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Happening to zorganizowane wydarzenie, którego cechą charakterystyczną jest 

otwarta formuła. Co to oznacza w praktyce? Wybierając happening, należy tak 

go zaplanować, aby angażował on odbiorców i odbiorczynie, pozwalał im się 

włączyć, wyrazić swoją ekspresję. Nie bez przyczyny słowo „happening” 

wywodzi się z angielskiego „dzianie się”, „zdarzenie”. 

 

Organizując happening, możemy zwrócić uwagę lokalnej społeczności na określony problem, 

przyciągnąć uwagę mediów, nadać rozgłos ważnej dla nas kwestii. To wszystko sprawia, że 

happening może być doskonałym narzędziem edukacyjnym. Zorganizowanie happeningu 

uczy nieszablonowego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, pozwala zabrać 

publicznie głos. Nie wystarczy jednak tylko artystyczny pomysł. Powinniśmy być 

przygotowani na pytania o ideę happeningu, a do tego przyda się wiedza. Jeśli decydujemy 

się na przeprowadzenie happeningu o charakterze edukacyjnym, musimy zadbać o to, żeby 

nasz przekaz był jasny, a udział w wydarzeniu dawał uczestnikom i uczestniczkom nową 

wiedzę i skłaniał do refleksji. 

 

Rodzaje happeningów: 

 Flash mob – równoczesne wykonanie określonych czynności w określonym czasie 

przez daną grupę osób w ustalonym miejscu. Często mają one charakter jedynie 

rozrywkowy lub czysto informacyjny.  

 Hyde park – stworzenie przestrzeni, w której każdy może zabrać głos i się 

wypowiedzieć. 

 Masa krytyczna – przejazd na rowerach na określonej trasie z transparentami lub 

innym rodzajem wspólnego oznakowania rowerzystów i rowerzystek.  

 Quizy, sondy uliczne, żywe rzeźby, interwencje w przestrzeni publicznej, fotoakcje.  

 

Pomysłów na happening może być mnóstwo. Poniżej znajdziecie scenariusz, który pozwoli 

Wam przygotować jeden z nich – fotoakcję.  
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Zróbmy hałas o PE, czyli scenariusz happeningu edukacyjnego o Parlamencie 

Europejskim 

 

Cel: 

– uczniowie i uczennice poszerzają swoją wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego i 

zasad jego funkcjonowania. 

 

Potrzebne materiały: 

– materiały plastyczne m.in. tektura, mazaki, farby, markery, nożyczki, klej 

– komputer z dostępem do internetu. 

 

Przebieg przygotowań i realizacji happeningu: 

 

KROK 1. POMYSŁ – START! 

Jednym z pomysłów na realizację happeningu może być zorganizowanie fotoakcji w 

przestrzeni publicznej. W jaki sposób? Wystarczy, że przygotujecie dymki z hasłami do 

uzupełnienia, udacie się z nimi w często uczęszczane miejsce w Waszej miejscowości, 

zabierzecie ze sobą aparat... i do dzieła! Kolejnym krokiem jest zachęcanie przechodniów do 

uzupełnienia hasła i zrobienia sobie z nim zdjęcia. Nie martwcie się o zainteresowanie – gdy 

uda Wam się przekonać pierwsze osoby, kolejne same ustawią się w kolejce. Po fotoakcji 

dymki wbijcie np. w trawnik, klomb, tworząc „ogródek Unii Europejskiej”. Pamiętajcie – 

ważne, żeby pojawił się również dymek, najlepiej w centralnym punkcie, informujący o celu 

całej akcji. Wykonane zdjęcia możecie umieścić na stronie internetowej lub zorganizować 

ich wystawę. Pamiętajcie, że to tylko jedna z wielu możliwych form zorganizowania 

happeningu. Potraktujcie ten scenariusz jako lekcję organizacji ciekawej akcji – temat i 

formę możecie śmiało modyfikować i dostosowywać do swoich zainteresowań. 

