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oŚwmoczENlE zARzĄDu

Zarząd Fundacji Batak I(ultury, zgodnte ż rĘ,mogami aft.52 ust.Z usta§Jr z dnla 29 wrześrlta 1994

t. o rachunkowości (tj. Dz. U, z 2013 t. poz. 330ze zm.) ptzedstawia sprawozdańę flnansowe, na

które składa się:

1,. §7pto,uvadzerue do sptar.vozdania finansowego;

2, Bilans spotządzony na dzień 31 grudrua 2017t, ktory po stronie akq.wórv i pasywów wykazuje

sumę 81.639,92 zŁoqch;

3. Rachunek zysków i str-at za oktes 1 sĘczńa do 31 grudrua 2017r., wykazujący zysk

w wysokoś ci 1,1.028.10 złoqch;

4. Dodatkowe infotmacie i objaśnienia.

PRZEMYSŁA§r PRASNO§7SKI
Ptezes Zatządl
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§(iPRo§rAD Z ENI E D o SPRA§rOZ DANIA FINANS o§rE G o

Informacie o Jednostce

a) l7^zwai Fundacja Bank Ifultury

b) stedztba: ul. Św. Matcin BO/B2 pok. 329,61-809 Poznań.

c) celdznŁańafundacji;

o pielęgnowanie, promowanie i wspietanie kultury, sztuki jakńwnleż ochrona dóbt Kultury i
tadycli,

. pfomo§/anie intetesujących zjawisk kultmy światowej w Polsce,

o podtrzyrrywanie tadycji natodowei, pielęgnowanie polskości oraz rczwó1 Świadomości
natodowej i kultutowej,

. tozwtjatie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne slspółdziałanie w Rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,

o wspietańe dznłań ptzyczyńilTcych sie do budowania potozumienia ponad podznłami
natodowymi, kultutowymi, społecznlrmi, ekonomicznymi pokoleniowymi,

o wspietanie iniciaĘw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury,

o popularyzacja nowych idei z obszara kultury i sztuki współczesnei,

. promocja młodych talentów,

o iniciowanie wszelkich fotm Bvótczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami
mniejszości natodowych zatńeszkaŁychrra terenie Rzeczypospolitej Polskiei,

. sfr,ratz^nie warrrnków do współistnienia t wzajemnego oddziaŁywańa na siebie tlżnego
rodzaju aktywnoŚci 

^tLystycznych,w 
szczególnoŚci takich jakteatt,mazyka,plastyka, fiIm,

o skupienie wokół idei fundacji szerokiego ruchu twótców, arĘstów, uczonych i
Animatorów kultury,

o ksztaŁtowańe i rozwój świadomości kultmalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza
poptzez inspitowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw aĘsĘcznych i
edukacyjnych otaz twotzenie warunków dla ich oddziaływnlta na społeczeństwo,

. popularyzowatie t6żnych fotm kultury wśród tóżnotodnych gfup społecznych,
wyodrębnianych w szczególności ze względu na ktytetium wieku, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, mŁodzieży otaz osób statszych,

. promocja i otganizacja wolontaiatu.

d) Spółka jest wpisana do tejestru przedsiębiotców Iłajowego Rejestru Sądowego
ptowadzonego pflez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i §filda, VIII §fydział
Gospodatczy Ktajowego Rejestfu Sądowego pod numetem I(RS 0000318986.



Frrndacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres O1.01.2O17r. - 31.12.2OL7r.

o REGON 7781459960

D NIP 301001506

g) Czas twańa Fundacji: ńeoznaczony.

h) Oktes oblęł sprawozdaniem finansowl,m: 1 stycznia201,7r. - 31 gtudrua2017r.

) Wladze Fundacji:

Zatząd Ptzemysłal,v Prasnowski Prezes Zatządu.

)) §7 skład Fundacji nie wchodzą vewnętlzne jednostki otgańzacylne spouądzalące
samo dzielne sptawozdania finansowe.

k) Sprawozdanie zostało spotządzone puy założentu kon§nuacji działa\ności Fundacji.
I(ierownictwo Fundacji u,waża, że ńe istruejł okoliczności rvskazujące na zagtożenie
kontynuac1 i działalno ś ci j edno s tki.

l) Sprawozdanie zostaŁo sporządzone puy załozęń,a, kontynuowania dziaŁalności
gospodarczej przez jednostkę rv dalącej się przewidzleć ptzyszłoścl, oraz rue istnieja
okoliczności wskazujące n^ zagIozenre kontynuorvania pLzez n7ądziaŁalności.

Ą Porównl,walność danych: nrnrejsze sprarvozdanie finansowe zarviera dane finansowe
za oktęs od 01.01.201,7r. do 31.1,2.2011r.

n) Niniejsze sptawozdanie obejmuje:

Bilans,
Rachunek Wynrków,
Infotmacj€ Dodatkową rv skład, której wchodzą wprowadzenie do sptarvozdania
finansowego ot^z dodatkorve informacje i objaśruerua.

o) Rachunek zysków i strat Spółka spotządztła,uv rvariancie porównawczyrrr.

p) §7y^rk fmansowy Spółki za dany, pienvsz1, rok obtotov"y obelmuje, wszystkie osiągruęte
iptzyPadaj+ce na jej Izecz pIz)Ichody oraz związale z qrriprzychodami koszĘ zgodńe z
zasadami memodału, rvspółmretności przychodórv i kosztórv otaz osttoznej wyceny.
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Omówienie przyiętych zasad (polityki) tachrrnkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów, pomiatu lvyniku finansowego otaz sposobu spotządzeńa sptawozdania
finansowego w zaktesie, w |akim ustav/a pozostawia iednostce pfawo wyboru.

Watości niematetialne i ptawne

Nie doĘczy.

śtodki tmłŃe

Nie dotyczy.

śtodki tmlałe w budowie

Nie dotyczy.

Irrne inwestyc|e zaliczone do aktywów trwĄch

Nie dotyczy,

Zapasy

Nie doĘczy.

MateiŃy

Nie doĘczy.

Ptodukty goto§/e

Nie dotyczy,

Należności

Na dzień bilansowy nileżności wycenia się w kwocie wymaganq zapŁaty, z zachowańem
zasady osttożności.

§7atość należności aktuŃzuje się uwzględniajac stopień ptawdopodobieństwa idn zapłaty
p optzez dokonanie odpisu aktuallzującego.
Odpisy akrulizljące wattość należności zalicza się do pozostałych kosztów opetacyinych lub
do kosztów finansowych - zależńe odrcdzajunależności, któtej doĘczy odpis aktualŁulący.
Należności umofzone, przedawnione lub nieściągalne zmntejszaj+ dokonane upzednio
odpisy akt-valizljące ich wattość. Należności umozone, ptzedawnione lub nieściągalrre, od
których nie dokonano odpisów akt:łalŁujących ich wattość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów opencylnych lub
kosztów finansowych.
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Na dzień bilansowy wycenia się wrytażone w rvalutach obcych składnikr akqłvów po
obowiązującym na ten dzień Średrum kutsie ustalonym dla danej rvaluĘ ptzez Narodowy
Bank Polskr.

Powstałe z przeltczenia r6żńce kursowe zallcza się odpowiedruo do przychodórv lub
kosztów finansorłrych lub rv przypadkach okleślonych ptzepisamr, kapitalrzuje się ,uv wattości
aktywów.

Zobowiązania

Za zobowtązańa wznale się wynikaj+cy z przeszłych zdarueń obowiązek wykonarua
Świadczeń o wiarygodnie okteŚlonej wattoŚci, któte spowodujł ,,łykorzystarrre 

1"ż
posiadanych lub przyszłych aktywów J edno stkr.

Na dzień powstania zobowtęańa rłrycenia się lvedług wartości nomrnalnej. Na dzień
bilansor.vy zobowiązania rłrycenia się rv kr.vocie rłlmagajacej zapłaq,.

Na dzień bilansow1, rłl,cenia się rwrazone w rvalutach obcych składntki pasy,wów po
obor.vrązującym na ten dzień śtedrum kutsie ustalonym clla danej r.valuty ptzez Narodorvy
Bank Polskr.

Powstałe z przeltczenia różntce kursorve za7jcza się odporviedruo do przychodów lub
kosztów finansowych lub, w ptzypadkach określonych ptzepisami, kapitalizuje się w,uvattości
aktywów.

Środki pieniężne

Śtodki pieruężne w banku i w kasie wycenia się według wattości nomlnalnej.

Na dzień bilansowy wycerue się wvrażone w r,valutach obcvch składnikr akqłvów po
obowiązującym na ten dzień śtednim kursie ustalonl,m dla danej waluĘ ptzez Natodow1,
Bank Polski.

Dodatnie i ujemne lożńce kutso-uve powstałe z prze)lczet1l^ 11^ koniec roku obtotowego
środków pieniężnych w rvalutach obcych na złotę polskie zaicza się odpowiednio do
ptzychodów lub kosztórv finansovul,ch.

InwesĘcje krótkotetminowe

Nie dotycz1..

KapitŃ własny

IQpiral zakladow1, jest u|morvany w rr,rysokości okreśIonej w starucie i rr,pisanej w organie
fereStfowym.
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Zysklub sttata z lat ubiegĘch

Odzwietciedla tietozhczony wynik z lat poprzednich, a także skutki kotekt zmiln zasad
rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat popzednich, a ujaslńonych
w bieżącym toku obroto]ilrym,

Rezetwy

Nie dotyczy.

Zobowięania warunkowe - pozabilans owe

Za zobowiązatia wannkowe Spółka :uzlaje potencjalrry puyszŁy obowiązek wykonania
świadczeń, których powstanie jestuzależńone od zństńeńa okteślonych zdałzeń.

