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oŚwmocZENIE Z^RZ!|Dv

Zatząd Fundacji Batak l(ultury, zgodnie z wymogami att.52 ust.2 ustawy z dńa 29 wrueśnia 1994 r.

o rachunkowości (t1,Dz.U. z 2073 r. poz.330ze zm.) ptzedstawia sprawozdańe fiflansowe, na któte

składa się:

\Wprorł,adz enie do s pralvoz dania fi nan s orvego ;

Bilans spotządzonv na dzieri 31 grudnia 201,9r., któr1, po stronie ak§łvólv i pasrłvów rłykazuje

sumę 32.948,30 złotych;

Rachunek zyskórv istt^tz^ okres 1 sq.cznia do 31 grudnia2019r.,rłlkazujacy stlatę w r,ł1,-sokości

91.551.84 zloq-chl

Dodatkowe informacje i objaśnlerua,

PRZE MYSŁA§r PRASNO§7SKI
Prezes Zauądu
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Fundacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres O1.01.2O19r. - 31.12.2Ot9t.

§7PRO§rADZ ENI E D o SPRA§r/OZ DANIA F INANS o§rE Go

Infotmacje o Jednostce

71^zw^: Fundacja Barak l{ultutv

siedziba: al. lVlarcinkowskiego 2I, 6I -7 45 P oznań.

cel dzialarua ftrndecji:

pielęgnorvanie, promorvanie i wspieranie kulturr,, sztuli1 jak również ochrona dóbr I(ultury i
tadycji,

plomowanie interesującvch zjawisk kultu4. światorvej rv Poisce,

podtrzyrnrłr,.anie trad\.cji narodorve;, pielęgnorvanie polskości otaz tozwfi Świadomości
natodowei i kulturorvej,

roz,uvijanie i umacnianie postx\\- nnstervionych
sp o ł eczeńs rrva oblrvatelskrego,

na aktywne wspóŁdznłanie w Rozwoju

wspieranie działań przyczytllalącl.ch się do budorvańa potozumrenia ponad Podziałamt
rrarodorrrymi, kultl-rror,Wmi, spolecznl,mi, ekonomicznlmi, pokoleruorvymi,

rvspieranre inicjatlłv lokalnych służącvch powstawaniu sztuki i kuiturv,

popularrzac;a nowlch ldei z obszaru kultury i sztukr współczesnej,

promocja młodl,c[ talentórv,

lrrlclorvanie rvszelki,ch form trvórczego rvspółistrucnia l dialogu pomrędzy kultutami
mruelszoŚci narodolwch zamieszkałr-ch na terenic Rzeczvpospolitej Polsklej,

strvatzanie rvatunkórv do rvspółistnierrra i lvzajemnego oddztałlrvania na siebie tóżnego
rodzajtl akqłvnoŚci art},,s§,cznvch, rv szczególności takrch jak teatr, muzvka, plastyka, fiLm,

skupienie r.vokół idei fundacji szerokiego ruchu trvórcórv, at§stów, uczonl.c| i Animatotórv
kulturn,

kształtorvanie i rozwój śrviadomości kulruralrrej i naukorvej społeczeństrva, zsvłaszcza
poprzez inspirowanie ol^z tlpolr.szeclrnianie norvatotskiclr postaw artystycznych i
edtrkacyjnych oraz trr.otzenie lvatunlrórv dla ich oddziałl.rvanla na społeczeńs§vo,

popularl,zorvanie różnych form kulturr. lr,śród różnorodnych glup społecznych,
u,a,odrębnian)rch rv szczególności ze r.vzględu na Ęterium wieku, ze szczególnym
ulvzględnieruem dzieci, młodzież5, oraz osób starszych,

ptomocja t otganizacja lvolontariatu.

F-undacja jest w-pisana do fe]estlu ptzedsrębiorców I{rajowego Reiestrtr Sądorvego
ptolvadzorrego ptzez Sąd Rejorrorw Poznań - Nor,ve Nliasto i §filda, 1rt]t §(/ydział
Go sp odatc4. I{rai olvego Rc j es tru Sądorvego p od numerem I{RS 0000 3 1 89 B 6.

Ą
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Fundacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres O1.01.2O19r. - 31.12.2OL9t.

e) REGON 301001506

0 NiP 7781459960

g) Czas trrvania Fundacjii lllęozflaczo71y.

h) Ok_res obję§ sptawozdaniem finansolwm: 1 stlcznia2019t - 31 gudrria201,9t

i) WIedze Fundacji:

Zauąd Przemysław Ptasnolvski Prezes Zauądu.

j) W skład Fundacji nie rvchodzą we\\rnętfzne jeclnostkr otgańzacylne sporządzające
samodzielne sprarvozdania finansorve,

k) Sprawozdanie zostało spc>rządzone pLzy założęńu kon6nuacji działalności Fundacji.
I(ietorvnictrvo Fundacji Llwaza, że nie istniejł okoliczności rvskazującę fia zagIozęnte
kontynuacji działalności 1ednostkr.

1) Spralvozdanię zostało sporządzone pvy załozeńu konq,nuorvania działalności
gospodarcze1 ptzez jednostkę rv clającej się przervrdzieć pnyszłości oraz nie istruejł
okoliczności wskazujące D^ z^p:Iozenie kon§ntrorvania ptzez nlądzrałalności.

m) l)orównpvalność clanl.gfi, ruruejsze sprarvozdanie ftnansow ę zawtęta dane finansol,ve
za oktes od 01,01.2019r. do 31.12.2019t

n) Nlniejsze spralvozdanie obejmujc:

Bilans,
Rrchunek zr-sków i srrlt,
Informację Dodatkową lv skład, której rvchodzą lvpror.vadzenie do spta,,vozdania
finansowego ote.z dodatkorve infotmacje i objaśnienia.

o) l{aclrunek zysków i sttat Fundacja spotządzlła,uv rvariancie kalkulacyjnvm.

P) Wy"rk f,rnansow1, Fundacja z^ dan1, ro}< obrotorw obejmuje, wszystkie osiągnięte
iprzypadające na ]ej ftecz przyclrody orrz zrviązane u qrmi przychodamr koszry zgodnie z
zasadamj memoriału, rvspółmierności ptzrrchodórv i kosztów of^z ostloznej rłlceny.
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Fundacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres o1.o1.2o19r. - 31.12.2o]r9t.

Omówienie PzYiętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
iPasYwów, Pomiatu !\Tniku finansowego otaz sposobu 

'spotządzenia 
sptawozdania

fi,nansowego w zaktesie, w iakim ustawa pozostawia iednostce pfav/o wyboru.

\Wartości niematerialne i prar.vne

Nie do§.cz],.

środki trwałe

Nie dotyczv.

śtodki trwałe w budowie

Nic dotr-czr..

Inne inr.vestycie zaliczone do aktywów trwĄch

Nie don,czr-.

Zapasy

\{\-cena na podstawre ceny zakupu.

Mateńńy

Nre dofi,czy.

Produkty gotowe

Nie do§,czv.

Należności

Na clzień bilansox,ry nalezności rr,Tcenia slę rł, krvocie rr,l-magarr ej zapłaty, z zacho:vańęm
zasady ostożności.

WartoŚĆ naleznoŚci aktualrzuje się urvzględnlaląc stopień prarvdopodobieńssva tch zapłaq
popvez dokonanie odprsu aktualizującego.
Odpisy aktualrzujące rvartość należności za]lcza się do pozostał1,6| kosztórv opetacyjnych lub
do kosztów flnansolłl-ch - zalężnię od rodzaju naleznoici, któte1 doĘczy odpis aktualtzujący.
NaleŻnoŚci umofżone, Przedarvnione iub rueściągalne zmnielszajlĄdokonon. uprzeclnio odpisy
aktualrzujące ich rvartoŚć. Należności umotzone, przcclalvnione lub nieściągłne, od którlrch
nie dokonano odPisórv aktuallzuj+cvch ich wartość 1ub dokonurro odplórv w niepeinej
rrł'sokoŚci, zallcza się odPowiednio do pozostałyclr kosztórv operacyjnych 1ub kosztórv
finansorq,gfi.

O-v



Fundacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres O1.01.2O19r. - 31.12.2Ol9t.

Na dzień bilansorłlr r,wcenia srę rłl,rażone w walutach obcych składnikr aktl,wów po
oborvrązującym na ten dzień śtednrm kursie ustalonym dla danej rvaluĘ przez Narodowy Bank
Pols}<r.

Polvstałe z prze)lczenia tożnice kursorve zaltcza się odpowiedrrio do przvclrodów lub kosztów
finansorłl,ch lub lv ptzypadkach określonr,ch przepisamt,kapttallzuje się rv -"vartości akqłvów.

Zobowiązania

Za zobowiąz.anta uznaje się rłrynikającv z przeszłych zdaueń oborvrązek rłl,konania świadczeń
o lvrarygodrue okreśIonej wartości, które spowodulł rr,l,kotzystante )uż posiadanvch lub
ptzy s zły ch ak§łvow J edno s tki.

Na dzicń po,uvstania zobowiązania rrl,ggli2 się rvedług lr.,artości nomrnalnej. Na dzicń
bilansorła. zobolvtązania rłl.cenia się w krvocie \\,l-magx;ące1 zapła$.

Na dzień bilarrsorr1, lll-cerria slę \\,1,rxzone rv rvalutach obcych składniki paspvórv po
obowiązującym na ten dzień śtednlm kursie trstalon1,6 dia danej rvaluty przez Natodowr. Bank
Polski.

Porvstałe z ptze)lczenta tóżnice kursorve za]j,cza się odporviedruo do przychodów lub kosztów
flrransołłlrch lub, rv prz;.padkach określonvch przeprsami, kapitalrzuje się w waftości akty-,"vórv.

Środki pieniężne

Śroclki pienięzne lv banku i w kasie \\T,cenia się rvedług rvartości nomrnalnei.

Na dzień bilansorł1- lvl,ccnir srę rłr-rnżone w rvalutach obcl,ch składniki ak§rvórv po
obowiązującym na ten dzień średnrm ktrrsie ustalon1,11 dla danej r,valutł przez Natodowy Bank
Polski.

Dodatnie i ulemne rózlice kutsorve powstałe z pueL),czerlia na koniec roku obrotowego
środkórv pieniężnvclr lv lvalutach obcl clr na złote polskie zallcza się odpowiednio do
ptzvchodó,uv lub kos ztórv finans orł-r.ch.

Inwes tycj e krótkoterminowe

Nie dot1,,cz1,.

Kapitał własny

I(apitał zakładorr1, (Fundusz stattrtorrry) 1est ujmorven), w rwsokości określonej rv stalucie
i rvpisanej rv organie rejesuorvr tn.

Zysk lub stfata z lat ubiegłych

o----vJ



Fundacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres O1.01.2O19r. - 31.12.2019r.

Odzrvierciedla rueroz]iczotL,y lv,vnrk z let poprzedruclr, a tekże skutki korekt zmian zasad
rachunkorvości i błędów podstal,volwch dotvczących lat poprzedniclr, a ujarvnionych
rv bieżącym toku obrotorwm.

Rezerwy

Nie doq.czy.

Z ob owiązania warunko§re - pozabilans owe

Za zoborvlązafi^ watunkorve Fundacja Llztl^)ę potencjalny przyszlv obowiązek rłl,konania
świadczeń, któr;,ę| porvstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzęń.

Rozliczenia międzyoktesowe

RozLczenia międzyokresorve czvnne dots,czą poniesionych pftez Fundacje kosztórv
do §.cz ących przys z łyclr okle s Ó-uv s p rarvo z darv czy ch, a w sz cz egÓlno Ś ci :

- poniesionych kosztórv ubezpieczeń,
- kosztórv innych okresórv.

Za bierne tozliczenla międzyokrcsorr-e kosztórr. Fundac,ia uznaje prarvdopodobne
zobol.vtązarrta przypadające na bieżącl- okres sprarv oz,dalvcz1, , rwnikalące rv szczegóiności:

- ze śrviadczeń rwkonanvch 11^ Izecz Fundacji ptzez konttahcntólv, Iecz ńezafakturowanvch
do dnia bilansorvego,1eżeli klvota zobowtązania jest z11^11^ iub możll-,va do oszacorvania rv

sposób *,i211,godny.

