






























1 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 

Fundacja Barak Kultury 
 

Fundacja Barak Kultury to organizacja o statusie pożytku publicznego, działająca od 2008 

roku. Jej działalność skupia się na walce z różnego typu wykluczeniami społecznymi, w 

sferze kultury, religii, płciowości, a także związanymi z chorobami i dysfunkcjami. 

 

1. Inwazja barbarzyńców – festiwal, 10-16 kwietnia 2016 
 

Program festiwalu: 

Niedziela 10.04  

19.00 Rezerwat:  Kabaret Barbarzyńcy PL, (premiera)  

Klubokawiarnia Meskalina, Stary Rynek 6 

 

Wtorek  12.04 

09.00 – 15.00 Wielkoformatowe wyszywanie hasła: Grupa a la teatr – akcja miejska 

przed CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 

 

Środa 13.04 

09.00 – 15.00 Wielkoformatowe wyszywanie hasła: Grupa a la teatr – akcja miejska 

przed CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82  

18.00 Baby Bump, reż. Kuba Czekaj - pokaz filmu (przedpremiera) 

Kino Pałacowe CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 

19.30 Spotkanie z reżyserem Kubą Czekajem, prowadzenie: Bartosz Żurawiecki 

Kino Pałacowe CK Zamek ul. Św. Marcin 80/82 

 

Czwartek 14.04 

18.30  Herezja, ucieczka przed władzą: Krzysztof Moraczewski - wykład 

Klub/Księgarnia Zemsta, ul. Fredry 5 

20.00  Kiedy będę duży : Hacen Sahraoui  – spektakl (premiera) 

Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 

 

Piątek 15.04 

17.00 Zwierzęta + Outsider Art  - spotkanie z Małgorzatą Szaefer i Rafałem Jęczmykiem 

Dobra Kawiarnia, ul. Nowowiejskiego 13/15 

19.00 Istnienia/Współistnienia/Zwierzęta + Outsider Art. Kuratorka: Małgorzata Szaefer  – 

wernisaż wystawy 

Galeria „tak”, ul. Mielżyńskiego 27/29 

20.00 Bulwamalwa - koncert na śpiew i berimbau: Jaś Sajdak i Ewa Dąbrowska 

Galeria „tak”, ul. Mielżyńskiego 27/29 

 

Sobota 16.04 

Vege Inwazja: pokazy kulinarne, spotkania z aktywistami, strefa z vege jedzeniem, wystawa 

15.00 – 20.00 Kuratorka: Arleta Sierakowska 

15.00 – 15.30 Trening muay thai – pokaz Marta Gusztab   

15.30 – 17.00 Weganizm na słodko – pokaz Kamil Gulik 

17.00 – 18.30  O podmiotowości zwierząt w sztuce i w życiu codziennym – dyskusja: Joanna 

Ruszczyk, Małgorzata Szaefer,  Arleta Sierakowska, Xavier Bayle, Jarosław Urbański. 

18.30  Optymalizacja: Małgorzata Gurowska – wernisaż  wystawy 
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19.00  koncert – zakończenie festiwalu 

Klub i Dziedziniec Zemsta | ul. Fredry 5 

 

Środa 16.11. 

19.00 7 grzechów: pycha: Teatr Ba-Q - spektakl interaktywny (premiera) 

Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 

 

Opis projektu: 

Głównymi bohaterami tegorocznej edycji Inwazji barbarzyńców były zwierzęta, a także 

heretycy uciekający przed władzą oraz nadwrażliwi outsiderzy. Podczas festiwalu można było 

spotkać szalonego nastolatka z filmu „Baby Bump”  i „francuskiego koguta”, Hacena 

Sahraoui. A kabaret Barbarzyńcy PL zaprosił do „Rezerwatu”.  

Na inaugurację festiwalu kabaret Barbarzyńcy PL pokazał w Meskalinie premierowy program 

pt. „Rezerwat”. Barbarzyńcy PL jest kabaretem Innym niż wszystkie! Artyści, którzy go 

tworzą, to wybuchowa mieszanka talentów i osobowości. Hiszpański temperament Evy Rufo, 

literacki pazur Bartosza Żurawieckiego i arabski profil Hacena Saraoui . Czekało nas 

spotkanie face to face z Patyczakiem i Johnnym Popielem w kilku wcieleniach. 

Inwazja tradycyjnie już wyszła w przestrzenie miejskie. We wtorek i środę przed CK Zamek, 

grupa a’la teatr zaprosiła przechodniów do wspólnego wyszywania hasła związanego z ideą 

festiwalu. Ręcznie wyszyte na billboardzie hasło: MI – NIE - MY „wystawione” zostało w 

największej galerii świata, czyli na ulicy. 

W środę odbył się pokaz filmu Kuby Czekaja pt. „Baby bump”. „Wyobraź sobie, że zaczynasz 

słyszeć w środku głos. Ma niewiele wspólnego z sumieniem. Jest dla ciebie niemiły. Masz 

bujną wyobraźnię. Miesza ci się w głowie. Wszystkim by się pomieszało. Nagle rośnie ci 

brzuch. Chyba jest w tobie inne życie”. Oto krótki opis stanu umysłu nastolatka z filmu Kuby 

Czekaja. „Baby Bump” przez niektórych krytyków jest uważany za najciekawszy polski film 

ubiegłego roku. Jego walory artystyczne doceniono na festiwalu w Wenecji, gdzie zdobył 

nagrodę Queer Lion Award Special Mention. 

Kulturoznawca Krzysztof Moraczewski w czwartek w swoim wykładzie spojrzał na herezje, 

jak na konflikty, w których jakaś mniejszość próbuje przeciwstawić się religii - władzy. Z 

takiej perspektywy walka z herezją okazuje się walką o ustanawianie hegemonii kulturowej, a 

jej historia - historią przemocy wobec tego, co ucieka kontroli. 

„Kto chciał być strażakiem, jak był mały? A kto policjantem? Mój kolega chciał być 

strażakiem i policjantem, a teraz pracuje z uchodźcami w ONZ i doprawdy! Ma czego chciał! 

Pożar za pożarem!” Premierowy spektakl Hacena Sahraoui „Kiedy będę duży”, który miał 

miejsce w czwartek,  to poligon walk stereotypów, gdzie bohater pokaże nam polską kulturę 

przez pryzmat dumnego francuskiego koguta.  

Galeria „tak” zaprosiła na wernisaż wystawy „Istnienia/Współistnienia/Zwierzęta + Outsider 

Art.” Wystawa o istnieniu i współistnieniu w świecie nas wszystkich, ludzi, zwierząt i roślin, 

który odbył się w piątek. Zobaczycie doskonałe prace, pełne czujnego oka, wyławiającego 

cechy dominujące zwierząt, w których dowcip idzie w parze z świetnym rysunkiem i  kreską.  

Artbrutowcy: Przemek Kiebzak, Magda Zielazna z galerii „tak”, a także Sabine Munch z 

atelier hpca z Niemiec. W wystawie wezmą udział także dwie artystki mainstreamowe: 

Małgorzata Gurowska i Anna Siekierska, obie zaangażowane w obronę praw zwierząt. Tak 

mówi o wystawie kuratorka Małgorzata Szaefer.   

Po ubiegłorocznym sukcesie, odbyła się także druga edycja „Vege Inwazji”, projektu 

promującego weganizm i walkę o prawa zwierząt. W sobotę podczas wydarzenia uczestnicy 

mogli zapoznać się z aktywistami działającymi czynnie na rzecz praw zwierząt. Uczestnicy 

dowiedzieli się jak prosto i szybko przygotować coś wegańskiego na słodko oraz prawidłowo 
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zbilansować dietę wegańską. Podczas wydarzenia można było spróbować wegańskiego 

jedzenia, słodkości oraz zapoznać się z eko produktami.  

