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Sprawozdanie finansovue za okres O1.01.2O18r. - 31.L2.2OL8I.

oŚwnoczENlE zARZl\Du

Zanąd Fundacji Bank Iśultury, zgodnie z wymogami att.52 ust.2 ustawy z dnja 29 wrześńa 1,994

t. o tachunkowości (g.Dz I]. z 2013 t. poz. 330ze zm.) ptzedstawia sptawozdańe finansowe, na

które składa się:

§7ptowadzenie do sptawozdania finansowego;

Bilans spotządzoly na dzień 31 grudnia 2018t,, który po sttonie aktywów i pasy-wów wykazwle

sumę 1 26.0 42,44 zŁotycb,;

Rachunek zysków i sttat za oktes 1

w wysokoś ci 1,7 .835,45 złotych;

Dodatkowe infotmacje i obiaśnienia.

sĘcznn do 31 gtudnia 2018r., wykazujący zysk

PRZEMYSŁA§r PRASNO§7SKI
Ptezes Zarządu
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§rPRO§rADZENIE Do SPRA§7OZDANIA FINANSOWEGO

Infotmacje o Jednostce

Ą fIazwai Fundacja BankKultury

b) siedziba: al. Matcinkowskiego 21, 61-745 Poznań.

ą celdziaŁańafundacii:

o pielęgnowanie, promowanie i wspietanie kultury, sztuki 1aktówńeż ochrona dóbt I(ultury i
tładycli,

. ptomowanie intetesujących zjawisk kultury światowej w Polsce,

o podtrzlłrnywanie ttadycji natodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój Świadomości
natodowej i kultutowej,

o tozwilanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wspóŁdziałanie w Rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,

. wspietańe działań przyczyńających sie do budowania potozumienia ponad podzialami
natodowymi, kulturoqłlri, społecznymi, ekonomic znymi, pokoleniowymi,

o wspietanie inicjatyw lokalrrych służących powstawaniu sztuki i kultury,

o popularyzacla nowych idei z obszanl kultury i sztuki współczesnej,

. ptomoclamŁodychtalentów,

o iniciowanie wszelkich fotm twótczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami
mniejszości natodowych zamieszkałychrra tetenie Rzeczypospolitej Polskiej,

. sL\Nutzanie warunków do współistrrieńa i wzajefirnego oddziaływanta na siebie tóżnego
rodzalu aktywnoŚci 

^tLystycznych,w 
szcżególnoŚci takich jakteatr,mwzyka, plastyka, fiIm,

o skupienie wokół idei fundacii szerokiego ruchu twótców, atĘstów, uczonych i
Animatorów kultury,

o kształtowanie i rczvłój świadomości krrltura]nej i naukowej społeczeńsbva, zwłaszcza
poptzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatotskich postaw ttystycznych i
edukacyjnych otaz tworzenie warunków dla ich oddziaŁywańa na społeczeństwo,

o popularyzowańe różnych fotm kultury wśtód tóżnorodnych grup społecznych,
wyodrębnianych w szczególności ze względu na krytedum wieku, ze szczególrtym
uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób statszych,

. ptomocja t orgańzacia wolontańatw.

d) Fundacja jest wpisana do tejesttu pzedsiębiotców l{tajowego Rejestr.r Sądowego
prowadzonego pflez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i §7ilda, VIII §fydział
Gospodatczy Ktilowego Rejestrrr Sądowego pod numetem I(RS 0000318986.
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o REGON 30100150ó

0 NIP 7781,459960

g) Czas tmlatia Fundacji: ńeoznaczony.

h) Okres obięł sptawozdaniem finansowym:1 stycztia201,8t. - 31 grudrua201,8r.

r) WŁadze Fundacii:

Zarząd Ptzemysław Ptasnowski Ptezes Zarząda.

D §7 skład Fundacji nie wchodzą wesltrnęftzne iednostki otgatizzcyne sporządzające
samodzie]ne sptawozdania finansowe.

k) Sptawozdańe zostaŁo spotządzorte ptzy założeńu konĘnuacji działalności Fundacji.
I(ierownictwo Fundacji Llwa;ża, że ńe istnieja okoliczności wskazujace na zagrożenie
kontynuacj i dziaŁalaości j ednostki.

1) Sptawozdanie zostaŁo spotządzone pży założeńu konĘnuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzleć ptzyszłośct oraz nie istnieja
okoliczności wskazując e na zagrożenie kontynuowania przez ńą działalności.

m) Potównlwalność danych: niniejsze sprawozdanie finansowe za:wiera dane finansowe
za oktes od 01.01.201Bt. do 31,.1,2.201,8r.

n) Niniejsze sptawozdanie obejmuje:

Bilans,
Rachunek §fyników,
Informacjg Dodatkową w skład, któtej wchodzą wptowadzenie do sptzwozdatia
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

") Rachunek zysków i strat Fundacja spotządzlŁa w watiancie kalkulacyjnym.

p) §7yoik finansowy Fundacja z^ dany tok obtotowy obejmuje, wszystkie osiągnięte
iptzypadajace na je1 tzecz przychody otaz związane z tytfi ptzychodami koszĘ zgodńe z
zasadanimemoriału, współmierności przychodów i kosztów otaz osttożnej wyceny.
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Omówienie przyiętych zasad (polityki) tachunkowości, w tym metod §vyceny aktywów
i pasywów, pomiatu wyniku finansowego otaz sposobu spotządzenia sptawozdania
finansowego w zaktesie, w iakim ustawa pozostawia jednostce ptawo wyboru.

§7artości niematedalne i ptawne

Nie dotyczy.

śtodki trwałe

Nie dotyczy.

środki tmłŃew budowie

Nie dotyczy.

Inne inwesĘcie zaliczone do aktywów trwałych

Nie dotyczy.

Zapasy

Nie doĘczy.

MatetiaĘ

Nie dotyczy.

Ptodukty gotov/e

Nie doĘczy.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagane1 zapŁaty, z zachowańem
zasady osttoznoŚci.

§7atość należności uPlqalizuje się uwzględńaj+c stopień ptawdopodobieńsrwa ich zapŁatlJ
p oprzez dokonanie o dpisu aktnlizującego.
Odpisy aktlaltzujące wattość należności zahcza się do pozostałych kosztów opetacyjnych lub
do kosztów finansowych - zależńe od rodzalu należności, której doĘczy odpis aktualizujący,
Należności ulnofzone, pzedawnione lub nieściągaLne zmńejsza1+ dokonane uptzednio
odpisy aka:, 'lŁuilące ich wafiość. Należności umozone, przedaslnione lub nieściągalrre, od
których nie dokonano odpisów aktuallzujących ich wattość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów opetacyjnych lub
kosztów finansowych.
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Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w, walutach obcych składnikr akty,wów po
obowiąnĄącym na teln dzień śtednim kutsie ustalonym dla danej waluty ptzez Natodowy
Bank Polski.

Powstałe z przellczeńa tóżńce kutsowe zaltcza się odpowiednio do ptzychodów lub
kosztów finansowych lub w ptzypadkach okteślonych ptzepisami, kapitalizuje się w wattości
aktywów.

Zobowiązania

Za zobowiązatia aznaje się wynikaj+cy z ptzeszŁych zdarueń obowiązek wykonania
świadczeń o wiarygodnie określonej wattości, któte spowoduje wykozystanie j"ż
posiadanych lub pzys złych aktywów Jednostki,

Na dzień powstania zobowiązatia wycenia się według wartości nominalnej, Na dzień
bilansowy zobowtązana wycenia się w kwociewymagającej zapŁaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażofle w walutach obcych składniki pasy,wów po
obowięającym na ten dzień Śtednim kutsie ustalonym dla danej waluĘ ptzez Natodowy
Bank Polski,

Powstałe z ptzeliczeńa tóżńce kutsowe zaltcza się odpowiednio do ptzychodów lub
kosztów finansowych lub, w ptzrypadkach okteślonych przepisami,kapitalŁuje się w wattości
aktywów,

Środki pieniężne

Śtodki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wattości nominalnej.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone \I/ walutach obcych składniki akty,wów po
obowiązującym fla ten dzień śtednim kursie ustalonym dla danej waluty pzez Natodowy
Bank Polski.

Dodatnie i ujemne rożńce kursowe powstałe z ptzellczenn na koniec toku obtotowego
śtodków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zaltcza się odpowiednio do
przy cbodów lub kosztów finansowych.

Inwestycje krótkotetminowe

Nie doĘczy.

Kapitałwłasny

I{apitał zakŁadowy (Fundusz statutowy) jest ujmowany v/ wysokości okteślonej w statucie
i wpisanej w organie rejesttowym.

Zysklub sttata z lat ubiegĘch
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Odzwierciedla nietozlicżony wynik z I^t poptzednich, a także skutki kotekt zmian zasad
rachunkowości i błędów podstawowych doqczących lat poptzednich, a ujawnionych
w bieżącym toku obtoto\ń/ym.

Rezerwy

Nie dotyczy,

Zobowiązania warunko§Ie - pozabilansowe

Za zoboulązańa watunkowe Fundacja uznaje potencia]ny przyszŁy obowiązek wykonania
śsitadczeń, których powstanie 1estr,uależtione od zaistrieńa określonych zdaueń.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozllczenja międzyoktesowe czynfLe doĘczą poniesionych pfzęz Fundacje kosztów
doĘ czący ch p rzy s zŁy ch okte s ów sptawoz daw czy ch, a w sz cz e gólno ś ci :

- poniesionych kosztów ubezpteczeń,
- kosztów innych oktesów.

Za bierne rozllczeńa międzyokresowe kosztów Fundacja uznaje ptawdopodobne
zobowtązańa przlpadające flabieżący oktes sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- ze śslrladczeń wykonanych lta tzęcz Fundacji ptzez kontrahentów, Iecz
ntezafakdlrowanych do dnia bilansowego, 1eżelt kwota zobowiązania jest zrrana Lub
możll:lla do oszacowańaw sposób wiarygodny.

Odpisy czynnych i biernych tozhczeń międzyoktesowych kosztów następuią stosownie do
upływu czasu lub wielkości świadczeń,

Ptzychody, koszty, wynik frnansowy

Ptzychody i zyski

Zz pzychody i zyski Fundacja aznale uptawdopodobnione powstanie ,w, oktesie
sprawozdawczrltn kotzyści ekonomicznych, o wiarygodnie okteślonej wattości, w fotmie
zwiększenia wattości aktywów, albo zmnielszeńa wartości zobońązań. któte doptowadzą
do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszeńa jego niedoborrr w inny sposób niż wniesienie
wkładów przez założyciell,.

Koszty i sttaty

Pruez koszĘ i sttaty jednostka rozumie uptawdopodobnione zmńejszenn w oktesie
sprawozdawczym kotzyści ekonomicznych, o wiarygodnie okteślonej wattości, w fortnie
zmńelszeniz wartości aktywów, albo zwiększetia wattości zobowięań i tezerw, któte
doptowadzą do zmntejszeńa kapitału własnego lub zwiększeńa 1ego niedoboru w inny
sposób rltż wycofanle śtodków przez założycieli,
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Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik na sptzedaży,

- wynik działaltości operacyjnej, w
op etacf nych (p ośtedni o zsilązany ch
wynik opetacji finansowych,

Poznań, 31.03.2019r.

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

qm z Ętułu pozostałych ptzychodów i kosztów
z działahośctą op eracyj ną j ednostki),

podpis kierownika jednostki

4lsłał Prasnońki
......... . .. |rpl1łlo_yrk!



RZiS

RACHUNEK zYsKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2o18r,
(wariant kalkulacyjny)

3t,L2.2oI7

A. Przychody z działalnoŚci statutowej
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej

I Koszty nieodpłatnej działalności pozytku publicznego

II Koszty odpłatnej działalności pozytku publicznego

III Koszty pozostałej działalnościstatutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

źys k, :1,51161a ),,z:,'dżiółb | ń ó,śći,:,gósp ó ddł,źćj,,1,(ó|,E:\:

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy

o. zysk (strata) netto (M-N)

3L7 42

86 543,I9 t47 9tI,5o

2078-1,2-37

(nneF.e l ddta spożądżenE)

Zarząd Jednostki

FUN URY

Shona 1

Wyszczególnienie



Poznań,31.03.2019
data

BItANs
sponządzony nadzień 31 grudnia 2OIBw zł

Przemysław Prasnowski

podpis osoby, Kórej powiezono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

stan akhrwów na dzień:
31,-1,2-2077 31,-1,2-20l8

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. środki trwałe
2. środki trwałe w budowie

lll. Należności długoterminowe
tV, InwesĘcie długoterminowe

1. nieruchomości
2. długoterminowe akwwa finansowe

V. Długoterminowe rozlieenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

1,Zapasy
II. Należności krótko terminowe
tII. InwesĘcj e krótkoterminowe

1. }cótkoterminowe akffwa finansowe
2. środki pieniężne w kasie i na rachunkach

[V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
15 720,67

31-12-2077 31,-1,2-201,8

l. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutolyy)
ll. Kapitał (fundusz) zapasowy
IlI. Kapitał (fundusz] z aktualizacji wyceny
]V. P ozo stałe kapitały (fun duszeJ rezervrrowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VIl. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wie|kość ujemna)

l. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
[V. Rozliczenia międzyokresowe

22 173,93

35 035,21

podpis kierownika jednostki

1 7. 3

0 n

:::::: ::7)Al|L' LA

2233, 2233.
62 9s3.43 121 o91.

2 716.9
732,

Akłwa razem

SŁan paswvów na dzień:

1 ?-

68 237.24

,l,,l,028.1,( 17 835.

13 402.6t 39 969.7!

Pasywa razem at 639,92



FUNDACJA BARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 7781459960, Regon 301001506 Poznń, dńa25 czerwca2)I9 r,

Protokół z Posiedzenia Zarządu
Fundacji Barak Kultury
z dnia25 czerwca2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. w siedzibie fundacji przy aI. Karola Marcinkowskiego 2l, w
Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji.
W zebraniu udział wzięli wszyscy 2 człorlkowie ZarząduFundacji w składzie:

Przemysław Prasnowski - prezes Zarzą&l
B artłomiej Brzezihski - czŁonek Zaruądu.

Kworum. W zebraniu uczestńczyŁ prezes Zarządu przedstawiający sprawozdanie z
działalności Fundacji. Zgodńe z par. 13 pkt. 5 i 6 statutu posiedzenie prowadził prezes

Zarząól Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zębrania zostało
powierzone członkowi Zarządu Fundacj i - B artłomiej owi Brzezińskiemu.

Prezes Zarządu Fundacji poinformowŃ, że jest to coroczne posiedzenie, zwołane w celu
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z dziŃalności Fundacji.
Następnie ptezes Zarządu Fundacji przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności, a
także sprawozdanie finansowe za20l8 rok.
Po tym wystąpieniu prezes Znządu Fundacji odpowiedział na pytania, w celu wyjaśnienia
kilku kwestii.

Po zakończeniu dyskusji prezes przeszedł do głosowania nad uchwŃani o przyjęcie
sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostaŁy przyjęte jednogłośnie
(zŃączńknr I,2,3).

Podpisano:
Prezes Zarządu Fundacj i

Protokolant (członek Zarzą&l, Fundacj i)

Członek Zarządu Fundacj i

Załącznlki:
Uchwała nr 212019 Zarządu
Uchwała ru 3l20I9 Zarządl
Uchwała nr 4l20I9 Zarządu

Fundacji o przyjęciu sprawozdania
Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznęgo zarok 2018.
Fundacji o przekazaniu zysku netto za rok 2018.



FUNDACJA BARAK Kt LTURY
al. Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 77B1459960, Regon 30100'l506 Poznań, dnta25 czeTwca2jl9 r.

Uchwała nr212019

Zarządll Fundacji Barak Kultury z dnia 25 czerwca 2019 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania fin ansowego za r ok 20 1 8 (1.0 1 - 31.12.2018)

Na podstawie par, 13 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował

zatwięrdzęniu sprawozdaria finansowego za rok 2018 (1.01.-31.I2 2018).

Wynik finansowy zarok 2018 to zysk netto w wysokości 17 835,45 PLN.

Zatząd Fundacji proponuje przęznaczęnie dodatniego wyniku finansowego na fundusz

statutowy.

Podpisano:

Preze s Zarządu Fundacj i

Protokolant (członek Zar ządu Fundacj i)

Członek Zar ządu Fundacj i

o



FUNDACJA BARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 2't

61-745 Poznań
NlP 7781459960, Regon 301001506

Poznań, dnia25 czerwcaZol9 r.

Uchwała nr 3l20l9

Zarządu Fundacji Barak Kultury z dnia25 czerwca 2019 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za r ok 201 8 (1.01. -31.12.2018)

Na podstawie par. 13 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował

zatvlier dzeniu sprawo zdaria merytorycznego za rok 20 1 8 ( 1 . 0 1 -3 1 . 1 2 20 1 8).

Podpisano:

Preze s Zar ządu Fundacj i

Protokolant (członek Zaruądu Fundacj i)

LTURY

Członek Zarządu Fundacj i



FUND AC, I A BARAK KULTURY
jti l!łarcinkowskiąo 21

61-7Ą5 Poznań
NlP 77B1459960, Rąon 301001506

Poznań, dnta25 częrwca2019 r,

Uchwała nr 412019

Zarządu Fundacji Barak Kultury z dnia25 czerwca 2019 roku

o przekazaniu zysku netto za rok 2018

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o przekazaniu zysku netto za rok 2018 na fundusz
podstawowy (fundusz statutowy).

