
Ukraińska szkoła w biurowcu 
opracowanie: Magda Garncarek, inicjatorka akcji „Otwieramy szkoły”


Na początku marca w ramach inicjatywy „Otwieramy szkoły” zaczęliśmy działać na rzecz 
stworzenia w Warszawie przestrzeni edukacyjnej dla dzieci, które musiały uciekać przed wojną.

Pomysł wziął się przede wszystkim z chęci pomocy, a także z kilku obserwacji:


• Szkoły publiczne w największych miastach Polski (a to tu kierują się uchodźcy ze względu na 
możliwości szukania nowej pracy) są często przepełnione, brakuje w nich nauczycieli.  


• Zatłoczone szkoły nie tworzą środowiska, które sprzyjałoby adaptacji czy integracji,  
o skutecznej nauce nie wspominając. Stwarzają za to świetne warunki do chaosu, stresu  
i wzajemnej niechęci, narastających konfliktów.


• W wyniku pandemii zmieniła się sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych - część 
biurowców dysponuje wolnymi przestrzeniami, które można zaadaptować do nowych funkcji. 

Firma IMMOFINANZ, jeden z największych inwestorów na stołecznym rynku biurowym, 
przekazała nam do czasowej dyspozycji całą kondygnację (1240 m2) w swoim budynku biurowym 
myHive Mokotów Two.


Projekt adaptacji przestrzeni przygotowała pracownia XY Studio, wielokrotnie nagradzana za 
realizacje edukacyjne, które pokazują, jak inaczej może wyglądać i działać nowoczesna szkoła. 


Formalnie szkoła w biurowcu jest oddziałem Materynki, małej ukraińskiej szkoły, która od kilku lat 
działa w Warszawie (i która jest filią szkoły w Kijowie). Podlega pod ukraińskie Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, wystawia świadectwa.
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fragment świetlicy, na ścianie mural Marcina Czai i Ani Wardęgi-Czai, fot. Mikołaj Kwieciński



Po co? 

Stworzyliśmy 11 klas dla 200 dzieci.  
To kropla w morzu potrzeb. 


Uchodźcy mają różne pomysły na swoje nowe 
życie, nie wszystkim będzie po drodze z polską 
szkołą (ten wątek nabiera na sile wraz z wiekiem 
uczniów i koniecznością zdawania egzaminów).


W obecnej sytuacji potrzebujemy wielu różnych 
rozwiązań, możliwości wyboru.


Dlatego „naszą” szkołę traktujemy także jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji: jakie rozwiązania 
systemowe powinniśmy podjąć z myślą o nowym roku szkolnym? Dzisiaj w samej Warszawie 
mamy 17 000 ukraińskich dzieci w placówkach edukacyjnych. Według szacunków po wakacjach 
może ich być nawet 100 000. 


Przestrzeń ma znaczenie  
Bardzo zależało nam na jakości przestrzeni. To wątek często pomijany, nie tylko w polskich 
szkołach, tymczasem otoczenie, w którym przebywamy na co dzień ma ogromny wpływ  
na samopoczucie dzieci i nauczycieli, interakcje między nimi, a nawet na zdolności poznawcze. 


Dlatego projekt adaptacji przestrzeni przygotowała i koordynowała - całkowicie charytatywnie -  
pracownia XY Studio, wielokrotnie nagradzana za realizacje (nie tylko) edukacyjne.
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fragment klasy, fot. Martyna Rudnicka

fragment klasy, fot. Martyna Rudnicka



W przypadku szkoły ukraińskiej szczególnie zależało nam na stworzeniu takiej przestrzeni,  
która będzie bezpieczna i przyjazna. Pozwoli dzieciom zbudować od nowa poczucie 
przynależności do „swojego” miejsca. 