Podczas jesiennej odsłony Inwazji barbarzyńców swoją premierę miał interaktywny spektakl 

„7 grzechów: pycha”, będący kontynuacją cyklu z zeszłorocznej Inwazji barbarzyńców. 

Widzowie wzięli udział w ironicznym przyjrzeniu się współczesnej kulturze. Luźno związane 

sceny skonfrontowały ich z dylematami i wyzwaniami rzeczywistości. Przez przerysowanie i 

dystans podejmowany był namysł nad dzisiejszym pojmowaniem grzechu i winy. 

 

Liczbowe określenie skali działań:  

2016 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

1. Liczba wydarzeń kulturalnych  13 

Spotkania szt. 2 

Pokaz filmu szt. 1 

Wystawy szt. 2 

Spektakl szt. 2 

Warsztaty szt. 1 

Wykład szt. 1 

Kabaret szt. 1 

Koncerty szt. 2 

Pokaz kulinarny szt. 1 

Dyskusja szt. 1 

2. Liczba odbiorców osoby 7320 

Odbiorcy pośredni osoby 6000 

Odbiorcy bezpośredni osoby 1320 

3. Ilość godzin zrealizowanych warsztatów godz. 12 

4. Liczba partnerów szt. 18 

 

Promocja: 

Reklama outdoorowa: 

- umieszczenie 200 plakatów na wszelkiego rodzaju uczelniach, kawiarniach, pubach, 

instytucjach, u partnerów i współorganizatorów projektu.  

- zostawienie 3000 ulotek w miejscach jw.  

- umieszczenie plakatów na słupach reklamowych rozlokowanych w centrum miasta Poznania 

Promocja telewizyjna: 

- informowanie o projekcie na antenie WTK (Wielkopolskiej Telewizji Kablowej) 

Reklama radiowa: 

- promocja projektu na antenie Radia Merkury  

- promocja projektu na antenie Radia Afera  

Internet: 
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- umieszczenie informacji na teczowypoznan.pl 

- wysyłanie newslettera informującego o projekcie (1 900 adresów Fundacji Barak Kultury) 

- umieszczenie informacji na profilu Facebooku Fundacji Barak Kultury (2919 

użytkowników) 

- promocja projektu na portalu internetowym www.ngo.pl oraz w newsletterze wysyłanym 

przez ngo.pl obejmujących cały region Wielkopolski  

- wysłanie informacji o odbywającym się projekcie do bazy mediów lokalnych oraz 

ogólnopolskich 

Spis artykułów prasowych: 

1. „Zwierzęta, heretycy i outsiderzy” - Gazeta Wyborcza: Co jest grane, 8-14 kwietnia 

2016 

2. „Kabaretem w rzeczywistość” - Gazeta Wyborcza, 9-10 kwietnia 2016 

3. „Pożar za pożarem!” – IKS, kwiecień nr 4 (294) 2016 

Monitoring internetowy: 

1. http://barakkultury.pl/inwazja-barbarzyncow-2016/  

2. https://www.facebook.com/BarakKultury/timeline  

3. http://www.poznan.pl/mim/events/inwazja-barbarzyncow-2016,86242.html 

4. http://teczowypoznan.pl/inwazja-barbarzyncow-2016-poznan/ 

5. http://www.afera.com.pl/patronat/2417 

6. http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,19882176,0,Inwazja-Barbarzyncow-2016--

Zwierzeta--heretycy-i-o.html 

7. http://sielina.blogspot.com/2016/04/vege-inwazja-barbarzyncow.html 

8. http://kulturaonline.pl/kulturalni,barbarzyncy,atakuja,tytul,artykul,24584.html 

9. http://www.rozbrat.org/wydarzenia-events/details/3007-inwazja-barbarzycow-herezja-

ucieczka-przed-wadz-wykad-krzysztof-moraczewskiego 

10. http://www.meskalina.com/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat/ 

11. http://www.wherevent.com/detail/Barak-Kultury-INWAZJA-BARBARZYNCOW 

12. http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1908519.html# 

13. http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,27,8495.html 

14. http://www.platformakultury.pl/artykuly/138408-inwazja-barbarzyncow-2016.html 

15. http://www.gumtree.pl/a-inne-wydarzenia/poznan/inwazja-barbarzyncow-

2016/1001616401830910483300009 

16. http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/wystawy,c,218/inwazja-barbarzyncow-

2016,86242.html 

17. http://poznan.naszemiasto.pl/imprezy/inwazja-barbarzyncow-dzien-2-32747848.html 

18. http://galeriatak.pion.pl/akcja-siec-1/ 

19. http://free-fun.pl/wydarzenia/inwazja-barbarzyncow#info 

20. http://epoznan.pl/news-wydarzenie-64798-Inwazja_Barbarzyncow 

21. http://heyevent.com/event/vbfv6xcjzuurqa/inwazja-barbarzyncow 

22. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/221011.html 

23. www.lepszypoznan.pl/2016/03/23/barbarzyncy-i-zwierzeta-w-kulturalnym-

rezerwacie.html 

24. http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/10942-festiwal-inwazja-barbarzycow-2016.html 

25. http://www.natak.pl/o-nas/aktualnosci-2/433-akcja-siec-1-zapraszamy-na-wystawy.html 

 

2. Bunt ’56, 24-27 czerwca 2016 r. i 27-28 lipca 2016 r. 
 

Program projektu: 

PROGRAM – CZERWIEC 

http://barakkultury.pl/inwazja-barbarzyncow-2016/
https://www.facebook.com/BarakKultury/timeline
http://www.poznan.pl/mim/events/inwazja-barbarzyncow-2016,86242.html
http://teczowypoznan.pl/inwazja-barbarzyncow-2016-poznan/
http://www.afera.com.pl/patronat/2417
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,19882176,0,Inwazja-Barbarzyncow-2016--Zwierzeta--heretycy-i-o.html
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,19882176,0,Inwazja-Barbarzyncow-2016--Zwierzeta--heretycy-i-o.html
http://sielina.blogspot.com/2016/04/vege-inwazja-barbarzyncow.html
http://kulturaonline.pl/kulturalni,barbarzyncy,atakuja,tytul,artykul,24584.html
http://www.rozbrat.org/wydarzenia-events/details/3007-inwazja-barbarzycow-herezja-ucieczka-przed-wadz-wykad-krzysztof-moraczewskiego
http://www.rozbrat.org/wydarzenia-events/details/3007-inwazja-barbarzycow-herezja-ucieczka-przed-wadz-wykad-krzysztof-moraczewskiego
http://www.meskalina.com/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat/
http://www.wherevent.com/detail/Barak-Kultury-INWAZJA-BARBARZYNCOW
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1908519.html
http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,27,8495.html
http://www.platformakultury.pl/artykuly/138408-inwazja-barbarzyncow-2016.html
http://www.gumtree.pl/a-inne-wydarzenia/poznan/inwazja-barbarzyncow-2016/1001616401830910483300009
http://www.gumtree.pl/a-inne-wydarzenia/poznan/inwazja-barbarzyncow-2016/1001616401830910483300009
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/wystawy,c,218/inwazja-barbarzyncow-2016,86242.html
http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/events/wystawy,c,218/inwazja-barbarzyncow-2016,86242.html
http://poznan.naszemiasto.pl/imprezy/inwazja-barbarzyncow-dzien-2-32747848.html
http://galeriatak.pion.pl/akcja-siec-1/
http://free-fun.pl/wydarzenia/inwazja-barbarzyncow#info
http://epoznan.pl/news-wydarzenie-64798-Inwazja_Barbarzyncow
http://heyevent.com/event/vbfv6xcjzuurqa/inwazja-barbarzyncow
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/221011.html
http://www.lepszypoznan.pl/2016/03/23/barbarzyncy-i-zwierzeta-w-kulturalnym-rezerwacie.html
http://www.lepszypoznan.pl/2016/03/23/barbarzyncy-i-zwierzeta-w-kulturalnym-rezerwacie.html
http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/10942-festiwal-inwazja-barbarzycow-2016.html
http://www.natak.pl/o-nas/aktualnosci-2/433-akcja-siec-1-zapraszamy-na-wystawy.html
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Piątek 24.06 