Odpisv czvnnvch i biernych rozllczeń rrrrędzyoklesolq.ch kosztórv następujł stosor,vnie do
upłyrvu czasu lub wielkości świadczeń.

Ptzycho dy, kos z t!: wynik finans owy

Ptzychody i zyski

Za pfzyę|96u i zr,ski Fundacja uznale uprarvdopodobnione porvstanie w okresie
sprar,vozdarvczym kotzyści ekonomicznl.ch, o rviarygodnie określonej rvartości, rv formie
zrviększenia wartości akqłvórv, albo zmniejszenia r.vartości zobolvtązań, któte doprol,vadzą <lo

wzlostu kapitału rvłasnego lub zmniejszenla )ęgo niedoboru rv innl. sposób niż rvniesierue
rvlrładórv p tz ez zał o żv cidj,.

Koszty i straty

ptzęz kosz§, i straw jednostka tozumie upra-uvdopodobnione zmniejszenia rv okresie
sprawozdalvczym kotzyści ekonomrcznl,ch, o rviarygodnie określonej rvattości, rv fotmie
zmniejszenia rvartości akqnvórv, albo zwrększęńa rvatości zobo,wlązań i tezenv, które
doprowadzą do zmniejszenia kapitału r,vłasnego lub zwiększenia jego niedoboru rv inny
sposób niz r,ł1,-cofanie środków przez założyctels,.

d,l



F'undacja Barak Kultury

Sprawozdanie finansowe za okres O1.01.2O19r. _ 31.L2.2Ol9t.

Wynik finansowy

Na lwnik finansow1. netto składalą się:

- rłr,nik na sprzcdazv.

- rq,,nik działalrrości operecyjne], w §Im z §tułu pozostałyclr pf4rchodów i kosztów
op eracyj nych (p o ś redni o zw tęan\- ch z dzlałalno ś cią op era cyj ną j edno s tkr),

- r,4,,rrik opetacjr finansolr,l.ch,

Poznań, 30.06,2O2Or.

Rachunkoweskatt.pl

FUNDACJA BARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 7781459960, Regon 301001506

iławprałłolw
ul. Mostowa

Nlp: 786 1 53 8&a3} &ĘE8b;?$F&ał
ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki



AKTYWA
stan aktywów na dzień:

31.72.2019 37.I2.Z078

A.AKTY$IATRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe akĘwa trwałe

1. środki trwałe
2. środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
IV. InwesĘci e długoterminowe

1. nieruchomości
2. długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

ry
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycie krótkoterminowe
t. krótkoterminowe aktywa finansowe
2, środki pieniężne wkasie i na rachunkach

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2z33,B2
30 531,63

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2OL9 w zł

PAsYWA
Stan pasyłvów na dzień:

37.1,2.2019 37.72.2018

I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)
II. Kapitał [funduszJ zapasowy
III. Kapitał [fundusz] z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały [funduszeJ rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. 0dpisy zzysku netto w ciągu roku obrotowego [wielkość ujemnaJ

I. Rezerwy na zobowiązania
lI. Zobowiązania długoterminowe
l||. Zob ow iązani a krótkotermi nowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

68237,z4

-91551 17 a35,45

39 969,7s

38 4z7,45 39 969,75

poznań, 30.06.2020 Skatt" PE
ul. Mostowa

ffi}*ry[qny FUNDACJA BARĄK KuLTuRy
"|. Y9 r9,lloyskiego 2.tpou*ń::y,|::łYń 

Nlp 7'B14T9JJ': §Jril*, ;,, *u
podpis kierownika jednostki

/ Przemysław Prasnowski /prowadzenie ksiąg rachunkowych

NlP:7881



RACHUNEK ZYSKÓW

RZiS

I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2O19r.
(wa ria nt kal ku lacyjny)

Poznań, 30.06.2020
data

N lP: ffi rł§0 §6ńE, l&iqgrra6680$6&$ch

31",1,2.2018

podpis kierownika jednostki

/ Przemysław Prasnowski /

FUNDACJABARAK KULTURY
al. Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 7781459960, Regon 301001506

Wyszczególnienie 3t,t2.2ot9

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 pozytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działal ności gospoda rczej
Zysk (strata) z działalnoŚci gospodarczej (D-E)

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) z działalnoŚci operacyjnei (C+F-G)

Pozostałe przychody operacyj ne

Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe

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

426 418,L4

517 969,98
322 9o6,80

195 063,18 t47 9II,50
L7 835,45

-91 551,84

-91 551,84

ska€&"p§



FUNDACJA BARAK KULTURY
al, Marcinkowskiego 21

61-745 Poznań
NlP 7?81459960, Regon 301001506

SPRA\il oZD AI\IE MERYTORYCZNE ZA RoK 2019

,,PO DRODZE,,

PRoGRAM

1. ,,Kiedy będę duzy" - spektakl: Ba-Ku teatr x 3:

12.09, TRZCIANKA Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Gen. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka

14.09. KOŁO Miejski Dom Kultury
Ul. Słowackiego 5
62-600 Koło

15.09, Edukacja Lńasz Intemat
ul. Chrobrego 33
64-720Lubasz

2. ,,Elmer, słoń w kratkę" -warsztaty literacko-p|astycznex2
7 listopada 2019, godz.9:00 - 12:00.
Przedszkole Miejskie nr 1 w KOLE, ul. Piaski 15

OPIS WYDARZEŃ
,,Kiedy będę duzy" - spektakl: Ba-Ku teatr Hacen Sahraoui jest aktorem, który uroldzlł się we
Francji w rodzinie algierskich emigrantów. Wychował się w dwóch kulturach, posługując się
dwoma jęrykami: francuskim i arabskim. Rodzice uczyli go rodzimej kultury i zasad
postępowania w Ęciu opowiadając zabavłne i pouczające przygody Nasreddina Hodji,
mitycznego mędrca muzlsłmńskiego. Hacen uczynlł sżukę opowiadania swoim zawodem,
został aktorem. Spektakl ,,Kiedy będę duzy" zaprezertowń czasem zabawne, czasem
powazniejsze historie z dzieciństwa młodości i dojrzałości Hacena, nawiązĄąc do wątków
pochodzącychzlłzyżĄących się w jego zyciu kultur i języków i odnosząc się do obecnej
sytuacji emigranta na stałe osiadłego w Polsce, W barwnych opowieściach mieszały się
francuskie, polskie i algierskie wątki kulturowe zĘcia aktora, a jego osobiste wspomnienia
stĄ się okazją do refleksji nad wńnymi dzisiaj tematami. Spektakl uczy zxozLlmienia dla
odmienności związarlej z pochodzeniem i kulturą, przełaml4e stereotypy doĘczące
emigrantów Ęjących w Polsce, propaguje otwaftość, która przycrynia się do zdobywania
wiedzy o świecie, porwalającej przełamywać strach ptzed,,rtieznanym i obcym".
,,Elmer, słoń w kratkę" - warsztŃy literacko-plastyczne. Warsźaty zostńy opracowane na
podstawie cyklu książek Davida McKee. Opowieści o słoniu zawlerają wiele wartościowych
ptzesłań, które przekarywanę byĘ dzieciom podczas warsńatów w formie wspólnych
plasĘcznych dziŃń. Historia głównego bohatera dałamożliwość propagowania wśród dzieci
tolerancji, empatii dla innych osób, dostrzegania odńienności innych ludzi i traktowania jeJ z
szacunkiem i nozlxnięńem. Elmer to kolorowy słoń w kratkę. Jest wesoĘ i lubiany lecz boleje
nad faktem, że różnt się od swoich przyjacióŁ. Udaje mu się natrzęó owocami w kolorze
,,słoniowym" i osiągnąó cel niewyrózniania się spośród innych. Zauważa wówczas, że
koleżanki i koledzy szaręgo wcale nie lubią go bardziĄ. Dzięci przygotowńy postać z
opowieści wyklejając rcżnymimateriałami plastycznymi sylwetki głównego bohatera, słuchĄ



fragmentów kstĘeczek czytanych ptzez prowadzących warsźaty, inscenizowaŁy prrylgody
Elmera i jego ptzyjaciół. Poza wspomnianymi wyżej walorami edukacyjnymi, budowaniem
odpowiednich postaw wobec odmienności, spotkaniawarsńatowe dały możliwość rozwinięcia
umiejętności plas§cznych, wprawy, koordynacji i ptecyzji w różnych manualnych
czynnościa ch oraz wyzwolenia kreatywności.

REALIZACJA CELÓW
Osiągnięto następuj ące cele :

1. Wspieranie rozwoju kompetencji kulturowych mieszkńców Wielkopolski poptzez
zorganizowanie warsztatów ,,Elmer, słoń w kratkę" i wystawienie spektakli ,,Kiedy będę duzy".
2. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury poprzęz zorganizowanię warsztatów,
spektakli.
3. Podnoszenie poziomuprakĘcznych umiejętności z zakresu rożnych dziedzin sżuki (teatr,
literatura, sztuki plastyczne) poprzezzotgańzowanie spektakli ,,Kiedy będę duzy",warsńatów
,,Elmer, słoń w kratkę".
4. Popularyzacjawied4l o kulturze i sźuce wśród odbiorcówprojektu zapomocąróżnorodnego
programu.
5. Dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości, w których odbywa się mniej wydarzeń
kulturalnych i umożliwienie im bezpŁatnego wzięcia udziału w proponowanych aktywnościach;
zarówno warsztaty,jak i spektakle w Trzciance, Kole, Lubaszu.
6. Wyksżałcenie wśród uczestników nawyków korzystaniazpropozycji kulturalnych.
7. Zbudowanie platformy współpracy między Poznaniem aTrzcianką, Kołem, Lubaszem,
8. Stworzenie przestrzęni umożliwiającej rozwój kreatywności i wzrost aktywności twórczej
uczestników warsźatów,,Elmer, słoń w kratkę".
9, Stworzenie mozliwości podejmowania dyskusji, formułowania opinii i poglądów -warcztaty
,,Moza|ka", spektakle,,Kiedy będę duzy".
10. Rozwinięcie kompetencji uczestników dotyczących nowoczesnych sposobów uczestnictwa
w kulturze poprzęz zorganizowanie warsztatów, i spektakli.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
1. Dotarcie z ofertą kulturalną do 3 miejscowości województwa wielkopolskiego i nawiązante
współpracy z tarriejszymi instytucj ami kulturalnymi i oświatowymi.
2. Przeprowadzęnię 2 warsńńów (3 godz.) ,,Elmer, słoń w kratkę", podczas których poprzęz
dzińania plastyczne i prezentaĄę historii głównego bohatera propagowanabyła wśród dzieci
tolerancja, empatia dla innych osób, dostrzeganie odmienności innych ludzti traktowanie jej z
szacunkiem l zrozumleniem, W warsźatach wzięło udziŃ 37 dzieci. Warsźaty odbyły się w
Przędszkolu Miejskim nr 1 w Kole (u1. Piaski 1). Sposób zmierzenia: oświadczenia
przedstawi ctela przedszkola potwierdzaj ące Iiczbę uczestników.
3. Wystawienie 3 spektakli ,,Kiedy będę duży" Teatru Ba-Q. Widzowie, oproczbezpośredniego
kontaktu z działariami teatralnymi, mieli okazję skonfrontować własne wyobrażenia i poglądy
na temat emigrantów z wizją prezentowan ą przez osiadłego w Polsce Francuza o algierskich
korzeniach. Spektakle odbyły się w: Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance (ul. Gen.
Sikorskiego 26), Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5), Internacie Edukacji w
Lubaszu (u1. Chrobrego 33). W spektaklach wzięło udziń 130 osób. Sposób zmięrzenia:
szacunkowe określenie liczby osób podanę przez. ośrodki, w których wystawiane byb
spektakle. Dokumentacj a fotogr aftczna.