Podpisano:

Prezes Zarządu Fundacj i

Protokolant (członek Zarządu Fundacj i)

Członek Zar ządu Fund acj i



FUNDACJA BARAK KutluRY
al, Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NiP 7781459960, Regon 301001506

P oznań, 27 częrwca 2019 r,

Protokół z posiedzenia

Rady Fundacji Barak Kultury

zdnia?7 czerwca 2019 roku

W dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie fundacji przy al. Karola Marcinkowshjego 2I , w Poznaniu

odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

W zebraniu ldział wzięli wszyscy 3 członkowie Rady Fundacji w składzie:

Krzysztof Moraczewski - członek Rady

Agnieszka Cienciała - członek Rady

Stanisław Czekalski - członek Rady.

Kworum. W zebraniu uczestniczyli

przedłożonego przez Zarząd Fundacji

przygotowanie dokumentów z zebrania

Cienciale,

Członkowie Rady Fundacji zapoznali się ze sprawozdaniem mer5Ąoryczrlym i finansowym z

działalności Fundacji zarok 2018. W dyskusji wyjaśniono kilka kwestii.

Po zakończenil dyskusji, odbyło się głosowanie nad uchwałą o przyjęcie sprawozdania

merytorycznego i finansowego. Uchwała zostałaprzyjęta jednogłośnie (załącznlknr I).

wszyscy członkowie Rady Fundacji dla zatwierdzenia

sprawozdania z działalności Fundacji, Protokołowanie i

zostało powierzone członkini Rady Fundacji - Agnieszce

Podpisano:

Członek Rady Fundacji

ftry"ą ,4(ę-*", __A

Członek Rady Fundacji

Cw"
Członek Rady Fundacji

Protokolant (członek Rady Fundacj i)

Zńącznik: Uchwała nr 1l20I9

finansowego za rok 2018,

Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania mery{orycznego i



FUNDACJA BARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 2'|

61-745 Poznań
NlP 7781459960, Rąon 301001506 Poznań, dnta27 czerwca2019 r.

Uchwała nr ll2019

Rady Fundacji Barak Kultury z dnia 27 czerwca 2019 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego

za rok 2018 (1.01.-31.12.201 8)

Na podstawie statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwterdzeniu

sprawozdania finansowego i meryt otycznego za r ok 20 1 8 (1 . 0 1 . -3 l .I2 20 1 8).

Wynik finansowy zarok2018 to zysk netto w wysokoś.i .{.?. &3ąa. pLN.

Dodatni wynik finarrsowy zostaje ptzeznaczony na fundusz statutowy.

Podpisano:

CzŁonekRady Fundacji

Protokol Fundacji)

Członek rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

\,.,, - L --_





FUNDACJA BARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 7781459960, Regon 3O10O1506

SPRAWOZD^NIE MERYTORYCZNE ZA RoK 2018

Fundacja Barak Kultury to organizacja o statusie pożytku publicznego, dziaŁająca od 2008
roku. Jej działalność kulturalna, ntysĘczna i edukacyjna skupia się na walce zrożnego typu
wykluczeniami społecznymi, w sferze kultury, religii, płciowości, a także związarrymi z
chorobami i dysfunkcj ami.

POWIATOWA |7-tka
28 lutego - 17 października 2018

PROGRAM I TEMATYKA
1. ROKIETNICA 28,02.2018 godz. 18.00 ,,Drogi - wyrwańe dla Rokietrricy'' (Szkoła
Podstawowa w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 16)
2. KOMORNIKI 21.03.2018 godz. 18.00 ,,Tunel na Plewiska - jak usprawni dojazdy?"
(Szkoła Podstawowanr 2 w Plewiskach, ul. Strażewicza I)
3. LUBON 27.03.2018 godz, 18,00 ,,Smog - jak .uqygrac z ńm w Luboniu?" (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Luboniu, ul. Poniatowskiego 16)
4. DOPIEWO II.04.2018 godz. 18.00 ,,Budowa linii wysokiego napięcia - jak zmieni gminę
Dopiewo?" (Dom Strńakaw Dopiewie, ul. Szkolna2l)
5. TARNOWO PODGORNE 19.04.2018 godz. 18.00 ,,Transport w gminie Tamowo
Podgórne - i uka alternaĘw a dla auta?" (Świetlica Wiej ska w Baranowie, ul. Spokoj na 2B)
6. SUCHY LAS 09.05.2018 godz. 18.00 ,,Północna obwodnica Poznańa. Czy jestpotrzebna?
Którędy powinna przebiegać?" (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie, ul.
Szkolna 16)
7. SWARZĘDZ 17.05.2018 godz. l8,00 ,,Szkolnictwo branżowe - gwarancja dobrej pracy?"
(Aula ZS nr 1 w Swarzędzu,uI. Os. Mielżyńskiego 5,Ą)
8. PUSZCZYKOWO 05.06.2018 godz. 18.00 ,,Czy można lepiej wykorzystywać potencjał
turystyczny Puszczykowa?" (Centrum Tenisowe Angie w Puszczykowie, ul. Sobieskiego 50)
9. MUROV/ANA GOSLINA 13,06.2018 godz. 18.00,,Co dziśmoże skutecznie wypromować
gminy Powiatu Poznńskiego?" (Ptzedszkole Smocze Wzgorze w Murowanej Goślinie, ul.
Mściszewska 10)
10. KORNIK20.06.2018 godz. 18.00 ,,Kolej alternatywą dla auta? Jak zlikwidować korki w
gminie Kómik?" @iblioteka Kórnicka - Hol Zankll w Kórniku, ul. Zamkowa 5)
11. BUK 30.08.2018 godz. 18.00,,Kolej metropolitalna szansą dla gminy Buk" (budynek
dawnej Synagogi w Buku, ul. Mury 8)
12. STĘSZEW 5.09.2018 godz. 18.00,,Droga S5 szansą narozwój gminy Stęszeff'(Hala
widowiskowo- sportowa w Stę szewie, ul. P oznńska 22a)
13. KLESZCZEWO 20.09.2018 godz, 18.00 ,,Kleszczewo - droga do kultury" (Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 2)
14. KOSTRZYN 27.09.201,8 godz. 19.00 ,,Kostrzyr - miastem sprawnej komunikacji?"
(Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, ul. Poznńska 33)
15. MOSINA 4.I0.2018 godz. 18.00 ,,Jak zlikwidować korki w gminie Mosina?" (Mosiński
Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa4)
16. POBIEDZISKA 9.10,2018 godz. 18.00 ,,Transpoń w gminie Pobiedziska - jaka
alternatyw a dla a:uta?" (Pobiedziski O środek Kultury, ul. Kostrzyńska 2 1 )
17. CZERWONAK l7.I0.20I8 godz. 18.00 ,,Inwestycje usprawnią transport w gminie
Czerwonak?" (Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3a).



,,Spotkajmy się w Powiatowej I7," to akcja społeczna,któramiała na celu zwrócenie uwagi
na procesy zachodzące w gminach powiatu poznańskiego - Powiatowej 17, inapowiązanych
z nimi obszarach. Miała przyczynió się do znalezięńa takich kierunków rozwoju gmin
powiatu poznńskiego, by stały się one atrakcyjnymi miejscami do życia dla swoich
mieszkańców. Projekt zal<ładał orgańzację 17 spotkń dla mieszkńców 17 gmin powiatu
pozńańskiego, podczas których przedstawiciele lokalnych i powiatowych władz, eksperci oraz
sami mieszkańcy konstrukłwnie dyskutować mieli na najbardziej palące tematy w danej
gminie. Wszystkie planowane spotkania zostały zorgarizowane i spełniĘ zamierzone cele.
Spotkania odbyły się w placówkach samorządowych (gminnych ośrodkach kultury, szkołach,
bibliotekach) i przyczyniły się do wyjaśnienia wielu kwestii i pozwoliły znaleźó rozwiązania
mające sprawić, by gminy Powiatowej 17 . były lepszyni miej scami do ży cia,

REALIZACJA CELÓW
W czasie wszystkich siedemnastu spotkań w gminach powiatu poznńskiego (w Rokietnicy,
Komornikach, Luboniu, Dopiewie, Tarnowie Podgórnym, Suchym Lesie, Swarzędzu,
Puszczykowie, Murowanej Goślinie, Kórniku, Buku, Stęszewie, Kleszczewie, Kostrzynie,
Mosinie, Pobiedziskach,Czerwonaku) złealizowane zostńy następujące zal<ładane cele:
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- zwróceńe uwagi na potencjał ukryty poza większymi aglomeracjami miejskimi, wśród
mieszkńców mniejszych miast i miasteczek;
- nawiązanie lub wzmocnienie dialogu i współpracy między mięszkńcami a
przedstawicielami lokalnych i powiatowy ch władz;
- stworzenie mozliwości podejmowania konstruktylvnej dyskusji, formułowania opinii i
poglądów;

integracja lokalnych społecmości i zaangńowanie mieszkńców we wspólne
rozv,ltązywanie spraw, które ich dotyczą;
- poznanie opinii mieszkńców na temat codziennego życia w gminie, ich spojrzenia na
sprawy kulturalne, społeczne i gospodarc ze zamięszkiwanej miej scowości ;
- wyksźałcenie lub pogłębienie wśród uczestników nawyku oddolnego podejmowania
dyskusji nawńnę dla gminy tematy;
- poszerzenie wiedzy mieszkńców na tematy vłyzwań, przed którymi stoją zamieszkiwane
przez nich gminy;
- aktylvne zaalgńowanie uczestników w organizowane spotkania;
- budowanie świadomego społeczeństwa i rozwijanie jego potencjału;
- zwrócenie uwagi odbiorcom mediów na trudności napotykanę przez kłżdą z gmin, w
których promowany jest projekt.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Osiągnięto następuj ąc e rczultaty :

- dotarcie z ofertą spotkń i podjęcie konstruktyrłmego dialogu z 17 miejscowościami
powiatu poznńskiego (spotkania zorgańzowano w Rokietnicy, Komomikach, Luboniu,
Dopiewie, Tarnowie Podgornym, Suchym Lesie, Swarzędzu, Puszczykowie, Murowanej
Goślinie, Kórniku, Buku, Stęszewie, Kleszczewie, Kostrzynie, Mosinie, Pobiedziskach,
Czerwonaku) oraz nawiązanie współpracy z tamtejszymi instytucjami, władzami i
mieszkańcami;
- przeprowadzenie 17 otwaĘch, kulturotwórczych i społecznych debat, podczas których
zaptoszeni eksperci, przedstawiciele lokalnych i powiatowych władz oraz mięszkńcy gmin
przedyskutowali najważniej sze dla siebie kwestie;
- rorwoj u mieszkńców kompetencji podejmowania wspólnej dyskusji na tematy ważne dla
całej miejscowości;



- pogłębienie wiedzy mieszkańców na temat zagadnieńważnych dla gminy;
- zapoczątkowanie wypracowania zmian dotyczących decydowania o rozwoju infrastruktury
gmin i wpĘwu mieszkńców na te zmiany.
Obecnośó mieszkańców na spotkaniach przyczyniła się do głębszego poznartia trudności, na
które napotykają gminy oraz zńęksryła ich poczucie współuczestniczenia w procesach
decyzylnych,
Na trwałośó ręzultatów znacząco wpłynęła promocja spotkań prowadzona przez Fundację
Barak Kultury w mediach społecznościowych otaz kampania promocyjna ptzeprowadzonaw
,,Gazecie Wyborczej P oznaif' oraz serwisie poznan.wyb otcza.pl.
V/ ramach projektu, przy okazji kużdej organizowanej debaty zrealizowarle zostŃy
następuj ąc ę dzińania promocyj ne :

PRASA
- 5publikacji promocyjnych-wtym3 emisjeramek5 modułowych zlogotypami,2 emisje
reklamy 2 modułowej pod tekstami zapowiadającymi debatę, 1 emisja reklamy 5 modułowej
pod tekstem podsumowuj ącym.
INTERNET
- sekcja specjalna trwająca od26lutego do 19 października, zawierająca wszystkie publikacje
doĘczące projektu;
- kampania promująca debatę w formie reklamy half page 300x6O0px, 20 000 odsłon;
- promocja wydarzeńa na FB wyborcza.pUpoznarl.
***

INWAZJA BARBARZYNCOW
9 kwietnia - 29listopada 2018

PRoGRAM

poniedzialek 9 kwietnia
Godz. 10.00 ,,Hindus w Polsce" odc. 1 - blog radiowy: Jay Rajkumar
Radio Afera 98,6 MHz

'Wtorek 10 kwietnia
Godz. 10.00 ,,Hindus w Polsce" odc,2 - blog radiowy: Jay Rajkumar
Radio Afera 98,6 MHz
Godz. 12.50 ,,Moza7ka" - warsńaĘ intęrkulturalne: Hacen Sńraoui, nabór zaml<nięty
Szknła Łejery, ul. Brandstąettera ]

Środa 11 kwietnia
Godz. 10.00 ,,Hindus w Polsce" odc. 3 - blog radiowy: Jay Rajkumar
Radio Afera 98,6 MHz
Godz. 13.45 ,,Znaki szczególne" - warsztaty: Joanna Lisek, nabór zamkńęĘ
Szkoła Łejery, ul. Brandstaettera ]

Czrvartek 12 kwietnia
Godz. 10.00 ,,Hindus w Polsce" odc. 4 - blog radiowy: Jay Rajkumar
Radio Afera 98,6 MHz
Godz. 18.00 ,,Ulyankulu. U Łejerów w AĘce" - wernisaż wystawy Fundacji u Łejerów
Godz. 18.30 ,,Ptaki śpiewają w Kigali" - pokaz filmu, reż, J. Kos-Krauze, K. Krauze
Godz. 20.30 Spotkanie zJoallnąKos-Krauze, prowadzenie: BartoszZutavłiecki



Sceną Wspólna, ul. Brandstaettera ]

Piątek 13lnvietnia
Godz. 10.00 ,,Hindus w Polsce" odc, 5 - blog radiowy: Jay Rajkumar
Rądio Afera 98,6 MHz
Godz. 19.00 ,,Rezerwat"- kabaret Barbarzyncy PL
Scena Nowa CK Zameh ul, Św. Marcin 80/82

Sobota 14 kwietnia
Godz. 10.00 ,,Hindus w Polsce" odc. 6 - blog radiowy: Jay Rajkumar
Radio Afera 98,6 MHz
Godz. 19.00 ,,Kiedy będę duży" - monodram: Hacen Sńraoui
Republika Sztuki Tłusta Langusta, uI. Gwarna ] ]

Czwartek 29 listopada
,,7 gr zechów : nie czy sto ś ó " - p erformanc e : Ił zy sztof Moracz ewski

,,Inwazjabarbarzyhców" to interdyscyplinarny festiwal kulturalno-edukacyjny, składający się
ze spektakli, pokazów filmów, performance'ów, rozmów z przedstawicielami różnych
środowisk, a takżę audycji radiowych. Bogata propozycja wydarzeń umoźliwia przyjęcie
nowego spojrzenia na świat i konfrontację z wszelakimi formami odmienności. Tegoroczna
edycja festiwalu podporządkowana została hasłu ,,TwarzelFacęs", W różnych kontekstach
przedstawione zostńy kwestie nitązane z imigracją, uchodźstwem, mniejszościami
narodowymi i etnicznymi. Do naszego miasta napływa coraz więcej imigrantów, osób o
innym kolorze skóry, wyznaniu, pochodzeniu, kulturze. Dlatego festiwal dąży do oswajania z
odmiennością i uwra:żliwiaria na nią, a także do budowania i umacniania postawy
tolerancyjnej. Tytułowe twarze odsłaniĄ się w poszczególnych wydarzeniach festiwalu.
Uczestnicy festiwalu ljrzelt m.in. twarz Rwandlki z plemienia Tutsi, która uratowała z
piekła pogromu swoich współplemieńców dotarła do Polski. Umożliwiła to projekcja filmu
,,Ptaki śpiewają w Kigali" oraz spotkanie z reżyserką, Joanną Kos-Krauze. W czasie audycji
radiowej można było wsłuchaó się w głos Hindusa od ośmiu lat mieszkającego w Polsce,
opowiedział on o życiu w kraju nad Wisłą, relacjach z Polakami, różmicach między kulturą
polską i indyjską, atak:żejak jego aparycja wpływa na funkcjonowanie w Polsce. Z występu
kabaretu Barbaruyńcy PL widzowie dowiedzieli się, co wyniknie ze spotkania,,ptawdziwego
Polaka" twarzą w twarz z imigrantami od lat mieszkającymi w Polsce, a takze innymi
mniejszościami. Na pfianie, czy emigrant, reprezentant innej kultury, religii i tradycji,
odmiennego sposobu myślenia o święcie, możę byó lznarty za ,,nieczystego", nie mogącego
funkcjonować w danej społeczności, w której postanowił żyć, ze względu na uznanie go za
,,odszczepieńca" próbował odpowiedzieć performance ,,7 grzechów: nieczystość". W
monodramie ,,Kiedy będę duzy", autorstwa i w wykonaniu Hacena Sahraoui, widzowie
spotkali się z Francluzem o algierskich korzeniach, który postanowił zatnieszkaó w Polsce,
Barwne historie z jego dzieciństwa wydobyły wątki pochodzące z WzybĄących się w jego
życiu kultur i języków, pojawiły się także odniesienia do obecnej sytuacji emigranta na stałe
osiadłego w Polsce. Warsztaty ,,fnne ffivarze", w ramach których przeprowadzone zostały
zajęcia ,,Mozaika" otaz ,,Znaki szczegolne", pozwoliły zbltżyó się do innych kultur, m.in.
arabskiej i Zydowskiej. Wystawa zdjęó pt.,,Ulyankulu. Łejery w Afryce" wprowadziła w
świat mieszkaficów Ulyankulu, znajdilącego się w regionie Tabora w Tanzanii, gdzie mieści
się obóz dla uchodźców z Burundi. Wystawa unaoczniła, że problem uchodźstwanie dotyczy
v,ryłączńe Europy, jest obecny na wszystkich kontynentach oraz, że migracje mogą mieó



różnągerrezę i charakter. Ponadto, wystawa zobrazowłaniełatwe zadańe, którego podjęła się
Fundacja,,U Łejerów", budująca wioskę edukacyjną w Tanzanii.