Treny z ulicy Kochanowskiego: Joanna Roszak, Kira Pietrek, Łukasz Bukowski, Szczepan 

Kopyt – premiera wierszy 

Gazeta Wyborcza 

15.00 – 18.00 56/68/70/76/80 – performance 

Poznań – Śródmieście 

Sobota 25.06 

09.00 – 15.00 – Wielkoformatowe wyszywanie hasła, Grupa a la teatr – akcja miejska 

Przed budynkiem ZUS, ul. Dąbrowskiego 12 

10.00 – 13.00 56/68/70/76/80 – performance 

Poznań – Jeżyce 

Niedziela 26.06 

09.00 – 15.00 Wielkoformatowe wyszywanie hasła, grupa a la teatr – akcja miejska 

Przed budynkiem ZUS, ul. Dąbrowskiego 12 

17.00 – 20.00 56/68/70/76/80 – performance 

Poznań – Śródmieście 

Poniedziałek 27.06 

16.30 – 19.00 56/68/70/76/80 – performance 

Poznań – Jeżyce 

 

PROGRAM – LIPIEC 

Środa 27.07 

09.00 – 15.00 Wielkoformatowe wyszywanie hasła, Grupa a la teatr – akcja miejska 

Przed budynkiem CK Zamek, ul. Św. Marcin 

12.00 Mapa buntów: Natalia Mazur, Kajetan Hajkowicz – premiera publikacji elektronicznej 

http://barakkultury.pl/project/mapa-buntow/ 

Czwartek 28.07 

09.00 – 15.00 Wielkoformatowe wyszywanie hasła, Grupa a la teatr – akcja miejska 

Przed budynkiem CK Zamek, ul. Św. Marcin 

Godz.17.00 Spotkanie z Hanną Krall 

Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19. 

 

Opis projektu: 

Projekt Bunt 56 inspirowany wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 56, był prezentacją 

współczesnych form buntu społecznego. Wydarzenia historyczne były istotnym pretekstem 

do zastanowienia się jak energia protestu wygląda dzisiaj. 

Z tej okazji powstały Treny, nawiązujące do śmierci Romka Strzałkowskiego, który zginął w 

czerwcu 1956 na ul. Kochanowskiego. Wiersze napisali artyści związani z Poznaniem: Joanna 

Roszak, Kira Pietrek, Szczepan Kopyt i Łukasz Bukowski. Bunt 56 wychodził także w 

przestrzeń miejską, tak ważną dla czerwcowych wydarzeń. Powstała Mapa Buntów, która jest 

reporterskim opisem historycznych i współczesnych miejsc protestów społecznych w 

Poznaniu. Performerzy prezentowali Treny na poznańskich ulicach a grupa a la teatr 

zaangażowała przechodniów do wyszywania haseł na billboardach. Końcowym akcentem 

Buntu 56 było spotkanie z wybitną reportażystką Hanną Krall, dla której Czerwiec 56 był 

jednym z najistotniejszych wydarzeń w życiu. 

 

Liczbowe określenie skali działań: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 

1. Liczba zorganizowanych wydarzeń   14 

http://barakkultury.pl/project/mapa-buntow/
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kulturalnych 

spotkanie szt. 1 

performance szt. 4 

akcja miejska szt. 4 

publikacja wierszy w Gazecie Wyborczej szt. 4 

publikacja elektroniczna szt. 1 

2. Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych osoby 17500 

odbiorcy pośredni osoby 17000 

odbiorcy bezpośredni osoby 500 

 

 

Promocja: 

- reklama outdoorowa w przestrzeni miejskiej Poznania 

- wysłanie zaproszeń na udział w wielkoformatowym wyszywaniu i spotkanie z Hanną Krall- 

zachęcenie partnerów/mecenasów do aktywnego włączenia się w upamiętnianie Wydarzeń 

Czerwcowych 

- współpraca z partnerami projektu, organizacjami działającymi w Poznaniu na rzecz kultury 

- promocja za pośrednictwem profilu Facebook fundacji - dotarcie do stałych odbiorców 

działań (m.in. dzięki umieszczeniu krótkich filmików promujących wydarzenia) 

- promocja na stronie internetowej fundacji, wysyłka newslettera, marketing partnerski 

(promocja projektu przez partnerów za pomocą różnych źródeł: marketing szeptany, 

Facebook, newsletter) 

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza: 

- cykl redakcyjny w formie 3 odcinków o objętości 3/4 strony, na łamach poznańskiej Gazety 

Wyborczej 

- reklama Partnera na podbiciu każdej ze stron cyklu o wielkości 5 modułów 

- 4 zapowiedzi autopromocyjne z logo Partnera zapowiadające wydarzenia o wielkości 2 

modułów 

- 2 reklamy o wielkości 4 modułów - zapraszające na wydarzenie na poznańskich stronach 

Gazety Wyborczej 

- 2 reklamy o wielkości 4 modułów - na poznańskich stronach metrocafe.pl 

- kampania reklamowa na serwisie poznan.wyborcza.pl 

- zamieszczenie 4 wierszy z logo Partnera na poznańskich stronach Gazety Wyborczej i 

serwisie poznan.wyborcza.pl 

- galeria zdjęć na serwisie poznan.wyborcza.pl, przedstawiająca najciekawsze wydarzenia 

realizowane w ramach projektu. 

 

3. „Po drodze”, 7-9 października 2016 roku 
 

Program: 

Spektakl „Kiedy będę duży”: 

7 października godz. 19.00 Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55 

8 października godz. 17.00 Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60 

9 października godz. 17.00 Mgok Krzyż Wlkp, ul. Wojska Polskiego 11. 

W ramach projektu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie, 

Publicznego Przedszkola w Gołańczy i Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu 

wzięły również udział w warsztatach „Budowanie i huśtanie z Mamą Mu”. (6 godzin 

warsztatów (3 x 2h), w których wzięło udział 71 dzieci.) 
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Opis projektu: 

„Po drodze” to projekt, który zwraca uwagę na potencjał kulturowy drzemiący poza wielkimi 

aglomeracjami miejskimi. Odkrywamy przed uczestnikami wielobarwność świata poprzez 

pokazywanie różnorodności: kulturowych, etnicznych, religijnych i światopoglądowych. 

W ramach projektu odbyły się prezentacje spektaklu „Kiedy będę duży” Hacena Sahraoui. 

„Kiedy będę duży” to spektakl o marzeniach z dzieciństwa, które się spełniają w sposób 

zaskakujący i przewrotny. Hacen Sahraoui, patrząc na swoje życie, serwuje nam niesamowity, 

francusko-polski koktajl, pełen zabawnych obserwacji obyczajowych. W tle nostalgiczna 

podróż do kraju dzieciństwa i kilka praktycznych porad dla przyszłych emigrantów. Hacen 

Sahraoui, aktor urodzony we Francji w rodzinie algierskich emigrantów. Do Polski przyjechał 

w 2005 r. i zamieszkał tutaj na stałe. Szerokiej publiczności znany jako Żyleta z serialu 

„Przepis na życie”. 