 

KROK 2. FORMALNOŚCI 

Zanim przystąpicie do działania, musicie dopełnić formalności, aby Wasze wydarzenie było 

legalne. Nie chcecie przecież, żeby przerwały je Wam służby porządkowe. Pamiętajcie – 

happening, który angażuje więcej niż 15 osób, musi zostać zarejestrowany jako 

zgromadzenie publiczne. Wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy, najwcześniej 30 

dni, a najpóźniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Najlepiej zadzwońcie lub 

wybierzcie się do urzędu i dopytajcie, do kogo zaadresować pismo. W piśmie dokładnie 

wyjaśnijcie, kim jesteście, na czym będzie polegało Wasze działanie i jaki jest jego cel. Jeśli 

w jednym miejscu organizujcie fotoakcję, a w innym miejscu będziecie chcieli wbić 

stworzone dymki – pamiętajcie, żeby poprosić o zgodę na oba te miejsca. Pismo musi być 

złożone przez osobę pełnoletnią posiadającą pesel i dowód osobisty. 

Uwaga! Jeśli planujecie wydarzenie np. w galerii handlowej, o zgodę musicie poprosić 

właściciela lub właścicielkę danego miejsca. Najlepiej udajcie się do osoby zarządzającej 

sklepem i spytajcie, jakich formalności musicie dopełnić. 
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Drugą ważną kwestią, o której warto pamiętać, jest zebranie zgód od osób, które będziecie 

fotografować z dymkami. Wystarczy, że sporządzicie listę, na którą będą mogły się 

wpisywać. W takim dokumencie powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób zostaną 

wykorzystane zdjęcia, np.: „Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na publikację mojego 

wizerunku uwiecznionego na fotografii w dniu........... w miejscowości............................ 

podczas happeningu edukacyjnego pt. ............................................. organizowanego w 

ramach programu Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego na stronie 

internetowej ............................... Imię, nazwisko, podpis”. 

 

KROK 3. PLANOWANIE 

Komiksowe dymki 

Głównym elementem Waszego happeningu będą tzw. komiksowe dymki (chmurki), z 

którymi inni ludzie będą mogli zrobić sobie zdjęcie. Jak przygotować taki dymek? Możecie 

wyciąć je z tektury; pamiętajcie, żeby użyć odpowiednio grubego materiału, aby nie 

wyginał się podczas robienia zdjęcia. Innym pomysłem może być przygotowanie kilku 

dymków i pomalowanie ich farbą do tablic. Dzięki temu dymek będzie można wykorzystać 

wielokrotnie – wystarczy zetrzeć napis po każdym wykonanym zdjęciu. Jeśli zdecydujecie 

się na dymki z tektury lub bloku technicznego, pamiętajcie, żeby zrobić ich odpowiednią 

liczbę: 50–100 sztuk. Każdą tekturową chmurkę przyczepcie taśmą lub pinezką do 

drewnianych patyczków. (Może ktoś z Waszych rodziców zajmuje się stolarką lub w Waszej 

okolicy znajduje się zakład zajmujący się produkcją mebli?). Dzięki temu po fotoakcji 

będziecie mogli wbić uzupełnione dymki w trawnik, tworząc „ogródek Unii Europejskiej”. 

Drewniane patyczki możecie zastąpić grubszymi patyczkami do grilla lub plastikowymi 

słomkami (najlepiej kilkoma sklejonymi razem, żeby utrzymały ciężar dymka). Pamiętajcie, 

że kształty dymka mogą być przeróżne, wpiszcie w wyszukiwarkę internetową „komiksowy 

dymek” i zaczerpnijcie inspiracji. 

 

Akcja: hasło! 

Oczywiście przygotowanie szablonów dymków to dopiero pierwszy krok. Najważniejsze, 

czyli wymyślenie haseł, przed Wami! Pamiętajcie, że celem Waszego działania jest 

przypomnienie innym, że jesteśmy obywatelami i obywatelkami Unii Europejskiej, i każdy z 

nas, także młodzież, ma wpływ na jej losy. Wasz happening to także sposób na przekazanie 

w przystępny sposób wiedzy o Parlamencie Europejskim. 

Możecie przygotować hasła, z którymi przechodnie mogą się fotografować, a dla tych 

bardziej kreatywnych – hasła z pustymi polami do uzupełniania. To mogą być minitesty 

wiedzy, pola na skojarzenia słowne lub rysunki. 

Przykładowe hasła do wykorzystania poniżej: 

 

• Bruksela to gofry, Manneken Pis, Atomium, deszcz, ...i Parlament Europejski. 

• Petitio, czyli... i Parlament Europejski? Ja też mam prawo! 

• Zobaczyć Neapol i... 
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• ...to miasto wolnych ludzi. 

• Pierre Martin, Jan Kowalski, Lucia Rossi, Ben Müller i... – wybraliśmy skład 

Parlamentu Europejskiego. 