OPISY WYDARZEŃ
1. ,rHindus w Polsce" - audycja radiowa
Audycja radiowa zaptezentowała opinie Jay'a Rajkumara, Hindusa mieszkającego od ośmiu
lat w Polsce, na temat jego Ęcia w kraju nad Wisłą, relacji z Polakami, różnic między kulturą
polską i indyjską. Ukazałatakże zdziwienia i zaskoczenia, jakich doświadczył osiedlając się
w Polsce. Słuchowisko oparte było na blogu prowadzonym ptzez Jay'a Rajkumara
(http://hinduswpolsce.p1), w którym porusza kwestie różnic w postrzeganiu roli kobiet w
społeczności, wychowywania dzieci, uptzedzeń Polaków do osób pochodzących z innych
kultur, stereotypów funkcjonujących zaróv,no w świadomości mieszkańców naszego kraju,
jak i emigrantów. Blog komenĘe także waznę dlaprzybyszazlrrdiivlydarzeńa w Polsce, w
których lczestniczył. Sfuchowisko przyjęło postać cyklu, czylarrychprzez Jaya' Rajkumara,
krótkich odcinków, emitowanych w kolejnych dniach festiwalu.
Wykonawc a: J ay Rajkumar.
Miejsce: Radio Afera Poznan.

2. W arsztaĘ rrlnne tw arz€)
a. Warsztaty interkulturąlne,,Mozaika "
Francuz o algierskich korzęniach, który postanowił zanięszkaó w Polsce, zaprezentował
rożnice między modą afrykńską i europejską. Poza odpowiedziami na proste pytania, co jest
wygodniejsze i co ubiera się szybciej, pojawiły się i powazniejsze tematy. Garnitur i szal
zmierzyły się z dżelabą i turbanem nie tylko w kontekście praktyczności, ale także
s5,mbolicznego znaczęnia ubioru. Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się, jak zawiązaó turban. A
w gorącym klimacie sźuka ta możę uratować Ęcie. Mowa była też o dbałości o urodę i
zdrowie. Dlaczego naturalne kosmetyki i środki higieny, jak czame mydło, aIgan i patyk do
zębów stają się coraz popularniejsze w Europie? Przęcięż są obce, pochodzą z innego
kontynentu. Warsźaty wzbogaclłaprezentacja darbuki, bębna kielichowego, populamego na
Bliskim Wschodzie i niektórych częściach Afryki. Zabrzmiały rytmy mniej ibardziej znane)
ale zawsze ogniste. Nie obyło się też bez dyskusji z uczestnikami o emigracji, jej twarzach,
rodzajach oraz lękach, które emigranci wzbudzają. Jak pokonać ten strach, jak oswoić się z
sytuacją, gdy coruz więcej ,,innych" osiedla się w Polsce, A wszystko zwieńczyła historia
Hodży Nasreddina, legendarnego mędrca i fiozofa, o którego przygodach, mądrości i
dowcipie od wielu wieków k ąrąńęzliczonę opowieści.
Hacen Sahraoui - aktor urodzony we Francji w rodzinie algierskich emigrantów. Wychował
się w dwóch kulturach, posługując się dwoma językatni francuskim i arabskim, Rodzice
uczyli go rodzimej kultury t zasad postępowanta w Ęcill opowiadając zabawnę i polczające
przygody Nasreddina Hodji, mitycznego mędrca muzllłmańskiego. Hacen uczyńł sźukę
opowiadania swoim zawodem, zostń aktorem. Do Polski przyjechał w 2004 roku, by wziąó
udział w międzynarodowym projekcie "WędĄące Caffe". Rok później wrócił i zalrieszkń
tutaj na stałe. Od kilku lat współpracuję zBarukiem Kultury. Szerokiej publiczności znany
jako Żyleta z serialu ,,Przepis na życie" . Zagrń również m.in. w serialach ,§a dobre i na złe",
,,Dom nad rozlewiskiem",,,Londyńczyc{' .

Miejsce: Szkoła Łejery, ul, Brandstaettera 1.

b. WarsztaĘ ,,Znaki szczególne"
,,Znal<t szczegóIne" to walsźaty edukacyjne skierowane do młodzieży licealnej. Prowadzący
skorzystali z historii pani Firy Mełamedzon-Salński, Zydówki, która mieszkała w Poznaniu
przed wybuchem II wojny światowej, dostosowując ją do współczesnego odbiorcy. Celem



warsźatów była aktywizacja odbiorców kultury poptzez udziń w warsztatach dotyczących
tozsamości, pochodzenia otaz historii rodzinnych, ksńahowanie otwartych postaw
obywatelskich związartych z pojęciem wielokulturowości, wykształceńę zrozlrnienia i
większej wraźliwości w stosunku do osób starszych - odbiorcy mogli w łatwy sposób odnieść
wspomnienia pani Firy z czasów, gdy mińa 17 Iat do własnego Ęcia. Uczestnicy zostali
zapoznari z wybranymi informacj arri z życia nieznanej im kobiety z czamo-białego zdjęcia
wykonanego ptzed Operą Poznńską. Poznaląc jej twaru wnikali w prywatna historię, która
się za nią kryje. Na podstawie kolejnych zĄęć interpretowali jej życiorys, skupiając się na
wybranych tematach, takich jak podróż, religia, miłośó, rodzina.
Miejsce: Szkoła Łejery, ul. Brandstaettęra I.

3. Wystawa ,,Ulyankulu. Łejery w Afryce"
Na wystawie zostały zaptezentowane zdjęcia mieszkńców Ulyankulu, znajdującego się w
regionie Tabora w Tanzańi, gdzie mieści się obóz dla uchodźców z Brrrundi. Wystawa
unaocznlła, że problem uchodźstwa nie dotyczy v,ryłącznie Europy, jest obecny na wszystkich
kontynentach oraz, że mtgracje mogą mteó rożną gęnezę i charakter. Kryzys z 2015 roku
zmusił setki tysięcy Burundyj czyków do ucieczki do sąsiednich krajów, szczególnię Tanzanli,
Rwandy i Konga. Fotografie uchodźców, dzteci i dorosłych, powstały w rwiązkll z projektem
realizowanym ptzez pozrańską Fundację ,,U Łejerów",Dzięci uchodźców pottzeblją solidnej
edukacji, a więc przede wszystkim miejsca, w którym będą mogły się uczyć i spotykaó na

zajęciach integrujących i rozwijających ich zatnteresowania. Fundacja ,,U Łejerów" podjęła
się więc niełatwego zadańa budowy wioski edukacyjnej, której sercem będzie szkoła
podstawowa. Teren, na którym ma powstaó znajóĄe się już pod opieką parafti św. Ludwika w
Ulyankulu, współpracującej z filndacją przy realtzacji projekru, Poza szkołą powstaną
również budynki administracyjne, sanitarne i teatr, Ten ostatni sŁużyć będzie nie tylko
dzieciom i ich artystycznej dzińalności, ale także lokalnej społeczności. Wystawę wzbogacą
wizualizacje budynków wchodzących w skład wioski edukacyjnej.
Miejsce: Scena Wspólna, Poznań

4. ,rPtaki śpiewają w Kigali" - projekcja filmu w reżyserii Joanny Kos-Krauze i
Krzysztofa Krauze
Spotkanie z Joanną Kos-Krauze
Film reżyserskiego małżeństwa, poza ukazaniem konsekwencji wielkiej tragedii ludobójstwa,
która miała miejsce w Rwandzie oraz namysłem nad uniwersalnymi filozoficznymi
problemami - genęzą zła, nienawiści, przebaczenia, pamięci, zaprezentował, choć
niebezpośrednio, temat uchodźstwa, W przypadku jednej z głóv,nych bohaterek, kobiety z
plemienia Tutsi, ocalonej z pogromu pTzez polską badaczkę,jest to ucieczka rutująca życie,
ale nieprzynosząca ukojenia i psychicznej stabilizacji. Po przeżyciu masakry swoich
współplemieńców, utracie bliskich, próbuje odnależć się w Polsce. W tle przeńja się pytanie,
czy Polacy są dziś w stanie zmierzyć się z obecnością uchodźców w swoim kraju. Czy ci
,,inni" na zawsze pozostaną dla Polaków obcymi i nięztonlmińymt? Obserwując duet
głównych bohaterek, ich skomplikowane relacje, podświadomie odwołujące się do
niewyobrazalnej traumy, jaką ptzeżyły, zastanawtatrty się, czy można wyemigrować ,,z
samego siebie". Czy po ucieczce z piekła, a więc niedobrowolnym, ale koniecznym
opuszczeniu rodzinnych stron, w innym miejscu można ot tak powrócić do normalności,
rytuałów codzienności? Perypetie dziewczyny z plemienia Tutsi wskazują, że pamięć, choć



skazona apokaliptycznymi obrazami, nie pozwala zapomnieć o korzeniach, zmięńć
tożsamości. Po kilku latachwTaca do Rwandy.
Spotkanie z reżyserką, Joanną Kos-Krauze, pozwoliło uczestnikom na zadanie pytań
dotyczących powstawania filmu, jego genezy, problemów związanych z rcalizacją (film
powstawał ptzez wiele lat), atakże doĘczących poglądów rezyserki na kwestie uchodźstwa,
reakcji Polaków na osoby z innych kręgów kulturowych, tolerancję dla inności.
Prowadzenie: Bartosz Zurawiecki.
Miejsce projekcji i spotkania: Scena Wspólna, Poznan

5. Barbarzyńcy PL kabaret,,Rezerwat".
Co widzimy na twarzy ,,prawdziwego Polaka", gdy staje on ffivarzą w twatz z ,,inrlym",
emigrantem czy ptzedstawicielem jakiejś mniejszości? Jak reaguje, co odczuwa, czy zmienia
się jego nastawienie? Na te i wiele innych pytń, ,,powaznie żartlląc", odpowiedzieli
bohaterowie spektaklu kabaretowego ,,Rezerwat". Zostali wykreowani przez kabaret
Barbarzyńcy PL, który jest wybuchową mieszanką talentów i osobowości rodem z
koszmarnego snu Prawdziwego Polaka. Jest to kabaret specyficzny, bowiem niektóre wątki
prywatnych historii aktorów stają się elementami prezentowanych w spektaklu scenek.
Hiszpński temperament kobiety Almodovara, Evy Rufo, literacki paz|tT kulturalnego
dewianta, Bartosza Zurawieckiego i arabski profil Hacena Sahraoui, Francuza o arabskich
korzeniach, aktora znanego z,,PrzepisunaĘcie",to jeszcze nie wszystko! Skład dopełniają:
uwielbiająca artysĘczne transformacje Aleksandra Marzec-Hubka i kompozytor dźwięków
,,innych", Paweł Paluch. Nad całością cn:łła ,,barbarzyftca z wyboru" Przemek Prasnowski,
tym razem w roli w roli Myśliwego polującego na gatunki ,,gorszego sortu". Poznńscy
artyści spotykający się w ramach kabaretu żarn$ą i z perwetsyjnym wdziękiem głoszą
manifest mniejszości!
Miej sce : CK Zamek, P oznan

6. ,rKiedy będę duĘ" - monodram
Spektakl ,,Kiedy będę duży", autorstwa i w wykonaniu Hacena Sahraoui, zawięra czasem
zabawne, czasem poważniejsze historie z jego dzieciństwa, nawiązujące do wątków
pochodzących zl<rzyżujących się w jego życiu kultur i języków i odnoszące się do obecnej
sytuacji emigranta na stałe osiadłego w Polsce. W barvmych opowieściach mieszają się
,,BhIaIze" autora, francuskośó, algierskość i polskość Hacena Sahraoui, a jego osobiste
wspomnienia stają się okazją do refleksji nad ważnymi dzisiaj tematami. W spektaklu
pojawiają się kwestie stosunku Polaków do emigrantów, akceptacji inności wynikającej z
pochodzenia, innej kultury, religii. Spektakl uczy więc zrontmienia dla odmienności
związanej zpochodzeniem i kulturą, przełamuje stereotypy dotyczące emigrantów żyjącychw
Polsce, propaguje otwartość, klóra przyczynia się do zdobywania wiedzy o świecie,
p ozwalaj ącej przełamywać strach przed,,nieznanym i obcym".
Miejsce: Tłusta Langusta, Poznań

7. rr7 grzechów: Niecrystość" - performance
Performance lub inaczej,,spekfakl-wykład" był kontynuacją cyklu ,,7 grzechów",
przedstawiającego w formie arlystycznej i wykładowej różne zagadnieńa związale z
wątkiem przewodnim. Prof. dr. hab. Krzysztof Moraczewski, kulturoznawca połączył
spojrzenie historyczne ze współczesnym rozumieniem i odbiorem nieczystości. Wykładowi
towatzyszyŁa tęatralna opra\Ma. W nawiązaniu do głównego tematu projektu poruszone
zostŃy różme problemy, m.in.: czy emtgrant, reprezentant innej kultury, religii i tradycji,
odmierrnego sposobu myślenia o świecie, możę byc uznany za ,,ńeczystego", nie mogącego
funkcjonowaó w danej społeczności, w której postanowił żyó, ze względu na uznanie go za



,,odszczepieńca"? Czy jego fizjonomia, ale także ,,trIarz" rozumiana na głębszym poziomie,
jako zespół cech, zachowń, przekonai, poglądów zakorzęnionych w jego kulturze i tradycji,
mogą zostać Llznane za ,,nieczyste", mogące ,,skazić" społeczność, w której chce się osadzic?
Wychodząc od różnych kulturowych kontekstów i interpretacji nieczystości, omówione
zostały także inne zagadnienia, np. w jakich znaczeniach dziś nieczystość Wąży w
świadomości społecznej, ńżmica pomiędzy nieczystościąmagiczną w kulturach magicznych i
grzechem w religiach, które przyniosły nową wyobraźnię etyczną i spowodowily, że nowa
kategoria grzechu posłuZyła do przeksztńceńa dawnej kategorii nieczystości, ale ta ostatnia
bynajmniej nie zaniknęła, pojmowanie nieczystości jako pomieszania czy hybrydy, w
nawiązanil do genetycznej zasady przewagi mteszańca. Różne rozumienia nieczystości
posłuzyły do zadania pytania, czy współcześnie terminy ,,inni", ,,odmienni", ,,obcy", ,,nie
nasi" (którymi określani są np. emigranci, uchodźcy, przedstawiciele różnych od powszechnie
przyjmowanych światopoglądów), nie oznaczają, ukrywając się za eufemizmem,
,,nieczystych"?
Miejsce: Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 2I ,Poznń

REALIZACJA CELÓW
Wszystkie zakładanę cele i sposoby realizacJi zadania zostały osiągnięte:
1. Wzbogacenie życie kulfuralne Poznania poprzez działania artystyczne, flp.
zaptezentowanie przedstawienia ,,Rezerwat" kabaretu Barbarzincy PL, zaprezentowanie
monodramu,,Kiedy będę duży",zaprezentowanie performance ,,7 grzechów: nieczystość".
2. Promowanie Poznaniajako regionu otwartego, tolerancyjnego popIzez np. projekcję frlmu
,,Ptaki śpiewają w Kigali", przygotowanie i wyemitowanie audycji radiowej ,,Hindus w
Polsce", zorganizowanie spotkania z Joanną Kos-Krauze, reżyserką filmu ,,Ptaki śpiewają w
Kigali", zaprezentowanie kabaretu BarbarzyńcyPL zprzedstawieniem,,Rezerwat".
3. Przeprowadzono spotkania (z Joanną Kos-Krauze, rezyserką filmu ,,Ptaki śpiewają w
Kigali"), zaprezentowano spektakle (,,Rezerwat" kabaretu Barbarzyńcy PL, ,,Kiedy będę
dlsży" w wykonaniu Hacena Sahraoui), zotganizowano pokaz frlmowy (film ,,Ptaki śpiewają
w Kigali"), przedstawiono perfofinance (,,7 grzechów: nieczystość") oraz audycję radiową
(cykl ,,Hindus w Polsce"), zorgańzowano warsztaty ,,Mozaika" i ,,Znaki szczegóIne"),
współorganizowanie wystawy ,,Ulyankulu. U Łejerów w Afryce", które pozwoliły
przełarrtywaó negatywne, stereotypowe myślenie.
4. Zaangużowanie lokalnych artystów, reprezentantów poznańskiego środowiska kulturalnego
poprzęz zorgańzowańe prezentacji spektakli ,,Rezerwat" i ,,Kiedy będę duży".
5. Aktywizacja wielu odbiorców festiwalu, od dzięci do seniorów, poprzęz np.
zorgańzowanie warsztatów ,,Mozalka" i ,,Znaki szczególne", przygotowanie i wyemitowanie
audycji radiowej ,,Hindus w Polsce", zorganizowanie projekcji filmu,,Ptaki śpiewają w
Kigali".
6. Pobudzenie aktywnego i zaangźźowanego uczestnictwaw wydarzeniach poprzez wszystkie
propozycj e festiwalowe.
7. Pobudzanie potrzeb kulturalnych przez uczestnictwo w innowacyjnych i wzbldzających
zainteresowanie formach artystycznych, poprzez np. pręzęntację performance ,,7 grzechow:
nieczystośó", ptzedstawienia ,,Rezerwat" kabaretu Barbarzyńcy PL, wyemitowanie audycji
radiowej ,,Hindus w Polsce", prezentację spektaklu,,Kiedy będę duży".
8. V/spółpraca wielu ośrodkóWinstytucji poptzez podjęcie współpracy z np. Fundacją U
Łej erów, Radiem Afera Politechniki Poznańskiej .