 

Liczbowe określenie skali działań: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 

1. Liczba zorganizowanych wydarzeń 

kulturalnych 
  15 

Warsztat szt. 3 

Spektakle szt. 3 

2. Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych Osoby 3561 

odbiorcy pośredni Osoby 3300 

odbiorcy bezpośredni Osoby 261 

 

Promocja: 

Reklama outdoorowa: 

- umieszczenie 90 afiszy w przestrzeniach reklamy outdoorowej oraz w przedszkolach, 

szkołach, kawiarniach, instytucjach, u partnerów i współorganizatorów projektu. Położenie 

szczególnego nacisku na wywieszenie plakatów w miejscach uznawanych za kulturalnie 

nieaktywne lub społecznie wykluczone. 

Internet: 

- umieszczenie informacji na profilu Facebook Fundacji Barak Kultury (2838 użytkowników) 

i stronie www Fundacji 

- umieszczenie informacji na profilu Facebook Mgok Krzyż Wlkp (2100 użytkowników) 

- umieszczenie informacji na profilu Facebook Miejski Dom Kultury w Wągrowcu (2501 

użytkowników) 

- wysłanie informacji o odbywającym się projekcie do bazy mediów lokalnych. 

 

4. Inny Festiwal, 25 października – 6 listopada 2016 r. 
 

Program festiwalu: 

POZNAŃ: 

Sobota 15 października 

Godz. 12.30 „Nie widzę przeszkód” – akcja teatralna  z udziałem zespołu Bum Bum Band 

Deptak ul. Wrocławska  

 

Niedziela 16 października 

Godz. 8.25 „Sygnały świata ‘’– audycja radiowa, prowadzenie: Jerzy  Łączny 

Radio Merkury 100,9 FM 
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Godz. 16.00 „Rezerwat” Barbarzyńcy PL - kabaret tłumaczony na j. migowy i z 

audiodeskrypcją 

Centrum Zjawisk Teatralnych,  ul. Golęcińska 9 (wejściówki do odbioru CIM, ul. Ratajczaka 

44) 

 

Poniedziałek 17 października i środa 19 października 

Godz. 16.00 „Daję wsparcie – wspieram samodzielność” – warsztaty dla rodziców i 

opiekunów osób niepełnosprawnych, prowadzenie: Pola Markowicz 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i. Z. Tylewicza, 

ul. Szamarzewskiego 78/82 

 

Środa 19 października  

Godz. 17.00 „Zupełnie Nowy Testament” – film z audiodeskrypcją i napisami dla 

niesłyszących, reż. Jaco Van Dormael  

Kino Muza ul. św. Marcin (wejściówki do odbioru godzinę przed  seansem w Kinie Muza)   

 

Czwartek 20 października 

Godz. 16.30 Warsztaty mydełkowe, prowadzenie: Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej 

„Krzemień” 

Dobra Kawiarnia, ul. Nowowiejskiego 13/15 (zapisy barakkultury@barakkultury.pl) 

 

Piątek  04 listopada 

Godz. 19.00 „Całe życie w dresach” –spektakl tłumaczony na j. migowy, Justyna Tomczak-

Boczko/Teatr Ba-Q   

Scena Robocza, ul .Grunwaldzka 22 (wejściówki do odbioru w Scenie Roboczej i CIM, ul. 

Ratajczaka 44) 

 

Niedziela  06 listopada 

Godz. 16.00 „Rezerwat” Barbarzyńcy PL - kabaret tłumaczony na j. migowy i z 

audiodeskrypcją 

Scena Nowa, CK Zamek,  ul. Św. Marcin 80/82 (wejściówki do odbioru CIM, ul. Ratajczaka 

44) 

 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

Wtorek 25 października 

Godz. 9.00 „Dziwne zwierzęta” – warsztaty literacko-plastyczne, prowadzenie: Ambientówka 

Godz. 10.30 „Dziwne zwierzęta” – warsztaty literacko-plastyczne, prowadzenie: 

Ambientówka 

Godz. 12.00 „Mapa marzeń” – warsztaty rozwojowe dla młodzieży, prowadzenie: 

Ambientówka 

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5 

 

BIAŁA 

Piątek 28 października 

Godz. 9.00 „Mapa marzeń” – warsztaty rozwojowe dla młodzieży, prowadzenie: 

Ambientówka 

Godz. 11.30 „Mapa marzeń” – warsztaty rozwojowe dla młodzieży, prowadzenie: 

Ambientówka 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej, ul. Parkowa 1 
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CZARNKÓW 

Piątek 28 października 

Godz. 18.00 „Całe życie w dresach”  - spektakl tłumaczony na j. migowy, Justyna Tomczak-

Boczko /Teatr Ba-Q   

Sala towarzyska Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60 

GOŁAŃCZ 

Sobota 29 października 

Godz. 19.00 „Całe życie w dresach”  - spektakl tłumaczony na j. migowy, Justyna Tomczak-

Boczko /Teatr Ba-Q  

Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. Dr Piotra Kowalika 1 

 

WĄGROWIEC 

Niedziela 30 października 

Godz. 16.00 „Całe życie w dresach”  - spektakl tłumaczony na j. migowy, Justyna Tomczak-

Boczko /Teatr Ba-Q  

Galeria Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55. 

 

Opis projektu: 

Fundacja Barak Kultury organizuje w Wielkopolsce festiwal, którego celem jest zapewnienie 

równego dostępu do kultury. Wydarzenia odbywały się w miejscach dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych fizycznie, festiwal tłumaczony był na j. migowy, film oraz kabaret 

pokazywane zostały z audiodeskrypcją. 

Koncertem zespołu Bum Bum Band, który tworzą uczniowie Gimnazjum dla Dzieci z 

Autyzmem, rozpoczął się happening „Nie widzę przeszkód”. 15 października w 

Międzynarodowy Dzień Białej Laski na deptaku przy ulicy Wrocławskiej w roli aktorów 

pojawili się wychowankowie i członkowie: Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych i Stowarzyszenia „Sokoły”. Głównym 

rekwizytem akcji była biała laska, za pomocą której aktorzy razem z widzami stworzyli 

„choreografię swoich marzeń”. 

Czekały nas też dwa pokazy spektaklu „Rezerwat”, kabaretu Barbarzyńcy PL ze specjalnym 

udziałem niepełnosprawnej tancerki Justyny Dudy i poetki Jolanty Misiak. Artyści, których 

można było spotkać w „Rezerwacie”, to wybuchowa mieszanka talentów i osobowości. 

Hiszpański temperament Evy Rufo, literacki pazur Bartosza Żurawieckiego i arabski profil 

Hacena Sahraoui, aktora znanego z „Przepisu na życie”. Do obsady należą także tancerz 

Johnny Popiel i wokalista punkowy Patyczak. 

W ramach festiwalu odbyła się kolejna premiera filmu z audiodeskrypcją i napisami dla 

niesłyszących – szczególna propozycja dla kinomanów. Tym razem został pokazany 

„Zupełnie Nowy Testament”, komedia, która z dużą lekkością odświeża biblijne tematy. 

W niedzielny poranek było można wysłuchać festiwalowego wydania audycji radiowej 

„Sygnały świata”. Jej autor, niewidomy dziennikarz Jerzy Łączny, poprowadził rozmowę z 

artystami i animatorami kultury o stereotypach dotyczących niepełnosprawności. 

Odbyła się także premiera spektaklu „Całe życie w dresach” Justyny Tomczak-Boczko w 

reżyserii Przemka Prasnowskiego. To próba opowiedzenia o doświadczeniu bycia matką 

niepełnosprawnego dziecka. Opieka nad synem jest dla autorki spektaklu sztuką życia, w 

którym poczucie humoru jest niezbędne. 

Ważną częścią festiwalu była różnorodna oferta edukacyjna. Warsztaty mydełkowe 

poprowadziły dwie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które na co dzień zajmują się 

wykonywaniem mydeł w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Krzemień”. Warsztat umiejętności 

wychowawczych, skierowany do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, 

poprowadziła psycholog Pola Markowicz. 
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Inny festiwal jak co roku gościł w kilku miejscowościach Wielkopolski. Spektakl „Całe życie 

w dresach” został zaprezentowany w Czarnkowie, Wągrowcu i Gołańczy. 