,,DZIECI KoNTnł ŚvnECI,,



PRoGRAM

22 LISTOPADA (PIĄTEK), godz. 10.00
Przedszkole nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40
WarsźaĘ robienia zabawekrecyklingolvych i segregacji śmieci "Mam Eko Moc"

25 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK), godz. 11:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21
Spektakl "Bajka o wiatrakach"

26 LISTOPADA (WTOREK), godz. 14.00
Młodziężowy Domu Kultury w Trzciance, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26
Spektakl "Bajka o wiatrakach"

27 LISTOPADA (ŚRODA), godz. 11.00
Szkoła PodstawowarT 2 w Czarnkowie, ul. Wroniecka 136
Spektakl "Bajka o wiatrakach"

28 LISTOPADA (CZWARTEK), godz. 10,00 i 12,00
Przedszkole ,,Leśne Skrzaty" w CzarŃowie, ul. Przemysłowa2
Warsźaty robienia zńawękrecyklingolvych i segregacji śmieci "Mam Eko Moc"
(2 srupy)

29 LISTOPADA (PIĄTEK), godz.17:00
Centrum Animacji Kultury w MIĘDZYCHODZIE, pl. Kościuszki 9
Spektakl "Bajka o wiatrakach"

OPIS WYDARZEŃ
Zotgarizowano następuj ące vly darzenia proj ektu:
- 4 spektakle proekologiczne pt. ,,Bajka o wiatrakach", wystawione w 4 miastach: Poznaniu,
Międzychodzie,Trzciance, Czarnkowie. Spektakl przedstawia wątki zĘcia szalonej rodzinki
Wiatraków, dla której wiatr jest jak powietrze, bez którego nie potrafią zyć. SpektaklprzybliĘł
dzieciom temaĘkę wiatrowej energii odnawialnej. Dowiedzieli się oni czym są farmy wiatrowe
i dlaczego są one uznawane za ekologiczne. W spektaklu przedstawiona zostŃatakże historia
wiatraków , zasady ich działania orazto, w j aki sposób wytwarząąone prąd. Dzięci dowiedziały
się czym są odnawialne źródła energii oraz jakie są korzyści dla środowiska wynikające z tch
wykorzystania. SpektakI zaprezeŃowany zostaŁ w formie interaktywnej zabawy z widzęm -
dzieci zapraszanę były do zńawy, odpowiadĄ na pytania doĘczące ekologii i wiatraków. W
spektaklu połączonołączy eólkację ekologicznązrożnymi formami sztuk, takimi jak muzyka
czy teatt. Po spektaklu dzięci otrzymały na pamiątkę papierowę wiatraczkl Spektakl
proekologiczny stanowił form ę edukowania dzięci i przekazywania im czym są: ochrona
środowiska, ekologia, odnawialne źródła energii otaz dlaczego są one takwazne w dzisiejsą,łn
świecie. Dzięci nie tylko poznaLy najwaźniejsze pojęcia związute z ochroną środowiska, ale
także czynrtie wzięły udziŃ w spektaklu, dztęki zastosowaniu odpowiedniej formy aĘstyczno-
edukacyjnej. Dzięki takiej formie przekazudziecibyły w stanie lepiej przyswoić przekazlwaną
im wiedzę.
- Warsźaty robienia recyklingowych zabawek i segregacji śmieci "Mam Eko Moc". Warsźaty
odbyły się w przedszkolach w Poznaniu i CzarŃowie.PrzybliĘły dzieciom zasady segregacji
odpadów oraz możliwości powtórnego uĄcia opakowń po produktach, np. do wykonania
zabawęk czy prostych instrumentów muzycznych, jak ktje deszczowe. W pierwszej części



warsztatów przystępnie przękazano informacje (w teorii i prakĘce), jak poprawnie segregować
śmieci i czym jest recykling. Do dzińai praktycznych wykorzystano dostalczone przez
otganizatora kosze naróżnerodzaje odpadów, tak, by dzięci mogły nalczyó się jaki kolor kosza
przęznaazony jest na dane rodzaje odpadów. Dzięci miały więc mozliwość samodzielnej
segregacji wybranych odpadów, lcząc się przy tym, dlaczego właśnie w taki sposób powirrno
się je dzielió. Otrrymały także specjalnie przygotowane broszurki informacyjno-edukacyjne, w
graftcznej formie przypominĄące zasady segregacji śmieci t zachęcąące do wdrożenia
segregacji odpadów we własnych domach. W czasie drugiej, plastycznej części warsńatów,
uczestnicy stworzyli zabavki i proste instrumen§ mlJrycznę, np. krje deszczowe, zmatqiałów
recyklingowych, takich jak np. tekturowe pudełka, tuby. Część przygotowanych zabawek
dzięci zabtały do domów, a częśó z nich zostawiĘ w przedszkolach, aby wykorzystaó je w
czasie zaba-w i wspólnego muzykowania. WarsztaĘ kończyła wspólna zabawa mlJTyczna z
wykorzystaniem prostych instrumentów. Warsztaty pokazaĘ dzieciom, ze segregacja śmieci i
recykling są nie tylko konieczne i poĘteczne, aby ochronic naszą planetę, ale mogą równiez
sprawiaó radość, co być może zwiększyło chęc dzieci do angażowania się w kolejne działaria
nrierzające do ochrony środowiska, jak i przekazywańa zdobytej wiedzy dalej, czy to
rodzicom i dziadkom, czy rówieśnikom.

REALIZACJA CELÓW
1. Upowszechnienie informacji o ochronie środowiska w Wielkopolsce, głównie tematów
doĘczących segregacji odpadów, ich recyklingu oraz odnawialnych źródeł energii, poptzez
dzińaniazzal<tesuedukacjiekologicznej iwsparcierozwojukompetencjl,dzięciwwieku4-10
lat, w miastach na terenie V/ielkopolski, poprzez zotganizowanie spektakli i warsztatów
doĘ czący ch ochrony śro dowiska;
Z.UmożItwienie podnoszenia poziomu wiedry na temat ekologii i ochrony środowiska poptzęz
zorganizowanie warsźatów i spektakli, anguĄących dzieci do aktywnego udziału;
3. Możliwość zwiększenia partycypacji w dziŃantach propagujących proekologiczne postawy
poprzęz działaniazzaktesu edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji
ochrony środowiska i segregacji odpadów, uzyskane przez zorgańzowanie spektakli i
warsźatów doĘ czący ch wybrany ch zagadntef1'
4. UmożIiwienie podnoszenia poziomu pralłycznych umiejętności z zakresu segregacji i
recyklingu odpadów u dzieci poprzez zorganizowanie warsztatów;
5. Propagowanie wśród dzieci nawyków segregacji śmieci;
6. Zbudowanie platformy współpracy z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie
Wielkopolski;
7. Stworzenieprzestrzeni umoźliwiąącęj rozwój kreaĘwności i kompetencji proekologicznych
uczestników warsztatów segregacji i recyklingu;
8. Stworzenie możliwości podejmowania dyskusji, formułowania opinii i poglądów
ekologicznych podczas vnlldarzeń organizowanych w ramach projektu -warsztŃów i spektakli.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Osiągnięto następuj ące r ezultaty :

- Wystawienie 4 spektakli proekologicznych ,,Bajka o wiatrakach" w 4 miastach na terenie
Wielkopolski: w Poznaniu, Międzychodzie,Trzciancę i Czamkowie. Spektakl proekologiczny
pt. ,,Bajka o wiatrakach" w zabawny sposób przedstawił wątki z Ęcia szalonej rodzinki
Wiatraków, dla której wiatr jest jak powietrze,bez którego nie potrafią zyó. Spektakl miał na
celu przyblizenie dzieciom tematyki wiatrowej energii odnawialnej. Uczęstnicy spektaklu
dowiedzieli się, ezłm są farmy wiatrowe i dlaczego są one uznawane za ekologiczne.
Przedstawiono historię wiatraków, zasady ich działania oraz to, w jaki sposób wytwarzają one
prąd.Dziękibajce dziecidowiedziałysięrównieżczymsąodnawialneźrodłaenergii orazjakie



są korzyści dla środowiska wynikające z ich wykorzystania, Spektakl prezentowany był w
formie interaktywn ej zabawy z wtdzęm - dzieci zapraszalę były do zabawy , odpowiadały na
pytania doĘczące ekologii i wiatraków, Projekt w lekki i przystępny sposób połączył edukację
ekologiczną z roźmymi formami sźuk, takimi jak muzyka czy teatr, Po spektaklu dzięci
otrzymały na pamiątkę papierowe wtńraczki. Spektakl wystawiony został w następujących
miejscach: siedziba Fundacji Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 2I w Poznaniu
(uczestnikami były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Poznaniu), Centrum Animacji
Kultury w Międzychodzie, pl. Kościuszki 9, Młodzieźowy Dom Kultury w Trzciance, ul. Gen.
Sikorskiego 26, Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie, ul. Wroniecka 136. Liczba
uczestników wszystkich spektakli: 350 osób. Sposób zmięrzęniaręzlltatów: szacunkowalicńa
uczestników podana przęz przedstawicieli ośrodków, w których wystawiane były spektakle
oraz dokumentacj a foto gr aftczna.
- Zorganizowanie 3 warsztatów segregacji i recyklingu odpadów w 2 miastach na terenie
Wielkopolski: w Poznaniu i Czarnkowie. Warsźaty przybliĘły dzieciom zasady segregacji
odpadów orazmożIiwości powtórnego uĘcia opakowań po produktach, np. przeksńałcąąc ję
samodzielnie w ulubione zabawki czy proste inskumenty mlJzyczne. W pierwszej części
warsźatów przekazu"rc zostały informacje (w teorii i praktyce - w czasie warsztatów
wykorzystane zostały przygotowane przez kosze na śmieci przeznaczone na poszczególne
grupy odpadów oraz :nffIe pomoce zynązartę z tematyka segregacji śmieci), jak poprawnie
segregowaó śmieci i crymjest recykling. Dzieci mińy możliwośó samodzielnej segregacji
wybranych odpadów, vcząc się przy Ęm, dlaczego właśnie w taki sposób powinno się je
dzielić. Wszyscy uczestnicy warsźatów otrzymali specjalnie przygotowane ulotki
informacyjno-edukacyjne, przypominające zasady segregacji śmieci i zachęcąące do
wdrozenia segregacji odpadów we własnych domach. W czasie drugiej, plasĘcznej części
warsztatów, uczestnicy stworzyli zabawkizmatęriŃówrecyklingowych, takichjak: tekturowe
pudełka, rolki po paplerze toaletowym, tuby. Uczestnicy wykonali zntch np. pojazdy i kije
deszczowe . Część przygotowanych zabaulęk dzteci zabrŃy do domów, a częśc z nich zostawlły
w przedszkolach, aby wykorzystać je w czasie zabaw i wspólnego muzykowarńa. Liczba
uczestników warsztatów: 61 osób. Warsńaty odbyĘ się w Przedszkolu rrr 51 w Poznaniu, ul.
Głogowska 40 orazw Przedszkolu "Leśne Skrzaty" w Czarnkowie, ul, Przemysłowa 2. Sposób
zmlęrzenla rezultatów: oświadczenia o ltczbie uczestników podpisane pTzez przedstawicieli
przedszkoli.
- Stworzono projekt graficzny i wydrukowano 200 broszur informacyjno-edukacyjnych z
zakresu segregacji śmieci i recyklingu. Ulotki rozdawane były uczestnikom warsńatów oraz
spektakli, zawtetały graftczne instrukcje segregowania odpadów. Sposób zmierzenia
ręzl1,Ltatów: faktura za wydruk broszur.
- Zaprojektowanie i wykonanie 570 szt. papierowych wiatraczków dla dzięci. We wniosku
zńożono, że zamówionych zostanie 1000 sż. wiatraczków, jednak szacunkowa wycena
umieszczona we wniosku okazŃa się za niska i suma z dotacji wystarczyłanazattówienie 570
szt. wiatraczków. Były one wręczanę uczestnikom spektakli "Bajka o wiatrakach". Sposób
zmler zenla r ezliltatów : faktura za zakup w iatr ac zków,
- Stworzenie recyklingowych zabawękprzez uczestników warsztatów. W czasie warsztatów,
które odbywaĘ się w przedszkolach w Poznaniu i CzarŃowie, dzięci stworzyły zabawki, np.
pojazdy i proste instrumenty muzycznę, które częściowo zostały zńrane przez dzieci do
domów, a częściowo pozostawione w przedszkolach,. aby wykorzysĘwaćje w czasie zńaw i
muzykow ani a. Sp o s ób zmięr zenia r ęzaltatow : do kumentacj a zdj ę ciow a.

