
Dobra praktyka60

Meritum nr 2 (13) / 2009

Edukacja poprzez 
dzia anie

Piotr Wiernikowski 

Wszystko zacz! o si! 26 czerwca 1987 roku, kiedy 
to kilkunastu ludzi powo a o do "ycia Fundacj! 
Pomocy Ludziom Niepe nosprawnym. W nied u-
gim czasie powsta y takie placówki, jak: Szko a 
Podstawowa Niepubliczna, Gimnazjum Niepub-
liczne, O#rodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Te-
rapeutyczny (dzisiaj szko a specjalna przysposa-
biaj$ca do pracy), Warsztaty Terapii Zaj!ciowej. 
Wszystkie te placówki oferowa y pomoc dzieciom 
i m odzie"y niepe nosprawnej z Warszawy i okolic. 

Jedn$ z form pomocy proponowan$ przez O#ro-
dek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 
by y ró"norodne zaj!cia fakultatywne. Te, które 
przyczyni y si! do powstania zespo u, to spotkania 
w ramach muzykoterapii. Najpierw podczas zaj!% 

g ównie wspólnie #piewali#my popularne piosen-
ki, najcz!#ciej ulubionych polskich wykonawców. 
Po pewnym czasie zacz!li#my instrumentalizowa% 
te utwory, tworz$c w asne interpretacje. Muzyko-
wanie nadal ogranicza o si! przede wszystkim do 
nauki tekstów piosenek oraz do harmonizowa-
nia proponowanych utworów na keyboard i gi-
tar!. To jednak nie by o tym, co teraz nazywamy 
muzyk$. Powstawa y etiudy muzyczne o bardzo 
prostych formach, gdzie instrumentarium Orfa, 
klawisze i gitara wystarcza y za ca $ orkiestr!. Naj-
wa"niejsze by o to, "e repertuar dobierany by  
przez samych uczestników zaj!%. Zaj!cia cieszy y 
si! olbrzymi$ popularno#ci$, skupia y coraz wi!k-
sz$ liczb! uczestników. Zacz!to wi!c zaprasza% nas 
na ró"nego rodzaju uroczysto#ci wewn$trzfunda-
cyjne. Ukoronowaniem naszych stara& by o nada-
nie naszej grupie oÞ cjalnej nazwy – „To ju" by o”. 
W ci$gu 2 lat wspólnego muzykowania sk ad ze-
spo u ulega  zmianom. Dyrekcja oraz osoby pro-
wadz$ce zaj!cia zadecydowa y o prowadzeniu 
dwóch równoleg ych spotka&, dzi!ki którym do 
"ycia powo ano zespó  Bliss Band. Zmienia y si! 
nasze preferencje dotycz$ce repertuaru. Punk-
tem zwrotnym w historii zespo u by  happening 
zorganizowany przez nas w Klubie Studenckim 
„Karuzela”. Do tego przedsi!wzi!cia przygotowa-
li#my 11 podk adów, wykorzystuj$c ca y ogrom 
sampli – d'wi!ków z orientalnymi brzmieniami 
Indii, Tybetu czy Tuvy. Po raz pierwszy zespó  
zaprezentowa  si! z oryginalnymi instrumentami 
etnicznymi: djembe, rainstick, mis$ tybeta&sk$, 
darabuk$, windbell’s. Wydarzenie to zatytu owali-
#my „November Project – Mystic Art”, co pó'niej 
zosta o przej!te przez zespó  jako jego nazwa. 

Od tego momentu zaczyna si! prawdziwa historia 
grupy November Project. 

November Project – historia pewnego zespo u 
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(aden zespó  nie istnia by, gdyby nie publika, fani, 
zapotrzebowanie na dany repertuaru. I tak te" si! 
sta o w przypadku zespo u November Project. 
Zaczynali#my, daj$c minirecitale, koncerty przed 
publik$ naszej fundacji. Dzisiaj bierzemy udzia  
w bardzo ambitnych projektach, graj$c u boku 
czo owych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny 
muzycznej. 

Do wyst!pów, które zapad y nam najbardziej 
w pami!%, mo"na z pewno#ci$ zaliczy% koncert 
w warszawskiej Sali Kongresowej (2003). Zespó  
zagra  w ramach imprezy „Inny #wiat”, zorgani-
zowanej przez Fundacj! Pomocy Ludziom Nie-
pe nosprawnym. Zetkn!li#my si! wtedy z praw-
dziw$ scen$, scenograÞ $, o#wietleniem, akusty-
k$. Te do#wiadczenia by y bardzo pouczaj$ce dla 
naszego m odego zespo u, korzystamy z nich do 
dzisiaj. W ramach „Innego #wiata” wystawiono 
równie" sztuk! na podstawie indyjskiego eposu 
„Ramayana”, w której zagrali muzycy Novem-
ber Project i Bliss Band przy akompaniamencie 
Yerba Mater. Tego samego roku „Ramayan!” 
wystawiali#my na Mi!dzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym „Malta”.