9. Budowanie świadomego młodego społeczeństwa i rozwijanie jego potencjału poprzez
zor ganizowani e w ars ztatów,,Moza7ki' i,,Znakt szcze góIne" .
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10. Stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany myśli, poglądów, ptzez dotykanie
różnych tematów związanych z obcością w czasie różnych vłydarzeń festiwalowych, np.
spotkń, wykładów, performance.
11. Oswajanie Inności, prezentowanie różmych poglądów poprzez wszystkie wydarzeńa
festiwalowe.
12. Ukazartie różnych wizji i interpretacji ważnych obecnie kwestii imigracji i uchodźstwa
poptzęz zorgańzowanie wszystkich festiwalowych W darzęi.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
L.Przygotowanie, nagranie i wyemitowanie 6 odcinków audycji radiowej ,,Hindus w Polsce".
Na kolejne odcinki złożyły się fragmenty bloga Jay'a Rajkumara, Hindusa, który ponad osiem
lat temu osiedlił się w Polsce. Słuchacz mogł dzięki audycji wyrobić sobie własnę zdanie na
temat różnic kulturowych pomiędzy Indiami i Polską, zapoznaó się z niektórymi wątkami
indyjskiej kultury, tradycji, obyczajów i religii, dowiedzieć się jak odbiera Polskę i Polaków
emigrant pochodzący z dalel<tego kraju. Liczba odbiorców ok. 3000.
2. ZorgaIizowanie warsztatów interkulturowych ,,Mozaika", podczas których Hacen
Sahraoui, Ftancuz o algierskich korzeniach przedstawił różne elementy kultury swoich
przodków. Liczba uczestników: 3 5.

3. Zorganizowanie warsztatów ,,Znaki szczególne". Poznając historię życia historii pani Firy
MeŁamedzon-Salński, Zydówkl która mieszkała w Poznaniu przed wybuchem II wojny
światowej, rńodzież mogła odnieśó się do różnych problemów, takich toźsamośó,
pochodzenie otaz rola historii rodzinnych. Warsźaty przyczyniŁy się również do
ksztahowania otwartych postaw obywatelskich związarrych z pojęciem wielokulturowości,
ryyksźałcenia złozllrrtienia i większej wrażliwości w stosuŃu do osób innych narodowości,
kultur, reli gii, etniczno ści . Liczba uczestników : 3 5 .

4. Współorgalizowartie wystawy ,,Ulyankulu. U Łejerów w Afryce". Wystawa vnaoczn7Ła, że
problem uchodźstwa nie dotyczy wyłącznie Europy, jest obecny na wszystkich kontynentach
oIM, że migracje mogą miec rożmą gerlezę i charakter. Zobrazowńatakże dzińania i wysiłki,
jakie podjęła Fundacja,,U Łejerów", a,by zbldowaó wioskę edukacyjną dladzieci uchodźców.
Liczba uczestników : 400.
5. Zorgarizowanie pokazu filmu ,,Ptaki śpiewają w Kigali", w reżyserii Joanny Kos-Krauze i
KrzysztofaKrauze.Pozaukazaniem konselolrencji wielkiej tragedii ludobójstwa, która miała
miejsce w Rwandzię oraz namysłem nad uniwersalnymi flozoftcznymi problemami - gęnęzą
zła, nienawiści, przebaczeńa, pamięci, film zaprezentował temat uchodźstwa. Liczba
uczestników: l20.
6. Zoryańzowarrię spotkania z rcżyserką Joanną Kos-Krauze. pozwoliło uczestnikom na
zadańe p>Ąń dotyczących powstawania filmu, j"go gęnezy, problemów związanych z
realizacją, a także doĘczących poglądów rezyserki na kwestie uchodźstwa, reakcji Polaków
na osoby z innych kręgów kulturowych, tolerancję dla inności. Liczba uczestników: 80.
7, Zaprezentowanie spektaklu ,,Rezerwat" antykabaretu Barbarzyicy PL. Spektakl pozwolił
na przedstawienie ważnych problemów, z jakim borykają się w naszym kraju emigranci,
nawet ci mieszkający w nim od wielu lat, i przedstawiciele różnych innych mniejszości. W
zabav,mej, ale i refleksyjnej formie artyści opowiedzieli o sytuacjach, które rzeczywiście
miały miej sce. Liczba uczestników: 1 00.
8. Zaprezentowanie monodramu,,Kiedy będę duĄ", w wykonaniu Hacena Saraoui, Francłlza
o algierskich korzeniach, mieszkającego od wielu lat w Polsce. W krótkich, błyskotliwych
scenach aktor i współautor spektaklu pokazń swoje ,;óżIetwarze", francuskość, algierskośó i
polskość. Wątki osobiste i wspomnienia stały się okazją do refleksji nad ważnymi dzisiaj
tematami: emigracją, tożsamością,tradycją, pochodzeniem,Liczbauczestników: 100.



9. Zaprezentowanie performance ,,7 grzechów: nieczystośó", w wykonaniu Krzysńofa
Moraczewskiego. Rózne rozumienia nieczystości posłuzyły do zadaria pytania, czy
współcześnie terminy ,,inni", ,,odmienni", ,,obcy", ,,nie nasi" (którymi określani są np.
emigranci, lchodźcy, przedstawiciele różnych od powszechnie przyjmowanych
światopoglądów), nię oznaczają, ukrywając się za ęufęmlzmem, ,,nieczystych"? Liczba
uczestników: 40.

L Liczb a zor garizowanych wy darzeń kulturalnych: l 4 sń.
Pokazyfilmu-lszt,
Spektakl -2szt.
Spotkarria - 1 szt.
Audycjaradiowa-6szt,
Performancę - I szt.
Warsztaty - 2 szt.
Wystawa - 1 szt.
2. Promocja:
Reklama prasowa:
-Umięszczenie reklam w ,,Gazecie Wyborczej"
Reklama radiowa:
- promocja projektu na antenie Radia Afera
Internet:
- Promocja na portalu poznan.wyborcza.pl
- Publikacj a zaptoszeń na profilu FB/wyborcza/poznan
Wysyłanie
- newslettera informującego o projekcie (2 200 adresów Fundacji Barak Kultury)
- ltnieszczenie informacji na profilu Facebook Fundacji Barak Kultury (ponad 3000 fanów)
- promocja przedsięwzięcia na portalu internetowym www.ngo.pl oraz w newsletterze
wysyłanym przęz ngo.pl obejmujących cały region Wielkopolski
- wysłanie informacji o odbywającym się projekcie dobazy mediów.
3. Patronaty medialne:
- ,,GazetaWyborcza"
- Radio Afera
- IKS
- WTK
- epoznan.pl
- kulturapoznan,pl
- Stonewall
Wydźwięk medialny i internetowy proj ektu,,Inwazja barbaruyńców" :

poni edzialku-dlacze go -r]ls]l-i-kolor.html?disab leRedirects:true
- http : l l wv,rw . afer a. com.pl l p atr onatl 29 63
-_https',llepoznan.pllkultlxa-wvdarzenie-74439-InwazjaBarbarzyncow

ręzerwat-I9Os86/
- https :l/partymap.plleeS 6au93 Eei
- htĘs ://wtkplav.pllvideo-id-3 8 0 8 1 -

nadchodzi inwazia_barbarz]mcy_wJoznaniu od 9 kwietnia
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W czasi e r e alizacji,,Inw azji b atb ar zy ńców" Fund acj a B arak Kultury wsp ółpraco w ńa z :

- Radio Afera Poznań,98,6 MHz
- Fundacja U Łejerów
- Centrum Kultury Zamek
- Republika Sztuki Tłusta Langusta
- Scena Wspólna.
***

Po DRODZE
18 maja - 11 października 2018

PRoGRAM

Spektakl,,Kiedy będę duĘ":

Piątek 18 maja godz. 18.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie

Piątek 8 czerwca godz,12.00
MŁodzieżowy Dom Kultury ,,ISKRA" w Pile

Sobota 9 czerwca godz. 16.00

Gostyński Ośrodek Kultury,,Hutnik"

Warsztaty rrElmer, słoń w kratkę":

Środa 6 czerwca godz,9.00 i 11.00

Przedszkole Samorządowe w Margoninie, ul. Poznńska 10

Czwartęk l1 pńdziemika godz. 10.00 i 12.30
Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile, na ul. W. Pola 16
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,,Po drodze" to kulturalno-edukacyjny projekt, który składa się z warsztatów i spektakli.
Fundacja Barak Kultury chciała zv,roció uwagę na potencjał kulturowy ukryty poza
większymi aglomeracjami miejskimi, pokazaó, żę mieszkńcy mniejszych miast i
miasteczek Wielkopolski są zainteresowani kulturą i chcą w niej partycypować i być jej
współtwórcami. Projekt miń na celu wspieranie rozwoju kompetencji kulturalnych
uczestników otaz pogłębienie ich umiejętności świadomego odbioru kultury i sźuki. ,,Po
drodzę" to równiez festiwal, który odkryłprzed uczestnikami wielobarwność świata poprzez
pokazywanie różnorodności: kulturowych, etnicznych, religijnych i światopoglądowych.
Pottzebą, na którą odpowiedział festiwal było oswajanie obcości/inności, która może być
wynikiem m.in. obecnego masowego przemięszczania się jednostek i życia w corazbatdziej
wielokulturowym świecie. Projekt realizowany był w kilku wielkopolskich miejscowościach:
Gostyniu, Margoninie, Pile,

OPIS WYDARZEŃ
W 2018 r. w ramach projektu ,,Po drodze" złęalizowane zostaŁy warsztaty artysĘczno-
literackie ,,Elmer, słoń w kratkę" dla dzieci zPrzedszkola Samorządowego w Margoninie
na ul. Poznńskiej 10 (6 czerwca, dwie grupy) oraz Publicznęgo Przedszkolarr 3 w Pile, na

ul. W. Pola 16 (II października, dwie grupy). Ponadto mieszkńcy Margonina (18 maja,
godz.18:00, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury), Piły (8 czerwca, godz, 12:00, Młodziezowy
Dom Kultury ,,Iskra") oraz Gos§nia (9 czerwca, godz. 16:00, Gostyński Ośrodek Kultury
,,Hutnik") mogli obejrzeć monodram "Kiedy będę duĄ". Warsźaty,,Elmer, słoń w kratkę" to
warsztaty literacko-p7asĘczne dla dzieci, które zrealizowano w dwóch miejscowościach
Wielkopolski - Margoninie i Pile. Zostńy opracowane na podstawie cyklu książek Davida
McKee. Opowieści o słoniu zawierają wiele wartościowych przesłań, które warsztaty
pozwalają przekazaó dzieciom w formie wspólnych plastycznych dzińń, Historia głównego

bohatera daje możliwość propagowania wśród dzięci tolerancji, empatii dla innych osób,
dostrzegania odmienności innych Ildzi i traktowania jej z szacuŃiem i zronlrrięniem. Elmer
to kolorowy słoń w kratkę. Jest wesoły i lubiany lecz boleje nad faktem, że różni się od
swoich przyjaciół, Udaje mu się natrzęć owocami w kolorze ,,słoniowym" i osiągnąć cel.
Zauważa wówczas, żę koleżaIki i koledzy szarego wcale nie lubią go bardziej. W czasie
warsztatów dzięci przygotowały postaci z opowieści, wyklejały kolorowyni karteczkarti
sylwetki głównego bohatera, słuchały także fragmentów książeczek czytanych przęz
prowadzących warsztaty oraz inscenizowńy przygody Elmera i jego przyjaciół. Poza
wspomnianymi wyżej walorami edukacyjnymi, budowaniem odpowiednich postaw wobec
inności, spotkania warsztatowe dały dzieciom możliwość rozwinięcia umiejętności
plastycznych, wprawy, koordynacji i precyzji w różnych manualnych czynnościach oraz
wyzwo lenia kreatyrłmo ś ci.

,,Kiedy będę dury" to spektakl Teatru Ba-Ku o marzęniachz dzięciństwa, które się spełniają
w sposób zaskakujący I pIzewrotny. Hacen Sahraoui, główny aktor i jednocześnie bohater
tego spektaklu, urodził się we Francji w rodzinie algierskich emigrantów. Wychował się w
dwóch kulturach, posługując się dwoma językami: francuskim i arabskim. Rodzice lczyli go

rodzimej kultury i zasad postępowaniaw życiu opowiadając zabawnę i polczające przygody
Nasreddina Hodji, mitycznego mędrca muzułmńskiego. Hacen lczynił sztukę opowiadania
swoim zawodem, został aktorem. I osiedlił się w Polsce. W czasie spektaklu, z humorem
patrząc na swoje życie, zaserwował widzom niesamowity, francusko-polski koktajl, pełen
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zabawnych obserwacji obyczajowych. W rożnych scenach, twórcy spektaklu odnoszą się
takżę do obecnej sytuacji emigrantów na stałe osiadłych w Polsce. Osobiste wspomnienia
Hacena Sahraoui stały się okazją do refleksji nad wńnymi dzisiaj tematami. Spektakl uczy
zrozumieńa dla odmienności związartej z pochodzeniem i kulturą, ptzełamlje stereotlpy
doĘczące emigrantów żyjących w Polsce, propaguje otwartośó, ktoru przyczynia się do

zdobywaniawtedzy o świecie, pozwalającej przełarrywać strach przed ,,nieznarlym i obcym".

REALIZACJA CELÓW
Ze względu na uzyskanie mniejszej niZ wnioskowana kwoty dotacji udało się osiągnąó tylko
niektóre cele.
Osiągnięte cele:
1. Wspieranie rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców trzęch miast Wielkopolski
(Piła, Margonin, Gostyń) poprzez zorganizowanie warsztatów ,,Elmer, słoń w kratkę" oraz
spektaklu,,Kiedy będę duży";
2. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury poprzęz zorganizowanie warsztatów i
spektakli;
3. Podnoszenie poziomu praktycznych umiejętności z zakresu ńżnych dziedzin sztuki (teatr,
literatura, rękodzieło) poprzez zotganizowanie spektaklu ,,Kiedy będę duzy", warsńatów
,,Elmer, słoń w kratkę";
4. Popularyzacja wiedzy o kulturze i sźuce wśród odbiorców festiwalu za pomocą
róznorodnego programu;
5, Dotarcie do mieszkńców mniejszych miejscowości, w których odbywa się mniej
vłydarzeń kulturalnych i umozliwienie im bezpłńnego wzięcia udziŃu w proponowanych
akty,nmościach; zarówno warsztaty, jak i spektakle GosĘmiu, Margoninie i Pile;
6. Wykształcenie wśród uczestników nawyków korzystaniazpropozycji kulturalnych;
7 . Zbudowanie platformy współpracy między Poznaniem a Gost5miem, Margoninem i Piłą;
8. Stworzenie przestrzeni umożliwiającej ronvój kreatyrłmości i wzrost aktywności tw&czej
uczęstników warsźatów,,Elmer, słoń w kratkę" ;

9. Stworzenie mozliwości podejmowania dyskusji, formułowania opinii i poglądów;
10. Rozwinięcie kompetencji uczestników dotyczących nowoczesnych sposobów
uczestnictwa w kulturz e poprzez zor ganizowanie warsztatów i spektakli.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
1. Dotarcie z ofertą kulturalną do 3 miejscowości województwa wielkopolskiego (Piła,
Margonin, Gostyń) inawiązartie współpracy ztamtejszymi instlucjami kulturalnyrrri.
2, Przeprowadzenie 6 h warsztatów ,,Elmer, słoń w ktatkę", podczas których poprzęz
działańa plastyczne i prezentację historii głównego bohatera przekazana zostały takie
wartości jak tolerancja, empatia dla innych osób, dostrzeganie odmienności innych Iudzi i
traktowanie jej z szacunkiem t zronlmieniem. Warsztaty przeprowadzono dla 80
uczestników.
3. Wystawienie 3 spektakli ,,Kiedy będę duży" Teatru Ba-Q, w ktorych wzięło tldziń 300
osób. Widzowie, oprócz bezpośredniego kontaktu z dziŃaniami teatralnymi, mieli okazję
skonfrontować własne wyobrazenia i poglądy na temat emigrantów z wizją prezentowaną
przez osiadłego w Polsce Franclza o algierskich korzeniach.
*rśrś

BUNT,56

13



7-16 czerwca 2018

PRoGRAM

Czrryartek 7 czerwca 2018
Godz. 1 5. 00,,7 grzechów : gniew" - performan ce: Krzysztof Moraczewski
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60

Sobota 16 czerwca 2018
Godz. 1 7. 00,,7 grzechów: gniew" - performan ce: Krzy sztof Moraczewski
Godz,18.00 ,,Solidarnośó według kobiet" -pokazfilmu: rcż.MartaDzido i Piotr Śfiwowski
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 1l

,,Bunt 56" to edukacyjno-artystyczny projekt Fundacji Barak Kultury, nawiązujący do
wydaruen, które miały miejsce w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. W bieżącym roku odbyła
się jego ttzecia edycja. Upamiętniając 62 rocznicę Poznańskiego Czerwca, ,,Bunt 56"
zaprezentował historię w sposób nowoczesny i atrakcyjny, był także istotnyn pretekstem do
zastanowienia się, jak energia protestu wygląda dzisiaj.