,,CHOINKA RoZNoRoDNoŚCI"
19 grudnia 20t9 r.
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,,Choinka różnorodności" to projekt, którego głównym celem była integracja mniejszości i
środowisk osób wykluczonych poprzęz wspólne pańycypowanie w dziŃaniach kulturalno-
społecznych. Jego założęniem była także aktywizacja środowisk mniejszościowych i osób
wykluczonych, a więc osób z niepełnosprawnościami, emigrantów zamieszkującychPoznan,
mniejszości religijnych, przedstawicieli środowisk LGBT, osób wykluczonych z powodów
ekonomicznych, osób bezdomnych, seniorów w ptzestrzeni kultury. Organtzatorzy
wykorzystaliróime aspekty tradycji bożonarodzeniowej, aby zgromadzićw siedzibie Fundacji
Kultury wszystkich, l<tórzy czują potrzebę zŁożenia Ęczeń, spotkania, dialogu, poznania
odmienności. Na projekt ,,ChoiŃa różnorodności" ńoĘły się:
- pogadanki i występy afisĘczne emigrantów oraz przedstawicieli innych narodowości
mieszkających w Poznaniu o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych w ich krajach i
kulturach lub najwazniejszych świętach w kulturach i tradycjach ich przodków. O celebrowaniu
Bożego Narodzenia lub innych ważmych świąt opowiadali lub artys§cznie przedstawili ten
temat: Hacen Sahraoui, Franculz, pochodzący z algierskiej rodziny, wychowany w dwóch
kulturach t językach, francuskim i arabskim, aktor, reĘser, prowadzący warsńaty tęatralne i
kuliname dla dzięci i rŃodzieĘ, Agata P..óZa Łakatosz, romska poetka i pisarka, a także
instruktorka tńca, Vincenzo Corsini, który zagrał utwory polsko-włoskie, Hindus Mandar
Purandare, który m.in. zaśpiewał kolędy wjęzyku hindi, LianaHrytsa, artystka pochodzącaze
Lwowa, ktora zaśpiewała piosenki ukraińskie, hebrajskie i polskie. Spotkanie poprowadził
dzienrikarz Bartosz Żurawięcki, stały współpracownik Baraku Kulfury, reprezentujący
środowisko LGBT; Wyjaśnienię rozbięimości: we wniosku, wśród gości, którry mieli byó
zaproszeninavłydarzenie, wymieniono Evę Rufo i Adama Stepnowskiego-Saida. Ostatecznie,
z powodów osobistych bądź słuzbowych nie mogli oni wziąó udziŃlu w wydarzeniu.
Zaproszenie przyjęli natomiast i uczestntczyli w "Choince róznorodności": Vincenzo Corsini,
Mandar Purandare, Liana Hrytsa.
- pogadanki i występy artystyczne przedstawicieli różnychv,ryznńchrześcijańskich oraz religii
o zwyaząach i tradycjachbożonatodzeniowychbądź najważniejszych świętach ich religii.
Członkowie Bractwa Prawosławnego prry Parafii Św. Mikołaja wspaniale wykonali trzy
świąteczne pieśni, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, Youssef Chadid opowiedział,
j ak do Swiąt Bozego Narodzenia podchodzą muzułmanie w Polsce i zŁoĘŁ Ęczeniawszystkim
zebranym i mieszkańcom miasta; Wyjaśnienię rozbieżności: we wniosku, wśród gości, ktorzy
mieli uczestntczyó w tej części "Choinki różnorodności", wym_ieniono ojca Pawła Minajewa
oraz ks. Marcina Kotasa. Ze względu na obowiązki duszpastęrskie duchowni nie mogli wziąó
udziaŁu w wydarzeniu. Zaptoszenie przyjęli i uczestniczyli "Choince różnorodności": imam
poznańskiej wspólno§ muztimanskiej Youssef Chadid oraz cńerech członków Bractwa
Prawosławnęgo przy Parafii Św, Mikołaja w Poznaniu.
- v,rydarzenie "Migające okna", podczas którego tłmaczę jęrłka migowego wtaz z
przygotowanym wcześniej zespołem przekarywali, migając, świąteczne Ęczeńa
przechodniom oraz zarrigaIt kolędę, która była odtwarzana na zervnąirz budynku. Migane
Ęczenta i kolęda zostały nagrane i wyemitowane na profilu facebook fundacji, zaprezentowana
zostałatakże relacja naĘwo zmtganychĘczeń w witrynie siedziby fundacji;
- ,,Życzenta dla Poznania" -każdy z odwiedzĄących siedzibę fundacji mógł wypisaó życzenia
na bombcę wykonanej ze sklejki. Wiele osób to nobiło, bombki z Ęczeniarni zostały
zawieszonę na choince, która zdobtła wnętrze siedziby fundacji w okresie świątecznym.
Organizatorzy postanowili wykonaó ńasną choinkę z dręwna: kory drzewnej oruz gałęzi.
- list do Świętego Mikołaja: wydarzenie skierowane do dzieci i dorosłych polegało na
wspólnym pisaniu listu do Świętego Mikołaja. Naprzygotowanym wcześniej plakacie, dziecit
dorośli przychodzący w czasie trwania projektu ,,Choinka różnorodności" do siedziby fundacji
wpisywali bądź rysowali prośby do Mikołaja;
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- transmisj a wydarzenia na zywo w Internecie, niektóre z vłyżej wymienionych wydarzeń
projektu ,,Choinka różnorodności" transmitowane były na profilu facebook'owym Fundacji
Barak Kultury;
- "A pokój na Ziemt!" - pod Ęm hasłem odbyło się kolędowanie i muzykowanie, które
prowadziŁa Dominika Dopierała, muzykoterapeutka oraz jej podopieczni. Na kolędowanie
pr4lbyły m.in. osoby z niepełnosprawnościami z rożnych ośrodków, osoby borykające się z
ubóstwem, seniorzy, Wykorzystane zostaĘ proste instrumen§, ,,ptzeszkadzĄki", bębenki,
gwizdki, grzechotki.
OsiągnięĘ cel
W czasie realizacjizadania osiągnięto następujące cele:
- integracja mniejszości i środowisk osób wykluczonychpoprzez wspólne partycypowanie w
dziŃariach kulturalno s p ołe czny ch,
- aktywizacja środowisk mniejszościowych i osób wykluczonych, a więc osób z
niepełnosprawnościami, emigrantów zamieszkĄących Poznań, mniejszości religijnych,
przedstawicieli środowisk LGBT, osób wykluczonych z powodów ekonomicznych, osób
bezdomnych, seniorów w ptzestrzeni kultury.

,,I|{NY FESTIW 
^L,,

PRoGRAM

l 5 pażdziernika (wtorek)
16.00 ,,Całe Ęciew dresach" - spektakl z audiodeskrypcją i thrnaczeniem na j. migowy: Ba-
Ku teatr
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

I7 pńdziernika (czwartek)
10.00 ,,Przygody Mamy Mu i Pana Wrony" - spektakl dla dzięci z audiodeskrypcją i
thłmaczeniem na j. migowy
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

22 pńdziernika (wtorek)
18.00 Spotkanię zKataruyną Błoch - tancerką nawózku, finalistką programu ,,Mam talent"
tłumaczone na j.
migowy
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

23 pńdziernika (środa)
17.00,,Ikar. Legenda Mietka Kosza" reż. Maciej Pieprryca- pokazfilmu z audiodeskrypcją i
napisami dla
niesłyszących
Kino Muza, ul. Św. Marcin 30

2 4 p ażdziernika ( c zwartek)
9.00 - l7.00 ,,Widzę ciemność"- escape room
Muzeum Literackie H. Sienkiewicza,Stary Rynek 84
19.00 Stand-up tłumaczony na j, migowy: Jacek Noch i Mariusz KŃamaga
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

2 5 p; aździernika (p i ątek)



9.00 - 17.00 ,,Widzę ciemnośó"- escape room
Muzeum Literackie H. Sienkiewicza, Stary Rynek 84
18.00 ,,Komunia" reż. AnnaZamecka-pokaz filmu i spotkanie z AnnąJaniak tłumaczone na
j. migowy
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

26 pńdziernika (sobota)
9.00 - 16.00 ,,Widzę ciemność"- escape room
Muzeum Literackie H. Sienkiewicza,Stary Rynek 84

i 1.00 - 14.00 Jakub Czecholiński - malowanie na żywo
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

14,00 ,,Muzyczfie fascynacje Tobiasza" - audycja w Radio Afera: Tobiasz Caręwicz
Radio Afera 98,6MHz

5 listopada (wtoreĘ
17.00 ,,Mos§ komunikacyjne. Na styku dwóch światów" - warsńaty: Spółdzielnia Socjalna
Furia
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

6 listopada (środa)
13.00 ,,Całe Ęcie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Szamotulski Ośrodek Kultury, Dworcowa 43

7 listopada (czwartek)
17.00 ,,MosĘ komunikacyjne. Na sĘku dwóch światów" - warsńaty: Spółdzielnia Socjalna
Furia
Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

9 listopada (sobota)
18.00 ,,CŃe życie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Darriela Janockiego w
Międzycho dzie, PIac Ko ściuszki 9

13 listopada (środa)
18.30 ,,Całe Ęcie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Centrum Hipoterapii i Rehabilitacjt,,Zabajka" w Stawnicy, Stawnica 33

15 listopada (piątek)
19.30 ,,Cńe Ęcie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3

1 7 listopada (niedziela)
16.00 ,,Całe Ęcie w dresach" - spektakl: Ba-Ku teatr.
Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5

2 października (środa)
8:30 - 10:00 i 10:15 - 11:30,,Lokomotywa" -warsztaty literacko-plastyczne: Ambientówka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Międzychodzie, ul. Iczka 12



I 8 pńdziernika (piątek)
9:00 - 10:30 oraz 71:00 - 12:30,,Lokomotyłva" - warsztaty literacko- plastyczne:
Ambientówka
Zespoł Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach, ul. Hugona Kołłątaja 1

OPISY WYDARZEŃ
- Jacek Noch i Mariusz Kałamaga - stand-up tłumaczony na językmigowy
Jacek Noch jest komikiem, współtwórcą Śląskiej Sceny Stand-up. Choruje na stwardnięnie
rozsiane. Jego występy cieszą się coraz większą popularnością. Jest już postacią medialną,
Zaptaszaną na wiele v,rydaruei o zasięgu krajowym, Potrafi, w konwencji stand-upowej
dowcipnie, a czasem dosadnie mówić o swojej chorobie i perypetiach, czasem
rczŚmieszających dołez, czasem wywołującychłzy wztuszenia. których doświadcza z powodu
swego stanu. W 2016 r. zarozpowszechnianie wiedzy o chorobie otrzymŃĘtń ambasadora
SM Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Z Jackiem Nochem współpracuje
gwiazda polskiej sceny kabaretowej, Mariusz Kałamaga, który sprawuje opieke na karierą
sceniczną Jacka Nocha. Kałamaga,lider legendarnego już kabaretu Łowcy. B, dzierrikarz
radiowy, stand-uper, prowadzący rozrywkowych programów telewizyjnych, otworzył
Nochowi drmvi do różnych środowisk kabaretowych. W ramach ,,Innego festiwalu" Jacek Noch
i Mariusz Kałamagawystąpili razemw stund-upowym show, naktóre zaproszonęzostały osoby
z niepełnosprawnościami i pełnosprawne. występ tłumaczony byłna jęryk migowy.