Innym muzycznym do#wiadczeniem na naszej 
artystycznej drodze by  happening w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, którego opraw! muzyczn$ 
przygotowa  zespó  November Project. Z Akade-
mi$ zwi$zali#my si! podczas koncertów na Festi-
walu Piosenki Studenckiej „Wysypisko”. Odnie#-
li#my tam wiele sukcesów: 2005 – wyró"nienie, 
2006 – I miejsce, 2007 – koncert laureatów. 

Kolejnym punktem zwrotnym naszej dzia al-
no#ci artystycznej by o zaproszenie zespo u do 
wspó pracy przy Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 
(2005-2008). Bezpo#redni kontakt z Ann$ Dymn$ 
oraz Mateuszem Dzieduszyckim (pomys odawc$ 
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki i autorem wie-
lu programów po#wi!conych osobom niepe no-
sprawnym) da  nam nowe do#wiadczenia oraz 
mo"liwo#% zetkni!cia si! z profesjonaln$ produk-
cj$ telewizyjn$, umo"liwi  kontakty z prawdziwy-
mi gwiazdami muzyki oraz aktorami. Tworzyli#my 
opraw! muzyczn$ do pó Þ na ów tego festiwalu 
w )azienkach Królewskich. Jednak prawdziwa 
gratka traÞ  a si! zespo owi w Krakowie, gdzie 
mieli#my mo"liwo#% zagra% na g ównej scenie, za-
mykaj$c pierwszy dzie& festiwalu. By o to ogrom-
ne wyró"nienie, poniewa" dzi!ki fundacji Anny 
Dymnej, która o to zadba a, mogli#my poczu% si! 
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jak prawdziwi arty#ci. Zapewniono nam transport 
do Krakowa, hotel, wy"ywienie i... ga"!. Na to 
w a#nie pracowa  ca y zespó , do tego d$"yli#my. 
To by y dla nas nie tylko niezapomniane wra"e-
nia, ale tak"e nauka dyscypliny, przestrzegania 
ustalonych regu , terminów.

W 2006 roku przy wspó pracy z fundacj$ Awan-
garda rozpocz!li#my prac! nad projektem 
„Awangarda Jamboree”. By a to ju" 2. ods ona 
projektu, podczas której zespó  November Pro-
ject móg  zagra% w warszawskiej Fabryce Trzciny 
z czo ówk$ polskich gwiazd muzyki rozrywkowej 
oraz jazzowej. Do naszych utworów solo zagrali: 
Micha  Urbaniak, Henryk Mi#kiewicz, Andrzej 
Smolik, g osu natomiast u"yczy y Mika i Kasia 
Urbaniak, a tak"e Urszula Dudziak. Koncert oka-
za  si! wielkim sukcesem – zarówno naszym, jak 
i fundacji Awangarda. Kolejny raz udowodnili#my, 
"e z nasz$ muzyk$ potraÞ my stan$% na wysoko#ci 
zadania, a tak"e porozumie% si! pod wzgl!dem ar-
tystycznym z gwiazdami wielkiego formatu. 

W nied ugim czasie implikacj$ wspó pracy 
z Awangard$ by o zaproszenie grupy November 
Project do Urbanator Days (2007), gdzie mogli-
#my jako pe noprawny zespó  wyst$pi% u boku 
takich gwiazd, jak Mika Urbaniak, „Urbanator” 
Micha a Urbaniaka, który na tym koncercie wy-
st$pi  wraz z Ostrym (O.S.T.R.), Tatian$ Okupnik 
i muzykami ze Stanów Zjednoczonych oraz Wiel-
kiej Brytanii. 

Kolejnym bardzo wa"nym wydarzeniem arty-
stycznym w ramach wspó pracy zespo u z fun-
dacj$ Awangarda by  nasz udzia  w plenerze ar-
tystycznym w Luszynie. Dzi!ki niemu mogli#my 
przez tydzie& w pi!knej scenerii parkowo-pa a-
cowej tworzy% muzyk! w bardzo inspiruj$cych 
warunkach. Ukoronowaniem tego pleneru by o 
nagranie pierwszej p yty demo zespo u zatytu o-
wanej „Poci$g rytmu”. Studio Izabelin przyj! o 
nas profesjonalnie jak profesjonalistów. D'wi!ko-
wiec by  wobec nas bardzo cierpliwy, ale tak"e bar-
dzo wymagaj$cy. Nagranie to wspominamy jako 
czas sp!dzony i bardzo pracowicie, i bardzo mi o. 
W maju tego roku fundacja Awangarda zapro-
ponowa a zespo owi wzi!cie udzia u w koncercie 
z okazji 2. rocznicy jej powstania. Dzi!ki temu 
mieli#my mo"liwo#% wyst$pi% z Mik$ Urbaniak, 
Darkiem Bednarkiem, W odkiem Dembowskim 
(Paprodziad – )$ki )an) oraz naszym ulubie&-
cem Mateuszem Pospieszalskim (Voo Voo, YeShe 
2Tm2,3). Zgodzili#my si! z rado#ci$. Koncert by  
wyj$tkowym prze"yciem dla wszystkich. Profesjo-