Pod tym względem kluczowy jest szacunek dla różnorodności dzieci. Niektóre odpoczywają  
w ruchu, inne wolą bardziej „introwertyczne” kąciki, w których mogą spędzać przerwy w bardzo 
kameralnym gronie. Architekci z myślą o odmiennościach zaprojektowali zarówno otwartą, 
energetyczną świetlicę z piłkarzykami i rowerami stacjonarnymi, jak i zaciszne strefy relaksu 
wyposażone w pufy, fotele, stoliki.


Istotnym elementem w przestrzeni jest sztuka. Sercem szkoły jest 
mural namalowany w świetlicy przez Marcina Czaję i Anię Wardęgę 
- Czaję. 


Dodatkowo, świetni polscy ilustratorzy, między innymi  Katarzyna 
Bogdańska, Magdalena Karpińska, Paweł Mildner przekazali szkole 
prace, które dają i do myślenia, i do wytchnienia. 


Kolektyw projektowy IPE zrobił dla nas świetny labirynt językowy - 
dzieci mogą układać wyrazy w obu językach. Ola Munzar 
podarowała obrazy namalowane specjalnie dla szkoły.
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strefa relaksu, na ścianie praca Magdaleny Karpińskiej, fot. Martyna Rudnicka

labirynt IPE, obrazy Oli Munzar,  
fot. Filip Domaszczyński



Pracowaliśmy według zasady #zerowaste: wykorzystaliśmy to, co dostaliśmy z różnych źródeł. 
Mieliśmy szczęście do ludzi, którzy oferowali nam rozwiązania i meble w dobrym standardzie. 
Architekci z XY Studio dbali o to, żeby skomponować z darowizn spójną całość.


Szkołę tworzy 11 klas (po jednej dla każdego rocznika w systemie ukraińskim), 2 gabinety 
psychologiczne (z konsultacji korzystają także mamy), świetlica, strefy relaksu, pokoje 
administracyjne, łazienki (damskie toalety są wyposażone w skrzyneczki menstruacyjne od Akcji 
Menstruacja).


Pomoc firm i wolontariuszy 
Do inicjatywy dołączyły firmy budowlane i remontowe, które charytatywnie wykonały prace 
adaptacyjne oraz producenci mebli, którzy dostarczyli wyposażenie szkoły. A także prywatne 
firmy, które przekazały środki finansowe na zakup brakujących rzeczy, wynagrodzenie ukraińskich 
nauczycieli, niezbędne ubezpieczenia, etc. 


 z 4 8

fragment korytarza, kolorowe wykładziny z odzysku  
uzupełniają ślady po usuniętych ścianach, fot. Martyna Rudnicka



Przez plac budowy przewinęło się ponad 200 wolontariuszy i wolontariuszek, wśród nich między 
innymi: żołnierz z Peru, studentki i studenci Wydziału Architektury PW; ukraińskie mamy; prezeski, 
dyrektorzy i szeregowi pracownicy korporacji, a także osoby prywatne, które oddały nam swój 
czas, serce i siłę mięśni;), żeby jak najszybciej oddać dzieciom w użytkowanie nową szkołę .  1

Bez ich udziału to nie mogłoby się udać w ciągu zaledwie… 2 miesięcy. 

Pełna lista zaangażowanych darczyńców znajduje się na końcu dokumentu. 

Rekomendacje rozwiązań systemowych  

W miniony piątek uczestniczyliśmy  
w konsultacjach w sprawie edukacji 
ukraińskich dzieci zorganizowanych przez 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Bazując na doświadczeniach ostatnich 
tygodni, podzieliliśmy się rekomendacjami 
dla dalszych rozwiązań systemowych. 

Mamy nadzieję, że zebrane przez Biuro RPO 
pomysły przyczynią się do wypracowania 
przez rząd nowych - oby przemyślanych i 
odpowiedzialnych! - rozwiązań. 


1. WSPIERAJMY EDUKACJĘ W SYSTEMIE UKRAIŃSKIM 
Potrzebujemy silnej Ukrainy, bo słaba Ukraina oznacza silną Rosję, tuż za progiem. Dajmy 
dzieciom ukraińskim wybór, pozwólmy zachować swoją tożsamość. Możliwość kontynuacji nauki 
w swoim systemie to jedno z ważniejszych narzędzi, dzięki któremu będą - kiedy to będzie 
bezpieczne - mogły wrócić i mądrze odbudowywać swój kraj. 