Rozliczenia międzyoktesowe

Rozllczeńa międzyoktesowe cżyfrfle doĘczą poniesionych ptzeż Spółkę kosztów
doĘ czący ch ptzy s zŁy ch okte s ów sptawoz daw czy ch, a w sz cz egó]no ś ci:

- poniesionych kosztów ubezpieczeń,
- kosztów innych oktesów.

Za bierne rozliczeńa międzyoktesowe kosztów Spółka uznaje ptawdopodobne
zobowiązańa ptzrypadające nabieżący oktes sptawozdawczy, wynikaiące w szczególności:

- ze śwladczeń wykonanych f,^ tzecz Spółki puez konttahentów, Iecz tiezafaktutowanych
do dnia bilansowego , jeżeh kwota zobolitązańa, jest znana lub możliwa do oszacowania w
sposób wiarygodny.

Odpisy czynnych i biernych rozhczeń międzyoktesowych kosztów następuja stosownie do
upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Ptzychody, koszty, wynik frnansowy

Przychody i zyski

Za ptzychody i zyski Spółka aznaje uptawdopodobnione powstanie w oktesie
sptawozdawczym kotzyści ekonomicznych, o wiarygodnie okteślonej wattości, w formie
zwiększenia wattości aktywów, albo zmniejszeńa wattości zobowlęań, któte doptowadzą
do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszeńa jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie
wkładów ptzez założycieli.

Koszty i sttaty

Przez koszĘ i sttaty jednostka tozumie uprawdopodobnione zmńejszenla w oktesie
sprawozdawczytn kotzyści ekonomicznych, o wiarygodnie okteślonej wartości, w formie
zrnńejszenia wattości aktywów, albo zwiększeńa wartości zobo€tązań i rezerw, któte
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doptowadzą do zmrue'lszenla kapitału własnego lub zwiększeńa jego niedobonr w lnny
sposób niż wycofanie śtodkórv przez zaLożyciei,

§(lynik finansowy

Na ul,ffi f,rnansowy netto składa;ł sie:

- rłlrnrk działalrrości operacyjncj. w Ęvm z §ttrłu pozostałych przychodórv i kosztów
opetacylnych (pośrednro zlviązanl,ch z dztałalnością opetacyjną jednostkr),

- \\T,ilk opetacji ftnansovuTrch,

- słrnlk operacji ladzlvyczalnJ,ch (powstałych
poz^ działalnością opetacyjną jednostkr
prowadzenia).

Pozrlań,31.03.2018r.

Maa

na skutek zdatzeń trudnych do ptzewidzenia,
i ńezwtązanych z ogólnym ryzyktem jej

podpis osoby,
której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

podpis kieromika jednostki

r:UND,ĄCjĄ BF.RAi{ ii_, l_ l i ; 1.1',

Św, h4arcin ćOiij2 o jl9
61-809 i3cziiań

NlP 77814599ó0, Ftegon :i{1001 50t,



RZiS

RACHUNEK zYsKÓW I STRAT sPorządzony na dzień 31.t2.2o17r,
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Zarząd Jednostki

(mersce dala sporżłzela)

Pl

31-12,2o16

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

III Kosztypozostałej działalnościstatutowej
c. Zysk (strata) z działalnoŚci statutowej (A-B)

F,,,,:
I,1,,,,,,,,

Ei:,ll,:.:,,,': :de §j.l'(Dl,e:) ; i:,

K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe

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

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

17L 585,97.

31,,72,201,7

Strona 1

Wyszczególnienie



Poznań,31.03.2018
data

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2Ot7 w zł

podpis osoby, Kórej powierzono

prowadzenie ksią9 rachunkowych

stan aktvwów na dzień:
AKTYWA 37,12,2076 31.12.2017

7 2 .)

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne
ll. Rzeeowe aktywa trwałe

1. środki trwałe
2. środki trwałe w budowie

IIL Należności długoterminowe
[V. InwesĘcje dfugoterminowe

1, nieruchomości
2. długoterminowe aktywa finansowe

V, Dfugoterminowe rozliczenia międryokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

Lzapasy
II. Należności krótkoterminowe
IIl. lnwesĘcje krótkoterminowe

1. lcótkoterminowe akĘwa finansowe
2. środki pieniężne w kasie i na rachunkach

[V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłatv na kapitał Lfunduszl uodstawowv

0,00

0,00

0,00 0,o0

2233,82 2233,82
16 437,ot 629s3,43
4v 146;,43 75720,67

47 146,43 1ś 720,67
99+,4s 732,o0

Aktywa razem

Stan paswvów na dzień:
PASYWA 31.12.2o16 31,12,2017

7 2 3

A. FUNDUSZWŁASNY

l. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)
IL Kapitał (fundusz) zapasołvy
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitaĘ (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegĘch
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zyslnr netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemnaJ

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWĘZANLA

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
IIl. Zobowiązania krótkoterminowe
[V. Rozliczenia międzyokresowe

ś7,,_209,14

22 173,93 22 L73,93
1, 1,36,43

1, B1,2,43 35 035,21
32 086,35 7,],02B,n

9 602,51 1,3 402,68

Pasywa razem

podpis kierownika jednostki

Członek Zarządu
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Poznań, dnta25 czerwca2018 r.

Protokół z Posiedzenia Zarządu
Fundacji Barak Kultury
z dnia25 czerwca 2018 r.

W dniu 25 czerwca 2018 r. w siedzibie fundacj i przy ul, Św. Marcin 80182 lok. 329, w
Poznaniu odbyło się posiedzeńe Zarządu Fundacji.
W zebraniu ldziń wzięli wszyscy 2 członkowie Zarządu Fundacji w składzie:
Przemysław Prasnowski - prezes Zarządu
Bartłomiej Brzezińsl<l - członek Zarządl.
Kworum. V/ zebtańu uczestniczył prezes Zarządu przedstawiający sptawozdańe z
dziaŁalności Fundacji. Zgodńe z par. 13 pkt. 5 i 6 statutu posiedzenie prowadził prezes
Zarządu Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebtania zostało
powierzone człoŃowi Zarządtt Fundacj i - Bartłomiej owi Brzezińskiemu.

Prezes Zarządu Fundacji poinformowń, że jest to coroczrle posiedzenie, zwołane w celu
zatwierdzeńa sprawozdania merytorycznego i finansowego z dzińalności Fundacji.
Następnie ptezęs Zarządu Fundacji przedstawił sprawozdanie merytorycznę z dzińalności, a
także sprawozdanię finansowe za20I7 rok,
Po tym wystąpieniu prezes Zarzą&l, Fundacji odpowiedziaŁ na pytania, w celu wyjaśnienia
kilku kwestii.

Po zakończeńl dyskusji prezes ptzeszedł do głosowania nad uchwńarti o przyjęcie
sprawozdarria merytoryczrlęgo i finansowego. Uchwały zostńy ptzyjęte jednogłośnie
(załączńktv 1i2).

Podpisano:
Preze s Zarzą&l, Fundacj i

Protokolant (członek Zar ządu Fundacj i)

//' 
.,ł,, ,} L ,

U-\

Załączntki:
Uchwała nr 1l20I8 Zarządu Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowęgo zarok2)l7.
Uchwała nr 2l20I8 Zarządu Fundacji o przyjęciu sprawozdania merytorycznęgo zarokz}I7 .

lysław Prasno

Członek Zarządu Fundacj i
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6 t -809 Pg,zitań
NlP 77814599ó0, lłeqotl 301001506 P oznań, dnia 25 czerw ca 2018 r.

Uchwała nr 1/2018

Zarządu Fundacji Barak Kultury z dnia25 czerwca 2018 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za r ok 2017 (1.01,-31.12.2017)

Na podstawie par. 13 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydowń

zatwierdzeniu sprawo zdanta fi nansowe g o za r ok 20 I7 (1 .0 I . -3 1 .I2 20 17 ).

Wynik finansowy zarok2017 to zysk netto w wysokości 11.028,10 PLN.

Zarząd Fundacji proponuje przęznaczenie dodatniego wyniku finansowego na fundusz

statutowy.

Podpisano:

Prezes Zarządu Fundacj i

Protokolant (członek Zar ządu Fundacj i)

C złonek Zar ządll Fundacj i

FUND

ław prasno
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Ś,w, Mercin .{{il62 p..329

61-809 Fszlloń
NlP 77814599gC, P.egon 30t001505 P oznń, dńa 25 czerwca 2018 t.

Uchwała nr212018

Zarządru Fundacji Barak Kultury z dnia25 czerwca 2018 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania merytoryczn e go za r ok 2017 (1.01.-31.12.2017)

Na podstawie par. 13 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował

zatwier dzeniu sprawoz dana merltory cznę go za rok 20 17 ( 1 . 0 1 - 3 1 . 1 2 20 L7 ).

Podpisano:

Prezes Zarządu Fundacj i

Protokolant (członek Zarządl Fundacj i)

Członek Zar ządu Fundacj i

FuNDA URY
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Protokół z posiedzenia

Rady Fundacji Barak Kultury

z dnia 27 czerwca 2018 roku

W dniu 27 czerwca 2018 roku w siedzibie fundacji przy u!. Św. Marcin 80/82 lok. 329,w Poznaniu

odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

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

Krzysźof Moraczewski - członek Rady

Agnieszka Cienciała- członek Rady

Stanisław Czekalski - członekRady.

