grupa Kuku Kuku: Katarzyna Kukuła i Agata Kus, Aleksandra Lewandowska, Piotr Lutyński, 
Szymon Jachna, Cecylia Malik, Mikołaj Małek, Tomasz Matejkowski-Marusarz, Dagmara Matuszak, 
Monika Misztal, Grzegorz Mart, Jakub Margasiński, Michał Mroczka, Mateusz Okoński, Agnieszka 
Piksa, Janek Płatek, Maria Prawelska, Mikołaj Rejs, Jakub Rodziński, Marta Sala, Karolina Spyrka, 
Barbara Strykowska, Grzegorz Siembida, Artur Wabik, Sebastian Warszawa, Kuba Woynarowski, 
Katarzyna Wojdyła, Aleksandra Wojciechowska, Zofia Szczęsna

Artyści biorący udział w projekcie Pamiątki z wakacji, na których nie byliśmy / The artists participating 
in the project Souvenirs of the Holiday that We Didn’t Go on: Marlena Biczak, Anna Juszczak, Weronika 
Kasprzyk, Maria Kozakiewicz, Paulina Lichwicka, Dominika Szczałba, Zofia Szczęsna, Szymon Szelc, 
Weronika Tyrpa, Xawery Wolski

Osoby współpracujące z Działem Edukacji / The education department co-operates with: 
Pola Bednarczyk, Anna Bednarska, Marlena Biczak, Oliwia Brzeźniak, Katarzyna Czumko, Hubert 
Gromny, Kamila Jania, Dominika Józefczyk, Tomasz Kaszubski, Zofia Kerneder, Aneta Kopczacka, 
Zofia Kosiba, Aleksandra Kubisztal, Monika Kozioł, Małgorzata Kuśnierz, Paulina Lichwicka, Małgo-
rzata Małysiak, Katarzyna Matlak, Magdalena Mazik, Paulina Medoń-Jagieła, Barbara Mleczek, Mag-
dalena Mróz, Katarzyna Mrugała, Anna Nowacka, Joanna Olesiak, Delfina Piekarska, Anna Portka, 
Aneta Rostkowska, Stanisław Ruksza, Magdalena Sawicka, Katarzyna Sokół, Anna Sulich-Liga, Zofia 
Szczęsna, Katarzyna Wąs, Seweryn Wegenke, Ewa Wojak, Iwona Wojnarowicz, Karolina Żyniewicz

Organizacje, instytucje, inicjatywy współpracujące / Co-operating organisations, institutions, initiatives:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie, antykwariat Skrypt, Centrum Kultury „Ruczaj”, Centrum Kultury „Dworek 
Białoprądnicki”, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, CEZ Polska Sp. z o.o., Szpital Uniwer-
sytecki w Krakowie – Oddział Kliniczny Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – Pododdział 
Leczenia Zaburzeń Psychotycznych C, Dom Kultury „Podgórze”, Dom Kultury „Przegorzały”, Energym 
Fitness Club, Erasmus Student Network Kraków, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzew-
skiego, Grupa Manta, IKEA Kraków, Klub „Amicus”, Klub Kultury „Przegorzały”, Klub Seniora przy 
MOPS w Krakowie, Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, 
MML Miasto Mądrych Ludzi, Obywatele Kultury Krakowa – Stolik Edukacji Kulturalnej, Oddział Okrę-
gowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
„Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego” w Krakowie, Podgórski Klub Seniora, YMCA Polska – Ognisko 
w Krakowie, Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Projekt Sól, Stowarzyszenie PODGORZE.PL, Stowarzysze-
nie „U Siemachy”, Stowarzyszenie „Wiosna”, Uniwersytet Dzieci, Szpital Specjalistyczny im. dr.  
J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie – Oddział 7B, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo Czerwony Konik,  
Wydawnictwo EneDueRabe, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie

Elżbieta Sala (sala@mocak.pl) – kierowniczka Działu Edukacji, psycholożka. 
Absolwentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, doktorantka na Wydziale Filozoficznym UJ. Redaktorka „MOCAK 
Forum”.

Elżbieta Sala – manager of the Education Department, psychologist. Graduate of 
the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University and graduate of politics 
of the University of Rzeszów. Postgraduate student at the Faculty of Philosophy of 
the JU. Editor of MOCAK Forum. 

Maria Wegenke (wegenke@mocak.pl) – specjalistka do spraw edukacji. Absol-
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