• warto wykorzystywać zasoby, infrastrukturę, która już jest: możemy udostępnić 
Ukraińcom wybrane szkoły w dużych miastach na naukę w systemie ukraińskim na 
drugą zmianę (przynajmniej dla starszych dzieci);


• edukacja ukraińska daje rodzinom wybór, a nauczycielom pracę (w polskich szkołach 
brakuje nauczycieli, za to ukraińscy obecni w Polsce mają bardzo ograniczone 
możliwości pracy w zawodzie);




• wspieranie ukraińskiej edukacji odciąża także polskie, często przepełnione, szkoły.  

W zatłoczonej klasie nie ma warunków do adaptacji, integracji, o skutecznej nauce  
nie wspominając. Przeludniona klasa stwarza za to świetne warunki do chaosu, stresu  
i wzajemnej niechęci, narastających konfliktów;


• nie zgadzajmy się na ustawowe podnoszenie limitów dzieci w klasach. Papier wszystko 
przyjmie, ale bądźmy świadomi konsekwencji: to obniży jakoś edukacji i relacji, a także 
komfort przebywania w szkole;


 reportaż radiowy, który oddaje atmosferę przygotowań: https://trojka.polskieradio.pl/artykul/2947455 1
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https://trojka.polskieradio.pl/artykul/2947455


• jednocześnie zadbajmy o lekcje polskiego - znajomość języka ułatwi dzieciom 
funkcjonowanie w Polsce („nasza” szkoła ma w planach kursy polskiego dla 
nauczycielek ukraińskich - to da im więcej możliwości, m.in. ułatwi podjęcie pracy w 
Polsce).


2. UŁATWIAJMY WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY RÓŻNYMI ŚRODOWISKAMI

Sektor edukacyjny, który jest dzisiaj w szczególnej sytuacji potrzebuje wsparcia innych środowisk 
- biznesowych, projektowych. Podczas tworzenia szkoły przy Postępu obserwowaliśmy ogromną 
chęć współpracy, pomocy ze strony środowiska biznesowego. Jednak nie każda forma 
długotrwałej pomocy była możliwa - przeszkodą okazywały się niejasne, zbyt skomplikowane 
lub… niegotowe procedury. Potrzebujemy tzw. szybkich ścieżek i rozwiązań ułatwiających 
wspólne działania (między innymi: przegląd i aktualizacja obowiązujących norm, ulgi podatkowe, 
etc.).





3. TWÓRZMY PRZESTRZENIE DOBREJ JAKOŚCI 
Myślmy o przestrzeni - jej fizyczny wymiar potrafi skutecznie sprowadzić niektóre pomysły na 
ziemię. Szkoła to nie tylko idee czy zasady, to także konkretny metraż klas, jasno określone 
parametry (np. natężenie hałasu). 


Jesień-zima to także tradycyjny w naszym klimacie sezon infekcji (nawet bez kolejnej fali Covid). 
Im więcej dzieci w klasie, tym większe ogniska chorych (a więc i obciążona służba zdrowia, 
nieobecność rodziców w pracy, etc.).
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fragment klasy, fot. Martyna Rudnicka



Pamiętajmy, że przestrzeń to także narzędzie, które wpływa na codzienne doświadczenia. Wpływa 
na emocje, a nimi musimy zarządzać tak delikatnie i umiejętnie jak nigdy wcześniej. Przestrzeń 
potrafi przebodźcować, zestresować lub przeciwnie: szanuje różnorodność (niektóre dzieci 
odpoczywają biegając, inne - zaszywając się w kameralnym kąciku), daje możliwość wytchnienia, 
tworzy strefy sprzyjające nawiązywaniu nowych relacji.