Kworum. W zębraniu uczestnic4lli

przedłożonego przez Zarząd Fundacji

przygotowanie dokumentów z zebrania

Cienciale.

wszyscy członkowie Rady Fundacji dla zatwierdzenia

sprawozdanja z działalności Fundacji. Protokołowanie i

zostało powierzone członkini Rady Fundacji - Agnieszce

Członkowie Rady Fundacji zapontali się ze sprawozdaniem merytoryczrym i finansowym z
działalności Fundacj i za rok 2017 . W dyskusj i wyj aśniono kilka kwestii.

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

merytorycznego i finansowego. Uchwała zostŃaprzyjętajednogłośnie (załącniktt I).

Podpisano:

Członek Rady Fundacji

Protokolant (członek Rady Fundacji)

Załącznik: Uchwała nr

finansowego zarok20l7

Członek Rady Fundacji

Członek Rady Fundacji

śil,ąlL G
Ilż0I8 Rady Fundacji o prryjęciu sprawozdania merytorycznego i
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Uchwała nr 112018

Rady Fundacji Barak Kultury z dnia27 czerwca 2018 roku

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego

za r ok 2017 (1.01,.-31.12.2017)

Na podstawie stafutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu

sprawozdania finansowego i meryt orycznego za rok 2017 (1,0l .-3 I .I2 2017).

Wymk finansowy zarok2)I7 to zysknetto wwysokości 11.028,10 PLN.

Dodafiri wynrk finansowy zostaje ptzeznaczonyna fundusz statutowy.

Podpisano:

Członek Rady Fundacji

e*"
Członek rady Fundacji

CzłonękRady Fundacji

f n,-,rL

Protokolant (członek Rady Fundacji)



,.UNDACJA BAMK KIJLTURY
Św. Marcin it0/82 p,329

61-809 Foznań
NlP 7781459960, Regon 301001506

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA RoK 2017

Fundacja Barak Kultury to orgalizacja o statusie pożytku publicznego, działająca od 2008
roku. Jej dziŃalność kulfuralna, artystyczna i edukacyjna skupia się na walce zróżnego typll
wykluczeniami społecznymi, w sferze kultury, religii, płciowości, a także związarrymi z
chorobami i dysfunkcj ami.

INWAZJABARBARZYNCOW
3-27 kwietnia i 23 listopada 2017 r.

PRoGRAM

PoniedziałeĘ 3 kwietnia
godz.8.50 i 15.50 RAK: Radiowa Akademia Kontrkultury - audycja: Krzysztof Moraczewski
- premiera cyklu
Radio Afera 98,6 MHz

Czwartekr 6 kwietnia
godz.17.00 Co nas dzieli to nas łączy - performance: Dominik Złotkowski
Przestrzeń miejska
godz. 19.00 Koncert: Jacek Kleyff
Organizator: Klubokawiarnia Meskalina, Stary Rynek 6

Piątek,7 kwietnia
godz. 19.00 Akademia kontrkultury:
- Sceny z życia kontrkultury: Jer4l Jarniewicz - spotkanie
- Cipka: reż. Renata Gąsiorowska - film
- #dośókompromisów - spot
Spotkanie z Renatą Gąsiorowską otz autorkami spotu Manify poprowadzi Bartosz
Żlt awie cki. Wydarze ńe tłumaczone na j . mi gowy,
Atelier Stowarzyszenia Łazęga Poznańska, ut. Święty Marcin 75

Wtorek,25 kwietnia
Bodz. 1 9. 00 Sklep pańoĘczny - serial : Barbarzyftcy PL - premiera
https : //www,fa c ebook. com/B arakKultury/

Środa,26 lrwietnia
godz. 19.00 Nowosielski. Między herezją a ortodoksją? - spotkańę z Krystyną Czerni,
prowadzenie: Bańłomiej Brzeziński
Atelier Stowarzyszenia Łazęga Poznąńska, ul. Święty Marcin 75

Czrłartekr 27 kwietnia
godz. 19.00 Rock and Roll is Here to Stay - wykład: Krzysńof Moraczewski. Wykład
tłllmaczony na j. migowy.
godz,20.00 Rezerwat - kabaret: BarbarzyńcyPL
Atelier Stowarzyszenia Łazęga Poznańska, ul, ŚwięĘ Marcin 75

Cnłartekr 23listopada



godz. 19:00 Siedem grzechów: gniew - spektakl: Krzysńof Moraczęwski, Przemysław
prasnowski
Pies Andaluzyjski, ul. Nowowiejskiego 17

OPIS P OSZCZEGOLNYCH WYDARZEŃ
- Radiowa Akademia Kontrkultury, cykl audycji radiowych na antenie Radia Afera.
Radiowa Akademia Kontrkultury zostńa zrealizowana w formie krótkich,
popularnonaukowych audycji poznńskiego naukowca, które ptzybliżyły światopogląd
,,dzieci kwiató#', najwńńejsze zjawiska z,łviązane z rock and rollem, jego gęnęzą, ftlozoftą,
odmianami, miejscem w kulturzę współczesnej, prryszłością. Zostały w nich zaprezentowane
najwłżniejsze pojęcia oraz przestrzeńe kontrkulturowe. Ikzysztof Moraczewski,
kulturoznawca, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kreśląc
współczesną sytuację społeczno-polityczną, odwołał się do zńożeń pacyftzmu, który był
najwużni€lszym ruchem kontrkulfury. Audycje radiowe ńożyły się na cykl 10 mini-
wykładów, w których poruszone zostały różne wątki dotyczące wielobarwnego świata
kontrkultury, od hippisowskich, po feministyczne. Cyklu można było wysłuchać na falach
Radia Afera (98,6 MHz).
10 audycji x ok. 300 odbiorców:3000 odbiorców.
Odbiorcy: rŃodzięż, dorośli, seniorzy.
Poznń, Radio Afera (98,6 MHz).

- Performance ,rCo nas dzieli, co na§ łączy".
Performance poświęcony był tematyce ekologicznej, dotyczył przede wszystkim problemów
smogu i wycinki drzew, Przedstawił go Domińk Złotkowski. Performance odbył się w
ptzestrzeniach miejskich, na Placu V/olności. Zanieczyszczeńe powietrza w naszych
miastach osiągnęło poziom bezpośrednio zagrażający życiu mieszkńców. Performer
Dominik Złotkowski podjął szereg interakcji/prowokacji na poznńskich ulicach,
rvłracających uwagę na problem braku świadomości ekologicznego zagrożeńa. Jest to corz
bardziej odczuwalny kłopot i każdy z nas zadaje sobie pytanie: czy ten problem jest nowy?
Dlaczego dopiero teraz się o tym mówi? AĘsta tazem z przechodniami wysłał alarmujący
komunikat w obronie prawa każdego do oddychańa czystym powietrzem. Robimy wiele, by
żyó ekologicznie, dlatego warto mwacaó uwagę na kwestię smogu.
Odbiorcy: ok. 300 osób.
O dbiorcy : dzięci, mło dzięż, doro ś li, seniorzy.
Poznan, Plac Wolności.

- Koncert Jacka Kleyffa, zorganizowany pyzez Klubokawiarnię Meskalina.
Jacek Kleyff znany jest przede wszystkim jako muzyk, autor tekstów, założyciel zespołów.
Swoją prrygodę zmuzykąrozpocz$. podczas studiów, gdy z Januszem Weissem i Michałem
Tarkowskim złożyŁ kabaret Salon Niezależnych. Zdobyli wiele nagród i ogromną
popularnośó. Ich dziaŁalnośó nie podobała się ówczesnej władzy do tego stopnia, ze
zabroniono im publicznych występów. Wiele lat późńej Jacek Kleyff zŃoĘł Orkiestrę na
Zdrowie. Obecnie koncertuje w róznych składach osobowych, wykonując utwory z różnych
okresów swojej twórczej działalności. Jego lvystępy cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem. Tak było talrże w przypadku koncertu zorgarizowanego w Klubokawiarni
Meskalina w Poznaniu.
Odbiorcy: 120 osób.
Obiorcy: rńodzież, dorośli.
Poznń, Klubokawiamia Meskalina, Stary Rynek 6.



_ Akademia kontrkultury. ,,Sceny z Ęcia kontrkultury" spotkanie z Jerzym
Jarniewiczem oraz projekcja filmu ,,Cipka" i spotkanie z jego reżyserką Renatą
Gąsiorowską, u także projekcja spotu Maniff ,,Dość kompromi§ów", połączorl,a ze
spotkaniem z autorkami.
Jerzy Jarniewl;z, naukowiec, poeta, tłumacz literatury angielskiej, w 2016 roku wydał ksiązkę
pod tytułem ,,A1l you need is love. Sceny z Ącia kontrkultury". To właśnie ona stała się
inspiracją do zorgańzowania spotkania poświęconego ,,Qzasom miłości", kiedy hippisi
akĘwnie dzińali, powstawała niezapomniana muzyka i nowe prądy w sźuce. Rozmowa
doĘczyła m.in. dzikiej, idealistycznej rzeczyństości, która do dziś inspiruje kontrkulturę.
Tadeusz Sławek w następujących słowach określił wizję kontrkultury zaproponowaną pruez
Jerzego Jarniewicza: ,,Kontrkultura jest dla Jarniewicza propozycją zmiany stanu świata,
idealistycznąi przyziemrrązarmęm, nie wolną od wad i błędów, ale kto wie, czy propozyĘą
na wiele lat nie ostatnią. (,..) książka traktuje o niełatwym zadantu ocalenia marzeń".
Rozmowa zJerzym Jarniewiczem stała się również pretekstem do ukazaniai zaakcentowania
wątków kontrkulturowych, które aktyvmie funkcjonują w przestrzeni społecznej do chwili
obecnej. Spotkaniu towarzyszył pokaz filmu ,,Cipka" w ręż. Renaty Gąsiorowskiej oraz
rozmowa z sarIą reżyserką. Feminizm jest niezwykle waznym zjawiskiem kontrkulturow)ryn,
dlatego dyskusja o kobiecości i seksualności w kontekście wspomnianego filmu stała się
równoważnym elementem Akademii kontrkultury. Uzupełnieniem wątków feministycznych
stała się projekcja spotu Manify ,,Dośó kompromisód' i spotkanie z jego twórczyniami.
Rozmowa z autorkami spotu i jednocześnie akĘr,vistkami Maniry dotknęła przede wszystkich
tematów związanych z kobiecością, które nadal okryte są zasłoną tabu. Spotkanie
poprowadził Bartosz Zurawiecki, tłumaczone ono było najęzykmigowy.
Odbiorcy: 100 osób.
Odbiorcy : rŃo dzież, doro śli, seniorzy, o soby niepełno sprawne.
Poznń, Atęlier StowarzyszeniaŁazęga Poznńska, ul. św. Marcin 75.