OPISY WYDARZEŃ
,r7 grzechów: gniew" - performance w Gnieźnie i Czarnkowie.
W tradycji biblijnej i greckiej untawanajestróżńcamiędry nienawiścią, słusznym gniewem i
furią. Co znaczą dla nas dzisiaj te silne emocje? Jak możemy skanalizować uczucie gniewu i
cży trzeba je tłumiÓ? Cry gniewjednostki może prowadzić do buntu rozumianego jako protest
społeczny? Kontestacja stosunku władzy do obywateli, przejawiająca się w manifestacjach i
demonstracj ach, lderzała w uwierającą rzeczywistość, tak jak w przypadku Poznńskiego
Częrvvca, Często z jej powodu cierpieli i ginęli ludzie, doprowadzała jednak do sensownych
zmian. W trakcie performance, nawiązując m,in. do poznańskiego powstania, jego twórcy
pokużą, jak dzisiejsze ruchy społeczne odwołują się do doświadczeń buntowników z
ptzeszłoŚci. Performance ,,1 grzechów: gniew" to próba nowego spojrzenia na kwestie
wolnoŚci i zniewolenia, konformizmu i buntu. Wychodząc od akademickiej for-y
prezentacji, Krzysztof Moraczewski stanie się głównym aktorem zdatzenia teatralnego,
bogato ilustrowanego fragmentami muzycznpi i tekstowyrrri.
Performance zostń zaprezentowany w Miejskim Centrum Kultury w Czamkowie, ul.
Kościuszki 60 oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11.

Film dokumentalny ,,Solidarność według kobiet", reż. Nlarta Dzido i Piotr Ś[wowski _

projekcja filmu w Gnieźnie.
Bohaterki pełnometrazowego filmu dokumentalnego ,,Solidarność według kobiet", którego
projekcja odbędzie się w Gnieźnie, z pewnością miały w pamięci aktywność uczestniczek
poznańskiego powstania z 1956 roku. Gdy w sierpniu 1980 r., w Stoczni Gdańskiej
mężczyŹń zakończyli strajk, przejęły inicjaĘwę. Gdyby nie one, byó może historia Polski
potoczyłaby się inaczej. Dzięki ich determinacji i działalności w opozycji w latach
osiemdziesiątych zmieńły się warunki polityczne w Polsce. Film stara się przypomnieó o
istotnej roli, jaką odegrały kobiety w tamtych cięzkich czasach. IJkazljąc perypetie i
zmagania kilkunastu bohaterek, a wśród nich Jadwigi Chmielowskiej, Arrny Dodziuk, Joanny
Dudy-Gwiazdy, Heleny Łuczywo, Ludwiki Wujec, wprowadza ponownie ich zapomniane
osoby do opowieści o historii opozycji. Nie zależało im na uzyskaniu kierowniczych
stanowisk w Związku wykonywały opozycvjną pracę u podstaw. I były skuteczne. Jak
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Wczytać można w nocie na portalu ,,film polski": ,,Siłę dawała im wiara w sens rewolucji,
nadzieja na zmianę, poczucie bycia razem. Miały w perspektywie uwolnienie Polski od
Związku Radzieckiego. Celem były wolność i demokracja. ZabrahJo ictr przy Okrągłym
Stole. Dały o sobie zapomnieó, kiedy ich koledzy obejmowali najwazniejsze stanowiska we
władzach wolnej Polski. Polityka - to nie dla mnie - myślały. Walczą do dziś, ale w inny
sposób niżwówczas".
Projekcja filmu odbyła się w Miejskim Ośrodku Kulfury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11.

REALIZACJA CELÓW
Ze względu na uzyskanie mniejszej niZ wnioskowana kwoty dotacji osiągnięto tylko część
zakJadanychcelówrealtzacjizadaniapublicznego.
Osiągnięto następuj ące cele :

- Upamiętnienie waznych vłydarzeń historycznych związatych z vłydarzeńami Poznańskiego
Czerwca 56 w Wielkopolsce poprzez zorganizowanie projektu ,,Bunt 56", który operował
nowatorskimi formami j ak performance.
- Dotarcie do jak największej liczby osób w całej Wielkopolsce poprzez nowoczesne formy
promowania projektu: aktywnośó internetowa (aktyrłmość facebookowa, strona intemetowa).
- Budowanie świadomości historycznej t obywatelskiej młodej części społeczeństwapoptzez
zorganizowanie performance'u "7 grzechów: gniew" i projekcję filmu "Solidarność według
kobiet".
- Rozwijanie potencjału kulturowego uczestników vłydarzeń poprzęz udział w
nie standardowych dziŃaliach,
- Inne spojrzenie na ..lqydarzeńa Poznńskiego Czerwca dzięki artystycznej interpretacji
vrydarzeń, które miały miejsce w czerwcu w 1956 roku, przy wykorzystaniu nowoczesnych
form sztuki.
- Wlpromowanie Województwa Wielkopolskiego jako regionu patrzącego w sposób
nowoczesny na swoją historię.
- Podniesienie kompetencji społecznych oraz kulturalnych poprzęz udziŃ w interaktyrłmych
wydarzeniach.
- Zaangażowanie lokalnych społeczności oruz odbiorców z różnych grup wiekołvych dzięki
realizacji projektu w różnych miastach Wielkopolski oraz dzięki dostosowaniu programu do
potrzeb róimych grup wiekowych.
Pozostałe cele nie zostŃy osiągnięte z powodu ottzymaria znacznte mniejszej kwoty
do finansowani a proj ektu.

OSIĄGNIĘTE RB,ZULTATY
O siągnięto następuj ąc e r ezultaty :

- Zorganizowanie dwóch performance'ów ,,7 grzechów: gniew" w Gnieźnię i Czntkowie,
które dziękipoŁączeniu formy wykładowej ze sńlskąteatralną w nowatorski sposób poruszyły
problemy wolności i zniewolenia, konformizmu i buntu, odwołując się bezpośrednio do
Poznańskiego Powstania
- Zorganizowanie jednej projekcji pełnometrażowego filmu dokumentalnego w Gnieźnie.
Film zaprezentowń historię wyjątkowych kobiet zaangazowanych w latach osiemdziesiąĘch
w działalność opozycyjną ,,Solidarności", bardzo często odwołującej się do Poznńskiego
Częrwcajako pierwszego z nierwykle istotnych protestów, które doprowadziły do obalenia
komunizmu w polsce.
ł< **

ULICE KOBIET
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11-19 września 2018

xnórxr opls pRoJEKTU
Sto lat temu Polkom ptzyznano prawa wyborcze i możliwość zasiadania w Sejmie.
Wydawałoby się, że od tamtej pory kobiety powinny cieszyó się równością z mężczyznami
we wszystkich sferach Zycia publicznego. NiesteĘ tak nie jest. Dowodem choćby fakt, że
nadal trudno nattaflć na ulicę, której patronką jest kobieta.

,,Ulice kobiet" to projekt, w którym w róznych miejscach miasta uczestnicy i uczestniczki
włóczką i iełą sprawią, że na czas akcji patronkami tych miejsc staną się wybitne kobiety
zwtązane z Poznantem. Ich nazwiska wyszyte zostaną na specjalnych bilbordach. Na
początku spotkamy się na Wildzie, gdzie mieszkała Maria Rataj, autorka ,,Gtzesznego
miasta", barwnych wspomnień z międzywojennego i okupowanego Poznania. Późńej
przeniesiemy się na Jeżyce, gdzie osiedlili się Barrtbrzy, którym Maria Paradowska
poświęciła dużą część życia twotząc dedykowane im Towarzystwo i Muzeum. Hotel Bazar
stał się tłem dla aktu przemiany Marii Komornickiej, która zmieniając płeó stała się inspiracją
dla środowisk feministycznych i LGBT. Następnie traftmy na ul. Piekary, w okolice siedziby
legendamej stacji radiowej ,,S", ktorą zaŁożyła Krystyna Laskowicz, działaczka opozycyjna i
współtwórczyni ,,Solidarności" na UAM. Dwa wątki z życia Zofii Trojanowiczowej
zaprowadzą nas przed Zatnek. Bardzo blisko stąd do Collegium Novum, w którym na
polonistyce badńa romanĘzm i do Muzeum Poznńskiego Czerwca, którego wydarzeniom
poświęciła pierwszą w PRL ksiązkę. Akcję wspólnego wyszywania na bilbordzie
realinĄe Agnieszka Grygiel z grqpy A la teatr.

,,Ulice kobiet" to projekt zrealizowarly ptzez Fundację Barak Kultury na zlecenie Urzędu
Miasta Poznania, we współpracy z Martą Mazurek, ówczesną Pełnomocniczką Ptezydenta
Mi asta P o znańa ds. Przeciw dziŃania Wykluc zeni o m.

PRoGRAM
wtorek, 11 września 2018
13.00 - 18.00 Maria Rataj
ul, Spychalskiego/D olina

środa, 12 września2018
13.00 - 18.00 Maria Paradowska
ut. Św. Wawrzyńca w okolicy Zagrody Bamberskiej

cnł artek, 13 wrześni a 2018
13.00 - 18.00 Maria Komorrricka
al. Mąrcinkowskiego w pobliżu Hotelu Bazar

wtorek, 18 września 2018
13.00 - 18.00 Krys§ma Laskowicz
ul, Piekary 17 (parking strzeżony)

środa, 19 września2018
13.00 - 18.00 Zofta Trojanowiczowa
ul. Św. Marcin przed CK Zamek
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BIOGRAMY WYBITNYCH KOBIET, KTORYM rOŚWI4CONA BYŁA AKCJA
WYSZYWANIA
1. Maria Rataj (6.VII.1918 - 8.VI.1995)
Pochodziła z ubogiej polsko-niemieckiej rodziny. W jej żyłach, oprócz krwi niemieckiej,
płynęła także krew rosyjska. Ojciec porzuciŁ rodzinę, gdy Maria była mŃą dziewczynką.
Matka niezbyt odpowiedzialnie podchodziła do opieki nad dziecmi, często zaglądała do
kieliszka i nie stroniła od zabaw. Córka szybko musiała zapomnieó o dzieciństwie.
Opiekowała się bratem i utrzymywała dom podejmując się różnych prac. W latach
pięódziesiątych Maria Rataj zaczęła przenosić na papier wspomnienia z dwudziestolecia
międzywojelrnego, a takżę niemieckiej okupacji Poznania. Ukazała się jej ksipka -
autobiografia, zatfiłowana ,,Zavłki grzeczrlego miasta". Wznowienie, pod nową redakcją,
opublikowano w 2007 roku pod tytrrłem ,,Grzesme miasto".

2. Maria Paradowska (9.YI.1 932 - 9.I.2011)
Profesor Maria Paradowska była z utodzenia poznaniatką. Całe Ęcie ptacowała naukowo
jako historyk, etnolog i etnograf. Kierowała poznańskim oddziałem Instytutu Archeologii i
Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Interesowała się działalnością Polaków w Ameryce
Południowej i Srodkowej, a takżę asymilacją Niemców w Polsce. Już w czasię studiów
zainteresowała się Bambrami, potomkami chłopów,któruy sprowadzeni zostali pod Poznń w
XVII wieku. Na ich temat napisała pracę magisterską. Późnej powołała Towarzystwo
Bambrów Poznńskich i prezesowała mu ptzęz wiele lat. Tej grupie etnicznej poświęciła
wiele ksipek i arrykułów. Przyczyńła się do utworzenia Muzeum Bambrów Poznańskich,
które powstało w 2003 roku.

3. Maria Komornicka (25.VII.1876 - 8.III.1949)
Pisała prozę i wiersze, dramaty i teksty Wytyczne, tłllmaczyŁa. Z Poznaniem Komornicka
zńązana była tylko przęz jeden, ale niezwykły dla niej dzień. Ta jedna doba stała się
fundamentem dla legendy bl,ograftcznej. Właśnie w Poznaniu Maria Komornicka zmienIła
toźsamość płciową i stała się mężczyzną. Miało to miejsce w czerwcu 1907 roku. Razem z
matką wynajęły na noc pokój w poznńskim hotelu Bazar. Tam Maria spaliła swoje suknie i
zamieniła je na strój męski. Od tego momentu uważała stę za mężczyznę i zmieńła nazwisko
na męskie - Piotr Odmieniec Włast. Nie akceptowała traktowania jej jako kobiety. Na akt
odrzucenia kobiecości nieprzypadkowo wybrała ,,Hotel Bazaf', Było to miejsce powszechnie
kojarzone z ważtymi dla regionu i Polski mężczyznami, prominentnymi gośómi oraz
nobliwymi instytucj ami, finansj erą, historią.

4. Krystyna Laskowicz (23.X.1938 - 17.III.2013)
Ukończyła filologię polską na UAM w Poznaniu. Później doktoryzowała się na tej samej
uczelni, pracowała na niej w latach 1973-1989. W latach dziewięćdziesiątych stworzyła
pierwszą komercyjną stację radiową w Poznaniu - Radio ,,S" i pierwszą tutejszą komercyjną
stację telewizyjną TV ,,ES", była ich prezeską i redaktorką naczelną. W latach 2000-2001
pracowała na stanowisku dyrektorki Departamentu Komunikacji Społecznej w Kancelarii
Premiera Jerzego Buzka. A wcześniej, w PRL, gdy todzlła się ,,Solidarność", szybko
zaangazowała się w budowanie jej struktur na UAM. W początkach stanu wojennego została
internowana, ale nte złamało jej to. Funkcjonowńa w strukturach podziemnych. Pisała
artykuły dla prasy podziemnej , była autorką albumu poświęconego ,,S" pt. ,,Dekada 1980-
1989. Czas nadziei i oporu", wydanego w Poznaniu w 2005 r. Zostńa odznaczona przez
pr ezy denta Le cha Kaczyńskie go Ktzy żem Kawalerskim Orderu Odro dzenia Polski.
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5. Zofia Trojanowiczowa (1.X.1936 - 17.XI.2015)
Była wybitną filolożką, badaczką romantyzmu. Ukończyła stldia polonistyczne na UAM w
Poznaniu, tam obronlła również pracę doktorską, habilitowała się, w 1991 otrzymała tytń
profesora nauk humanistycznych, a w 1998 tytuł profesora zyvyczajnego. Zajmowała wiele
ważnych uniwersyteckich stanowisk i nalężała do kilku towarzystw naukowych. Żyła nie
tylko nauką, angażowńa się takzę w działalność opozycyjną, współzal<ładała uczelnianą
,,Solidamość". W wywiadach wspominała, że na polonistykę trafiła przypadkiem. Trudno w
to uwierzyó. Fascynowńa ją twórczośó Cypriana Kamila Norwida. Uznawana była za
najlepszą w Polsce znawczyńę jego spuścizny. Badńatakże dzieje Poznńskiego Czerwca
1956. Razem z Jarosławem Maciejewskim wydała pionierską w czasach PRL książkę
poświęconą tym wydarzeńom - ,,Poznński Czerwiec 1956", za kĆ.,órą otrzymała Nagrodę
Naukową Miasta P oznania.
***

DUŻF. DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
10 października 2018

W ramach zadania ,,Duże dni zdrowia psychicznego" na terenie Wielkopolski
zotgarizowano w sumie pięć wydarzeń: konferencję i cńery warsźaty. Wszystkie vrrydarzenia
odbyły się 10 pńdziemika 2018 r. Do organizacji całości zadania zaangażowano partnerów
projektu ,,Ocena kondycji psychicznej - Miej to z g]ovly": Departament Zdrowia Urzęól
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny w Kościanie, Wielkopolski Oddziń Pństwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Poznaniu, Poznńskie Centrum Świadczeń.

Gospodarzem całodniowej konferencji ,,Duże dni zdrońa psychicznego" był
Wojewódzki Szpitala Neuropsychiatryczny im. O. Bielawskiego w Kościanie - drugi pod
względem wielkości szpital tego rodzajll na terenie województwa wielkopolskiego,
zatrudniający ponad 400 pracowników opieki zdrowotnej. Tematem konferencji był
pojawiający się w życiu zawodowym stres i problem wypalenia zawodowego. Celem było nie
tylko wskazanie i uwrazliwienie na samą kwestię, czynniki wpływające na występowanie
stresu w ptzesttzeni życia zawodowego t związane z tym zjawisko mobbingu, ale też
zapoznańe ze sposobami radzenia sobie z różnorakimi stresogennymi cz}łrnikami,
niwelowania zagtożeń, które stres niesie dla zdrowia t życia tak zawodowego, jak i
prywatnego. Podczas dyskusji moderowanej, której celem było skonfrontowanie perspektywy
praktyków i ekspertów zajmĄących się zagadnieniem psychologii pracy wskazano na wagę
czynntka instytucjonalnego dla zmiarry warunków pracy, inicjatywę władz zwierzchnich i
konieczność zgodności wypracowanego modelu z rozpoznawanymi przez pracowników
waruŃami pracy i wartościami ją organizującymi. Do prelekcji i dyskusji zaangażowano
profesjonalnych, doświadczonych trenerów, coachów, praktyków i ekspertów. Wydarzenie
skierowane było do zróżnicowanych grup odbiorców: pracowników opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej, służb mundurowych, nauczycieli i studentów. Konferencja zgromadzlła
ponad trzysta osób z z ponad dwudziestu rożnych instytucji z terenu Wielkopolski i została
bardzo dobrze oceniona ptzez uczestników w ankietach ewaluacyjnych zarówno pod
wz gl ę dem or ganizacy jnym, j ak i merytoryc zny m.