Do dzieci i młodzieży spoza Poznania adresowane były warsztaty literacko-plastyczne pt. 

„Dziwne zwierzęta”, oparte na fragmentach książki Lotty Olsson oraz warsztaty rozwojowe 

„Mapa marzeń”. Poprowadziła je Ambientówka. 

 

Liczbowe określenie skali działań: 

Wskaźnik 

Jednostka 

miary Wartość 

1. Liczba zorganizowanych wydarzeń 

kulturalnych   18 

warsztaty szt. 7 

kabaret szt. 2 

pokaz filmowy szt. 1 

spektakl szt. 4 

happening szt. 1 

debata radiowa szt. 1 

koncert szt.  2 

2. Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych osoby 6 485  

odbiorcy pośredni osoby 5 000 

odbiorcy bezpośredni, w tym: osoby 1 485 

3. Liczba godzin zrealizowanych warsztatów godz. 19 

4. Liczba uczestników warsztatów osoby 95 

 

Promocja: 

Promocja „Innego Festiwalu” przebiegła wg założonego planu promocyjnego. Dzięki 

wsparciu i promocji partnerów projektu oraz patronów medialnych dotarliśmy z informacją 

do odbiorców zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. 

Reklama prasowa i internetowa: 

1. reklama w poznańskim wydaniu Gazety Wyborczej, 2 emisje - daty: 8 i 14.10.2016, 

wielkość 2 moduły – rozmiar: 97,6/57,5mm, 1 emisja Logotypu Festiwalu przy tekście 

7.10.2016  

2. reklama w poznańskim wydaniu Metrocafe.pl, 2 emisje - 6 i 13.10.2016, wielkość 2 

moduły – rozmiar 97,6/57,5mm pakiet 15 tys. odsłon na serwisie 

www.poznan.wyborcza.pl oraz metrocafe.pl , format górny, double billboard 

3. reklama na Facebook 

Promocja outdorowa i inne formy promocji: 

1. Umieszczenie 70 plakatów na uczelniach, w centrum informacji miejskiej, 

kawiarniach, pubach, instytucjach, u partnerów i współorganizatorów projektu.  

2. Zostawienie 500 ulotek w miejscach jw.   

3. Umieszczenie plakatów na słupach reklamowych USI rozlokowanych w centrum 

miasta Poznania w terminie 10-16.2016 – 5 słupów, na każdym 8 plakatów 

promujących w wianku dookoła słupa. 

4. Umieszczenie przez partnerów projektu – Domy Kultury w Wągrowcu, Czarnkowie i 

Gołańczy po 20 plakatów w formacie A3 w miejscach często odwiedzanych przez 

mieszkańców danego miasta takich jak kawiarnie, biblioteki, urzędy. 

5. Drukowane podwójne zaproszenia na wybrane wydarzenia wysyłane lub zanoszone do 

ważnych osobowości kultury i życia społecznego Poznania m.in. Prezydenta Miasta 

Poznania, Wiceprezydentów, Marszałka Województwa Wielkopolskiego – łącznie 140 
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zaproszeń – 40 na Kabaret Barbarzyńcy PL i 100 na akcję teatralną „Nie widzę 

przeszkód”. 

Promocja internetowa: 

1. Newsletter Fundacji Barak Kultury – 2 wysyłki w terminie trwania Festiwalu (ponad 

1500 odbiorców) 

2. Pakiety informacyjno-promocyjne wysyłane do partnerów i potencjalnych odbiorców 

Innego Festiwalu – kilkadziesiąt adresów. 

3. Regularnie wysyłane informacje prasowe do mediów lokalnych, o zasięgu 

wojewódzkim oraz specjalistycznych ogólnopolskich. 

4. Newslettery i mailingi partnerów Festiwalu.  

5. Informacje i promocja Festiwalu na stronie Fundacji www.barakkultury.pl 

6. Regularne posty na profilu Fundacji na Facebooku 

https://web.facebook.com/BarakKultury/ 

7.  Informacje zamieszczane na profilach facebook i stronach partnerów projektu. 

Radio i TV 

Twórcy Innego Festiwalu oraz członkowie Fundacji Barak Kultury udzielili wywiadów oraz 

zapowiedzi w różnych stacjach radiowych i telewizyjnych, m.in.: 

- Radio Afera - Aferanek 

- Radio Emaus – Salon kulturalny prowadzony przez Annę Jasińską 

- Radio Merkury – zapowiedzi Agnieszki Maciejewskiej, audycja „Sygnały świata” Jerzego 

Łącznego 

- Telewizja WTK – Poranek WTK prowadzony przez Weronikę Szymańską 

 Niektóre media relacjonowały także wybrane wydarzenia m.in.: 

- Telewizja Winogrady 

- TVP Poznań 

- Telewizja WTK 

Wydźwięk medialny i internetowy projektu INNY FESTIWAL: 

 Co jest grane 6.10.16 http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20797977,0,Inny-

Festiwal--Oni-nie-widza-przeszkod--A-ty-.html 

 Niebieska fala.pl 6.10.16 http://niebieska-fala.pl/tag/inny-festiwal/ 

 Telewizja WTK 12.10.2016, http://www.wtk.pl/video-id-28464-

nadciaga_inny_festiwal 

 Kultura Poznan 12.10.16 http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/nie-

widza-przeszkod,98812.html 

 13. 10 .2016 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/230015.html 

 Teatr dla Was http://www.teatrdlawas.pl/aktualnosci/12308-inny-festiwal-2016-w-

poznaniu-i-nie-tylko 

 Głos Wielkopolski 14.10.16, http://www.gloswielkopolski.pl/kultura/a/festiwal-ktory-

nie-widzi-przeszkod,10740880/ 

 E – teatr 27.10.2016, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/230835.html 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych http://wsn.info.pl/aktualnosci/ 

 Kultura poznan.pl http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/events/2016-10-31/inny-

festiwal,89523.html 

 Monitor wielkopolski 

http://www.monitorwielkopolski.pl/pl/aktualnosci/inny_festiwal_2016.html 

 Lepszy Poznań 30.10, http://www.lepszypoznan.pl/2016/10/30/inny-festiwal-2016-na-

koniec-mieszanka-wybuchowa-polecamy.html 

 Gołaniecki Ośrodek Kultury http://www.golanczgok.pl/component/content/article/9-

uncategorised/257-inny-festiwal 

http://www.barakkultury.pl/
https://web.facebook.com/BarakKultury/
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20797977,0,Inny-Festiwal--Oni-nie-widza-przeszkod--A-ty-.html
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20797977,0,Inny-Festiwal--Oni-nie-widza-przeszkod--A-ty-.html
http://niebieska-fala.pl/tag/inny-festiwal/
http://www.wtk.pl/video-id-28464-nadciaga_inny_festiwal
http://www.wtk.pl/video-id-28464-nadciaga_inny_festiwal
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/nie-widza-przeszkod,98812.html
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/nie-widza-przeszkod,98812.html
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/230015.html
http://www.teatrdlawas.pl/aktualnosci/12308-inny-festiwal-2016-w-poznaniu-i-nie-tylko
http://www.teatrdlawas.pl/aktualnosci/12308-inny-festiwal-2016-w-poznaniu-i-nie-tylko
http://www.gloswielkopolski.pl/kultura/a/festiwal-ktory-nie-widzi-przeszkod,10740880/
http://www.gloswielkopolski.pl/kultura/a/festiwal-ktory-nie-widzi-przeszkod,10740880/
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/230835.html
http://wsn.info.pl/aktualnosci/
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/events/2016-10-31/inny-festiwal,89523.html
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/events/2016-10-31/inny-festiwal,89523.html
http://www.monitorwielkopolski.pl/pl/aktualnosci/inny_festiwal_2016.html
http://www.lepszypoznan.pl/2016/10/30/inny-festiwal-2016-na-koniec-mieszanka-wybuchowa-polecamy.html
http://www.lepszypoznan.pl/2016/10/30/inny-festiwal-2016-na-koniec-mieszanka-wybuchowa-polecamy.html
http://www.golanczgok.pl/component/content/article/9-uncategorised/257-inny-festiwal
http://www.golanczgok.pl/component/content/article/9-uncategorised/257-inny-festiwal
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 Wherevent.com   http://www.wherevent.com/detail/Scena-Robocza-Centrum-Cale-

zycie-w-dresach-Teatr-Ba-Q 

 Co jest grane http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Poznan/1,141,311949,Inny-