- Spotkanie z Krystyną Czerni, zaĘtułowane ,,Nowosielski. Między ońodoksją a
herezją?"
Spotkanie dotyczyło dzieł oraz myśli fi,Iozoftcznej i teologicznej Jerzego Nowosielskiego.
Wątkiem przewodnim było zderzenie herezji i ortodoksji w twórczości i refleksji artysty,
Punktem wyjścia stało się pytanie, czy czerpanie inspiracji z różmych denominacji
chrześcijńskich, różnych religii i systemów fl\ozoftcznych, wykorzystywanie źródeł
lnnawarlych za apoh,łyftczne bądź ńekanoniczne, sięganie do doświadczen Iudzi lwużartych
zareligijnych odszczepieńców, jednoznaczńe określić ttzębajako balansowanie nakawędzi
herezj1? Zaproszente orgarizatorów przyjęła KrysĘna Częmi, znawczyni Ęcia i twórczości
Nowosielskiego otaz altotka m.in. ,,Nietoperza w świątyni" - pierwszej biografti zmarłego w
2011 roku artysty. Jeruy Nowosielski, wybitny malarz, zafascynowany był także teologią,
szczegóInie Kościołów chrześcijńskiego Wschodu. Interesował się również ftlozoftą, w
której bodaj najbardziej pociągńa go myśl Rosjan, tworzących w XIX i XX ww. Jego
stosunek do religii, -iury, metafizyki zmieniaŁ się w czasie życia. Jego spojrzeńe na te
kwestie było złożone, wielowarstwowe i częstokroć kontrowersyjne z punktu widzenia
ortodoksji. A ogromna erudycja i przenikliwość czyniąpoglądy Nowosielskiego trudnymi do
jednoznacznej interpretacji. Mimo, że jako pierwsze skojarzenie twórczości artysty
przywołpvane są ikony (równiez kontrowersyjne i często odrzucane ptzez hierarchię i
wiernych) pamiętaó trzeba, że jest on także autorem m.in. kompozycji sadomasochistycznych
czy męskich porhetów. V/ czasie spotkania poruszonych zostało wiele wątków
biograficznych, artystycznych, ftlozoftcznych, których omówienie ptzybliżyó miało do
odpowiedzi na wyjściowe pytanie. Rozmowa wzbogacona została ptezentacją slajdów
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wybranych dzieŁ malarskich i architektonicznych Nowosielskiego. Spotkanie z Krystyną
Częmi poprowadził Bartłomiej Brzeziński.
Odbiorcy: 100 osób.
Odbiorcy : rŃo dzież, doro śli, seniorzy, o soby niepełno sprawne
Poznń, Atelier StowarzyszeńaŁazęga Poznńska, ul. św. Marcin 75.

- Wykład "Rock and Roll is Here to Stay"
Wykład Ktzysztofa Moraczewskiego, poznńskiego naukowca, kulturoznawcy, znawcy
muzyki różnych epok zaprezentował rożnę oblicza rock and rolla, jego genezę, ewolucję,
znacznie i wpły* na współczesne odmiany i gatunki muryczna Ty,tuł wykładu zaczerpnięty
zostŃ ze starej piosenki Chucka Willisa. Wychodząc od stwierdzenia, ze rock'n'roll od
samego początku był hybrydą muzyki afroamerykńskiej, europejskiej oraz country,
I3zysztof Moraczewski, w banvnej opowieści, poprowadził słuchaczy pIzez barwne
ptzestrzenie historii tego zjawiska kulturowego. Jego rola była znacząca ńe tylko w
wymiarze mnzycznym, gdyż wchodził takżę w dialog ze sz[lką t został przyjęty przez
kontrkulturę oruz stał się miejscem walki o tozsamośó.
Odbiorcy: 100 osób.
Obiorcy: rŃodzięż, dorośli, seniorzy.
Poznań, Atelier StowarzyszeniaŁazęga Poznańska, ul. św. Marcin 75.

- Kabaret Barbarzyńcy PL - ,,Rezerwat"
W juki sposób traktować kultury mniejszości, czy można określió je jako kontrkultury wobec
tej jednej, uznawanej przęz większość za swoją? Czy raczej postrzegać kulturę jako mozaikę,
wielobarwny tygiel różnych zachowń, tradycji, poglądów, przyzvłyczajeń, upodobń,
,,zakorzeńeń",uzależnionych od pochodzeńa,v,ryznawanej religii czy światopoglądu? Druga
wizja porwala na porozrrmienie, tolerancję i chęć poznawania odmienności, a tŃ:żę na
współistnienie i współdziŃanteróżnychkultur. Oglądając,,Rezerwat", widzowie mieli okazję
zastanowió się nad własnym postrzeganiem ,,inności" kulturowej oraz przemyśleó swoje
podejście do wszelakich mniejszości. W ,,Rezerwacie" kotłują się róż:ne wątki, ptzenikają
humor i zadlxrta, sarkazm i refleksja. Co widzimy natwarzy ,,prawdziwego Polaka", gdy staje
on twarzą w twarz z ,,:filrtym", emigrantem czł przedstawicielęm jakiejś mniejszości? Jak
reaguje, co odczuwa, czy zmienia się jego nastawienie? Na te i wiele innych pytń, ,powużńe
żartując", odpowiedzą bohaterowie spektaklu kabaretowego ,,Rezerwat". Zostaną
wykreowani przez kabaret Barbarzyńcy PL, który jest wybuchową mieszanką talentów i
osobowości rodem zkoszlnarnego snu Prawdziwego Polaka. Hiszpański temperament kobieĘ
Almodovara, Evy Rufo, literacki pazw kulturalnego dewianta, Bartosza Zlxawieckiego i
arabski profil Hacena Sńraoui, aktora zrranego z ,,Przepisll, na Ęcie", to jeszcze nie
wszystko! Skład dopełniają: uwielbiająca artysĘczne transformacje Aleksandra Marzec-
Hubka i kompozytor d:źwięków ,,innych", Paweł Paluch. Nad całością czlwa ,,barbarzyńca z
wyboru" Przemek Prasnowski, tym Tazem w roli w roli Myśliwego polującego na gatunki

,,gorszego sortu". Poznńscy artyści spotykający się w ramach kabaretu żartują i z
perwersyj nym wdziękiem gło szą manifest mniej szo ści !
Odbiorcy: 150 uczestlrików.
Odbiorcy: rŃodzież i dorośli, seniorzy
Miejsce: Poznń, Atelier StowarzyszeniaŁazęga Poznńska, ul. św. Marcin 75.

- Spektakl interakĘwny z cyklu ,,,7 grzechów głównych: gniew"
Juz po ru, trzeci historyk kultury Krzysńof Moraczewski i rezyser Przemek Prasnowski
spotykali się w cyklu prezenĘącym siedem grzechów. Spektakl interaktyłny zawietń
elementy wykładu, ekspresji teatralnej, wzbogacany był fragmentami muzycznymi.



Poruszone zostały różne konteksty i interpretacje gniewu. W tradycji biblijnej i greckiej
lznawanajest różnica między nienawiścią, słusznym gniewem i furią. Zadano pytania. Co
znaczą dla nas dzisiaj te silne emocje? Jak możemy skanalizowacucnlcie gruewu i czy trzeba
je tłumió? Czy gńew może ptowadzić do buntu rozumianego jako protest społeczny?
Kontrkulturowa kontestaila,przejawiająca się w manifestacjach i demonstracjach,udetzńaw
uwierającą rzeczywistość. Często doprowadzńa do sensownych zmian. W trakcie wykładu
uczestnicy dowiedzieli się także, jak dzisiejsze ruchy społeczne odwołują się do doświadczeń
epoki ,,starszych" buntowników. Spektakl interak§wny stanowił próbę nowego spojrzenia na
tradycyjne wartości i dogmaty. Ktzysńof Moraczewski, wychodząc od akademickiej formy
wykładu, stał się głównym aktorem zdarzęniateatralnego, bogato ilustrowanego fragmentami
muzycznymi i tekstowymi z historii rock and rolla.
Odbiorcy: 80 osób.
Odbiorcy: młodzież, dorośli, seniorzy.
Poznń, Pies Andaluzylski, ul. Nowowiejskiego 17.

FESTIWAL W LICZBACH
Liczbazorganizowanychwydarzeńkulturalnych:Zlsń.
Pokazy filmu -2 szt.
Spektakl -2 szt.
Spotkania - 4 szt,
Audycja radiowa - 10 szt.
Performance - 1 szt.
Koncert - I szt.
Wykład - I szt.