- Projekcja filmu,,Komunia" w reż. Anny Zamecktej
Film dokumentalny Anny Zameckiej opowiada historię cźernastoletniej Oli, ktora przez
okoliczności życiowe została zmuszona do zbyt szybkiej dojrzałości, stała się ,,dorosłym
dzieckiem". Po rozstaniu matki i ojca, musiała zaopiekować się autysĘcznym bratem iniezby
dobtze radzącym sobie w Ęcitl ojcem. Zbliżająca się pierwsza komunia Nikodema,
niepełnosprawnego trzynastolatka, według jego siostry może stać się pretekstem do powrotu
ich mamy do domu i odbudowania rozbttej rodziny. W filmię ani razu nie pojawia się słowo
autyzm. Wszyscy jakby udawali, że chłopiec poradzi sobie sam, jakoś ,,ztego" wyjdzie. Film
porusza niezwykle ważną kwestię społecznego odbioru osób z niepełnosprawnościami. W
mikroskali pokazuje jak traktują je systemy instytucjonalne, jak szkoła czy kościół. AkcenĘe
także fakt,jak słabo reagujemy na problem ,,dorosłych dzieci", znuszonych do obowiązków i
odpowiedzialności ponad wiek. A w wyniku przemian społecznych, obyczajowych i
kulturowych jest to problem cotaz powszechniejszy. Wydawałoby się, że bohaterka filmu
Zaneckiej, Ola,radzi sobie z tą swoją zbytwczesną dorosłością nie najgorzej. To tylko pozory,
jest dzieckiem, nastolatką mającą swoje potrzeby, swoje widzenie świata, właśnie dziecięce,
nastolatkowe. Dojrzewania nie da się przyspieszyó, a zmltszanie do zbyt wczesnej dorosłości
pociąga za sobą często tragiczne konsekwencje. Oli się udało, w niedługim czasie po
nakręceniu filmu wyjechała do szkoły ztrńematęm.W przyszłości chce studiować medycynę.
Czy to przypadek?

- Spotkanie ze specjalistką w dziędzinie pomocy osobom ze spektrum auĘzmu,Anną Janiak
Anna Janiak jest m.in. prezeską Fundacji na Rzęcz Integracji Osób Niepełnosprawnych i
Autystycznych FIONA. Od wielu lat pracuje z osobami ze spektrum auĘzmu. Za swoje
dziaŁania, między innymi w zŃożonej przęz siebie Spółdzielni Socjalnej Furia, była
wielokrotnie tagradzana. W czasie spotkania opowiedziała o swoich doświadczeniach
płynących z opieki i współpracy z osobami autystycznymi. Spotkanie nawiEzywało do kilku
głównych wątków filmu ,,Komunia" - fragmentu Ęcia autystycznego bohatera, jego
funkcjonowania w świecie oraz postaw, poglądów, zachowan zmuszonej do zbyt szybkiego



dorośnięcia i dojrzałości siostry bohatera filmu, ,,dorosłego dziecka", która, chcąc nie chcą,
musi opiekować się bratem i ntezarudnym Ąciowo ojcem. 'W czasie spotkania zostńy
omówione takżeinne, szczegółowe zagadnieniazwiązane ze współpracą z osobami w spektrum
auty zmu. Specj ali stka o dpowied ziŃa na wiele pytń ucze stników spotkania.

- Akcja malowania obtazrlna Ęwo przez ańystę z niepełnosprawnością.
Jakub Czecholiński, 18-letni artysta malarz, choruje na cźerokońc4lnoweporńeniemózgowe,
takabyŁa diagnoza, gdy trafił pod opiekę lekarzy. Mając trzy lata chłopiec powiedział swojej
mamie, żę nię możę chodzić. Do dzisiejszego dnia lekarzę nie potrafią jednoznacznie
stwierdzić, co jest prryczyną choroby Jakuba. Prace młodego człowięka można jaż było
publicznie podziwruó na wernisazuwUrzędzie Miasta Poznania, atakże w czasie IX Koncęrtu
CharytaĘwnego, który odbył się 15 kwietnia 2019 r. wAuli UAM. W siedzibie Fundacji Barak
Kultury zorganizowane zostało malowanie na żywo. Jakub, pod opieką swojej nauczycielki,
prowadzącej dla niego zĄęcia plastycme w szkole, stworzył na Ęwo obraz. Proces jego
powstawania mogli śledzić przechodnie, przyglądając mu się przez witrynę siedziby fundacji.
Pomieszczenie, w którym malował Jakub zostało tak zaaranżowane, aby jak najbardziej
przypominało warunki, w których zazv\)rczą ańysta maluje. Niektórzy przechodnie
decydowali się wejśó do środka i z bliska przyjrzec się pracy Jakuba Czecholińskiego. Wielu
pozdtawiało go przez okna, machąąc i uśmiechając się do artysty, Odwiedziły go także
zorgalizowane grupy, np. wózkowtczów.

- Wystawienie spektaklu ,,Całe Ęcie w dresach" 6 spektakli, w tym 1 spektakl tłumaczony na
j. migowy.
V/spółautorką scenariusza i wykonawczłnlą spektaklu jest Justyna Tomczak-Boczko,
rryyreżyserował go Przemysław Prasnowski. Spektakl to próba opowiedzenia o doświadczeniu
bycia matką niepełnosprawnego dzięcka. Jego celem jest nie wzbudzenie współczucia,Iecz
wywołanie uśmiechu. Bo bycie mńkądla sześcioletniego Jeremka jest dlaJustyny sźuką Ęcia,
w którym poczucie humoru jest niezbędne. Byó możę dlatego czasem słyszy: ,,JusĘma, ty w
ogóle nie wyglądasz na matkę niepełnosprawnego dzięcka". Spektakl wpisał się w jedną z
istotnych idei festiwalu, którą jest prezentacja tematyki niepełnosprawności poprzez róż,nę
działania arĘsĘczne. Spektakl skłonił rownież do refleksji nad położeniem i rolą kobiet w
środowiskach osób niepełnosprawnych, problemami mam, z jakimi borykają się podczas
wychowywania dzięct z rożtymi niepełnosprawnościami. Spektakl ukazŃ, jak zmienia się
optyka patrzenia na świat i ludzi w momencie, gdy dociera do rodzica, że jego dziecko jest
niepełnosprawne t będzie wymagało opieki do końca Ęcia. Opowiedział o Ęm bez patosu,
egzaltacji, z dystansem i humorem. Odkąd powstał spektakl i odwiedził wielę miejscowości w
Polsce, Justlma Tomczak-Boczko jest postacią corazbardziej rozpoznawalną, choć wcale do
tego nie dEĘ.UdzielĄąc wywiadów prasowych lub wypowiadając się w innych mediach, tak
jak * spektaklu, bez ęmfazy, naturalnie mówi o problemach osób niepełnosprawnych,
rwracając uwagę na wciĘ małą świadomość społeczną trudności i radości Ęcia osób z
dysfunkcjami i ich opiekunów. Spektakl został zaptezentowany w Poznaniu i pięciu
miejscowościach, żeby zapev,lnić dostęp do dzińafi arĘstycznych mówiących o problemach
osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów środowiskom także poŻa duĘmi ośrodkami
miejskimi. Jedęn ze spektakli był tłumaczony na język migowy i zaprezentowany zostń
audiodeskrypcja. Spektakle odbyły się w następujących miejscowościach: Międzychód, Koło,
Witkowo, Szamotuły, Złotów tPoznń. Na spektakl w Poznanil zaproszeni zostali uczniowie
Specj alnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach wraz z rodzicami. Na spektakl
przywtózŁ ich podstawiony autokar.
Informacje o twórcach spektaklu:
Tekst: JusĄma Tomczak-Boczko
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Rezyseria: Przemek Prasnowski
S cenariusz : Justyna Tomczak-B o czko, Przemek Prasnowski
Obsada: Justyna Tomczak- Boczko
Muzyka: Maciej Kuśnierz
Kostiumy: Dorota Słomczyńska
W izualizację : Hacen S ahraoui
Ruch sceniczny: Adrian Rzetelski
Czas trwania: 50 min.
Produkcja: Fundacja Barak Kultury
Premiera: listopad 2016 w ramach "Innego festiwalu"

- Spotkania po spektaklu ,,Całe Ęcie w dtesach" z JusĘną Tomczak-Boczko, aktorką i
współtwórczyfią spektaklu, 1 ze spotkń tłumaczone na język migowy.
Po spektaklach ,,Całe Ęcie w dresach" odbyły się spotkania z Justyną Tomczak-Boczko,
aktorką i współautorką scenariusza, mamą niepełnosprawnego Jeremka. Stały się one okazją
do wymiany myśli między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, atakże opiekunami
osób niepełnosprawnych. Spektakl, po którym odbywać się będą spotkania stanie się bodźcem
do omówieniazagadntenzwiązarrych z niepełnosprawnościami. Współtwórcryni spektaklu jest
osobą angńującą się w dziŃanianaruecz osób niepełnosprawnych, orgarizującą wystąpienia,
wypowiadającą się w wywiadach prasowych i innych mediach. Podczas spotkń podzieliła się
swoimi doświadczeniami. Celem spotkań było stworzenie przestrzeni dyskusji, spokojnej i
rzeczowĄ, do której inspiracją stał się spektakl poświęcony Ęcill mamy niepełnosprawnego
chłopca. Z dośwrudczęń ańotów spektaklu wynika, że zarówno jego treść, jak i forma
przedstawienia niełatwego tematu wywołują w widzach chęc zadania pytań, podzielenia się
wrazeniami.

- Warsźaty,,Mosty komunikacyjne. Na sĘku dwóch światów"
Prowadzenie: Anna Janiak i dwóch specjalistów. Warsźaty doĘczyły problemów i trudności
w komunikacji z osobami neuro-nieĘpowymi. Zlwóclły uwagę na kwestię neuro-
różnorodności. Osoby neuro-Ępowe bardzo często mają kłopot z porozurtiewaniem się z
osobami ze spektrum autyzmu. Często problemy te wynikają nie tylko z braku wiedzy o
widzeniu i doświadczanlLl świata przęzautystów, aletakże nieumiejętności stworzenia nowych
środków komunikacji, które za|<ładają porzucenie tradycyjnych nawyków komunikacyjnych.
DIa człowieka neuro-typowego wyobrazenie sobie autysĘcznej percepcji rzeczywistości jest
trudne, trzeba zaangazować się w ten proces poznawania autystycznego uniwersum) pokonać
strach ptzed nieznartym i z punktu widzenia tzw. normalności nielogicznym. Dopiero wtedy
mozliwe jest stworzenię rcIacji i komunikacji. Część teoreĘczna wzbogacona została
dziŃaniami uczestników w grupach. W skład każdĄ grupy wchodził specjalista odgrywający
rolę osoby w spektrum ańyzml. Wspólne tworzenie z różnych materiałów, częściowo
pochodzących z odzysku (np. rolek od ręczników papierowych, kartonów, gąbek) określonych
przedmiotów, praca w grupie, której członkiem była osoba w spektrum, unaoczńć miały, jak
wyglądają interakcje z taktmt osobami, jakte zachowania tych osób mogą pojawić się w
przypadku konkretnych sl.tuacji. W wyniku działafr uczestników, z tzw. "śmieciowych"
materiałów, powstały maszyna do szycia i kosiarka. Powstał także linowy most
komunikacyjny, na którego elementach uczestnicy lłypisywali nalważtiejsze cechy dobrej
komunikacji.