Szczegółowy plan konferencji :

10.00-10.15
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Powitanie gości. Odczytanie listu ministra do uczestników ,,Duzych dni zdrowta
psychiczne go". Informacj e o proj ekcie, fi nansowaniu, narzędziu
10.15_10.45
Agnieszka Kaczmarczyk trenerka, superwizorka, mediatorka, autorka szkoleń
metodycznych, kierownik merytoryczna studiów podyplomowych Pedagogika zabawy z
rytmikq w Wyższej Szkole Milenium w Gnieźnie, ptowadzi zajęcia warsztatowe z budowania
dobrych relacji w pracy grupy dla nalczycieli i animatorów w całej Polsce, z myślenia i
dziŃaria projektowego zę studęntami UAM, \^/ Kolegium Europejskim w Gnieźnie.
Propagatorka metod pedagogiki zabawy.
Stowarzyszenie KLAN Z A, P oznaft
Jak pracować, zeby nie nłariować - wypalenie zawodowe oraz jego wpłW na Ącie osobiste
10.45-11.15
Agnieszka Telega - psycholog pracująca z osobami doświadczającymi zablrzeń lekowych i
depresyjnych powstałych na skutek doświadczania mobbingu. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu pracy w korporacjach skuteczniej pozwala jej zrozllmieó problemy pacjentów.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, prowadzi warsztaty i szkolenia dla
firm prywatnych i pracowników administracji publicznej. Jest stałą biegłą sądową ptzy Sądzie
Okręgowym w Poznaniu w sprawach o mobbing, dyskryminację i molestowanie.
Poznański Psycholo g, P oznan
Mobbing a stres, czyli przyczyny i skutki mobbingu
11.15_11.45
Anna Fitzgerald - psycholog, psychoterapeutka prowadząca licznę szkolenia dla firm
prywatnych. Współpracuje w Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i poznańskąWyższą Szkołą
Bankową.
Poznań
Kariera kontra zycie. Jak zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym
11.45-12.00
przerwa kawowa
12.00-12.45
dr hab. Agnieszka Krzymińska - Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych UP w Poznaniu,
kierownik Studiów Podyplomowych Hortiterapia. Autorka i współautorka wielu ksiązek,
także poświęconych hortiterapii. InstrŃtor florystyki, mistrz w zawodzie florysta i
międzynarodowy sędzia fl orystyki.
Uniwerslet Przyrodni czy w Poznaniu
Hortiterapia dla kaZdego
12.45-13.30
Krzysztof Kaluta - psycholog, konsultant, coach, trener, psychoterapeuta. Stypendysta
Instytutu C. G. Junga w Zurichu. Prowadzi projekty doradcze i szkolenia dla managerów i
pracowników międzynarodowych korporacji zakresu m.in. kierowania zespołem, negocjacji,
komunikacji i zarządzania konfliktem, zastosowania podejścia uważności (Mindfulness) w
miejscu pnacy oraz zarządzania zdrowiem, stresem i energią osobistą. Kierownik studiów
podlplomowych Psychologia pracy z pacjentem medycznym na Uczelni Łazarskiego w
Warszawie. Scisłe współpracuje z zaŁożorrym przez Wojciecha Eichelbergera Instytutem
Psychoimmunolo gii IP S I w Warszawie.
Instytut P sychoimmuno lo gii - Laboratorium Efektyrvno ści, Warszawa
Jak skutecznie radzić sobie ze stresem, aby utrzymać opĘmalny poziom energii życiowej i
moĘwacji w pracy i życiu prywatnym
13.30-14.00
Poczęstunek
14.00_15.00
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Panel dYskusflnY: Małe lcroki - duze zmiany, czyli jak zmieniąć środowisko prący dbajqc o
kondy cj ę p sy c hi c znq pr a c ow ników
Moderacj a : Agnieszk a Kaczmar czyk
Dyskutanci:
Anna Dankowska - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagożka, trenerka,
specjalistka w zakresi e zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi w mĘscu-pracy
dr Mariusz Banasiak - psychiatra kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu NÓuropsychiatrycznym
w kościanie
Magdalena Szutarska - psycholo g, trener, Stowarzyszenie KLANZA
dr Marcin Wnuk - ZakJad Psychologii Pracy w Ins§rtucie Psychologii UAM, prokurent oraz
dyrektor ds. zatządzania HR, logistyką i administracjąw komputronil sA

wydarzeniem bezpośrednio towarzyszącym konferencji - na terenie szpitala, tuż przy
sali konferencYjnej - była ,,Joga na świeżym powietrzu" _ pral<tyczna możliwo ść poziania
nie wYmagającYch przygotowania i umiejętności technik i ćwiczen relaksacyjnych
wsPomagającYch zmniejszanie poziomu stresu. Zajęcia były prowadzone przęz JÓannę
Burdzińską prowadzącą Studio Jogi Yam w Poznaniu.

WarcńatY ,,Świadomy oddech w stresie" zorgańzowarle w innych miastach i dla
innYch grup docelowych odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy RodŹinie w poznaniu _
Prowadzenie Łucja Cofta, Wielkopolskim Oddziale Pństwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób NiePełnosprawnych - prowadzenie Dawid Oleksiak, Muzeum Początków państwa
Polskiego w GnieŹnie - prowadzenie Pola Markowicz ) otaz Kolegium nurope3skim UAM w
GnieŹnie - Prowadzenie Pola Markowicz. W Kolegium Europejskim warsztat} towarzyszyły
Inauguracji Roku Akademickiego dla tamtej szych sfudentów, a dodatkowo ankieterka
przeprowadzała ankiety w trakcie trwania inauguracji.
***

INNY FESTIWAL
16 października - 16 listopada

PRoGRAM

POZNAŃ:

Wtorek, 16 paźilziernika
godz. 17.00 ,,Dogman" - Projekcja filmu z audiodeskrypciąi napisami dla niesłysz ących: reż.
Matteo Garrone
Kino Pałacowe CK Zamek, ul, Św. Marcin 80/82

Czll art ek, 18 p aździern ika
godz. 11.00 - 17.00 ,,Widzę ciemność" - escape room, gra edukacyjno-integracylna
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84 (zapisy
b arakkultury@b arakkultury, p 1)

Piątek, 19 paźćIziernika
godz. 11.00 - 17.00,,Widzę ciemność" - escape room, gra edukacfno-integracylna
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Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84 (zapisy
b arakkultury@b arakkultury. p 1)

godz. 18:00 Spotkanie zJackiemHołubem, autoremksiązki ,,Żeby umarło przedemną.
Opowieści matek niepełnosprawnych dzteci",prowadzenie: Maciej Kijko, tłumaczone naj.
migowy
Kołorking Muzyczny, ul. Sw. Marcin 75

sobota, 20 października
godz. 10.00 - 16.00 ,,Widzę ciemnośó" - escape room, gra edukacyjno-integracyjna

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84 (zapisy

b arakkultury@b arakkultury. p 1)

go dz. I 4 .00,,Mlzy czne fascynacj e T obiaszł' - aldy cj a radiow a, prowadz eni e : Tob i asz
Car ewicz, go ść : Grab aż (Iłzy szto f Grabowski)
Radio Afera, 98,6 MHz
godz. 19.00 ,,Cile źycie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
godz,20.00 Spotkanie z Justyną Tomczak-Boczko, bohaterką spektaklu
Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22

I<RZYŻWIELKOPOLSKI
Niedziela, 1, 4 p aździernika
godz. 1 8.00,,Cńe życie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, ul, Wojska Polskiego 11

KALIsZ
PiąteĘ 19 października
godz. 18.00 ,,Cńe życie w dresach" - spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na j.
migowy: Ba-Ku teatr

--/ Salą Studio w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6

WRZEŚNIA
Piątek,2 listopada
godz. 18.00 ,,CŃe Ęciew dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul, Kościuszki 2]

TRZCIA|[KA
Piątek,9 listopada
godz.11,45 ,,Całe życie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, ul. Gen, Sikorskiego 26

LUBASZ
Piątek, 16listopada
godz. 1 8.00,,Cil,e życie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Gminny Ośrodek Kultury w Lubąszu, ul. Kościelna 4

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Piątek, 19 października
godz. 1 0 : 00 Warsztaty,,Sploty międzyludzkie"
godz. 12:00 Warsztaty literacko-plastyczne,,Lokomotywa"
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Zespół Szkół Specjalnych im. Jąnuszą Korcząka, ul. Kościuszki 5

KŁECKo
Wtorek, 6 listopada
godz. 1 0 : 00 Warsztaty,,Sploty międzyludzkie"
godz, 12:00 Warsztaty literacko-plastyczne,,Lokomotywa"
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im, hm. Zygmunta Imbierowicza, ul. Gnieźnieńska
7

Poznńska Fundacja Barak Kultury już po raz szósĘ zorganizowała w Wielkopolsce Inny
festiwal, którego głównym celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami i
pełnosprawnych. Festiwal miał także zwiększaó świadomość realiów w jakich żyją osoby z
niepełnosprawnościami w naszym kraju. PoszczegóIne wydarzeniatłlllnaczone były na język
migowy i zaptezentowane z audiodeskrypcją. W spektaklu ,,Całe zycie w dresach" uczestnicy
zderuyLi się z realiami, w jakich funkcjonują matki niepełnosprawnych dzieci. Niesamowity
dzięnnikarz z radia Tobi FM, Tobiasz Carewicz, przeprowadził jedyny w swoim rodzajl
wywiad z Grabńęm, liderem takich zespołów jak Strachy Na Lachy i Pidżama Porno. A w
ciemnościach escaperoomu, gry edukacfno-integracyjnej ttzeba było wysilić dotyk, słuch i
węch żeby wydostać się na światło dzienne. Podczas tegorocznej edycji ,,Innego festiwalu"
zaprezentowany został też seans film nagrodzony na festiwalu w Cannes - ,,Dogman".

OPISY WYDARZEŃ
- Escape room - gra edukacyjno-integracyjna. Pomieszczęńę przęznaczone na escape room
zostało zaaratżowarle tak, aby osoby ńdzące mogły poczuó, jak funkcjonują osoby
niewidome. Po escape roomie oprowadzała niewidoma od ltodzenia przewodniczka,
Agnieszka Sawińska - ten pomysł okazń się niezwykle trafiony, uczestnicy odbierali
oprowadzanie przez osobę niewidomą jako fakt wzmacntający autentyczność i wartośó
przedsięwzięcia. Niektorzy rcagowaliwzruszęniem, zadawali przewodniczcepltania i dzielili
się z nią wrażeniami. Ciemnośó panująca w pomieszczeńu oraz zaciemnione gogle,
zakJadane przez uczestników, spowodowały, że nawet z pozoru proste zadaria i zagadl<t

stawały się niełatwymi do wykonania. Do stworzenia kolejnych stanowisk z zadariami
wykorzystano sprzęty ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niewidomym.
Wypożyczone sprzęty pomogły uświadomić osobom widzącym, na jakie bariery natraftają
codziennie osoby niewidome. W zadaniachi zagadkach pojawiły się m.in. wskźnik poziomu
płynu, mówiąca waga kuchenna. Uczestnicy musieli także np. rozpoznaó dotykiem
przedmioty, Tozpoznać węchem owoce, odgadnąć jakie monety Ieżą na jednym ze stanowisk,
makieta jakiego zabytku Poznaniu leży przednimi. Z ecape roomu wychodzili przy pomocy
białej laski, aby choó przez chwile poczuó, w jaki sposób rozpoznają przeszkody osoby
niewidome. W pomieszczeniu obok zaprezentowano różne sprzęty i przedmioty
wykorzystywane przez osoby niewidome, np. brajlowską maszynę do pisania, mapy
brajlowskie, tabliczki z ryIcami do pisania alfabetem Braille'a, książki brajlowskie. Escape
room został zorgarizowany w Poznaniu.

- Audycja radiowa - wywiad ,,Mvzyczne fascynacje Tobiasza"
Tomasz Carewicz, niepełnosprawry młody mężczyzna, poruszający się na wózku, od lat
fascynuje się radiem, różnymi odmianami muzyki i prowadzeniem koncertów. Prowadzi
własne internetowe radio Tobifm. Przeprowadza wywiady ze znarlymt ludźmi, rozmawia o
problemach osób niepełnosprawnych. Prezentuje takżę swoją ulubiona muzykę, W
poznńskiej rozgłośni radiowej Radio Afera nagrana została i wyemitowana autorska aldycja
Tobiasza Carewicza, w czasie której przeprowadził wywiad z gńazdą polskiej sceny



mlJzycznej -Krzysńofem Grabowskim ,,Grabażem", liderem takich zespołów jak Strachy na
Lachy iPidżarna Porno. Tobiasz opowiedział tŃże o swoich zainteresowaniach oraz Ęciu z
dysfunkcją. Zaprezentował wybrane przez siebie utwory gwiazdy, zklorąrozmawiŃ.Poprzez
wyemitowanie audycji w rozgłośni słuchanej przede wszystkim ptzez młodych ludzi możliwe
było m.in. rozpowszechnienie idei przyświecającej festiwalowi. Osoby niepełnosprawne na
równi z pełnosprawnymi partycypowaó mogą w życiu kulturalnym i twotzyó je. W wielu
swoich wystąpieniach podkreśla to równieżTobiaszCarewicz. Miejsce: Poznań.

- Spotkanie z Jackięm Hołubem, autorem książki ,,Zeby umarło przede mną. Opowieści
matek niepełnosprawnych dzięci" .

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPROSZONEGO GOŚCIA.
W aktualizacji, jako jedno z v,rydarzeń festiwalowych, przedstawione zostało spotkanie z
Rafałem V/ilkiem, niepełnosprawnym sportowcem, mistrzem paraolimpijskim w handbike'u.
Dopiero w połowie września otrzymaliśmy od niego informację, że jednak nie będzie mógł
wziąó ldziału w festiwalu z powodu przygotowń do maratonu i rozpoczęcia zajęć
akademickich. Aby ztealizowaó punkt programu zal<ładający spotkanie z wyjątkową osobą
niepełnosprawną zaprosiliśmy pana Jacka Hołuba, autora ksiązki ,,Żeby umarło ptzede mną.
Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci". Pan Hołub vłyraził zgodę i wszelkie szczegoły
spotkania zostały ustalone. Pan Hołub nie tylko zajmuje się problemami osób
niepełnosprawnych, zna jetakże z własnego doświadczeńa, zmaga się z nieuleczalną chorobą
Leśniowskiego-Crohna. Na podstawie zaakceptowanego przęz Państwa naszego pisma z dnia
I I paździemika 2 0 1 8 roku zmiana zostńa wprowadzona.
Po proteście rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie coraz więcej Polaków zaczęło
zxwacaó uwagę na problemy osób zrożnymi dysfunkcjami. Jednak nadalichZycie codzienne,
bolączki i trudności, zktórymi się zmagająto temat rzadko poruszany, a niekiedy celowo
przemllczany. Tym bardziej docenić trzeba wydaną niedawno, szczetą i wstrząsającą książkę
Jacka Hołuba ,,Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci". W
ramach ,,Innego festiwalu" odbyło się spotkanie z jej autorem, wieloletnim dzięnnikarzem
m.in. ,,Gazety Wyborczej". Uczestnicy mogli poznac okoliczności powstania książki, zadać
pytania dotyczące osobistych v,łrużeń autora z rozlnów z bohaterkami ksiązki. Na koniec
spotkania uczestnicy o1urzymali autogrĄ od autora ksiązki. Spotkanie tfumaczone było na
jęrykmigowy. Odbyło się w Poznaniu.