Festiwal---dzien-8.html 

 News.0.pl 29.10.16, http://news.o.pl/2016/10/29/inny-festiwal-przemek-prasnowski-

cale-zycie-w-dresach-inny-festiwal-poznan/#/ 

 Miejska Rada Seniorów http://mrs.poznan.pl/fundacja-barak-kultury-zaprasza-na-

inny-festiwal-2016/ 

 Epoznan.pl  http://epoznan.pl/kultura-wydarzenie-67211-Inny_festiwal_ 

 Poznan.pl http://www.poznan.pl/mim/events/inny-festiwal,89523.html 

 Going app -https://goingapp.pl/evt/300188/inny-festiwal-dzien-3 

 You tube https://www.youtube.com/watch?v=CmOGZkWNhsA 

Spektakl „Całe życie w dresach”: 

 Lepszy Poznań 

 Scena Robocza http://scenarobocza.pl/pl/program/83-listopad2016/668-cale-zycie-w-

dresach 

 Portal WRC 24.10.2016  http://www.portalwrc.pl/wagrowiec/kalendarz-imprez/8817-

cale-zycie-w-dresach---spektakl-teatralny.html 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie – 25.10.2016 

https://uniwersytet3wiekuczarnkow.wordpress.com/2016/10/25/cale-zycie-w-dresach-

spektakl-28-x-2016-r-polecamy/ 

 Kultura wielkopolska http://www.kulturawielkopolska.pl/wydarzenia/spektakl-

teatralny-cale-zycie-w-dresach-70500.html 

 Telewizja WTK, WTK playhttp://wtk.pl/video-id-28878-

dresiara_o_zyciu_z_niepelnosprawnym_dzieckiem_miejscami_bedzie_zabawnie 

 Czarnków. Info http://www.czarnkow.info/archiwum/rok2016/16-10-28a.php 

 Codzienny poznanhttp://www.codziennypoznan.pl/kalendarium/wydarzenia/2016-11-

04/premiera-spektaklu-cale-zycie-w-dresach 

 Poznań Carpe diem! http://poznan.carpediem.cd/events/1401441-ca-e-ycie-w-dresach-

teatr-ba-q-at-scena-robocza/ 

 Pricett, https://pl.pricett.com/a/cale-zycie-w-dresach-teatr-ba-q/1131515 

 

5. Barbarzyńcy PL, 17 października – 31 grudnia 2016 roku 
 

Program: 

Czwartek  17 listopada 

godz. 19.00  „Rezerwat” – kabaret: Barbarzyńcy PL 

Scena Pod Minogą, ul. Nowowiejskiego 8 

 

Piątek 18 listopada 

godz. 19.00 „Kiedy będę duży” – spektakl: Hacen Sahraoui/Teatr Ba-Q 

Republika Sztuki Tłusta Langusta, ul. Gwarna 11 

godz. 20.00 „Bajki Mirona B.” – koncert: Patyczak 

 Pies Andaluzyjski, ul. Nowowiejskiego 17 

 

Sobota 19 listopada  

godz. 14.00 „Wywiadówka”- wywiad z Johnnym Popielem-Antas i Mariuszem Popielem–

Antas, prowadzenie: Anna Szamotuła i Borys Piątkowski 

Radio Afera 98,6 MHz 

http://www.wherevent.com/detail/Scena-Robocza-Centrum-Cale-zycie-w-dresach-Teatr-Ba-Q
http://www.wherevent.com/detail/Scena-Robocza-Centrum-Cale-zycie-w-dresach-Teatr-Ba-Q
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Poznan/1,141,311949,Inny-Festiwal---dzien-8.html
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Poznan/1,141,311949,Inny-Festiwal---dzien-8.html
http://news.o.pl/2016/10/29/inny-festiwal-przemek-prasnowski-cale-zycie-w-dresach-inny-festiwal-poznan/#/
http://news.o.pl/2016/10/29/inny-festiwal-przemek-prasnowski-cale-zycie-w-dresach-inny-festiwal-poznan/#/
http://mrs.poznan.pl/fundacja-barak-kultury-zaprasza-na-inny-festiwal-2016/
http://mrs.poznan.pl/fundacja-barak-kultury-zaprasza-na-inny-festiwal-2016/
http://epoznan.pl/kultura-wydarzenie-67211-Inny_festiwal_
http://www.poznan.pl/mim/events/inny-festiwal,89523.html
https://goingapp.pl/evt/300188/inny-festiwal-dzien-3
https://www.youtube.com/watch?v=CmOGZkWNhsA
http://scenarobocza.pl/pl/program/83-listopad2016/668-cale-zycie-w-dresach
http://scenarobocza.pl/pl/program/83-listopad2016/668-cale-zycie-w-dresach
http://www.portalwrc.pl/wagrowiec/kalendarz-imprez/8817-cale-zycie-w-dresach---spektakl-teatralny.html
http://www.portalwrc.pl/wagrowiec/kalendarz-imprez/8817-cale-zycie-w-dresach---spektakl-teatralny.html
https://uniwersytet3wiekuczarnkow.wordpress.com/2016/10/25/cale-zycie-w-dresach-spektakl-28-x-2016-r-polecamy/
https://uniwersytet3wiekuczarnkow.wordpress.com/2016/10/25/cale-zycie-w-dresach-spektakl-28-x-2016-r-polecamy/
http://www.kulturawielkopolska.pl/wydarzenia/spektakl-teatralny-cale-zycie-w-dresach-70500.html
http://www.kulturawielkopolska.pl/wydarzenia/spektakl-teatralny-cale-zycie-w-dresach-70500.html
http://wtk.pl/video-id-28878-dresiara_o_zyciu_z_niepelnosprawnym_dzieckiem_miejscami_bedzie_zabawnie
http://wtk.pl/video-id-28878-dresiara_o_zyciu_z_niepelnosprawnym_dzieckiem_miejscami_bedzie_zabawnie
http://www.czarnkow.info/archiwum/rok2016/16-10-28a.php
http://www.codziennypoznan.pl/kalendarium/wydarzenia/2016-11-04/premiera-spektaklu-cale-zycie-w-dresach
http://www.codziennypoznan.pl/kalendarium/wydarzenia/2016-11-04/premiera-spektaklu-cale-zycie-w-dresach
http://poznan.carpediem.cd/events/1401441-ca-e-ycie-w-dresach-teatr-ba-q-at-scena-robocza/
http://poznan.carpediem.cd/events/1401441-ca-e-ycie-w-dresach-teatr-ba-q-at-scena-robocza/
https://pl.pricett.com/a/cale-zycie-w-dresach-teatr-ba-q/1131515
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godz. 18.00 „Dyke Hard” - film i spotkanie, prowadzenie: Bartosz Żurawiecki 

Pies Andaluzyjski, ul. Nowowiejskiego 17 

 

Niedziela 20 listopada 

Godz. 19.00 „Nosotro$ollE” – spektakl: Eva Rufo  

Republika Sztuki Tłusta Langusta, ul. Gwarna 11 

 

Opis projektu: 

Barbarzyńcy PL to projekt, który pokazuje, jak wielki potencjał kulturowy, związany z 

mniejszościami ma Poznań. Artyści spotykający się w ramach kabaretu żartują, a 

jednocześnie głoszą manifest mniejszości.  