nalna sala w Hotelu Europejskim, komplet na wi-
downi, zawodowi akustycy, spece od #wiate  i – co 
najwa"niejsze – wspó praca z wybitnymi muzykami. 
To daje nam mnóstwo si y i motywuje do dzia ania. 

Nie wypada te" nie wspomnie% o Festiwalu Cross-
drumming (2007-2009), dzi!ki któremu w 2007 
roku zacz! a si! nasza przygoda z festiwalem sztuki 
perkusyjnej. Do spotkania z dyrektorem festiwalu 
prof. Stanis awem Skoczy&skim dosz o zupe nie 
przypadkowo, przez Internet. To nie przeszkodzi-
 o, aby kilka tygodni pó'niej zagra% ju" na festiwa-
lu obok czo ówki #wiatowej s awy muzyków sztuki 
perkusyjnej. Do jednego z najwi!kszych sukcesów 
zespo u zwi$zanych z tym festiwalem zaliczamy 
wyst!p u boku Hakima Ludima (2008). 

Dzi!ki "yczliwym ludziom i sprzyjaj$cym okolicz-
no#ciom mieli#my tak"e mo"liwo#% wyst$pi% w tym 
roku podczas Juwenaliów SGGW.  

Opowiadaj$c histori! zespo u, chcieli#my pokaza%, 
jak kilkunastu zapale&ców i fascynatów muzyki 
zrealizowa o przy#wiecaj$cy im cel, którym by o 
tworzenie profesjonalnej muzyki, daj$cej rado#% 
zarówno odbiorcom, jak i samym jej twórcom.  
Marzyli#my o stworzeniu zespo u, który b!dzie wy-
st!powa  na deskach scen festiwalowych czy popu-
larnych klubach, bez wzgl!du na to jakie trudno#ci 
czy nawet deÞ cyty maj$ cz onkowie zespo u.

Min! o ju" 5 lat odk$d November Project zacz$  
kroczy% #cie"k$ ku masowemu odbiorcy. Proste 
formy przekszta ca y si! w z o"one, amatorskie 
instrumentarium zamienili#my na profesjonale, 
#rodowiskowe koncerty przeobrazi y si! w otwar-
te prezentacje sceniczne, wsparcie podk adów za-
st$pili#my w asnymi aran"ami. Spotkania kilkorga 
muzykuj$cych uczestników zaj!% muzykotera-
peutycznych przeobrazi y si! w regularne próby. 
Wszystko po to, by udowodni% niedowiarkom, "e 
niepe nosprawno#% nie musi oznacza% wyroku 
i odrzucenia, zaszuß adkowania i deprecjacji. 
Nasz$ krucjat! rozpocz!li#my od przekonania 
rodziców osób niepe nosprawnych, i" warto in-
westowa% w swojego syna/córk!. Pokazali#my, "e 
to co robimy, nie jest czym#, co mo"e o#mieszy%, 
czego trzeba b!dzie si! wstydzi%. Nie by o  atwo, 
ale uda o si!. Teraz przed nami najwa"niejsze 
i najtrudniejsze zadanie – przekona% odbiorc!, "e 
to, co widzi na scenie, nie musi kojarzy% si! tylko 
ze wspó czuciem, nie musi ko&czy% si! tylko na 
postrzeganiu nas jako artystów innej jako#ci. Dla 
nas, specjalistów zajmuj$cych si! prac$ z osobami 
z dysfunkcjami, priorytetem jest, aby integracja 
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spo eczna odbywa a si! w naturalnym #rodowisku. 
Bardzo nobilituj$ce dla zespo u s$ chwile, gdy po 
koncercie podchodz$ do nas ludzie chc$cy pogra-
tulowa% udanego wyst!pu. Czujemy ogromn$ sa-
tysfakcj! wiedz$c, "e to, co us yszeli, przekona o 
ich do naszej muzyki, a co za tym idzie – i do nas. 
To pokazuje, "e nie jeste#my ju" anonimowymi 
grajkami oboj!tnymi publiczno#ci. Jeste#my mu-
zykami. Wszystkich, których uda o nam si! zainte-

resowa% zespo em November Project, zapraszamy 
na www.myspce.com/novemberproject. 