- Spektakl ,,CileĘciew dresach"
INFORMACJA O ZMIANIE JEDNEGO Z MIEJSC PREZENTACJI SPEKTAKLU
W aktualizacji przedstawiono Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie jako miejsce wystawienia
spektaklu i zotgańzowania po nim spotkania. W czasie rozmów nie udało się ustalić
dogodnego dla obu stron terminu spektaklu i spotkania. W związku z tym nawiązaliśmy
kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ktzyżu Wielkopolskim, który zgodził się
udostępnió salę dla pottzeb wystawienia spektakh t zorganizowania po nim spotkania.
Termin i szczegóły techniczne zostały ustalone. Na podstawie zaakceptowanego ptzez
Państwa naszego pisma z dnia I1 października2}I8 roku zmianazostŃawprowadzona.
Spektakl zaprezentowany został w sześciu miejscowościach Wielkopolski: Poznń (Scena
Robocza, ul. Grunwaldzka 22), Ktzyż Wielkopolski (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury),
Kalisz (Sala Studio w Centrum Kultury i Sźuki), Września (Wrzesiński Ośrodek Kultury),
TrzcialkaMłodzieżowy Dom Kultury), Lubasz (Gmirury Ośrodek Kultury). W Kaliszu został
pokazany z audiodeskrypcją i thltnaczęniem na język migowy. Autorką scenariusza i
wykonawczynią spektaklu jest Justyra Tomczak-Boczko, wyreżyserował go Przemysław
Prasnowski. Spektakl to próba opowiedzenia o doświadczeniu bycia matką
niepełnosprawnego dziecka. Jego celem jest nie wzbudzenie współczucia, lecz wywołanie



uŚmiechu. Bo bycie matką dla sześcioletniego Jeremka jest dla Justyny sztuką Ęcia, w
którym poczucie humoru jest niezbędne. Byó możę dlatego czasem słyszy: ,,Justyna, ty w
ogóle nie wyglądasz na matkę niepełnosprawnego dzięcka". Spektakl wpisuje się w jedną z
istotnych idei festiwalu, którą jest prezentacja tematyki niepełnosprawności poprzez tóżme
działania artystyczne. Spektakl skłania równiez do refleksji nad położeniem i rolą kobiet w
środowiskach osób niepełnosprawnych, problemy maln, z jakimi borykają się podczas
wychowywania dzięci z ńżnymi niepełnosprawnościami. Spektakl ukazuje, jak zmienia się
optyka patrzenia na świat i ludzi w momencie, gdy dociera do rodzica, że jego dziecko jest
niepełnosprawne i będzie wymagało opieki do końca życia. Opowiada o tym bez patosu,
egza|tacji, z dystansem i humorem. Odkąd powstał spektakl i odwiedził wiele miejscowości w
Polsce, Justyna Tomczak-Boczko jest postactą corazbndziĄ rozpoznawalną, choó wcale do
tego nie dąży,Udzielając wywiadów prasowych lub wypowiadając się w innych mediach, tak
jak w spektaklu, bęz ęmfazy, naturalnie mówi o problemach osób niepełnosprawnych,
zv,racając uwagę na wciĘ małą świadomość społeczną trudności i radości życia osób z
dysfunkcjami i ich opiekunów.

- Spotkanie z Justyną Tomczak-Boczko (po spektaklach,,Całe Ęciew dresach")
Po spektaklach ,,Całe Ęcie w dresach" odbyły się spotkania z Justyną Tomczak-Boczko,
aktorką i autorką scenariusza, mamą niepełnosprawrego Jeremka. Stały się one okazją do
wymiany myśli między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawrymi, a także opiekunami
osób niepełnosprawnych. Spektakl, po którym odbywĄ się spotkania stał się bodzcem do
omówienia zagadńeń związanych z niepełnosprawnościami oraz najbardzi€1 aktualnych i
gorących tematów, jak np. protesty rodziców osób niepełnosprawnych. Współtwórczyni
spektaklu jest osobą angńlĄącą się w działańa na rzecz osób niepełnosprawnych,
oyganizlĄącą wystąpienia, wypowiadającą się w w)łviadach prasowych i innych mediach.
Podczas spotkń podzieliła się swoimi doświadczeniami, Celem spotkń było stworzenie
przestrzeni dyskusji, spokojnej i rueczowej, do której inspiracją stał się spektakl poświęcony
życiu mamy niepełnosprawnego chłopca. Z doświadczei autorów spektaklu wynika, że
zatównojego treść, jak i forma przedstawienia niełatwego tematu wywołują w widzach chęć
zadania pytafi, podzielenia się wrazeniami. Spektakl przełamuje tabu milczęnta o
niepełnosprawności, dzięI<t swojej naturalności i bezpośredniości uruchamia w widzach
potrzebę rozmowy na temat Ęcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Miejsce: Poznan
(Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22), Krzyż Wielkopolski (Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury), Kalisz (Sala Studio w Centrum Kultury i Sztuki), Września (Wrzesiński Ośrodek
Kultury), TrzciatkaMŁodzieżowy Dom Kultury), Lubasz (Gminny Ośrodek Kultury)

- Projekcja filmu "Dogman"
Film po raz pierwszy w Poznaniu został zaprezentowany z audiodeskrypcją i napisami dla
osób niesłyszących. Film wybrany na festiwal był nową produkcją, swoją premierę kinową
miał miesiąc przed pokazem w ramach "Innego festiwalu". Celem wyboru odpowiednio
wypromowanej nowoŚci filmowej było zgromadzeńe jak największej ilości osób
niepełnosprawnych na seansie. Celem projekcji filmowej była również ittegracja osób
niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, gdyż seans filmowy odbył się w Kinie
Pałacowym Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, które jest miejscęm znanym i często
odwiedzanyrr. Film ,,Dogman", w rezyserii Matteo Garrone odpowiada na pltanie, do czego
możę doprowadzió brak asertyrłmości i nieumiejętnośó odmawiania. Perypetie życiowe psiego
fryzjera Marcello (Fonte), ze sceny na scenę coruz Wtńniej wskazują, że temat przewodni
filmu jest naprawdę poważmy, Grający w ,,Dogmanie" Marcello Fonte zdobył ZłotąPa|mę dla
najlepszego aktora nategotocznym festiwalu w Carures.
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- Warsztaty,,Lokomotyw a" - w arsztaty literacko-plastyczne
Warsźaty adresowane są np. do klas integracyjnych, gdyż jednym z tch celów jest
współpraca dzieci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, do dzięci z
niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych. WarsźaĘ zostńy ptzeprowadzonę w Zespole
Szkół Specjalnych im. JanuszaKorczaka w Ostrowie Wielkopolskim i Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku. Dzieci zostały
zaproszone do wysłuchania wiersza Juliana Tuwima ,,Lokomo§wa", a następnie poproszone
o stworzenie własnego wagonu z kolorowych kropek origami i pasków papieru, pasteli.
Powstał jeden długi pociąg, akażdy wagon był oddzielnym dziełem stworzonym przez dzieci.
Celem warsztatów było wyrabianie nawyku współpracy, rozwijanie umiejętności
plastycznych, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności manualnych. Na koniec
warsztatów, wspólnie przeczytany został wiersz, a stworzona przez dzięci lokomotywa
wyruszyła w podróZ. Miejsce: Kłecko, Ostrów Wielkopolski.

- Warsztaty,,SploĘ międzyludzkie"
,,Sploty międzyludzkie" to warsńaĘ rozwojowe dotyczące tworzenia relacji międzyludzkich,
współpracy, komunikacji między ludźmi. Podstawą spotkania były proste zabawy
integracyjne, gry i zadańa teatralne. Całośó zakonczyło dziŃańe plastyczne - dzięki splotom
włóczki zostń stworzony wspólny, choć indyrvidualny obrazkażdego z uczestników. Kłębki
wełny posłużyły uczestnikom za przedmioĘ obrazĄące relacje społeczne i międzyludzkie,
zainicjowały zabawę i stĄ się materiałem twórczym wspólnego dzieła. Uczestnicy mogli
śledzić jak razem z włóczkową nicią ronvljają się wątki międzyllldzkie. Ich osobiste wątki.
Warsźaty miały na celu poznanie, ale również natkę współpracy i ukazanie korzyści z
bezpośredniego, twórczego kontaktu z drugim człowiekiem. Bawiąc się, grając i rozmawliając
uczestnicy mogli poznawać siebie nawzajem i doskonalić umiejętności pozwalające budowaó
pozytywne relacje z innymi ludżmi. Warsztaty zostĘ przeprowadzone w Zespole Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim i Specjalnym Ośrodku
S zkolno -Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierow icza w Kłe cku.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Wszystkie zal<ładane cele i sposoby realizacji zadania zostńy osiągnięte:

l. Zv,rtększono aktyvność osób niepełnosprawnych poprzęz ich udział w warsztatach,
pokazach filmowych, spektaklach, spotkaniach - częśó wydarzeń zostńa dostosowana
do ich potrzeb (np. audiodeskrypcja, napisy dla osób niesłyszących czy tłumaczenie na
językmigowy);

2. ZostŃa stworzona ptzestrzeń dla integracji międzyludzkiej i ztealizowano zadania,
które pobudzaĘ twórcze zachowania wśród niepełnosprawnych (np. warsztaty
literacko-artystyczne ,,Lokomotlłva", watsztaty rozwojowe ,,Sploty międzyludzkie");

3. Wzmacnianie poczucia empatii i wiedzy o problemach osób z niepełnosprawnościami
wśród społeczeństwa poprzez audycję radiową ,,Muzyczne fascyracje Tobiasza",
prowadzonąprzęz niepełnosprawlego dziernlkarzamllzycznego, spotkanie z Jackiem
Hołubem, autorem ksiązki ,,Żeby umarło przede mną. Opowieści matek
niepełnosprawnych dzieci", rozdawanie podczas poszczegóInych wydarzeń festiwalu
bezpłatnych numerów czasopisma ,,Integracja" otaz książeczek,,Savoir-viwe wobec
osób z niepełnosprawnością", dostarczonych przez patronów festiwalu - ma9azyn

,,Integracja" i portal niepelnosprawni.pl, zorgartizowanie escape roomu ,,Widzę
ciemnośó", gry integracyj no-edukacyj nej ;

4, Wzmacnianie więzi społecznych poprzez wspólne uczestnictwo w seansie filmowyrn
,,Dogman" z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących, spotkaniach z
Jackiem Hołubem, autorem ksiązki o matkach niepełnosprawnych dzieci i Justyną
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Tomczak-Boczko, autorką i aktorką monodramu opowiadającego o życiu matki
niepełnosprawre go chłopca;

5. Angażowante w życie kulturalne i budowanie społeczności lokalnej wrażliwej na
problemy osób z niepełnosprawnościaml poprzez zorgarizowanie gry integracyjno-
edukacyjnej - escape roomu ,,Widzę ciemność", nagranie i wyemitowanie w lokalnej
stacji radiowej audycji ,,Muzyczne fasclmacje Tobiasza", prowadzonej ptzez
niep ełno sprawne go dzienńkn za mlJzy cznę go ;

6. Budowanie postawy tolerancji i otwartości wobec inności rożnych członków
społeczeństwaprzez promowanie aktyrłmości osób niepełnosprawnych w przestrzeni
kultury poprzez zotgańzowańe escape roomu ,,Widzę ciemnośó", w którym
przewodniczką była niewidoma od urodzenia Agnieszka Sawińska, nagranie i
wyemitowanie audycji radiowej ,,Muzyczne fascyrracje Tobiasza", w której
pt ow adzącym był ni ep ełno sprawny dziennikaru Tobi as z C arewi cz ;

7. Różne wydarzenia festiwalowe były tłumaczone na j. migowy, seans kinowy filmu
,,Dogman" uzupełniony był o audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących, jeden z
prezentacji spektaklu ,Cile życie w dresach" (w Kaliszu) wzbogacona była o
audiodeskrypcję i thltnaczęnie na język migowy, spotkanie z Jackiem Hołubem,
autorem książki ,,Żeby umarło przede rnną (. . .)" tłumac zone było na język migowy.
Pozwoliło to na przełatrrywanie stereotypów i uptzedzeń wobec odmienności ludzi
niepełnosprawnych;

8. Potrzeby kulturalne pobudzane bvĘ przęz uczestnictwo w innowacyjnych i
wzbudzających zatnteresowanie formach artystycznych i edukacyjnych, np. gra
integracfr no - edukacyj na escap e room,,Widzę ciemno ść" ;

9. Prezentacja spektaklu ,,Cńe Ęcie w dresach" pozwolił na dialog między grupami,
zwiększenie świadomości społecznej w kwestiach relacji rodziców z
niepełnosprawnymi dziećmi, przełanywanie stereotypów dotyczących opieki nad
dziecmi z niepełno sprawno ś ciami ;

10. Przełamywanie lęku i niechęci do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
które zaobserwować można u osób sprawnych, najczęściej wynikających z
niewystarczającej wiedzy na temat życia osób niepełnosprawnych np. gra
integracyjno-edukacyjna escape room ,,Widzę ciemność", w której ptzewodniczką
była niewidoma od urodzenia Agnieszka Sawińska, spotkanie z Jackiem Hołubem,
autorem książki o matkach niepełnosprawnych dzieci, który sam cierpi na
nieuleczalną chorobę Leśniowskiego-Crohna;

11. Spotkania z osobami z niepełnosprawnościami i opiekunami osób niepełnosprawnych,
które osiągnęły sukcesy w ńżmych dziędzinach pozwoliły na uświadomienie
odbiorcom, szczegóInie młodym, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w
realizacji planów, zainteresowń, pasji - spotkanię z Jackiem Hołubem, autorem
książki ,,Żeby umarło przede mną (. ..)" otaz Justyną Tomczak-Boczko, współautorką
i aktorką w spektaklu ,,Całe życie w dresach", mamą niepełnosprawrego Jeremiego,
działĄącą także na rzęcz osób z niepełnosprawnościami, nominowanej do tytułu
Poznanianki Roku 2018 w konkursie ,,Równe Babki", organizowanego przezlJrząd,
Miasta Poznania,

Projekt wpisał się w następujące priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku:

,,Wielkopolska równych szans i możliwości"
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19. ROZWOJ INFRASTRUKTURY I ZASOBOW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH
złnaoNośct I SAMolzmrNoścI oSoB NIEpEŁNoSpRAWNyCH I ICH
OPIEKUNOW
a. Promowanie przedsięwzięó zwiększających uczestnictwo osób niepełnosprawnych wę
wszystkich dztedzinach lrycia społecznego - organizowanie, wspieranie i inspirowanie
dziŃń stymulujących integracyjne kontakty dzięci i młodzieży niepełnosprawnej z
rówieśnikami
b. Inicjowanie/kontynuowanie/wspieranie partnerskiej współpracy władz pttblicznych z
orgańzacjami pozarządowymi, sektorem pryrvatn;,m i innymi partnerami społecznymi
służącej tworzeniu środowiska przyjaznego osobom z ograniczeniami sprawności
c. Wspieranie rcżmych form twórczości i ruchu artystycznego osób niepełnosprawnych -
spotkania autorskie, integracyjne wystawy,prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych w
znaczących obiektach wystawienniczych, wspólne plenery innymi artystami, warsźatowe
poradnictwo iĘ.
d. Organizowanie/współfinansowanie cyklicznych konferencji tematycznych,
szkolerVwarsztatów wprowadzaj ącycUpogłębiających problematykę niepełnosprawności dla
dzięwikarzy, pracodawców, personelu medycznego i socjalnego, wolontariuszy i oryańzacji
pozarządovrry ch oraz administracj i publicznej .

Projekt wpisuje się w następujące priorytety i cele Programu wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnościami i przeciwdzińania ich wykluczeńu społecznem|L orM pomocy w
realizacji zadń na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w wojewódźwie
wielkopolskim na Lata 20l 4-2020 :

Priorytet I AkĘwność społeczna osób z niepełnosprawnościami
I. Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu kulturalnym.
2. Poprawa jakości ksźałcenia i wzrost poziomu wyksźałcenia osób z
niepełno sprawno ś ciami.
Priorytet V Wsparcie otoczenia osób z niepełnosprawnościami
1. Podniesienie kompetencji osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
Wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

LICZBOWE OKREŚLENIE SKALI DZIAŁAŃ
- seans filmowy,,Dogman", z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Miejsce: Poznan,
Kino Pałacowe Centrum Kultury Zarlek,ul. Św. Marcin h)l8z.Uczestnicy: 120 osób.
- escape room,,Widzę cięmnoŚÓ" - gra edukacyjno-integracyjna. Miejsce: Poznń, Muzeum
Literackie Henryka S ienkiewic za, Stary Rynek 8 4. Liczb a uczestników : 4 0.
- spotkanie z Jackiem Hołubem,_ autorem książki ,,Zeby umarło ptzede mną". Miejsce:
P oznń, Kołorking M1,1zy czny, ul. Św. Marcin 7 5, Liczbauczestników: 3 0.
- audycja radiowa ,,Mttzyczne fascynacje Tobiaszt'. Miejsce: Poznan, Radio Afera 98,6 Mhz.
Liczba odbiorców: 2000,
- spektakl ,,Cile życie w dresach" z audiodeskrypcją i tłmaczeniem na jęryk migowy.
Miejsce: Kalisz, Sala Studio w Centrum Kultury i Sztuki, ll.Łazięnnal.Liczbauczestników:
100.
- speklakl ,,Całe Ęcie w dresach". Miejsce: Poznń, Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22;
Ktzyż Wielkopolski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 11; Września,
Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21; Trzciatka, Młodzteżowy Dom Kultury, ul.
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Gen. Sikorskiego 26; Llbasz, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościęlna 4 - 5

spektakli. Liczba uczesbrików: 400.
- spotkanie z hstyną Tomczak-Boczko, współautorką i aktorką monodramu ,,Całe życie w
dresach", tłumaczone na język migowy. Miejsce: Kalisz, Sala Studio w Centrum Kultury i
Sztuki, uI. Łazięwta 6, Liczba uczestników: 1 00.
- spotkanie z lustyną Tomczak-Boczko, współautorką i aktorką monodramu ,,Całe życie w
dresach". Miejsce: Poznń, Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22; Y:rzyż Wielkopolski,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 11; Września, Wrzesiński Ośrodek
Kultury, ul. Kościuszf<l 2I; Trzcianka, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gen. Sikorskiego 26;
Lubasz, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4 - 5 spotkń. Liczba
uczestników: 400.
-warcztaty literacko-plastyczne,,Lokomotywa". Miejsce: Ostrów Wielkopolski,Zespół Szkół
Specjalnych im. Jarlusza Korczaka, ul. Kościuszki 5; Kłecko, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbietończa, ul. Gnieźnieńska 7, Liczba uczestników:
40.
- wasńaty rozwojowe ,,Sploty międzyhldzkie". Miejsce: Ostrów Wielkopolski, ZespóŁ Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5; Kłecko, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza, ul. Gnieźnieńska 7. Liczba uczestników:
38.