- ,,Muzyczne fascynacje Tobiasza" - audycja radiowa - wywiad z gwiazdąmuryczną.
Tobiasz Carewicz, niepełnosprawny młody mężczyzna, poruszający się na wózku, od lat
fascynuje się radiem, rożnymi odmianami muzyki i prowadzeniem koncertów, ale także obecną
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sytuacją w kraju, polityką i szeroko pojętą kulturą, Prowadzi własne internetowe radio Tobifm.
Przeprowadzawywtady ze znanymi ludźmi, rozmawiao problemach osób niepełnosprawnych.
W ostatnim czasie przeprowadzlłvnrywiady np. z Andrzejem Grabowskim, Marcinem Dańcem,
Mariuszem Kałamagą, Moniką Olejnik, Katarzyną Bondą, Krzysztofem lbiszem, Robertem
Biedroniem. PrezenĘe także swojąulubionąmuzykę. Wpoznańskiej rozgłośni radiowej Radio
Afera nagrana została i wyemitowana autorska audycja Tobiasza Carcwicza, w czasie której
przeprowadzlłv,rywtad z Michałem Wiraszką, wokalistą zespołu Muchy. Tobiasz opowiedział
także o swoich zainteresowaniach oraz Ęcill z dysfuŃcj ą. Poprzez wyemitowanie audycji w
rozgłośni słuchanej przede wszystkim przez młodych ludzi możliwe stało się m.in.
rozpowszechnienie idei przyświecającej festiwalowi: osoby niepełnosprawne na tówni z
pełnosprawnymi partycypować mogą w Ęcitl kulturalnym itworryć je,

- Gra edukacyjno-integracyjna- escape room ,,Widzę ciemność"
Pomieszczenie przeznaczone na escape room zostało zaaranżowane tak, aby osoby widzące
mogły poczuć,jak funkcjonują osoby niewidome. Po escape roomie oprowadzŃa niewidoma
od urodzenia przewodniczka, Agnieszka Sawińska. Ciemność panująca w pomieszczęniu oraz
zaciemnione gogle, które zaMadali uczestnicy, spowodowały, żęnawętzpozoruproste zadania
t zagadki stały się niełatwymi do wykonania. Do stworzenia kolejnych stanowisk z zadaniarni
wykorzystane zostały sprzęty ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niewidomym. W
zadaniachi zagadkach pojawiły się m.in. wskaźnik poziomu pbnu, mówiąca waga kuchenna.
Uczestnicy musieli także np. rozpoznać doĘkiem przedmioty ) rozpo7nać węchem owoce,
odgadnąó jakie monety leżą na jednym ze stanowisk, makieta jakiego zńytkuPoznanialeĘ
przednimt. Z ecape roomu wychodzili przy pomocy białej laski, aby chocprzez chwilę poczuć,
w jaki sposób rozpoznĄą przeszkody osoby niewidome. W pomieszczeniu obok
zaprezentowane zostĄ różnę sprzę§ i przedmioĘ v,rykorzystywane przęz osoby niewidome,
np. brajlowska maszyna do pisania,mapy brajlowskie, tabliczl<l zryIcarclt do pisania alfńetem
Braille'a, ksiązki brajlowskie. Escape room zorganizowarty został w Muzeum Literackim
Henryka S ienkiewic za na Starym Rynku,

- Spektakl dla dzięci ,,Przygody Mamy Mu i Pana Wrony" z audiodeskrypcją i tłumaczeniem
naj. migowy
Dzieci wTaz z opiekunami zaptoszone zostały do teatralnego spotkania z fantastycznymt
postaciami: Mamą Mu i Panem Wroną - bohaterami znakomitych książek Jujji Wieslander i
Tomasa Wieslandera. ,,Przygody Mamy Mu i Pana Wrony" to spotkanie z nieĘpową krową
Mamą Mu, która podpatruje zńav,ry dzieci i chce się bawić tak jak one, podczas gdy jej
marudny prryjaciel Pan Wrona stara się wybić jej to z gŁov,ry . Dzięci poznały postaci o skrajnie
różnych charakterach, na przyl<Ładzie których nalczyły się, że przyjaźń jest możliwa pomimo
rożntc oraz, że warto dązłć do realizacji matzeń na ptzekót przeciwnościom. A wszystko to
przedstawione zostŃo w bardzo zabawny sposób. Spektakl przedstawiony zostń z
audiodeskrypcją i tym razem dedykowany był dzieciom niewidoffiyffi, które doświadczają
ogtaniczeń w dostępie do takich lnl,darzeń kulturalnych jak spektakle. Ponadto spektakl
tłumaczony był na język migowy, aby także dzięci niesłyszące mogły w nim uczestniczyć i
zasmakować kontaktu ztęńręm skierowanym do dziecięcego odbiorcy.
Informacje o twórcach spektaklu:
Czastrwania: 60 min
Występują:
Mama Mu: Agnie szka CienciaŁa
Pan Wrona: Ola Marzec
S cenariusz, pomysły : Ola Mar zec, Agnie szka C ienciała
Lalki uruchomiła i ubrała: Monika Tymicka
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Scenografię filcową uszyła: Marta Maksimowicz (Niby Nic)
Scenografię drewnianą wykonali: Piotr Kamiński, Adam Wojda (Laboratorium)

-Warsztńy literacko - plastyczne ,,Lokomotylva" - 4 warsztaty.
Warszta§ adresowane były do klas i grup integracyjnych, gdyżjednym z ich celów jest
współpraca dzieci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, adresowane są więc do dzieci z
niepełnosprawnościamiorazpełnosprawnych. W czasie warsźatów dzięcizostały zaproszone
do wysłuchania wiersza Juliana Tuwima,,Lokomo§wa", anastępnie poproszone o stworzenie
własnego wagonu z kolorowych kropek origami i pasków papieru, pasteli. Powstał jeden długi
pociąg, a każdy wagon stał się oddzielnym dziełem stworzonym przez dzięci. Celem
warsżatów było wyrabianie nawyku współpracy, toTwijanie umiejętności plastycznych,
ówiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności manualnych. Na konięc warsztatów, wspólnie
przeczytany został wiersz, a stworzona przez dzieci lokomotyłva wyruszyła w podroż,
Zorganizowane zostńy cńery warsńaty ,,Lokomotywa" w dwóch miejscowościach:
Międzycho dzie t S zamotułach.

- Pokaz filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza".
Ten wyjątkowy film to połączenie dobrego ktna, jazzu. i historii, które nie zdarzają się na co
dzięń. Film w rezyserii Macieja Pieprzllcy przedstawia historię genialneg,o muzyka jazzowego,
Mieczysława Kosza, który w dzieciństwie stracił wzrok. Zaczynając naukę w ośrodku dla
niewidomych odkrywa, że muzykajest dla niego wszystkim i w niedługim czasie staje się ikoną
fortepianowej muzyki jazzowej. Gdyby nie jego tagiczna śmierć w młodym wieku
prawdopodobnie byłby znany dziś na całym świecie. Mietek Kosz wygrał kilka prestiżowych
międzynarodowych festiwali. W filmie wjego postać wciela się Dawid Ogrodnik, który zagrń
m.in. w ,,Chce się żryó" i ,,Ostatniej rodzinie", Za ścieżkę dźwiękową odpowiada znany polski
kompozytor Leszek Możdżer. Film został zaprezentowany z audiodeskrypcją.

- Spotkanie z niepełnosprawną tancerką Katar4lną Błoch. Tłumaczone na językmigowy.
Kńarzyna Błoch od wielu Iattńczy na wózku, cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Partneruje
jej Marek Zaborowski. Odnoszą sukcesy na międzynarodowych zawodach tanecmych, mają
na koncie ktlka złoĘch i srebmych medali i m.in. mistrzostwo Europy. Doszli do finału 11

edycji plogfamu ,,Mam Talent" ż0I8, dzięki czemlJKatarzyna Błoch i jej taneczny partner stali
się medialnie rozpoznawalni. Na co dzień tancerka na wózku pracuje jako stylistka w jednym
z poznaiskich salonów piękności, Spotkanię z Katarzyną Błoch mogło się stać wielkim
motywatorem dla osób z rożnymi dysfunkcjami, uzmysławiającym im, żetrzebalvyjść w świat,
próbować waIczyó, ręalizować marzenia, zaryzykować. Ani wózek, ani brak wzroku, słuchu
czy inne niepełnosprawności nie muszą budować mur pomiędzy osobą niepełnosprawną i
światem. Kariera l,Ęcie pani Błoch sątego dobitnym przykładem, Spotkanie było tłumaazonę
na językmigowy.

REALIZACJA CELOW
Osiągnięto następujące cele, jakie organizatorzy wyznaczyli sobie planując realtzację "Innego
festiwalu":
1. Ak§wizacja osób niepełnosprawnych poprzęz zorganizowanie warsźatów, pokazów
filmowych, spektakli, spotkań, akcji społeczno-artysĘcznych iĘ. przystosowanych do ich
potrzeb (np. audiodeskrypcja, tłlxrtaczente na j. migowy, napisy dla osób niesĘszących).
2. Stworzenie ptzesttzeni dla integracji międzyludzkiej oraz Ńtywizacja i pobudzanie
zachowań twórczych wśród niepełnosprawnych poprzęzldział w warsźatach artystycznych
oraz grze edukacyjno-integracyjnej - escape room.
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3. Wzmacnianie poczucia empatii wśród społeczeństwa poprzez ldział w akcji społeczno
arty sty cznej malowania na żyw o.
4. Wzmacnianie więzi społecznych poprzez tworczą ekspresję artysĘczną w czasie
warsztatów, akcji społeczno-artystycznej, gry edukacyjno-integracyjnej escape room.
5. Budowanie społeczności lokalnej oraz pozalokalnęJ poprzez aktywne zaangażowanie w
Ącie kulturalne,
6. Budowanie postawy tolerancji i otwartości wobec Inności, rożnych członków społeczeństwa
poprzez promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w przestrzeni sźuki np. akcja
społecmo- artystyczna współtworzona ptzęz osobę niepełnosprawną, escape room
współtwor zony przez o soby z niepełno sprawno ści ami.
7. Pruełarrtywanie stereotypów i uprzedzeń wobec odmienności ludzi niepełnosprawnych
poprzęz zorgutizowanie seansów kinowych z audiodeskrypcją, przedstawienie spektaklu
teatralnego z audiodeskrypcją, zaprezentowanie spektaklu dla dzieci z audiodesk ypcją.
Tłurnaczęnie wybranych wydarzeń festiwalu na język migowy.
8. Pobudzanie potzeb kulturalnych poprzez uczestnictwo w innowacyjnych i wzbudzających
zainteresowanie formach artystycznych: gra edukacyjno-integracyjna escape room, warsztaty,
akcj a społe czno - arty sĘ czna.
9. Ak§wizacja do zdobywania wiedzy natemat problemów, zainteresowń, codziennego Ącia
osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie audycji radiowej wspóhworzonej przez osoby
niepełnosprawne.
10. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa i odbioru najnowszych wytworów
kultury i sztuki, np. poprzez stworzęnie audiodeskrypcji i napisów dla osób niesĘszących do
nowości filmowych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Osiągnięto następuj ące reztlJtaty :

- Zorganizowanie Stan-up'u Jacka Nocha i Mariusza Kałamagi przyczyniło się do integracji
środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Pozwoliło naprzypomnienię obecności
osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie w formie dowcipnej, aletakżę pobudzającej
do refleksji. Takie przypominanie jest konieczne, zewzględllnawciĘmałą świadomość dużej
części społeczeństwa. Wydarzęnie możliwiło także wspólną zabawę różnym środowiskom
osób niepełnosprawnych, które na co dzień mają utrudniony kontakt i rzadko paĄcypują w
wydarzeniach kulturalnych. Liczha uczestników: 60 osób. Sposób zmierzenia: dokumentacja
foto graficzna, lista r ezerw acjt na wydarzenie.

- Zorganizowanie dwóch seansów filmowych - frlm ,,Komunia" w reż. Anny Zarneckiej oraz
nowości filmowej z audiodesk ypcją i napisami dla niesĘszących pt. "Ikar. Legenda Miętka
Kosza". Prezentacja filmów pozwoliła na uczestnictwo osób z dysfunkcjami, szczegóInie
niewidomych i niesłyszących w wydarzeniu kulturalnym. Osoby niepełnosprawne zostŃy
zaktywizowane do udziŃu w wydarzeniu kulturalnym. Osoby niepełnosprawne bardzo często
mająrzadkiiograntczony dostęp do nowości w świecie kultury. Ponadto zaprezerftowane filmy
zawierŃy wątki zw.tązane z niepełnosprawnością, co pozwoliło utwierdzić widzów z
niepełnosprawnością w przeświadczeniu, że ich problemy, ich świat nie jest obcym dla ludzi
sźuki i społeczeństwa, ze uważąąje oni za równoprawne i równie wartościowe jak kwestie
związane zĘciemludzibęz dysfunkcji. Liczbauczestników: 90 osób. Sposób zmięrzenia: lista
rezerwacji na lłły daruenia, dokumentacj a zdj ęciowa.