Przestrzeń ma znaczenie! Tworzy fizyczne ramy naszych codziennych działań i interakcji. To 
szczególnie istotne dzisiaj, kiedy przyszło nam od nowa definiować pojęcie wspólnoty.

Kto wie: może kryzys, z którym się mierzymy, to w gruncie rzeczy okazja do modernizacji szkoły?


Otwieramy szkoły - co dalej?  
Planujemy już kolejną edycję "Otwieramy szkoły”. Tym razem długoterminowo chcemy zająć się 
przestrzenią polskich szkół publicznych.

 
Naszym celem jest tworzenie środowisk przyjaznych uczeniu się, interakcjom, budowaniu lokalnej 
wspólnoty. Czy przestrzeń naszych szkół tworzy warunki sprzyjające wypracowaniu kompetencji 
przyszłości takich jak kreatywność, innowacyjność, współpraca, krytyczne myślenie?


Chcemy przygotować inspiracje i rozwiązania oraz pomóc szkołom we wprowadzaniu zmian. 
Osoby zainteresowane tematem prosimy o pozostawienie kontaktu tutaj: https://tinyletter.com/
otwieramyszkoly.


Kontakt i zdjęcia 
Magda Garncarek, 506 00 39 06, magda@emptyroom.pl  
Link do zdjęć: dropbox (prosimy o podpisywanie autorów zdjęć, są podani w nazwie plików)


FACEBOOK / INSTAGRAM / LINKEDIN / NEWSLETTER 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Podziękowania 
Ukraińska szkoła nie powstałaby, gdyby nie morze osób, które pomogły po drodze. 

Dziękujemy Partnerom Strategicznym:

• Firmie Immofinanz za udostępnienie przestrzeni (ponad 1200 m2) w myhive Mokotów Two 

i pomoc na każdym etapie projektu;

• Zespołowi XY studio - Dorota Sibińska, Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Gosia 

Sikora, Natalia Komsta, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski - za świetny projekt 
przestrzeni. Za talent do architektury i serce do ludzi;


• Firmom: Hays, MVGM, Circle K, Aegon, Esselte, SAP, Epstein.


Dziękujemy firmom, które pomogły nam w pracach instalacyjnych i budowlanych: MRDA, 
Tombudex Piotr Tomczyk, Apritech, InstalOne, Gips100, Bestcon, Intelligent Technologies S.A., 
Wabud, Molis, Inster, Baustoff + Metall Polska, MR Company, Rigips, Budmex, Fundacja 
Jesteśmy Ludźmi. 


Firmom, które pomogły nam wyposażyć szkołę: 3M, Architected Sound, Bosch, BR wykładziny, 
Cosentino, Ecophon, Epstein, Esselte, Fluffo, Geberit, Holme, Interface, Markuss, Marro, Miuki, 
Muraspec Polska, SAP, Siemens, Tarkett, Tessa, Vank. A także Fundacji EFC za pomoc w 
organizacji zbiórki, Fundacji Akcja Menstruacja za środki higieniczne i MAI Insurance Brokers - za 
wsparcie w ubezpieczeniu całości.


Dziękujemy też artystom, dzięki którym nie zabrakło w naszej szkole sztuki: Marcin Czaja i Ania 
Wardęga-Czaja, Katarzyna Bogdańska, Magdalena Karpińska, Paweł Mildner, Ola Munzar, Monika 
Amelia, Iwona Gołębiewska z kolektywem IPE - dziękujemy za Wasze piękne prace, które dają i 
do myślenia, i do wytchnienia! Martynie Rudnickiej dziękujemy za świetne zdjęcia dokumentujące 
przestrzeń, a Marcinowi Czechowiczowi za portrety!


Wielkie podziękowania należą się także wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy o każdej porze 
dnia i nocy razem z nami odkurzali, malowali, przenosili, montowali, ustawiali, dźwigali, docinali 
wykładzinę, dekorowali, myli, sprzątali, etc. 

To była niesamowita energia, dziękujemy!
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początek marca 2022, fot. Marcin Czechowicz koniec kwietnia 2022, fot. Kasia Domagalska