PRoMoCJA
Reklama outdoorowa:
- umieszczenie 65 plakatów (format B2) na słupach reklamowych w przesttzeni miasta
Reklama prasowa:
- Umieszczenie reklam w,,Gazecie Wyborczej "
Reklama radiowa:
- promocja projektu na antenie Radia Afera
Intemet:
Wysyłanie:
- nęwslettera informującego o projekcie (2 200 adresów Fundacji Barak Kultury)
- umieszczenie informacji na profilu Facebook Fundacji Barak Kultury (ponad 3000 fanów)
- promocja przedsięwzięcia na portalu internetowym www.ngo.pl oruz w newsletterze
wysyłanym ptzez ngo.pl obej muj ący ch cńy re gion Wielkopolski
- wysłanie informacji o odbywającym się projekcie dobazy mediów.

WYDZWIĘK MEDIALNY I INTERNETOWY PROJEKTU
l.http:llmrs.poznan.pllfestiwal-inwazja-barbaruWcow-zaprasza/
2.hĘ:lkalhlrapoznarlpVmim/<ultura/nęws/vaia,c,6lfestiwal-w-kontrze,I04334.html
3.hĘ:llepoznan.pVl<ttltura-wydarzenie-69551-Ilwazja_barbarzyncow
4. htĘ : l l wtk p Vvideo -i d- 3 1 6 5 7 -inw azj a _b arb ar zync ow 20 I 7

5.http.,llteczowwoznan.pUinwazja-barbarzyncow-2077l
6.http:llpoznan.naszemiasto.pVartykul/inwazj a-barbarzyncow-wraca-do-
kor zeni,4O 67 2 l 6,art,t i d,tm. html
7. hĘ://www,wherevent,com]dętall/Barak-Kultury-Inwazja-barbarzyncow-20l7
8.http:llm:l60plus.pllinwazja-batbarzyncow-2017l



9. http : i/www. afera. com. pU p atronat/ 27 22
I 0 . htĘ : l l parĘmap.pU ęęawOOr3x27 6
1 1 . hĘ:l lpoznan.wyborcz a.pllpoznan/7 ,105531,21 568 1 1 8,na-wildzie-uslyszal em-zobacz-
malpa-zawszemarzylem-by.html
12.htĘ,,llpoznan,carpediem.cdlevents/312831S-inwazj a-barbarzy-c-w-2017-at-barak-kultury/
13.https'.llpl.eventbu.com/poznanlinwazja-barbarzyncow-20l712169589
14. http://www.polscywydarzeńa,pllwydarzenial1028035/inwazja-barbnzyncow-2O17
I 5 . https : l l allev ents.in/ p oznan/ inw azj a
barbarzlf/oC5%84c%C3ońB3w20l7l11,05876722890850#
16. https:lleventium.io/events/1 10587672289085O/inwazja-barbarzyncow-2017

W CZASIE REALIZ^CJI ,,INWAZJI BARBARZYŃCÓW" FUNDACJA BARAK
KULTURY WSPOŁPRACOWAŁA Z:
- Estrada Poznńska,
- Radio Afera Poznń,98,6 MHz
- Klubokawiarnia Meskalina, P oznan
- Stowarzyszenie Poznńska Łazęga
*

Po DRODZE
10-26 maj a 2017 r.

OPIS P OSZCZECÓINYCH WYDARZEŃ
,rPo drodze" to kulturalno-edukacyjny projekt, który składa się z warsńatów i spektakli.
Fundacja Barak Kultury chce zwrócic uwagę na potencjał kulturowy uklyty poza więksąłni
aglomeracjami miejskimi, pokazać, że mieszkńcy mniejszych miast i miasteczek
Wielkopolski są zainteresowani kulturą i chcą w niej parĘcypowaó i byó jej wspóhwórcami.
Projekt ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji kulfuralnych uczestników oraz
pogłębienie ich umiejętności świadomego odbioru kultury i sztuki.
Realizacja festiwalu w 2017 roku miała miejsce w Jarocinie, Rawiczu, Kłecku i Koninie.
Obyły się 4 warsztaty i 3 spektakle teatralne.
- Spektakl ,,,Całe Ęcie w dresach" - JusĘna Tomczak-Boczko/Teatr Ba-Q, reĘseria
Przemysław Prasnowski.
Ten spektakl to próba opowiedzenia o doświadczeniu bycia matką niepełnosprawnego
dziecka. Jego celem nie jest wzbudzenie współczucia, lecz wywołanie uśmiechu. Bo bycie
matką dla pięcioletniego Jeremiego jest dla Justyny sźuką życia, w którym poczucie humoru
jest niezbędne. Byó może dlatego czasem słyszy: "Justyna, ty w ogóle nie wyglądasz fla
matkę niepełnosprawnego dziecka". Spektakl uświadomił widzom, że niepełnosprawność nie
dotyczy tylko osób bezpośrednio nią dotkniętych oraz żę możliwe jest wspólne życie jeśli
podchodzi się do niego z odpowiednim nastawieniem. Spektakl multimedialny,
wykorzystujący media społecznościowe. Współautorka i aktorka, grająca ten monodram,
Justyna Tomczak-Boczko, z humorem, dystansem, ale i przenikliwością przedstawia zrrane z
autopsji perypetie, kłopoty, zwątpienia, przygnębienie, jasne chwile, momenty pełne
szczęścia, radości które niesie z sobą opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem. Sztuka była
wielokrotnie nagradzarta, a gtająca w niej samą siebie Justyna Tomczak-Boczko jest postacią
tozpoznawalną, o której pisze się w prasie, Potrafi bowiem w sposób szczery i
humorystyczny, Iecz niepowierzchowny przedstawić tak trudny temat. 3 spektakle:



Nlłodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, Dom
Kultury w Rawiczu, ilość uczestników: ok. 300 osób.

- WarsztaĘ teatralno-plastyczne ,,Lalki teatralne", prowadzenie: Agnieszka Cienciała.
Wykorzystując drewniane Łyżhj, ruchome oczka, włóczki oraz papierowe ksźahy warzyw
(wcześniej pomalowane) młodzież stworzyła własne kukiełki. Uczniowie zaprojektowali i
wykonali kukiełkom ubrania oraz papierowe kostiumy warzwv. Wużną częścią składową
warsńatów były ruchowe zajęcia teatralne. Na finał uczestnicy przygotowali inscenizację
wiersza JanaBtzechwy ,,Na straganie". 4 warsńaty x 1,5 h: dwa w Zespole Szkół nr 5 w
Jarocinie, dwa w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie, ilośó uczestników: 87 osób

FESTIWAL W LICZBACH
Liczba zorgańzowanych vlydarzeń kulturalnych - 7 .

Warsztaty - 4.
Spektakle - 3.

PROMoCJA
Reklama outdoorowa:
- utnięszczenie afiszy w szkołach, insĘrtucjach, u partnerów projektu.
Intemet:
- umieszczenie informacji na profilu Facebook Fundacji Barak Kultury (ponad 3000
uzytkowników) i stronie internetowej Fundacji;
- lrieszczenie informacji na profilu Facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Kłecku (1260 użytkowników) ;

- umieszczeńe informacji 17a profilu Facebook Domu Kultury w Rawiczu (2200
użytkowników)
- vInieszczenie informacji na profilu Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
(2374 uzflkowników).

WYDZWIĘK MEDIALI\rY I INTERNETOWY PROJEKTU (DOSTĘP 26.07.2017)z

klecku.4 1 2 1 708.artgal.t.id.tm.htm1

q.html

http ://dk.rawicz.pllnews/S 3 1 . cale-z}rcie-w-dresach-spektakl

http://www.rawicz24.pVimprezv/spektakl-teatralny-w-kawiarni.2211.htm
hĘ://www. qostvnska.pllimprez}./spektakl-teatralnv-w-kawiarni.22 1 1 .htm

20I6
http : //www. sp 6.konin.pVimprezy2 0 1 6_ 1 7 2, htm

drodze.4 1 2 1 408.art.t.id.tm.htm1

W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU ,,PO DRODZE, FUNDACJA
WSPÓŁPRACOWAŁA Z PARTNERAMI:
- Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie



- szkoła podstawowa nr 6 w koninie
-Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3 D
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 8
- Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1.
{<

BUNT 56
26-28 czerwca 20l'7 r.

PRoGRAM
Poniedział ek, 26 czerv{ c^
Akcja miejska ,,Wędrująca boja":
12.00-14.00 przy Kościele Maryi Królowej/Rynek Wildecki 4
14.00-16.00 przy ZUS Dqbrowskiego l2
16.00-18.0O przy Centrum Kultury ZameHŚw. Marcin 80/S2

WtoreĘ 27 czerwca
Akcj a miej ska,,Wędrująca boj a" :

12.00-14.00 przy Kościele Maryi Królowej/Rynek Wildecki 4
14.00-16.00 przy ZUS Dqbrowskiego l2
16.00-18.00 przy Centrum Kultury Zamelr/Św. Marcin 80/82

Środa, 28 czerwca
Happening taneczny,,Podnieść rękę przeciw wŁadzy?" PREMIERA
|2.00-12.30 ul, Półwiejsko prry Starym Browarze

OPIS P OSZCZECÓI,NYCH WYDARZEŃ
,,Bunt 56" to edukacyjno-aĘstyczny projekt Fundacji Barak Kultury, nawiązujący do
v,łydarzeń, które miały miejsce w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. W bieżącym roku odbyła
się jego druga edycja, która ,,przetoczyła się" przez Poznń w szczególnym czasie, gdy
protesty i sprzeciw stają się w naszym Waju coraz powszechniejsze.. Upamiętniając 6I
roczricę Poznńskiego Czerwca, ,,Bunt 56" zaptezentował historię w sposób nowoczesny i
atrakcyjny, był także istotnym pretekstem do zastanowienia się, jak energia protestu wygląda
dzisiaj.
- Akcja miejska,,Wędrująca boja"
Orgańzńorzy zaptoponowali mieszkńcom Poznania akcję miejską ,,Wędrująca boja",
autorstwa Anne Peschken i Marka Pisarsky'ego (grupa artystyczna Urban Art), która opiera
się na dzińańu w przestrzeni miejskiej i interakcji z przypadkowymi przechodniami,

,,Wędrującaboja" jest mobilną konstrukcją służącą oznaczaniu miejsc znviązarrych z uśpioną
historią. Projekt po ruz pierwszy był pokazywany wzdłllż Muru Berlińskiego w 20 rocznicę
jego upadku. Waznym elementem akcji było wykorzystanie wspomnień
mieszkańcówlprzechodniów wyświetlanych na ekranie konstrukcji. Ustawienie ,,Wędrującej
boi" w miejscach związanych z wydarzeniami Czerwca 56 roku miało na celu nakłonienie
widzóduczestników do refleksji oraz umożliwienie skonfrontowania własnej wiedzy i
wspomnień z obecnym wyglądem i funkcją historycznych miejsc.
- Happening uliczny,,Podnieść rękę przeciw władry?"