- Zorgamzowanie spotkania ze specjalistką w dziędzinię pomocy osobom ze spektrum
autyzmu, Anną Janiak, wspóhwórczynią Fundacji Fiona oraz Spółdzlelni Socjalnej Furia,
pozwoliło uczestnikom, zaIowno z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnym, na
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poszeruenie wiedzy o altyzmte i jego spektrum, więdz ta nie jest niestety powszechna.
Niektórzy reagują nazachowania autystów stwierdzeniami, np: ,,a ten jak się zachowuje, matka
go nie wychowała". Aby przełanać to stereo§powe i klzywdzące podejście, potrzeba
konkretnej i rzetelnej wiedzy. Jej przekazaniu służyło spotkanie. Anna Janiak, korzystaląc ze
swojej wiedzy i wieloletniego doświadczęnia we współptacy z osobami w spektrum auĘztnu
nakreśliła podstawową problematykę związartą z tematem i odpowiedziała na wiele pytń
uczestników.Licńauczęstników: 40 osób. Sposób zmterzenia: lista rezerwacjinawydarzenie.

- Zorgańzowanie akcji artystyczno-społecznej malowania na Ęwo - malowania obrazu na
Ęwo przez niepełnosprawnego aĘstę Jakuba Czecholińskiego. Artysta malował w dużej
witrynie siedziby fundacji, był widoczny dla przechodniów, kierowców, pasazerów
tramwajów. Akcja zv,lróctłauwagę na kreatywnośó i talenty osób niepełnosprawnych.Poprzez
zaprezentowanie procesu twórczego, powstawania dzieła na Ęwo, podkreślona została
potrzeba osób niepełnosprawnych uczestniczenta w kulturze, wyjątkowość i wartość ich
widzenia świata, Jakub Czecholiński cierpi na cńęrokończynowe potńenie mózgowe, tak
ptzynĄmntej został pierwotnie zdiagnozowany, choć specjaliści do dziś nie wypowiedzieli się
jednoznacznie na temat ptzyczwy jego niepełnosprawności. Choć nie komunikuje się ze
światem werbalnie, doskonale potrafi wskazaó jakiej barwy farby chce wykorzystaó, koncepcja
graftczna, rozl<ład plam kolorystycznych na płótnie są w pełni jego dziełem. Farby nanosi
kciukami. Fragment akcji malowania na żywo transmitowany był w internecie, na profilu fb
fundacji. Ponadto, wielu przechodniów zatrrymywało się obserwując działania artysty,
pozdrawiŃo go prryjaznymi gestami rąk, część z nich wchodziła do siedziby fundacji, aby z
bliska przyjrzec się procesowi powstawania obraza. Licńa uczestników: 50 osób, które
odwiedziły artystę w siedzibie, 150 przechodniów obserwujących proces malowania z tllicy.
Sposób zmięrzęnia: dokumentacj a zdj ęciowa,

- Zorganizowanie prezentacjt spektaklu ,,CŃe Ęcie w dresach", w tym j ednego przedstawienia
z audiodeskrypcją itłumaczeniemna język migowy i pięciu przedstawień w miejscowościach
poza Poznaniem: Międzychodzie, Złotowię (Stawnicy), Witkowo, Koło, Szamotuły.
Monodram ucniltł widzów na problemy, z jakimi borykają się rodzice niepełnosprawnych
dzieci. Ten niełatwy temat przekazany został w aĘs§cznej formie, nie stroniącej od dowcipu,
humoru, aIętŃżeprzekarywaniapoważnej refleksji. Dzięki audiodeskrypcji i tłumaczeniuna
j. migowy jednego spektaklu grono odbiorców zwiększyło się o osoby niewidome i niesłyszące,
które nierzadko mierzą się nie ĘIko z własną niepełnosprawnością, alę także dysfunkcjami
swoich dzieci. Liczba uczestników: 400 osób, Sposób zmierzenia: szacunkowe określenie
Iiczby osób podane przez ośrodki, w których wystawiane były spektakle.

- Zorganizowanie spotkań zbohńerką, aktorkąwspółtworzącą spektakl,,CałeĘciew dresach"
i jednocześnie mamą niepełnosprawnego chłopca były okazją do wymiany myśli między
osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, atakże opiekunami osób niepełnosprawnych.
Spektakl, po którym odbyły się spotkania stał się bodźcem do omówienia zagadnien
związanych z niepełnosprawnościami oraznajbardziej aktualnych i gorących tematów, jak np.
protesty rodziców osób niepełnosprawnych. Współtworczyni spektaklu jest osobą angaĄącą
się w działanianarzęcz osób niepełnosprawnych, orgartizującą wystąpienia, wypowiadającą
się w wywiadach prasowych i innych mediach. Podczas spotkań podzieliła się swoimi
doświadczeniami. Celem spotkań było stworzenie ptzestrzeń dyskusji, spokojnej irzeczowej,
do której inspiracją stał się spektakl poświęcony Ęciu mamy niepełnosprawnego chłopca.
Liczbauczestników: 400 osób. Sposob zmierzęnia: szacunkowe określenie liczby osób podane
ptzęz ośrodki, w których odbyły się spotkania po spektaklach,
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- Zor ganizowanie warsźatów,,Mosty komunikacyj ne". Na styku dwóch światów"
Warsźaty doĘczyły problemów i trudności w komunikacji z osobami neuro-nietypowymi.
ZwróciĘ uwagę na kwestię neuro-różnorodności. Pozwoliły wniknąć w świat ludzi ze
spektrum auĘzmu i wyjaśnić wiele wątpliwości dotyczących ich funkcjonowania w świecie.
Warsża§ przeprowadzone zostaŁy ptzez Annę Janiak, twórczynię Fundacji FIONA i
Spółdzielni Socjalnej FURIA oraz Wiesławę Groszczyk i Jeruego Janiaka, specjalistów w
zakresie współpracy z osobami w spektrum auĘnnu. WarsńaĘ doĘcryły problematyki
komunikacji z osobami nerrroatypowymi, Poruszone zostały m,in. kwestie neurorózrrorodności,
kłopotów osób neurotypowych z porozlJlTliewaniem się z osobami w spektrum altyzmu,
trudności w tworzeniu nowych środków komunikacji, jakich doświadczają osoby neurotypowe
w kontaktach z osobami w spektrum, konieczności porzucenia tradycyjnych nawyków
komunikacyjnych w relacj ach z autystarnt tludźmi w spektrum . Część teore§czna wzbogacona
została działantami uczestników w grupach. W skład kużdej grupy wchodził specjalista
odgrywający rolę osoby w spektrum auĘzmu. Wspólne tworzenie z różnych materiałów,
częściowo pochodzących z odzysku (np. rolek od ręczników papierowych, kartonów, gąbek)
określonych przedmiotów, praca w grupie, której członkiem była osoba w spektrum,unaocznić
miŃ,jak wyglądają interakcje z takimi osobami, jakie zachowania tych osób mogą pojawić
się w przypadku konkłetnych sytuacji. Liczha uczestników: 20 osób. Sposób zmięrzęnia: listy
rezerwaĄinawydarzenia,dokumentacjaf otogtaftczna.

- Audycja radiowa - wyłviad pt. ,,Mllzyczne fascynacje Tobiasza"; osoba niepełnosprawna,
pasjonat radia i wielbiciel rożnych odmian muzyki, Tobiasz Carewicz, prowadzący swoje
własne radio internetowe, przeprowadził wywiad z Michałem Wiraszko, liderem zespołu
Muchy. Zaprezerńowane zostały także ulubione utwory zaploszonęgo gościa. Audycja miała
ną celu m.in. ptzełamywanie stereotypu niemożności podejmowania przez osoby
niepełnosprawne działalności zwtązanej z mędtami. Miała pokazaó, z jak wielką swobodą,
wraźliwością i profesjonalizmem mogą one realizować się w różnych dziędzinach pfacy w
mediach. Audycja zostŃa wyemitowana w Radiu Afera Poznań, Liczba uczestników: 1500
osób. Sposób zmtetzęnia: szacunkowaliczba słuchaczy podana ptzez rozgłośnię radiową.

- Escape room - gra edukacyl'no-integracyjna pt. "Widzę ciemnośó". Gra pozwoliła
zintegrować osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, gdyż pomieszczenie zostało
zaaranżowane tak, aby osoby pełnosprawne mogły poczló,jak funkcjonują osoby niewidzące,
natomiast osoby niewidzące rczwiązac zagadki i zadania z lvykorzystaniem sprzętów
ułatwiających komunikację i percepcję rueczywistości. Gra pozwoliła także uświadomić
uczestnikom, że poprzez zabawę możta przełamywać bariery i stereotypy, poznawać się i
zbltżać do siebie. Licńa uczestników: 22 osoby. Sposób zmierueńa: lista rczerwacji na
wydarzenie.

- Zorganizowanie spektaklu dla dzięci ,,Ptzygody Mamy Mu i Pana Wrony" z audiodeskrypcją
itłumaczeniem na jęzryk migowy. DziecipoznŃy postaci o skrajnie rcżnych charakterach, na
przykładzie których nauczyó się mogły, żeprzyjażnjest mozliwa pomimo różnic oraz, że warto
dwyó do realizacji marzen na ptzekot przeciwnościom. Dzięki zaprezentowaniu spektaklu z
audiodeskrypcją i tłumaczęniem na j. migowy dedykowany on był dzieciom niewidomym,
które doświadczĄą ogtantczeń w dostępie do takich. v,rydarzeń kulturalnych jak spektakle, a
takżę dztęciom niesłyszącym, aby w pełni mogły w nim uczestniczyó i zasmakować kontaktu
ztęatrem skierowanym do dziecięcego odbiorcy, Organizatorzy zaproslli dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Liczba
uczestników: 70 osób. Sposób zmięrzęnia: na spektaklu obecne byĘ dzieci ze Specjalnego
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Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oruzPrzedszkola
Specjalnego nr 164 w Poznaniu wraz z opiekunami.

- W ar sztaty lit eracko -p lasĘ czte,,Lokomotyw a"
'WarsztaĘ adresowane były do klas i przedszkolnych grup integracyjnych, gdyz jednymzich
celów jest współpraca dzięci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, adresowane są więc
do dzieci z niepełnosprawnościaml oraz pełnosprawnych. Celem warsźatów było wyrabianie
nawyku współpracy, rozwijanie umiejętności plastycznych, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie
zdolności manualnych. Warsźaty zostŃy przeprowadzone w Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 w Mtędrychodzie oruzZespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w
Szamotułach. Liczba uczestników: 82 osoby. Sposób zmięrzęnia: oświadczenia o liczbie
uczęstników podpisan e ptzęz przedstawicieli szkoły i przedszkola.

- Zorganizowanie spotkania z niepełnosprawna tancerką na wózku, KataruynąBłoch. Spotkanie
pozwoliło przełanać stereotypy natemńudzińuosób z niepełnosprawnościamiw dziędzinach
w potocznym rozumieniu ,,zarezerwowanych" dla osób zdrowych, pełnosprawnych.
prrycąlnlło się do złozumtenia przęz niepełnosprawnych, że ani wózek, ani brak wzroku,
słuchu czy inne niepełnosprawności nie muszą budować muru pomiędzy osobą
niepełnosprawną i światem, a zaangażowanie i realizowanie pasji możę przynosić
zdumiewające efekty. Uczestnicy zadaliKataruynte Błoch bardzo wiele pytń. Wyjaśniła ona
bardzo wiele kwestii, od technicznych - czw rózni się wózek sportowy, do tńca od wózka
uzywanego na co dzień, do emocjonalnych - w jaki sposób taniec wpływa na Ęcie,jak może
je zmienió.Liczbauczęstników:25 osób. Sposób zmierzenia: dokumentacja fotograftczna,Iista
rezerwacji miejsc na spotkanie.

- Obraz namalowany ptzezniepełnosprawnego artystę, Jakuba Czecholińskiego, podczas akcji
malowania na Ęwo - ręzultat trwały. Obraz pozostń w siedzibie fundacji i podczas różnych
v,rydarzeń będzie eksponowany wraz z informacją podczas jakiej akcji powstał, w ramach
j akie go fe stiwalu, pr zez j aką instytucj ę współfinansowane go.