Na poszczegóIne wydarzenia festiwalu otgańzatotzy zaprosili podopiecznych i
przedstawicieli różnych organizacjt nzeszających osoby z niepełnosprawnościami, zktlrych
częśó uczestniczyła w wydarzeniach: m.in. Młodzieżovły Dom Kultury w Kaliszu, Polski
Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski w Kaliszu, Koło Terenowe Polskiego Związkll
G.łuchych w Kaliszu, Środowiskowy Dom Samopomocy ,,TULIPAN" w Kaliszu,
Wielkopolska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w
Poznaniu, Spółdzielnia Socjalna,,Furia" w Poznaniu.

W czasie realizacji,,Innego festiwalu" Fundacja Barak Kultury współpracowałaz:
- Kołorkingiem Muzycznym w Poznaniu
- Miej sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzyżls Wielkopolskim
- Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
- Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury we Wrześn
-Młodzieżowym Domem Kultury w Trzciance
- Gminnym Ośrodkiem Kulturyw Lubaszu
- Zespołem Szkół Specjalnych im. JanuszaKorczaka w Ostrowie Wielkopolskim
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczp im. hm. Zygmlmta Imbierowicza w
Kłecku
***

MAŁE DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
30 listopada 2018

W ramach realizacji drugiej części zadaria,,Małe dni zdrowia psychicznego" w partnerstwie
z Departamentem Zdrowta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
zorgańzowano w Poznaniu serię prelekcji twarsńaty dla pracowników UMWW. Wydarzenie
miało miejsce 30 listopada.
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Gospodarzem vłydarzenia był Urząd Marszałkowski Wojewodńwa Wielkopolskiego.
Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi, uwrażliwienie i pogłębienie wiedry
pracowników w kontekście różnych kłopotliwych aspektów pracy zawodowej, jak również
wskazanie sposobów radzęńa sobie z tymi trudnościami. Jako żę ptaca zawodowa stanowi
znaczącą część życia, nie pozostaje bez wptywu na sferę prywatną, stąd podjęcie takich
zagadniefi jest niezmiernie istotne w kontekście profilaktyki zdrowia psychicznego.

Kłżdy z poraszanych tematów: wypalenie zawodowe i workJife balance,
ksźałtowanie środowiska pracy i relacji pracowniczych, sposoby radzenia sobie ze stresem w
pracy, dotykał istotnych kwestii będących także doświadczeniem słuchaczy. W prelekcji Bez
pracy nie ma kołaczy... ale bez odpoczynku tez nie. Jak zachować balans pomiędzy pracq, a
życiem osobisĘm? - prowadząca z jednej strony pokazywńa mechanizmy powstawania
wypalenia zawodowego, rozwiewała wiele narosłych wokół niego przekonń (np. że mogą go
doświadczać jedynie osoby z długim stażem pracy, czy że narażone na nie są osoby
chnal<teryzujące się perfekcjonizmem) oraz wskazywała na sposoby zmniejszaria
niebezpieczenstwa pojawienia się wypalenia zaowodowego. Głównym celem ptelekcji Jak
dbać o środowisko pracy by laztahować dobre wąrunki współpracy i relacje pracownicze
było pokazańe poprzez ltcznę przyl<łady możliwych sytuacji konfliktowych w zespole
pracowniczym, dróg pojawiania się takich konfliktów i możliwych ich konsekwencji. Nie
poprzestając na tym, prelegentka dokonała analizy postaw komunikacyjnych i wskazała na
najbardziej efektywne metody komunikowania w zespole pozwalające uniknąć eskalacji
konfliktów,bądźumozliwiających ichrozńązywnie. W ostatniej prelekcji, Śmiechw pracy -
sposób na stres?, prowadząca, wychodząc od badń nad fizjologią śmiechu, nad wpływem
śmiechu na zdrowie - i ftzyczne, i psychiczne, rcIacje społeczne, zaproponowała uczestnikom
kilka praktycznych ćwiczeii' śmiechu, by doświadczyó jego relaksującego i tonizującego
nąpięcia wpływu.

Prelekcjom towarzyszyŁy warsźaty Zaopiekuj się sobq i mnq podczas których
uczestnicy mogli wprawić się w opiece nad roślinami, doświadczyó odprężającego i
zmniejszającego stres łvpły,*ąr takich działń i wziąć ze sobą do biura lub do domu wybrane
przez siebie okazy.

Wydarzenie zgromadziło około dwustu osób z różnych departamentow UMWW i
zostało batdzo dobrze oceniona przez uczestników zatóv,lno pod względem orgarizacyjnym,
jak i merytorycznp.

S zcze gółowy plan wydar zenia,.

Hall główny budynku
8:00-11:00
Warsztat hortiterapii- Zaopiekuj się sobq i mnq

Hall główny budynku
8:00-13:30
Stoisko Miej to z głowy
Zachęcenie do r ea|izacji b adafi prze s iewowych
Promo cj a r ęzultatów proj ektu
Dostęp do naruędzi coachingowych: znajdź swoją streĘ wpływu, wyznaczanie celów
zawodowych, pytania coachingowe: jak z nich korzystać?, poszukiwanie mocnych stron
zawodowych i obszarów wymagaj ących wzmocnienia

Sala sesyjna
9:00-9:10
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Powitanie uczestników ptzez dyrektor Departamentll Zdrowia lJrzędl Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego - Marlenę Sierszchulską oraz koordynatorkę regionalną
projektu Ocena kondycji psychicznej - Miej to z głowy

9:10-10:40
Agnieszka Kaczmarczyk
Bez pracy nie ma kołaczy... alebez odpoczynku też nie. Jak zachować balans pomiędzy
pracą, a Ęciem osobistym?

10:40-12z10
Agnieszka Telega
Jak dbać o środowisko pracy by kształtować dobre warunki współpracy i relacje
pracownicze

12:10-12:20
Informacja o projekcie, narzędziu autodiagnostycznym, zachęcenie do wypełnienia ankiety

12:35-13:20
Joanna Burdzińska
Śmiech w pracy - sposób na stres?

Prelegentki:
AGNIESZKAK^CZMARCZYK: trenerka i superwizorka,nauczycielka muzyki i ryrtmiki,
mediatorka, autorka wielu szkoleń metodycznych dla osób pracujących z grupami, kierownik
merytoryczna kierunku sfudiów podyplomolyych ,,Pedagogika zabavły z rytmką" w Wyższej
Szkole Milenium w Gnieźnie. W latach 2009-2014 Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorow Klanza.Prowadzi zajęciawarsztatowę z
pedagogiki zabavły, budowania dobrych relacji w pracy grupy, działń aktywinjących w
Pracy z grupą (z nauczycielami i animatorami na terenie całej Polski), myślenia i działania
projektowego zę studentami na UAM, w Kolegium Europejskim. Laureatka prestiżowej
nagrody Klanzy za ,,inicjowanie i wspieranie twórczych dzińń Stowarzyszenia. W 2015
roku ukończyła szkolenie z zal<resu Mediacj i oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
(tzw. TSR)
AGNIESZKA TELEGA: psycholożka, biegła sądowa, trenerka. Posiada dziesięcioletnie
doŚwiadczenie w pracy terapeutycznej wykorzysĘąc techniki terapii systemowej
skoncentrowanej na rozwiązaniach oruz terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię
osób doŚwiadczających reakcji na stres, zaburzeń adaptacyjnych, lękowych otaz depresji.
Diagnozuje i opiniuje dla sądów, jako stała biegła sądowa przy SO w Poznaniu od 2014 roku.
Prowadzi zajęcia warsźatowe dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 2003 roku.
Zręalizowńa ponad 4,5 Ęsiąca godzin szkoleniowych. Więcej informacji: www.poznanski-
psycholog,p1
JOANNA BURDZIŃSKA: magister ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu (obecnie UE) kierunek Cybernetyka ekonomiczna i InformaĘka. Pracowała w
bankowości i korporacjach, obecnie od 9 lat właścicielka Studia Jogi YAM w Poznaniu. Po
latach pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych ztozumińa. ze tylko realizacja
swojej pasji jest drogą do wewnętrznej radości i spełnienia. Ukończyła kurs Instruktora jogi, a

lastępnie kurs instruktora jogi śmiechu. Więcej informacji: wwwjoga-yam.pl
Smiech w pracy - sposób na stres?
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Podczas wydarzenia na wszystkich wyświetlaczach w Urzędzie Marszałkowskim byĘ
emitowane komunikaĘ doĘczące projektu i zachęcające do autodiagnory.
***

NOVA OD NOVA
Ii2grudnia2018

PRoGRAM

Sobota 1 i Niedziela 2 grudnia
V/ cyklu ,,Scena Od Nova" przedstawiony zostń spektakl ,,Rezerwat" antykabaretu
Barbaruyńcy PL. Spektakl zaprezentowany zostń 1 grudnia 2018 r. w nowej siedzibie
Fundacji BarŃ Kultury, na al. Marcinkowskiego 21 w Poznaniu. Dnia 2 grudnia 2018 r.
spektakl zostń wystawiony drugiraz, artyści oraz obsługa techniczna zdecydowali się zagrac
w tyn dniu bezpłatnie.

OPIS PROJEKTU
Gdy przystąpiono do planowania projektu ,,Nova Od Nova" zbliżała się 100. rocznica
powstania 'Wszechnicy Piastowskiej, dzisiejszęgo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,Ptzy poznńskim Starym Rynku, na ul. Wielkiej 1, od 1958 r. dziŃŃ legendarny
klub ,,Od Nowa", w którym mogła rorwtjaó się ówczesna kultura studencka, przyciągając na
kazdę vlydarueńe tłumy. Był prawdziwie polifoniczny, pojawiały się w nim muzyka, sźuki
wizualne, teatr, poezja, kabaret, rożne dziędziny nauki, zapraszano wybitnych gości, ale i
debiutanci mogli zaprezentować swoj ą twórczość.
Wiele lat póżniej, w baraku rr I przy ulicy Grunwaldzklej 55, rozpoczęły się dzińania
Baraku Kultury, naTwanę przęz orgańzatorów wykładami polifonicznymi. Łączyły różnę
formy przekazu: spotkania z ciekawymi gośćmi, muzykę, sźuki plastyczne i film. Ideowo i
duchowo wpisały się w tradycję zapoczątkowaną w,,Od Nowie". Wyklady polifoniczne są
znakiem tozpoznawczp Fundacji Barak Kultury. Brali w nich udział m.in. profesorowie
Edwin Wnuk, Edward Balcerzan, Joachim Cieślik, Stanisław Czekalski, Jerzy Fiećko,
Waldemar Kuligowski, Iłzysztof Moraczewski.
Charakterystyczne dla klubu ,,Od Nowt) zaangażowanie Iudzi zwięanych ze światem
akademickim (zarówno studentów, wykładowców, jak i absolwentów) w różnę formy działatt
artystycznych, literackich, edukacyjnych jest kontynuowane do dzisiaj. Środowisko związane
z Barakiem Kultury nieustannie szuka sposobów na zachęcanie do uczestnictwa
poznaniaków w kulturze.
Projekt ,,Nova Od Nova" ma na celu połączenie historii zę współczesnością poprzez
integrację rożnych środowisk zvviązarrych z życiem akademickim Poznania. ,,Nova Od
Nova" będzie stanowić pomost mtędzy przeszłością i terńniejszością życia akademickiego
w Poznaniu, gdyż wielu wykładowców poznańskich uczelni zostanie zaproszonych do
współpracy, Częśó znichwspółtworda środowisko klubu ,,Od Nowa" w latach 60. i 70. XX
wieku. Dzieje klubu ,,Od Nowa" stanowią istotną część historii Zycia kulturalnego Poznania,
warte są przypominania i nawiązywania do nich w nowoczesnej, atrakcyjnej dla dzisiejszych
odbiorców formie.
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OPISY WYDARZEŃ
Realizacja pierwszej części projektu mińa miejsce w Poznaniu 01. i 02.12.2018 r., w nowej
siedzibie Fundacji Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21. Wstęp na wydarzenie możliwy
był na podstawie bezpłatnych zaproszeń. Dnia 2 grudnia aktorzy i obsługa techniczna zagrali
spektakl bezpłatnie.
Prezentacja spektaklu,,Rezerwat" zainaugutowała cykl ,,Scena Od Nova". Cykl nawiązuje do
tradycji przedstawiania w legendarnym poznńskim klubie studenckim ,,Od Nowa"
kabaretów i innych form scenicznych. Sam projekt ,,Nova Od Nova" wpisuje się w zblizające
się obchody jubileuszu stulecia Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzi się m.in.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Będzie również stanowił pomost między przeszłościąi
tetńniejszością życia akademickiego w Poznaniu. Organizatorzy proponują ttczczenie
jubileuszu poznńskich uczelni poptzęz zwrócenie uwagi na aktywność studentów i
wykładowców poza salami wykładowyrni, laboratoriami i pracowniami, w ńżnych
dziędzinach kultury.
Antykabaręt Barbarzyńcy PL to wybuchowa mieszanka talentów i osobowości rodem z
koszmarnego snu Prawdziwego Polaka. Hiszpanski temperament kobiety Almodovara, Evy
Rufo, literacki pazlJr kulturalnego dewianta, Bartosza Żlxawieckiego i arabski profil Hacena
Sahraoui, aktora znanego z ,,Ptzepisl:na życie", to jeszcze nie wszystko! Skład dopełniają:
uwielbiająca artysĘczne transformacje Aleksandra Marzec-Hubka i kompozytor dźwięków
,,innych", Paweł Paluch. Nad całością czlvła ,,barbarzattca z vrryboru" Przemek Prasnowski,
tym razem w roli w roli Myśliwego polującego na gatunki ,,gorszego sortu". Poznańscy
artyści spotykający się w ramach kabaretu żartują i z perwersyjnym wdziękiem głoszą
manifest mniejszości. W spektaklu ,,Rezerwat" nikt niczego nie udaje. Gej gra geja.
Hiszpanka jest Hiszpanką. Jadą po bandzie, śmieją się z siebie i opowiadają historie z
własnego życia. Eva Rufo odgrywa scenkę, w której odwiedza ją w mieszkaniu pewien
dzielnicowy. Rzecz vłydarzyła się naprawdę - kilka lat temu, tuz po zamachach w Madrycie
mieszkająca w Poznaniu Hiszpanka była podejrzewana o terroryzm. Francuz o algierskich
korzeniach - Hacen Sahraoui - Ia oczach widzów ,,Rezerwatu" zdaje test na prawdziwego
Polaka. Pojąć nie może, dlaczego w Polsce papierowe serwetki na stole układa się w
pedantyczną harmonijkę. Bartosz Zurańecki w jednej ze scen jest tlenioną na blond
seksbombą, która razęm z innymi tłoczy się w kolejce do bucowatego fotografa, w klórego
wciela się Przemek Prasnowski. W ,,Rezerwacie" spotyka się równieź Zboczusia czytającego
ogłoszenia z Poradnika Dewianta. Aktorzy przechadzają się między rzędami krzeseł, atakują
słowotokiem ze sceny i z el<ranu, a balon absurdów pękaz hukiem.

REALIZACJA CELÓW
Wszystkie zal<ładane cele i sposoby realizacji zadańapublicznego zostńy osiągnięte. Poprzez
wystawienie spektaklu ,,Rezerwat" antykabaretu Barbnzyńcy PL nawiązano do tradycji
legendamego klubu studenckiego ,,Od Nowa", w którym odbywały się prezentacje grup
kabaretowych i teatralnych. Dzięki zaprezentowaniu spektaklu ,,Rezerwat" osiągnięto
następujące cele:
- p opularyzowanie tradycj i kulturowych Poznania;
- wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poptzęz działańa artystyczne;
- promowanie Poznania jako miasta w sposób nowoczesny prezentującego swoją historię, w
tymprzypadkuzwiązanąz dziejami i tradycją klubu studenckiego ,,Od Nowa";
- zaprezentowanie spektaklu, które umożliwiło przywołanie ciekawego wątku historii kultury
miasta - istnienia k]ubu ,,Od Nowa", a także ukazanie współczesnego oblicza kultury w
naszym mieście;
- zaangażowanie poznńskich artystów, działaczy kultury;
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- aktywizacja odbiorców festiwalu zróżnych grup wiekołvych i roznych środowisk;
- pobudzanie potrzeb kulturalnych przez umozliwienie uczestnictwa w innowacyjnych i
wzbldzającychzainteresowanieformachkulturalnychiartys§cznych;
- współpraca wielu ośrodkóWins§rtucj i;
- budowanie świadomego społeczeństwapoptzez organizowanie wydarzefiprzypominających
o historii kultury miasta, atakżę ukazujących współczesne jej obliczq'
- stworzenie interdyscyplinamej platformy wymiany myśli, poglądów.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Przygotowanie cyklu ,,Scena Od Nova", w ramach którego przedstawiony został spektakl
,,Rezerwat" antykabaretu Barbarzyicy PL. Spektakl zaprezentowany zostaŁ 1 grudnia 2018 r.

w nowej siedzibie Fundacji Barak Kultury, na al. Marcinkowskiego 2I w Poznaniu. Dnia 2
grudnia 2018 r. spektakl został wystawiony drugi raz, artyści oraz obsługa techńczna
zdecydowali się zagtać w tym dniu bezpłatnie.Liczba odbiorców: 160.

.LJ.&J\ J\ J\

FUNDACJA BARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 77B1459960, Regon 301001506
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