Drugim z vlydarzeń ,,Buntu 56" w 2017 roku był premierowy happening uliczny w
przestrzeń miejskiej, zaĘtliowarty ,,Podnieść rękę przeciw władzy?". Na kilku
transparentach wypisane zostaĘ najważniejsze hasła znane zPoznańskiego Czerwca. Wokół
transparentów artyści zotgańzowali happening aktorski. Ten krótki, interaktywny spektakl
uliczny stał się bodźcem do poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy postulaty walczących o
swoje prawa i lepsze jutro poznaniaków lrzeczlviistniły się, czy wysiłek i walka uczestników
Czerwca 1956 r, przycryniły się do ksźahu dzisiejszego społeczeństwa, czy po 61 latach
społeczność lokalna jest dzięki temu zrywowi sprzed lat bndziej otwarta, ceniąca i
r oztlrtniej ąca wo lno ś ć ?
Wspomnianym wydarzeniom towarzyszyło przypomnienie ,,Mapy buntó#', powstałej na
potrzeby poprzedniej edycji projektu ,,Bunt 56" (2016 r.). ,,Mapę buntó#', a więc pomysł
,,napisania" topografii Poznnia pod kątem miejsc różnych demonstracji, w błyskotliwy sposób
zręalizowali dziennikarka Natalia Mazx i grafik Kajetan Hajkowicz. Z ,,Mapą buntów"
zapoznaó się można było na stronie Fundacji Barak Kultury
hĘ :/ibarakkulturv.pllproj ectlmapa buntod .

PROJEKT W LICZBACH
l.Liczbawydarueń kulturalnych i edŃacyjnych zorganizowanych w ramach projektu - 3.

2. Szacunkowa liczba aktywnych uczestników wydarzen zorgańzowanych w ramach projektu
_ 450.
3. Szacunkowaliczbabiernych odbiorców projektu - 4000.
4. Liczba osób (poza wolontariuszami) zaangażowanych w realizację projektu - 15.

5.Liczbawolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu osoba - 3.
6.Liczbapartnerów zaangażowanych w realizację projektu - 3.
7.Liczbapartnerów medialnych - 5.

PRoMoCJA
Sposoby promowania proj ektu:
- współpra ca z partnerami proj ektu,
- promocja za pośrednictwem profilu Facebook fundacji (poprzez zatlieszczarie zapowtedzi
wydarzefiorazzdjęć i laótkich filmików) - dotarcie do stałych odbiorców dziŃń,
- promocja na stronie internetowej fundacji, wysyłka newslettera, marketing partnerski
(promocja projektu ptzez partnerów za pomocą różnych żródeł: marketing szeptarty,
facebook, newsletter),
- reklama w ,,Gazecie Wyborczej" w formie drukowanej i w wydaniu elektroniczn5rm,
- wywiad w lokalnej telewizji i stacji radiowej,
- reklama za pośrednictwem FB partnerów.

WYDZ\MIĘK MEDIALNY I INTERNETOWY PROJEKTU
- zapowied ź redakcyjna wy darzeńa specj alne go,,Bunt 5 6",
- zapowiedź na FB,,GazeĘ Wyborczej ",
- dwie ramki promocyjnew ,,Gazecie Wyborczej",
- wywiad przeprowadzony w czasie akcji miejskiej ,,Wędruj ąca bojt' ptzez dziennikarkę
Radia Poznan,
- linki do artykułów i materiałów na temat BUNTU 56 edycja 2017:
1. e-teatr.pl, ,,Poznń. Projekt "Bunt 56" Fundacji Barak Kultury od dziś". hĘ://www.e-
teatt .pU pl l artyluly l 24 428 5 . html
2. Carpe Diem!, ,,Bunt 56".
hĘ : l lpoznan. carpediem. cd/events/3 8 763 8 5 -bunt- 5 6-at-barak-kultury/



3. Strona internetowa Radio Poznafi, ,,Wędrująca boja" o Poznńskim Czerwcu '56".
"Mobilna instalacja wędruje po Poznaniu. To element projektu "Bunt 56" związanego z 6I.
toczńcą Poznańskiego Czerwca". htĘ:llrńiopoznan.finlinformacje lpozostalelwedrujaca-
boj a-o-poznanskim-czerwcu-5 6
4. kulturapoznń.p|, Monika Nawrocka-Leśnik ,,Ile energii zostńo w proteście?".

protescie, 1 07350.html
5. Wersja internetowa,,GazeĘ Wyborczej",Matta Kźmierska,,,Poznński Czerwiec 1956.
Zobacąlc i przeżyć tamten bunt na nowo".

przezyc-tamten-bunt-na-nowo.html
6. Co jest grane magazyn kulturalny, Marta Kźmierska, ,,Bunt 56. Jak zobaczyć tamten czas
na nowo?". http://cojestgrane24.wyborcza.pllcjg24lI,I3,21990962,148918,Bunt-56--Jak-
zob aczy c -tamten- czas-na-nowo -. html

w CZASIE REALIZACJI PROJEKTU ,,BUNT 56, F,UNDACJA
WSPÓŁPRACOWAŁAZ:
- Grupa artystyczna Urban Art, Anne Peschken i Mark Pisarsky;
- Teatr T ńca Koinspiracj a.
:t

INNY FESTIWAL
15-28 października 2017 roku

PRoGRAM
POZNAŃ:
Niedziela, 15 p aździernika
Godz. 8.30 ,,Sygnńy świata" - audycja radiowa, prowadzący: JerzyŁączny
Radio Poznań ]00,9 MHz

Środa, 18 paźdlziernika
Godz. 17.00,,50 wiosen Aurory'' - film z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, reż.
Blandine Lenoir
Kino Muza, ul. Św. Marcin 30 (wejściówki do odbioru godzinę przed seansem w Kinie
Mlza)

Czwartek, 19 października
Godz. 14.00 - 17.00 ,,Śmieciosźuka" - warsztaty kreacyjno-artystyczne. prowad,zenie:
Spółdzielnia Socj alna FURIA
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84 (zapisy
b arakkultury@b arakkultury. p 1)

Godz. 17.00 -20.00 Warsztaty pieczeniachleba, prowadzenie: Dobra Spółdzielnia Socjalna
Dobra Kawiarnia, ul. Nowowiejskiego 15 (zapisy barakkultury@baraklltury.p1)

Piątek, 20 października
Godz.10.00 - 16.00 ,,Widzę ciemnośó" - escape room, gra edukacyjno-integracyna

1-0



Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stały Rynek 84 (zapisy
b arakkultur y @b ar ald<ttltury.p l)

Sobota, 21pńdziernika
Godz. 10.00 - 16.00 ,,Widzę ciemność" - escape room, gra edukacfno-integracfna
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84 (zapisy
b arakkultur y @b ar aldultury. p 1)

Godz. 19.00 ,,Całe Ęcie w dresach" - spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na j.
migowy, Teatr Ba-Q
Scena Robocza, ul, Grunwaldzka 22 (wejściówki do odbioru od 9.10. w CIM, ul. RaĘczaka
44)

Niedziela, 22 p aździernika
Godz, 10.00 - 16.00 ,,Widzę ciemność" - escape room, gra edukacyjno-integracyJna
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84 (zapisy
b arakkultur y @b ar ald<ttltury.p 1)

Godz. 17.00 - Spotkanie z Iwoną Cichosz, Miss Świata Gfuchych, tŁumaczone na jęryk
migowy
Sala pod Zegarem, CK Zameh ul. Sw. Marcin 80/82

TUREK
Piątek, 13 października
Godz. ]7,00 ,,Całe Ęcie w dresach" - spektakl, Teatr Ba-Q
Miejski Dom Kultury w Turku, ul. Tadeusza Kościuszki ]3

MARGoNIN
Niedziela, 15 p aździernika
Godz, 17.00 ,,Całe życie w dresach" - spektakl, Teatr Ba-Q
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15

owIŃSKA
WtoreĘ 17 października
Godz.l9.00 ,,Zmysłwolności" - film z audiodeskrypcją,reż.KatarzynaDąbkowska-K:lŁacz
Godz. 19.40 Spotkanie z Robertem Zarzecl<tm. jednym zbohatęrów filmu ,,Zmysł wolności"
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińsknch, Plac
Przemysłmła 9 (seans i spotkanie zamknięte)

JAROCIN
Sob ota, 28 października
Godz. 17.00 ,,Cde życie w dresach" - spektakl, Teatr Ba-Q
Jarociński Ośrodek Kultury, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1

GosTYŃ
Piątek,3 listopada
Godz.18.00 ,,CŃe życie w dresach" - spektakl, Teatr Ba-Q
GosĘński Ośrodek Kultury ,,Hlltnik", uI. Hutnika 4

PIŁA
Sobota, 4 listopada
Godz. 17 .00 ,,Całe życie w dresach" - spektakl, Teatr Ba-Q

1,1,



Młodziezowy Dom Kultury ,, ISKRA", uI. Olłzei 9, Piła

OPIS POSZCZEGOLNYCH WYDARZEŃ FESTIWALU:
- Audycja radiowa poświęcona była Międzynarodowemu Dniowi Białej Laski oraz
zapowtadała piątą edycję ,,Innego festiwalu". Dzień Białej Laski stanowił batdzo dobrą
okazJę do zaprezentowania niektórych problemów osób niewidomych, opowiedzenia o
różnych barierach, na które napotykają one np. w przestrzeni miejskiej , a także instytucjach,
które starają się wprowadzać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Audycję
prowadził Jeruy Łączny, wyemitowana zostaław Radiu Poznń.Liczba odbiorców: około 500
osób.