• Ciao! Hola! Ahoj! γειά σας! Salut! PE nie używa jednego języka obrad. Posiedzenia 

odbywają się symultanicznie we wszystkich językach Unii! A Ty jak się przywitasz? 

• Pat Cox, Martin Schulz, Simone Veil i Jerzy Buzek? Łączy ich... 

• Wszystkie drogi prowadzą do... 

• Chłodnik, wrzosowiska, flamenco, ślimaki, knedle, Wieża Eiffla i... – Unia Europejska! 

• Czechy – …, Francja – …, Hiszpania – …, Polska – …, Szwecja – …, Włochy – …! 

Łączy ich UE! 

 

Warto w dymku zostawić także miejsce na imię (i nazwisko), być może wiek, osoby, która 

będzie go wypełniała. Dzięki temu pokażecie różnorodność uczestników i uczestniczek 

Waszej zabawy. 

 

Wybór miejsca 

Dokładnie przemyślcie miejsce organizacji happeningu. Pamiętajcie, że musi to być miejsce, 

w którym będzie dużo przechodniów – najlepiej w różnym wieku. Przy wyborze miejsca 

musicie również pamiętać, żeby po całej akcji znalazło się miejsce, w którym możecie wbić 

dymki w trawnik. Oczywiście możecie z nimi przejść przez Waszą miejscowość – dodatkowo 

urozmaici to Wasz happening – ale pamiętajcie, żeby dystans nie był zbyt duży. Wybierając 

miejsce do robienia zdjęć, zadbajcie również o to, żeby było dobrze oświetlone, choć nie w 

pełnym słońcu!  

 

Wybór godziny 

Happening to przede wszystkim przechodnie! Nie zapomnijcie o tym, wybierając godzinę 

Waszego wydarzenia. Nie może być zbyt wcześnie – ludzie śpieszą się do pracy, szkoły czy 

lekarza, ani zbyt późno. Jeśli trudno Wam określić, w jakiej godzinie jest najwięcej ludzi w 

wybranym przez Was miejscu, możecie przeprowadzić badanie i przez kilka dni wybierać się 

w dane miejsce o różnych godzinach, a swoje spostrzeżenia notować. Pamiętajcie również, 

że podczas weekendu ludzie mają więcej wolnego czasu i tym samym chętniej angażują się 

w różne działania – warto więc zastanowić się, czy nie zorganizować happeningu np. w 

sobotę. 

 

Promocja happeningu 

Wasze wydarzenie będzie odbywało się w przestrzeni publicznej, na pewno więc możecie 

liczyć na udział przypadkowych przechodniów. Warto jednak sobie pomóc i zaplanować 

promocję wydarzenia. Możecie przygotować plakaty i porozwieszać je w okolicy przed 

planowanym wydarzeniem. Jeśli nikt z Was nie ma zdolności plastycznych czy umiejętności 

graficznych – nie martwcie się! W internecie jest obecnie mnóstwo darmowych i legalnych 

programów, które możecie w tym celu wykorzystać, np. Canva.com czy Piktochart.com – za 
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ich pomocą przygotujecie profesjonalne plakaty, które wystarczy tylko wydrukować. 

Wykorzystajcie do promocji wszystkie możliwe lokalne kanały, np. prasę, radio, portale 

społecznościowe. Nie zapomnijcie też o marketingu szeptanym – mówcie jak najwięcej o 

planowanej akcji swoim kolegom i koleżankom, rodzicom, rodzeństwu, nie zapomnijcie o 

dziadkach – oni także mogą uczestniczyć w Waszym wydarzeniu. 

 

Zaproszenie mediów 

Pamiętajcie, żeby z odpowiednim wyprzedzeniem (na tydzień przed wydarzeniem) 

zawiadomić lokalne media o organizowanym happeningu. Postarajcie się zapewnić 

dziennikarzom i dziennikarkom coś ciekawego do sfotografowania – na miejscu możecie 

służyć im radą, a także opowiedzieć o celu Waszego działania. 

 

KROK 4. PODZIAŁ ZADAŃ 

Pamiętajcie, żeby podzielić zadania w taki sposób, aby każdy miał zajęcie. Istotne jest, 

abyście przy rozdzielaniu obowiązków wzięli pod uwagę Wasze indywidualne predyspozycje 

i umiejętności.  