W ramach projektu przez cztery dni będzie można poznawać Innego podczas spektakli, 

filmów, spotkań i wywiadów. Punktem wyjścia całego festiwalu jest kabaret Barbarzyńcy PL, 

który otworzy go spektaklem „Rezerwat” w Scenie Pod Minogą. Głos mniejszości zostanie 

zaprezentowany przez bohaterów różnych narodowości i kultur. Poznamy Hiszpankę Evę 

Rufo, Francuza o algierskim pochodzeniu Hacena Saraoui oraz Polaka, dziennikarza Bartosza 

Żurawieckiego. Kolorytu wydarzeniom nada także Johnny Popiel, reprezentujący społeczność 

LGBT oraz Patyczak – punkowy bard i aktywista społeczny. W ramach festiwalu każdy z 

nich zaprezentuje swoje własne projekty, które będą uzupełniać i rozwijać kwestie poruszane 

w „Rezerwacie”. 

Eva Rufo z sześciu punktów widzenia opowie historię imigrantów. On, Ona, Ono, Oni, One, 

My. Czego tu szukają, czego chcą i dlaczego nie zostają u siebie? Eva nie da odpowiedzi na te 

pytania, ale przybliży ich portret w spektaklu „Nosotro$ollE”.  

Jednoosobową mniejszość stanowi Patyczak, którego koncert interaktywny pozwoli na 

poznanie Mirona Białoszewskiego z innej strony. „Bajki Mirona B.” mają punkowy 

charakter, a piosenki są wzbogacone autentycznymi ilustracjami z bajek. Świat dzieci z 

dorosłą rzeczywistością skonfrontuje także Hacen Sahraoui. „Kiedy będę duży” to spektakl o 

marzeniach z dzieciństwa, które się spełniają w sposób zaskakujący i przewrotny. 

Odbędziemy podróż do kraju dzieciństwa, a Hacen udzieli kilku porad dla emigrantów. 

Johnny Popiel – wokalista, aktor, performer, wraz ze swoim partnerem opowie w Radiu Afera 

o małżeństwach homoseksualnych. Kontynuacją poruszanej tematyki będzie pokaz filmu 

„Dyke hard” i spotkanie prowadzone przez Bartosza Żurawieckiego. Lesbijska rockowa 

kapela w produkcji łączącej komedię, horror, musical, science fiction to kwintesencja campu i 

sztuki queerowej. 

 

Liczbowe określenie skali działań: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 

1. Liczba zorganizowanych wydarzeń 

kulturalnych 
  7 

spektakl szt. 2 

kabaret szt. 1 

pokaz filmowy szt. 1 

spotkanie szt. 1 

koncert szt. 1 

debata radiowa szt. 1 

2. Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych osoby 3970 

odbiorcy pośredni osoby 3000 

odbiorcy bezpośredni osoby 970 
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Promocja: 

Promocja „Barbarzyńców PL” przebiegła wg założonego planu promocyjnego. Dzięki 

wsparciu i promocji partnerów projektu oraz patronów medialnych dotarliśmy z informacją 

do odbiorców organizowanych wydarzeń. 

 

Promocja outdorowa i inne formy promocji: 

- Umieszczenie 100 plakatów na uczelniach, w centrum informacji miejskiej, kawiarniach, 

pubach, instytucjach, u partnerów i patronów projektu.  

- Drukowane podwójne zaproszenia dla ważnych osobowości kultury i życia społecznego 

Poznania m.in. Prezydenta Miasta Poznania, Wiceprezydentów, Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego – łącznie 25 podwójnych zaproszeń na „Rezerwat” Barbarzyńców PL.  

- Drukowane wejściówki na „Rezerwat” Barbarzyńców PL – 100 sztuk, dystrybuowane przez 

Fundację Barak Kultury oraz Centrum Informacji Miejskiej. 

 

Promocja internetowa: 

- Newsletter Fundacji Barak Kultury – wysyłka 9 listopada 2016  (ponad 1570 odbiorców) 

- Pakiety informacyjno-promocyjne wysyłane do partnerów i potencjalnych odbiorców 

projektu Barbarzyńcy PL – kilkadziesiąt adresów. 

- Regularnie wysyłane informacje prasowe do mediów lokalnych, o zasięgu wojewódzkim 

oraz specjalistycznych (m.in. teatralnych) ogólnopolskich. 

- Newslettery i mailingi partnerów i patronów Projektu.  

- Reklama na Facebooku w terminie 7-17.11.2016 dotycząca Wydarzenia Barbarzyńcy PL. 

- Informacje i promocja Festiwalu na stronie Fundacji www.barakkultury.pl 

- Regularne posty na profilu Fundacji na Facebooku https://web.facebook.com/BarakKultury/ 

- Informacje zamieszczane na profilach facebookowych i stronach partnerów projektu 

(https://www.facebook.com/events/1263500583701048/, 

https://www.facebook.com/klubpodminoga/photos/a.181092311924444.41038.17672743902

7598/1361166823916981/?type=3&theater) 

- Utworzone Wydarzenia na Facebook dotyczące całego projektu 

(https://www.facebook.com/events/678444118990443/?active_tab=about) oraz 

poszczególnych wydarzeń (https://www.facebook.com/events/738725922943880/, 

https://www.facebook.com/events/1898853630343537/, 

https://www.facebook.com/events/389160604758347/, 

https://www.facebook.com/events/1221409867916790/, 

https://www.facebook.com/events/372482199751109/, 

https://www.facebook.com/events/775958832544796/) 

 

Radio i TV 

Twórcy Barbarzyńców PL oraz członkowie Fundacji Barak Kultury udzielili wywiadów oraz 

zapowiedzi w różnych stacjach radiowych i telewizyjnych, m.in.: 

- Radio Afera – Aferanek i zapowiedzi w innych programach 

- Radio Merkury – zapowiedzi Agnieszki Maciejewskiej 

- Polskie Radio Dwójka  

- Telewizja WTK – Poranek WTK  

  

Wydźwięk medialny i internetowy projektu BARBARZYŃCY PL: 

1. My50plus, 10.11.2016 http://my50plus.pl/barbarzyncy-nadciagaja/ 

2. E-teatr, 10.11.2016, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/231583.html 

3. Telewizja WTK 14.11.2016, http://www.wtk.pl/video-id-29108-barbarzyncy_pl 

http://www.barakkultury.pl/
https://web.facebook.com/BarakKultury/
https://www.facebook.com/events/1263500583701048/
https://www.facebook.com/klubpodminoga/photos/a.181092311924444.41038.176727439027598/1361166823916981/?type=3&theater
https://www.facebook.com/klubpodminoga/photos/a.181092311924444.41038.176727439027598/1361166823916981/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/678444118990443/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/738725922943880/
https://www.facebook.com/events/1898853630343537/
https://www.facebook.com/events/389160604758347/
https://www.facebook.com/events/1221409867916790/
https://www.facebook.com/events/372482199751109/
https://www.facebook.com/events/775958832544796/
http://my50plus.pl/barbarzyncy-nadciagaja/
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/231583.html
http://www.wtk.pl/video-id-29108-barbarzyncy_pl
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4. Gazeta Wyborcza - Poznań nr 265, 14-11-2016, „Ten projekt to test otwartości" 