- Seans filmowy ,,50 wiosen Aurory'o, reż. Blandine Lenoir, z audiodeskrypcją i napisami
dla osób niesłyszących. Zaptezentowano film, który w momencie wyświetlenia go w czasie
,,Innego festiwalu" gościł na ekranach polskich kin od niespełna miesiąca, a w Poznaniu po
razpierwszy pokazano tenobtaz z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Celem
wyboru odpowiednio wypromowanej nowości filmowej było zgromadzenie jak największej
ilości osób niepełnosprawnych na seansie. Tematyka i konwencja filmu, przedstawiająca
ważne i trudne problemy egzystencjalne w sposób dowcipny, humorystyczny i wzruszający
miały stanowić dodatkowy atlt, przyciągający widzów na seans filmowy. Motyw przewodni
filmu również odgrywał niebagatelną rolę w zachęcartiu osób z niepełnosprawnościami do
prrybycia na projekcję. Główna bohaterka doświadcza bowiem wykluczenia ze względu na
wiek, dla społeczeństwa staje się niezalwńalna, przeźroczysta. Osoby niepełnosprawne
również borykają się zróżnymi formami wykluczenia. Mimo powagi tematu zostaje onptzez
twórców ujęty lekko i z uśmiechem, dużrym dystansem, co powoduje, że ftlm nastraja
optymistycznie i takie jest jego przesłanie. Imię głównej bohaterki zostało zapewne wybrane
ptzez autorów filmu nieprzypadkowo. Odwołuje się ono do Jutrzenki, rzyrnskiej bogini
brzasku i świtu, symbolizuj ącej początek nowego dnia, a w szerszym kontekście nowe
możliwości i z,mianę. Film batdzo dobrze wpisał się w ideę przyświecającą ,,Innemu
festiwalowi", a jednocześnie sprawił przyjemność odbiorcom. Seans odbył się w kinie Muza
w Poznaniu,llczestniczyło w nim 140 osób.

- Prezentacja filmu dokumentalnego ,rZmysł wolności", w reżyserii Katarzyny
Dąbkowskiej-K.il,acz, połączona zę spotkaniem z Robertem Zarzecl<lm, jednym z
uczestników rejsu będącego głównym motyr;vem filmu. Pokaz filmowy oraz spotkanie odbyły
się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzięci Niewidomych im. Synów
Pułku w Owińskach. Film dokumentalny powstał podczas międzynarodowego rejsu
morskiego zotganizowanego przez Fundację Imago Maris w dniach l1-18 pńdziemika2074
roku na Morzu Sródziemnym, na żaglowcu Kapitan Borchardt. Prezentacja filmu mtŃa na
celu uświadomienie niewidomym dzieciom i młodzieży, że slła woli, pasja, zaangażowanie
pozwalają przezvłycięĘć ograriczenia. Pozwalają korzystać z pięI<na świata, fascynującej
ptzyrody, zachvlycac się nimi i doświadczaó niezrykłych emocji, które w obiegowej opinii
pozostają dla tych osób niedostępne. Spotkanie z Robertem Zarzecktm stało się okazją do
zadawańa p>Ąan dotyczących nie tylko rejsu żaglowcem, przedstawionego w materiale
filmowym. Młodzież i dzieci plali gościa także ojego inne zainteresowania, podróże, fotmy
aktywności. Robert Zarzęcki, mający doświadczenie w kontaktach z różnymi grupami
odbiorców, którego nabrał m.in. jako przewodnik po warszawskiej ,,Niewidzialnej wystawie",
dotarł do młodej publiczrrości, nawiązał z nią porozumienie i zainteresował swoją historią.
Udało mu się takżę zainteresować młodych ludzi sportem, któryrrr jest zafascynowany - blind
tenisem, ptzezrraczonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W projekcji filmu oraz
spotkaniu lczestntczyło 80 osób.



- Spektakl ,,Całe życie w dresach", scenariusz i wykonanie: JusĘma Tomczak-Boczko,
reżyseria Przemysław Prasnowski. - spektakl ,,Całe życie w dresach", z audiodeskrypcją i
tłl:tnaczeniem na j. migowy. Miejsce: Poznń, Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22.
Uczestnicy: 100 osób.
- Spektakl ,,Całe życiew dresach".
Spektakl został zaprezentowany w kilku miejscowościach: Turek (Miejski Dom Kultury w
Turku, ul. Tadeusza Kościuszki 13), Margonin (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Margoninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 15), Jarocin (Jarociński Ośrodek Kultury, Plac
Festiwalu Muzyki Rockowej 1), Gostyń (Gostyński Ośrodek Kultury ,,Hutnik", ul. Hutnika
4), Piła (Młodziezowy Dom Kultury ,,Iskra", ul. Okrzei 9). Monodram ,,Całe życie w
dresach", zaprezentowany przez Teatru Ba-Q, w wykonaniu Justyny Tomczak-Boczko i
reżyserii Przemka Prasnowskiego,ŃazaŁ widzom, jakzmtenia się optykapatrzeniana świat i
1udzi w momencie, gdy dociera do rodzica, że jego dziecko jest niepełnosprawne i będzie
wymagało opieki do końca życia, Spektakl opowiada o Ęrm bez patosu, egzaltacji, z
dystansem i humorem. Monodram Wtaża jedną z istotnych idei festiwalu, którą jest
prezentacja tematyki niepełnosprawności poprzez różnę dzińania arĘstyczne. Skłania
róvłnięż do refleksji nad połozeniem i rolą kobiet w środowiskach osób niepełnosprawnych
oraz problemami matek i ojców, z jaktmi borykają się podczas wychowywańa dzieci z
różmymi niepełnosprawnościami. Liczba uczestników: 3 00.

- Spotkanie z Miss Świata Głuchych, Iwoną Cichosz. Tłlxnaczone na jęą,kmigowy. Iwona
Cichosz to osoba niesłysząca, młoda kobieta, która postanowiła zrea|izować marzeńa i
pokonaó własne lęki i ograriczenia. Wystartowała w konkursie Miss Świata Głuchych i
zdobyła w nim koronę i tyfuł najpiękniejszej (2016). Ponadto wystąpiła w siódmej edycji
telewizyjnego show ,,Taniec z gwiazdami", dochodząc w nim do finału. Zaproszenie osoby
niesłyszącej, która osiągnęła sukces na tyle duży, że zaintetesowĄ się nim media,
prrycryńło się do uzmysłowienia osobom z dysfunkcjami, szczególnie niepełnosprawnej
rŃodzieży, że sposobem na pokonanie tzvv. ograniczeńniejest ucieczkaprzedludźmi,Iecz
próba zaprzyjaźnienia się ze światem, który stawia ptzed nimi wyzwania większe nizprzed
pełnosprawnymi. Podzielenie się ptzez parią Iwonę Cichosz doświadczeniami i
wspomnieniani z jej kariery i Ęcia, zainteresowaniami, zapatrywartiami na różne sprawy
dńo możIiwość zwiększenia społecznego odbioru działń fundacji i dotarcia do większej
Iiczby osób niesłyszących, których uczestnictwo w kulturze jest częstokroó niezwykle
ograniczone. Ponadto, mozliwości zadawania pytń pani Cichosz, bezpośredniego z nią
kontaktu, poznania jej opinii na wiele tematów, poproszenia o autograf i wspólne zdjęcie
sprawiały uczestnikom ogromną radość. Nalezy równieź założyó, że spotkanie stanowiło
bodziec, motywator dla osób z różnymi dysfunkcjami, uzmysławiający im, że trzeba wyjść w
świat, próbować walczyó, rcalizować marzenia, zaryzykować. Osoby sĘszące, obecne na
spotkaniu, miały okazję poznaó wiele interesujących szczegóŁów doĘczących kultury
Głuchych, a więc wizyta Iwony Cichosz miała również walor edukacyjny. Spotkanie odbyło
się w Scenie Nowej Centrum Kultury Zamęk.Liczbauczestników: 70.