 

Dobrym pomysłem na skuteczne zaplanowanie realizacji projektu jest stworzenie tabeli 

zadań. Wypiszcie w niej: 

 

 Wszystkie działania (nawet te najmniejsze), które musicie wykonać, aby 

zrealizować projekt. 

Wypisywanie działań składających się na Wasz projekt możecie podzielić na dwa etapy. W 

pierwszej kolejności wynotujcie główne działania do zrealizowania (np. zebranie 

wymaganych pozwoleń, promocja działania, przygotowanie materiałów). W drugiej 

kolejności każde z działań rozbijcie na poszczególne czynności. Przykładowo promocję 

wydarzenia możecie podzielić na małe zadania: przygotowanie plakatów, rozklejenie 

plakatów, wysłanie informacji do radia, zamieszczenie informacji w internecie, założenie 

strony internetowej, zbieranie wycinków prasowych. 

 Imiona osób, które wykonaja ̨ poszczególne zadania. 

Gdy spiszecie już wszystkie działania, jakie będziecie realizować w ramach projektu, 

powinniście podzielić się ich realizacją. Każde zadanie powinno mieć swojego „opiekuna” 

lub „opiekunkę” – osobę odpowiedzialną za jego przebieg. Niech każdy z Was podejmie się 

zadania zgodnego z tym, co lubi i potrafi robić lub czego chce się nauczyć. 

 Terminy wykonania poszczególnych działań i stan ich realizacji. 

Planując działanie, zakładajcie, że zajmie Wam 20% więcej czasu, niż mogłoby się 

wydawać – rzeczywistość potrafi płatać figle! 



7 

 

Przykładowa tabela zadań: 

DYMKI: 

• Przygotowanie haseł na dymki – Tomek – 12.03 

• Przygotowanie dymków – wycięcie, wpisanie haseł, sklejenie – Ania – 14.03 

• Przygotowanie pozostałych materiałów – deseczki (słomki), markery, pisaki, taśma – 

Ania – 14.03 

PROMOCJA: 

• Przygotowanie informacji prasowej do mediów i rozesłanie jej – Tomek – 15.03 

• Przygotowanie plakatów – treść i wykonanie graficzne – Dorota – 20.03 

• Wydrukowanie plakatów i rozklejenie ich – Kacper, Judyta – 22.03 

• Przygotowanie i założenie wydarzenia na Facebooku – Kacper – 22.03 

FORMALNOŚCI: 

• Załatwienie niezbędnych zgód na organizację wydarzenia – pani Krysia – 15.03 

• Przygotowanie oświadczenia zgody na wykorzystanie wizerunku – pani Krysia – 15.03 

FINAŁ: 

• Animacja podczas finału – zachęcanie ludzi do wykonania zdjęcia – Kacper, Dorota – 

25.03 

• Fotografowanie – wykonywanie zdjęć osób z dymkami – Krzysiek, Ludmiła – 25.03 

• Dokumentacja – fotografowanie, filmowanie całości wydarzenia – Jola – 25.03 

PODSUMOWANIE: 

• Zamieszczenie zdjęć na stronie www – pani Krysia, Kacper – 26.03 

• Przygotowanie wystawy – wybór zdjęć, druk zdjęć – Dorota – 28.03 

 

KROK 5. REALIZACJA  

O czym należy pamiętać, aby wydarzenie odbyło się zgodnie z planem? Spotkajcie się na 

miejscu wcześniej. Dzięki temu możecie sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak być powinno, 

oraz będziecie mieć czas na ewentualne poprawki. Czy macie potrzebne materiały – dymki, 

markery, pisaki? Czy zabraliście dokumenty ze zgodą na wykonanie zdjęcia? Sprawdźcie, 

czy działa potrzebny sprzęt – aparaty fotograficzne, kamery, mikrofony; czy baterie są 

naładowane. Pamiętajcie, by osoby odpowiedzialne za dokumentację uwieczniły wszystkie 

ważne momenty Waszego wydarzenia. 

Zróbcie także odprawę osób i ich zadań. Na czym to polega? Spójrzcie na stworzoną przez 

Was tabelę zadań. Sprawdźcie, czy na miejscu są osoby odpowiedzialne za poszczególne 

zadania. Gdyby okazało się, że kogoś zabrakło (np. z powodu nagłej choroby), podejmijcie 

decyzję, kto przejmie dane obowiązki. 