Do zobaczenia na koncertach.

Autor jest terapeut , muzykiem, pracownikiem 
Fundacji Pomocy Ludziom Niepe!nosprawnym, 

prowadzi Warsztaty Terapii Zaj"ciowej

Beata Lewandowska

Program Usamodzielniania Wychowanków 

W pa'dzierniku 2007 roku w Specjalnym O#rodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Lasockiego 
w P ocku oddano do u"ytku nowy budynek dy-
daktyczny wraz z hal$ sportow$. W wyniku tego 
w starym budynku o#rodka zwolni y si! pomiesz-
czenia, m.in. po bibliotece oraz mieszkaniu, z które-
go wyprowadzili si! lokatorzy. Dzi!ki doÞ nansowa-
niu z bud"etu Urz!du Miasta P ocka oraz #rodkom 
pozyskanym od sponsorów pomieszczenia te grun-
townie wyremontowano i wyposa"ono.

Pomys  na ich wykorzystanie by  wynikiem po-
szukiwania sposobów pomocy wychowankom 
o#rodka, którzy borykali si! z problemem braku 
umiej!tno#ci radzenia sobie w doros ym, samo-
dzielnym "yciu. Po opuszczeniu internatu, w któ-
rym m odzie" pod opiek$ wychowawców radzi a 
sobie bardzo dobrze, zdarza o si! cz!sto, "e nasi 
wychowankowie nie potraÞ li samodzielnie funk-
cjonowa% w #rodowisku (np. w mieszkaniach 
chronionych).

Dwa pomieszczenia mieszkalne, ka"de o po-
wierzchni oko o 60 m2, posiadaj$ce kuchni!,  a-
zienk!, pokój i sypialni! wyposa"ono we wszystkie 
sprz!ty i urz$dzenia potrzebne w samodzielnym 
gospodarstwie domowym i oddano do u"ytku in-
ternatu w charakterze pomieszcze& usamodziel-
niaj$cych. Pobyt w nich mia  na celu przygotowa-
nie m odzie"y niepe nosprawnej intelektualnie 
do samodzielnego "ycia. Opracowano Regulamin 
Pobytu w Pomieszczeniach Usamodzielniaj$cych 
Internatu SOSW nr 2 w P ocku oraz Program 
Usamodzielniania Wychowanków.

Od 7 marca 2007 roku rozpocz!to w internacie 
realizacj! Programu Usamodzielniania Wycho-
wanków. Pocz$tkowo realizowany by  on w pracy 
z trzema wychowankami internatu, które zosta y 

wybrane jako osoby rokuj$ce nadziej! na samo-
dzielne funkcjonowanie.

Program realizowany by  przez wychowawców 
w ramach pracy z grup$ oraz przez pedagoga 
i psychologa szkolnego.

Okaza o si!, "e powa"n$ trudno#ci$ w realizacji 
programu terapeutycznego by  brak wychowaw-
cy mog$cego zaj$% si! tylko wyznaczonymi w nim 
celami. Jeden wychowawca nie by  w stanie rea-
lizowa% jednocze#nie programu wychowawczego 
grupy i programu usamodzielniania.

Kolejn$ trudno#ci$ by o zapewnienie wychowan-
kom warunków ca kowitego bezpiecze&stwa. Nie 
by o to mo"liwe w sytuacji, kiedy opiek! nad wy-
chowankami przebywaj$cymi w pomieszczeniach 
usamodzielniaj$cych pe ni  ten sam wychowawca, 
który zajmowa  si! grup$ wychowawcz$. Osoby, 
które realizowa y Program Usamodzielniania 
Wychowanków, musia y zatem wi!ksz$ cz!#% dnia 
sp!dza% z grup$, pod opiek$ jednego wychowawcy 
i tym samym proces ich usamodzielniania znacz-
nie si! wyd u"a .

Dlatego okaza o si! konieczne zatrudnienie wy-
chowawcy w celu zapewnienia opieki wychowaw-
czej m odzie"y zamieszkuj$cej w internacie, ob-
j!tej procesem usamodzielniania. Uda o si! to 
w 2008 roku, kiedy to Urz$d Miasta P ocka wyrazi  
zgod! na zatrudnienie wychowawcy na pe en etat 
w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Pozwoli o to za-
planowa% prac! w pomieszczeniach usamodzielnia-
j$cych internatu cztery dni w tygodniu, od ponie-
dzia ku do czwartku, w godzinach od 1500 do 2100.

W roku szkolnym 2008/2009 procesem usamo-
dzielniania obj!tych zosta o pi!% wychowanek in-