- Warsztaty pieczenia chleba. Warsztaty mińy na celu integrację osób z
niepełnosprawnością intelektualną i pełnosprawnych. Zostń on osiągnięty.
Współprowadzenie warsźatów przez osoby niepełnosprawne dało możliwość ukazaria
fundamentalnego faktu, ze osoby te potrafią z pełnym zaatgażowaniem oddawaó się
wykonywanym czynnościom, potrafią cieszyó się pracą i sukcesami, które osiągają podczas
jej wykonywania. Więcej nawet, mogą być wspaniałymi przewodnikami po świecie prostych,
wydawałoby się, c4rnności, jak przygotowywanie i pieczenie chleba. Ich spojrzenie na
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ptozaiczne (z punktu widzenia pełnosprawnych) sprawy potrafi nauczyó zatówno doceniania
małych rzeczy i codziennych ryhrałów, skupienia na nich uwagi i cieszenia się nimi, jak i
zrozumienia, że inność w percypowaniu świata, w tym przypadku wywołana dysfunkcją, nie
oznacza zubożenia obrazll świata, jego wypaczenia czy zafałszowania. Jest paralelną, w pełni
uprawnioną wizją, która nie może być poddawana wartościowaniu, Biorąc więc pod uwagę
przekaz, ideę, która przyświecała warsźatom, skierowane one były przede wszystkim do osób
pełnosprawnych, lecz umożliwiły takze współptacę i integrację osób z dysfunkcjami i
pełnosprawnych. Warsztaty odbyły się w Dobrej Kawiarni, działającej pod egidą Dobrej
Spółdzielni S ocj alnej w Poznaniu . Liczba uczestników : 12.

- 'WarsztaĘ ,,Elmer, słoń w kratkę", warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną. WarsńaĘ zostały opracowane na podstawie cyklu
ksiązek Davida McKee. Dzieci przygotowywały postaci z opowieści, np. wyklejały
kolorowymi karteczkami sylwetki głównego bohatera, słonia Elmera, i jego towarzyszy,
słuchały fragmentów książeczek crytanych przęz prowadzących watsńaty, wspólnie
inscenizowaĘ przygody Elmera i jego ptzyjaciół. Głównym celem warsźatów było
zaprezentowanie dzieciom problematyki inności i tolerancji dla niej. Poprzez wspólną zabawę
i dziŃaniaplastyczne, dzieci w sposób naturalny zapoznńy się z rożnymi postawami wobec
odmienności. Istotnym elementem zĄęć była współpraca uczestników. Zajęcia pomogły
uświadomió niepełnosprawnym dzieciom, żę ich ,,inność' - niepełnosprawność nie jest
niczym negatywnym i nie muszą w kontaktach z pełnosprawnymi odczlwń dyskomforfu czy
lęku. 4 warsńaĘ miały miejsce w SOSW w Kłecku i w ZSS w Jarocinie.Liczbauczesfirików:
84.

- Warsztaty krearyjne, artystyczne ,,Śmieciosztuka". Uczestnicy warcztatów przygotowali
,,Maszynę komunikacyjną" z rcżmych materiałów, które zazlvyczaj lądują w koszach na
śmieci, np, plastikowych butelek, kartonów, nakrętek, styropianów, kubków, worków. W
warsztatach wzięły udziń osoby niepełnosprawne intelektualnie i pełnosprawne, Na koniec
odbyła się prezentacja osiągniętych efektów. CeIe zajęć zostały osiągnięte, były nimi
integracja, ale równieżwskazartie na fakt, że osoby niepełnosprawne świetnie rudzą sobie z
tworzeniem przedmiotów przy wykorzystaniu róźnorodnych materiałów. Warsztaty odbyły
się w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewiczaw Poznaniu. Liczbauczestrrików: 14.

- Escape room "Widzę ciemność" gra edukacyjno-integracy;'na. Przez 3 dni
pomieszczenie przeznaczone na escape room zostało zaaralżowane tak, aby osoby widzące
mogły poczlló,jak funkcjonują osoby niewidome, Po escape roomie optowadzńa niewidoma
przewodniczka ten pomysł okazał się niezwykle trafiony, uczestnicy odbierali
oprowadzanie przez osobę niewidomą jako fakt wzmacniający autentycznośó i wartośó
ptzedsięwzięcia. Niektórzy reagowali wzruszeniem, zadawali przewodniczce pytańa i dzięIili
się z nią wtażeńani. Ciemnośó panująca w pomieszczęttiu otaz zaciemnione gogle,
zakJadane przez uczestników, spowodowały, że nawęt z pozoru proste zadania i zagadki
stawały się niełatwymi do wykonania. Do stworzenia kolejnych stanowisk z zadaniami
wykorzystano sprzęty ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niewidomyrr.
Wypożyczone sprzęty pomogą uświadomić osobom widzącym, na jakie bariery natraftają
codziennie osoby niewidome. W zadanlach i zagadkach pojawiły się m.in. wskźnik poziomu
płynu, mówiąca waga kuchenna, mówiąca miara, mówiący kalkulator. Uczestnicy musieli
także rozpoznaó dotykiem przedmioty, rozpoznaó węchem owocę, odgadnąó jakie monety
Ieżąnajednym ze stanowisk. Z ecape roomu wychodzili przy pomocy białej laski, aby choó
ptzez chwilę poczuó, w jaki sposób rozpoznają przeszkody osoby niewidome. W
pomieszczeniu obok zaprezentowano różnę sprzęty i przedmioty wykorzystywane przez

1,4



osoby niewidome, np. brajlowską maszynę do pisania, mapy brajlowskie, tabliczki z ryIcari
do pisania alfabetem Braille'a, książki brajlowskie, Escape room został zorganizowany w
Poznaniu. Liczba uczestrrików : 52.

FESTIWAL W LICZBACH
l. Liczba zorgarizowanych wydarzeft kulturalnych: 1 8 szt.
Pokazy filmu -2 szt.
Spektakl - 6 szt.
Spotkania - 2 szt.
Warsztaty - 6 szt.
Audycjaradiowa-lszt.
Gra edukacyjno-integracylna - 1 szt.
2. Liczb a go dzin zr ealizow artych w arszt atow : 1 2 go dz.
3 . Liczba uczestników warsztatów: 1 10 osób

PRoMoCJA
Reklama outdoorowa:
- lmlęszczenie 20 duzych plakatów na słupach reklamowych w przestrzeni miasta
Reklama prasowa:
-Umięszczenie rek]am w Głosie Wielkopolskim
Reklama radiowa:
- promocja projektu na antenie Radia Merkury
- promocja projektu na antenie Radia Afera
Internet:
wysyłanie
- newslettera informującego o projekcie (2 200 adresów Fundacji Barak Kultury)
- lxrieszczenie informacji na profilu Facebooku Fundacji Barak Kultury (ponad 3000 fanów)
- promocja przedsięwzięcia na portalu internetow)rm ww\M.ngo.pl oraz w newsletterze
wysyłanym przez ngo.pl obej muj ących cały region Wielkopolski
- wysłanie informacji o odbywającym się projekcie dobazy mediów

WYDZWIĘK MEDIALNY I INTERNETOWY PROJEKTU IN}I-Y FESTIWAL
ht@://www,poznan.pllmimlevents/2)I7-I0-I9linny-festiwa1-2017,97058.html
htĘ://www,e-teatr.pUpUartyl<tiyl248973.html
htĘ:llckzamek.pllwydarzęńa/2206-inny-festiwaV

margoninie,4267 883,art t,id,tm.html
htę:/lkalendarz.ngo.pllwiadomoscl2l22493.html
https://www.kulturaupodstaw.pllaktualnosci/187O/festiwal-inny-niz-wszystkie
htĘ://www.Iepszrypoznan.pU2}I7lI0l07linny-festiwal-dziala-ta-zmysly.htm1
hĘ : //www.kinomuza. pllmaza_ev entsl 62l

festiwal-at-scenarobocza- centrum-rezydencj i-te atr alnej l
hĘ://kultura,poznan.pVmimlkultura/eventsl}Dl7-70-20linny-festiwa1-2017,97058.html
hĘ://niebieska-fala.pU2017l09lz9iinf-prasowa-program-innego-festiwalr:/
http ://www. scenarobocza.plispektakl/cale-zvcie-w-dresach/
hĘ : //www.powiat.pila.pllpromocj a-kultura-i-sport/patronaty
starosty/wydarzerual484,spektakl-cale-zycie-wdresach-w-ramach-5-edycji-innego-festiwalu

d,77001.htm
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http : l l mdk.p lla,pl l ? p:2 67 l

hĘ : //www. pion, p Vartykuly/styl - zy cial iwry -fe stiwal
hĘ://www.polscylvydarzenia.pUwydarzeńal1395865/cale-zycie-w-dresach-teatr-ba-q
hĘ://cojestgrane}4.wyborcza,pllcjgL4l1,I3,22503265,0,inny-festiwal-tanczac-w-ciszy-
p atr zac -w -ci emno s c. html

W CZASIE REALIZACJI ,,INNEGO FESTIWALU, FUNDACJA BARAK KULTURY
WSPOŁPRACOWAŁAZ:
- Miejsko-Gminn;rm Ośrodkiem Kultury w Margoninie
-Młodzieżowym Domem Kultury,,Iskra" w Pile
- Gostyńskim Ośrodkiem Kultury,,Hutnik"
- Miejskim Domem Kultury w Turku
- Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu
- Muzeum Literackim Henryka Sienkiewic za w P oznaniu
-Dobrą Spółdzielnią Socjalną w Poznaniu
- Spółdzielnią Socjalną Furia w Poznaniu
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów
pułku w owińskach
- BibliotekąPubltcznąMiasta i Gminy Jarocin
- Jarocińskim Ośrodkiem Kultury
- Zespołem Szkół Specjalnych w Jarocinie
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłecku
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. hm. Z.Imbierowicza w Kłecku
- Centrum Kultury Zanekw Poznaniu
- Radiem Poznń

W 2017 roku, rcaIizując wszystkie projekty, Fundacja Barak Kultury osiągnęła cele
statutowe,
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