Jeśli wszystko jest gotowe – działajcie! Ustawcie stolik z potrzebnymi materiałami, rozłóżcie 

na nim dymki i markery. Dla lepszej widoczności możecie okleić stolik plakatami lub 

dodatkowymi dymkami, które sami uzupełnicie. Czas znaleźć pierwsze osoby chętne do 

sfotografowania! Nie zrażajcie się odmowami, zwłaszcza na początku. Gdy uda Wam się 

namówić do akcji pierwsze osoby, kolejne z ciekawości same podejdą. Po wykonaniu zdjęcia 
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pamiętajcie, żeby poprosić fotografowaną osobę o podpis na formularzu zgody na 

wykorzystanie wizerunku. Poinformujcie ją również, co stanie się z wypełnionym przez nią 

dymkiem oraz zdjęciem (wystawa, umieszczenie w internecie itp.). Możecie przygotować 

małe karteczki z adresem strony internetowej, na której zostaną umieszczone zdjęcia lub 

datą i miejscem, w którym planujecie zorganizować wystawę. W ten sposób fotografowane 

osoby będą miały okazję zobaczyć swoje zdjęcie. 

Po zakończeniu fotoakcji pamiętajcie, żeby uprzątnąć przestrzeń wokół siebie. Zabierzcie 

niewykorzystane dymki, plakaty. 

Przed Wami ostatni punkt happeningu – stworzenie „ogródka Unii Europejskiej”. Zbierzcie 

wszystkie stworzone dymki i wbijcie je w trawnik (po wcześniejszym uzyskaniu zgody!). 

Jeśli przygotowywaliście dymki bez kijków, nie martwcie się, możecie je przecież zawiesić 

na sznurku rozciągniętym między słupami lub drzewami. Bądźcie kreatywni! I nie 

zapomnijcie o udokumentowaniu Waszej pracy! 

Zwróćcie uwagę, że Wasza instalacja jest nietrwała, dlatego po około 2–3 dniach 

uprzątnijcie rozwieszone przez Was dymki. 

 

KROK 6. PROMOCJA EFEKTÓW 

Happening już za Wami, dymki z hasłami tworzą piękny trawnik, ale Wam zostały przecież 

zdjęcia z fotoakcji. Nadszedł czas, żeby je upublicznić. W jaki sposób? Możecie wydrukować 

wybrane zdjęcia i zorganizować wystawę – w szkole, w urzędzie czy bibliotece. Jeśli pogoda 

sprzyja, możecie zorganizować ją w otwartej przestrzeni. Nie macie sztalug, ram? Nic 

straconego! Wasze zdjęcia mogą przecież zawisnąć na sznurku rozciągniętym między 

słupami, poprzypinane spinaczami. A może połączycie wystawę zdjęć z wystawą dymków? 

Możliwości jest wiele!  

Co, jeśli nie wystawa? Możecie założyć stronę internetową, na której umieścicie wykonane 

zdjęcia. Prostą stronę możecie stworzyć na Facebooku czy wykorzystując darmowe szablony 

na Wordpressie czy Wix.com. 

Pamiętajcie, żeby ustalić sposób wykorzystania zdjęć przed happeningiem – od tego, co 

będziecie chcieli zrobić ze zdjęciami, zależy treść oświadczeń podpisywanych przez 

fotografowane osoby. 

 

KROK 7. PODSUMOWANIE 

Ważne, aby każde działanie (nawet najmniejsze) podsumować i wyciągnąć wnioski na 

przyszłość. Po zakończeniu działania, gdy emocje opadną, spotkajcie się całą grupą, 

usiądźcie w kręgu, a na tablicy zapiszcie poniższe zdania: 

Najbardziej w pamie ̨ci utkwiło mi... 

Gdybym mógł/mogła zrealizować działanie jeszcze raz, to zmieniłbym/zmieniłabym... 

 

Każdy ma za zadanie dokończyć powyższe zdania. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. 
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Pamiętajcie, żeby każdy dostał możliwość wypowiedzenia się, a jeśli jakaś osoba chce 

dokończyć tylko jedno ze zdań, pozwólcie jej na to. Nie oceniajcie swoich wypowiedzi i 

mówcie w swoim imieniu. Potraktujcie to ćwiczenie jako wprowadzenie do kolejnego 

działania! Zastanówcie się, czy chcecie kontynuować Wasz projekt i zorganizować jego 

kolejną odsłonę? Możliwości jest wiele, więc nie pozostaje Wam nic innego, jak podjąć 

kolejne wyzwanie i przekuć je w działanie! 
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