Marta Kaźmierska 

5. Eventhint, http://pl.eventhint.com/wydarzenia/15242736/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat 

6. Kiwiportal, http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/169906/bajki-mirona-b-koncert-

patyczaka 

7. Evensi, https://www.evensi.com/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat-klub-pod-

minoga/191716215 

8. E-teatr http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/231691.html 

9. Allevents http://allevents.in/poznan/%E2%80%9Edyke-hard%E2%80%9D-%E2%80%93-

film-i-spotkanie-prowadzi-bartosz-%C5%BBurawiecki/372482199751109# 

10. Kultura Poznań, 16.11.2016 http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/ 

news/varia,c,6/barbarzyncy-i-inne-mniejszosci,99956.html 

11. Kultura Poznań, 17.11.2016 http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/ 

aktualnosci,c,20/kultura-na-weekend,99996.html 

12. Koncertowania, http://www.koncertomania.pl/koncert/813611/patyczak-brudne-dzieci-

sida-poznan-18-11-2016.html 

13. Signedevents, https://signedevents.com/poland/poznan/barbarzy%C5%84cy-pl-w-psie-

patyczakkoncert-pokaz-filmu-dyke-hard/ 

14. Tęczowy Poznan http://teczowypoznan.pl/barbarzyncy-pl/ 

15. Evenea https://evenea.pl/imprezy/koncerty/poznan/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat-

135859/ 

16. Outsourcing portal 18.11.2016, http://www.outsourcingportal.eu/pl/poznan-na-weekend-

18-20-listopada 

17. Poznan.pl http://www.poznań.pl/mim/trakt/events/2016-11-17/festiwal-barbarzyncy-

pl,90188.html 

 

6. Spektakle: 

- Kabaret Barbarzyńcy PL – „Rezerwat”, 17 czerwca 2016 r., miejsce: Klubokawiarnia 

Meskalina, w ramach Dni Kulturoznawców z okazji 40-lecia Instytutu Kulturoznawstwa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

- Kabaret Barbarzyńcy PL – „Rezerwat”, 24 czerwca 2016 r., miejsce: Klubokawiarnia 

Meskalina, w ramach Malta Festival/Poznań. 

Opis: 

Barbarzyńcy PL to projekt, który pokazuje, jak wielki jest potencjał kulturowy, związany z 

mniejszościami ma Poznań. Artyści spotykający się w ramach kabaretu żartują, a 

jednocześnie głoszą manifest mniejszości.  

Kabaret Barbarzyńcy PL zaprezentował spektakl pt. „Rezerwat”. Głos mniejszości 

zaprezentowany został przez bohaterów różnych narodowości i kultur. Poznaliśmy Hiszpankę 

Evę Rufo, Francuza o algierskim pochodzeniu Hacena Saraoui oraz Polaka, dziennikarza 

Bartosza Żurawieckiego. Kolorytu wydarzeniom nadał także Johnny Popiel, reprezentujący 

społeczność LGBT oraz Patyczak – punkowy bard i aktywista społeczny. 

Reżyseria: Przemysław Prasnowski 

Scenariusz: Przemysław Prasnowski i zespół 

Muzyka: Paweł Paluch 

Kostiumy: Dorota Słomczyńska 

Scenografia: zespół 

Światło i dźwięk: Beata Kaszuba 

Wizualizacje: Piotr Bedliński 

Wykonawcy: Eva Rufo, Ola Marzec, Johnny Popiel, Hacen Sahraoui, Bartosz Żurawiecki, 

Przemek Prasnowski, Paweł Paluch. 

http://pl.eventhint.com/wydarzenia/15242736/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat
http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/169906/bajki-mirona-b-koncert-patyczaka
http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/169906/bajki-mirona-b-koncert-patyczaka
https://www.evensi.com/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat-klub-pod-minoga/191716215
https://www.evensi.com/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat-klub-pod-minoga/191716215
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/231691.html
http://allevents.in/poznan/%E2%80%9Edyke-hard%E2%80%9D-%E2%80%93-film-i-spotkanie-prowadzi-bartosz-%C5%BBurawiecki/372482199751109
http://allevents.in/poznan/%E2%80%9Edyke-hard%E2%80%9D-%E2%80%93-film-i-spotkanie-prowadzi-bartosz-%C5%BBurawiecki/372482199751109
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/barbarzyncy-i-inne-mniejszosci,99956.html
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/barbarzyncy-i-inne-mniejszosci,99956.html
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/aktualnosci,c,20/kultura-na-weekend,99996.html
http://kulturapoznan.pl/mim/kultura/news/aktualnosci,c,20/kultura-na-weekend,99996.html
http://www.koncertomania.pl/koncert/813611/patyczak-brudne-dzieci-sida-poznan-18-11-2016.html
http://www.koncertomania.pl/koncert/813611/patyczak-brudne-dzieci-sida-poznan-18-11-2016.html
https://signedevents.com/poland/poznan/barbarzy%C5%84cy-pl-w-psie-patyczakkoncert-pokaz-filmu-dyke-hard/
https://signedevents.com/poland/poznan/barbarzy%C5%84cy-pl-w-psie-patyczakkoncert-pokaz-filmu-dyke-hard/
http://teczowypoznan.pl/barbarzyncy-pl/
https://evenea.pl/imprezy/koncerty/poznan/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat-135859/
https://evenea.pl/imprezy/koncerty/poznan/kabaret-barbarzyncy-pl-rezerwat-135859/
http://www.outsourcingportal.eu/pl/poznan-na-weekend-18-20-listopada
http://www.outsourcingportal.eu/pl/poznan-na-weekend-18-20-listopada
http://www.poznań.pl/mim/trakt/events/2016-11-17/festiwal-barbarzyncy-pl,90188.html
http://www.poznań.pl/mim/trakt/events/2016-11-17/festiwal-barbarzyncy-pl,90188.html
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- Teatr Ba-Q – spektakl „Całe życie w dresach”, 3 grudnia 2016 r., godz. 19:00, miejsce: 

Gniezno, „Magiel. Kultura fizyczna”. Monodram w wykonaniu Justyny Tomczak-Boczko. 

- Teatr Ba-Q – spektakl „całe życie w dresach”, 4 grudnia 2016 r., godz. 19:00, miejsce: 

Poznań, Republika Sztuki Tłusta Langusta. Monodram w wykonaniu Justyny Tomczak-

Boczko. 

Opis: 

Spektakl „Całe życie w dresach” to próba opowiedzenia o doświadczeniu bycia matką 

niepełnosprawnego dziecka. Justyna Tomczak-Boczko opiekę nad synem traktuje jako sztukę 

życia, w której poczucie humoru jest niezbędne. Bo jej życie nie jest ani tak smutne, ani tak 

przerażające, jak by się mogło wydawać. Być może dlatego czasem słyszy od znajomych: 

„Justyna, ty w ogóle nie wyglądasz na matkę niepełnosprawnego dziecka”. Podczas 

spektaklu, grając samą siebie, opowiada o swoim życiu z dużym dystansem i zaskakującą 

dawką czarnego humoru. 

Teatr Ba-Q – grupa związana z Fundacją Barak Kultury powstała w 2009 roku. Połączyła 

swoimi realizacjami wiele artystycznych osobowości. Z Ba-Q współpracowali m.in. 

scenograf Piotr Tetlak, kompozytor Rafał Zapała, aktorzy: Małgorzata Walas-Antoniello i 

Hacen Sahraoui. Liderem Ba-Q jest Przemek Prasnowski aktor, reżyser i scenarzysta przez 

wiele lat związany z Teatrem Strefa Ciszy. Najważniejsze realizacje Ba-Q: „Schron” 

(premiera, Festiwal Malta 2009), „Ćma” (premiera 2012), „Szrot” (premiera, Festiwal Stara 

Gazownia 2012), „Toast” (premiera: Festiwal Teatralny Maski 2013), „Rezerwat” (premiera: 

Inwazja Barbarzyńców 2016). 

 

W 2016 roku, realizując wszystkie projekty, Fundacja Barak Kultury osiągnęła cele 

statutowe. 

 

*** 

 

 

 