,,II\WAZJ A BARBARZYNC ow,,

PRoGRAM
11 kwietnia 2019, godz. 18:00
- ,,A1 Saum. Post w islamie" - spotkanie zpoznańskim imamem, Youssefem Chadidem

14 kwietnia,2019, godz. 11:00
- ,,Mama Mu" - spektakl: Teatr,,W Kropki"

16 mĄa2019, godz. 19:00
- ,,Mujeres - Kobiety" - spektakl Evy Rufo

4,5,6 czerwca2019, godz,I2:0a - 17:00
- ,,Okno na Innych" - instalacja społeczno-artystyczna

24 ltpca 2019, godz, 1 8 :00
- ,,Moza7ka" - warsztaty interkulturowe: Hacen Sahraoui

20 listopada 2019, godz. 1 8:00
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- ,,7 grzechów: Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu" - wykład polifoniczny,Krzysztof
Moraczewski

OPIS WYDARZEŃ
- ,,Okno na Innych" - instalacja społeczno-ańystyczna
W wielkich witrynach nowej siedziby fundacji, przy ulicy o wysokim natężeniu ruchu,
"wystawione" zostŃy różne "okazy" ,,Batbaruyńców". Przedstawiciele rozmaitych
mniejszości, ubrani w stroje charakterysĘczne dla swojej kultury lub z atrybutami
stereotypowo kojarzonymi z prezentowaną ptzez siebie mniejszością, zostali zaptezentowani
w oknach wystawienniczych. Byli to m,in. mieszkający w Poznaniu Francuz o algierskich
korzeniach, Mulat o afrykńskich korzeniach, gej , osoba niewidoma. W otoczeniu specjalnie
przygotowanej odpowiedniej scenografii oraz oprary dźwiękowej wyglądali zza szyb na
mieszkańców Poznania. Z ,,Barbarzyńcamt" można było porozmawiać zapomocątelefonu, a
gdy nawiązany zostń pierwszy kontakt, chętni zostali zaproszeni do środka, mogli wewnątrz
konĘnuować rozmowę zprzedstawicielami mniejszości. Taki bezpośredni kontakt umozliwił
obaleni przynajmniej niektórych stereoĘpów funkcjonujących w społeczeństwie na temat
rólmych mniejszości. ,,Barbarzyńcy" przez 3 kolejne dni byli widoczni dla przechodniów,
turystów, pastzerów tramwajów, osób jadących samochodami,przez co bardzo zwiększyła się
liczb a odbiorców bi emych wy dar zenta.

-,Mozalka" - w ar sńaĘ interkulturowe : Hacen S ahraoui
Hacen Sahraoui, Francuz o algierskich korzeniach, który postanowił zamięszkać w Polsce,
zaprezentowŃ różntce między modą afrykńską i europejską. Garnitur i szal zmierzyĘ się z
dZelabą i turbanem nie tylko w kontekście praktyczności, ale także symbolicznego znaczenia
ubioru. Ponadto, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak zawiryac turban i żę w gorącym
klimacie sztuka ta może uratować Ęcie. Poświęcono też czas tematowi dbałości o urodę i
zdrowie. Dlaczego obce, pochodzące z irurego kontynentu kosmetyki naturalne i środki higieny,
jak czatne mydło, argan i patyk do zębów, staja się cotaz popularniejsze w Europie? Nie obyło
się tez bez dyskusji z uczestnikami o emigracji, jej twarzach, rodzajach oraz lękach, które
emigranci wzbudzają. A wszystkie części warsźatów wzbogacane był opowieściami o Hodzy
Nasreddinie, legendarnym mędrcu i filozofie, o którego przygodach, mądrości i dowcipie od
wielu wieków kł ąrą niezliczonę historie.

- ,,Mama Mu" - spektakl: Teatr,,W Kropki"
Przedstawienie lalkowe oparte jest na twórczości Jujii Wieslander i Tomasa Wieslandera,
autorów opowieści o Mamie Mu i Panu Wronie. Przedstawienie ban4e na autorskich
adaptacjach i scenografii, których formę dostosowano dla dzieci w wieku 4-10 lat. W czasie
spektaklu młodzi widzowie poznalt postaci o skrajnie rożnych charakterach, ucząc się, ze
przyjuźń jest mozliwa pomimo wielu różnic oraz, że warto dąrłó do realizacji marzeh na
przekór przeciwnościom. Mama Mu jest inna niż wszystkie kroor,y. Nie przeszkadza jej to, że
jest krową i konsekwentnie dqĘ do zręalizowania swoich marzęit i pasji, PodpatĄe zabary
dzięci i chce się bawić tak jak one, podczas gdy jej marudny przyjaciel Pan Wrona stara się
wybić jej to z głowy, Mama Mu nie widzi ogtarticzeń w łm, że jest krową, a nawet to, że nią
jest, motywuje do osiągnięcia kolejnych v,ryzwan,. wspięcia się na drzewo, nauki jazdy na
rowerze czy taiczenta, jak w balecie. Pan Wrona - jej głośny głos rozsądku, który wciąż
przypomina ,jesteś krową Mamo Mu, k r o w ą! A krowy nie jeżdżą na rowerze... nie taiczą
w balecie.." jeszczebańziejją utwierdza w przekonaniu, żewarto spróbować.

- ,,Mujeres - KobieĘ" - spektakl Cuentacuentos Evy Rufo i Marty Królikowskiej

18



Spektakl - Cuentacuentos, stworzony na podstawie ksiązki Eduardo Galeano ,,Mujeres" (tłum.
Kobiety), jest próbą ukazania innego sposobu postrzegania kobie§, takróżnego od tradycyjnie
wpajanego od stuleci wizęruŃu kobieĘ mtlczącej, spokojnej i podporządkowanej. Zamaską
żony, córki, babci, matki kryją się pasje które przez wieki były niemożliwe do spełnienia.
Cuentacuentos to hiszpański zwyczaj opowiadania krótkich historii, który pojawił się w latach
50 w Barcelonie w jednej z bibliotek, aby zachęcić ludzi do cqĄartia ksiązek i zvvalczyć
analfabetyzm. Odtego czasuhistorie wędrowały przezprzytułI<l, domy kultury więzienia,bary,
ulice. Wiele pubów ma swoja godzinę Cuentacuentos, a miasta otganizują festiwale, gdzie
możnawysłuchać profesjonalnych opowiadaczy. Słuchacze sąoczarowani magią słowa, które
pozwala im na podróże w świecie Wobrażni t matzeń. Historie potrafią niezwykle do§kać
rzeczywistości i teraźniejszości. Spektaklprzyczynił się m.in. do ukazanianieznanego szerzej
w Polsce hiszpańskiego zlvyczaju Cuentacuentos - opowiadania krótkich historii. Pokazałtęż,
jak interesujące i inspirujące może byó pomawanie odmienności kultur, zvvyczĄow, tradycji.
Ponadto w spektaklu poruszone zostńy wątki feministyczne. Rózne kultury w rcżny sposób
były i są opresyjne wobec kobiet. Narzucanie przęz społeczeństwa określonych ró1 kobietom
rcdzlło w nich lęki, idiosynŁ,razje, ale takżę matzenia i ukryte pasje, O tym tŃże traktowŃ
spektakl "Mujeres".

- "Al Saum" - spotkante zpoznńskim imamem, Youssefem Chadidem
Stereotyp na temat wyznawców islamu jest jednoznaczny - ,,muzlilmarIin to terrorysta". Islam,
jak wszystkie wielkie religie, nie jest jednorodny, ma wiele odłamów w różnych częściach
świata. Inny jest w krajach arabskich, inny na Kaukazie, jeszcze inny w Indiach i krajach
Aflyki, inny w diasporach w Europie. Oczywiście istnieją także grupy fundamentalistów, ale
nie można przęz pryzmat tch działalności oceniać wszystkich wyznawców. W Polsce
znajomość historii, pfawa, teologii, dogmatyki islamu jest znikoma. operuje się zanvyczĄ
zapośredniczoną wiedzą, pochodzącą z ,,ttzeciej ręki", a pTzez to zafałszowaną i zabarwioną
strachem. Spotkanie z poznanskim imamem ukazało autetĘczny islam, a takżę życie jego
wyznawców w Polsce, m,in. w Poznaniu. W naszym mieście mieszka około 200 muzlimanów,
część z nich od wielu lat, posiadając polskie obywatelstwo. Youssef Chadid przeniósł się z
Maroka do Polski w 1994 r. Odkąd zostŃ imamem poznńskiej wspólnoty mlzulmańskiej dba
o dobre stosunki zwyznawcami inrrych religii, dialog iprzyjaźi z lokalnym środowiskiem.
Przezlprzedzenia, brak wiedzy i stereotypy fuŃcjonujące w społeczeństwie sam stał się ofiarą
ataku medialnego w 20l] roku. Część Poznaniaków zorganizowńo manifestację poparcia dla
imama, która odbyła się naplacu Wolności. Takich ataków, uptzedzeń,niechęci uniknąć można
tylko poprzez spotkania, rozmowy t prezentację prawdziwej wiedzy na temat islamu i Ęcia
muzllłmanów w Polsce. Temu słuĄło zaptoszenie Youssefa Chadida do nowej siedziby Baraku
Kultury.

- ,,7 gtzechów: Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu" - wykład polifoniczny, wykonanie:
Krzysztof Moraczewski
Przedstawiona została kolejna odsłona ,,7 grzechów", cyklu, który jest rcalizowany w ramach
festiwalu "Inwazja barbarzyńców" od kilku lat. W formie artystyczne1 i wykładowej
zaprezentowane zostały ńżne zagadnieniazwiązane z wątkiem przewodnim. Tym razembyło
to ,§ieumiarkowanie w jedzeniu i piciu". Prof. dr. hab. Krzysźof Moraczewski potraktował
temat bardzo szeroko i przedstawtł go z wielką swadą i erudycją. Nieumiarkowanie, tak
powszechne w naszych czasach, nie dotyczy, co oczywiste, jedynie jedzenia i picia.
Nieumiarkowanie dla Greków oznaczŃo pierwotne ńo,więŃo się z chaosem, dla chrześcijan
stanowiło gtzech, a dla nowoczesnej cywilizacji zachodniej stało się naczelną z cnót. Wokół
,,cnoty" nieumiarkowania zbudowany jest trzon naszego zycia gospodarczego i kulturowego.
Nieograniczona konsumpcja, doĘcząca nie tylko kupowania dóbr, gromadzenta
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niepotrzebnych przedmiotów, ale tŃżę bezmyślnego i bezkarnego, jak dotąd, dęwastowania
przyrody W7l7acza rytm Ęcia dzisiejszych ludzi. Coruz więcej i więcej, bez umiatu, bez
refleksji, bez dystansu, bez końca... Profesor Moraczewski opowiedział o Ęm, jak się gra z
grzechem, jak się go przekuwa w ,,dobrobyt społeczeństwa", aż do groźby samounicestwienia.
Wykład wzbogacony został elementami audiowizualnymi, performatywnymi otaz oprawą
muLzyczną. Profesor Moraczewski wygłaszał swój wykład będąc widocznym naduĘmekranie
i zĄadąąc kurczaki z tożna, PoszczegóIne części wykładu oddzielone byĘ od siebie muryką
wykonywaną na żywo na wiolonczeli. Przemysław Prasnowski, rezyser wykładu
polifonicznego, zagrń rolę kamerdynera donoszącego prelegentowi kurczaki z rożna, a takżę
rczdającego publiczności maski anĘpyłowe oraz instruującego ją, jaknapol<ładzie samolotu,
w jaki sposób poprawnie je nakładać. Poptzez poŁączenie różnych elementów aĘstyczno-
performaĘwnych uzyskana zostaŁa polifonia słowa mówionego, muzyki i obrazu, które
współgrając i przenikając się wypełniły wykład polifoniczny.

REALIZACJA CELÓW
Ze względu na otrzymanie znacznie mniejszej niż wnioskowana dotacji, osiągnięto częśc
zal<ładanych celów.
Z o stały o s i ągni ęte następ uj ąc e c ęIe r e altzacjt zadanta pub l i czne go :

- wzbogacanie Ęcia kulturalnego Poznania poprzez dzińanta arfysĘczno-społeczne,
kulturalne, edukacyjne - poprzęz zorgalIzowarlie instalacji społeczno-artystycznej "Okno na
Innych", warsztatów interkulturowych "Moza7ka", spektaklu dla dzieci pt. "Mama Mu",
spektaklu "Mujeres - kobiety", spotkania "A1 Saum. Post w islamie", wykładu polifonicznego
"7 grzechów: nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu";
- budowanie i wzlnacnianie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności poprzez
zorganizowańe m,in. instalacji społeczno-artystycznej "Okno I7a Innych", warsztatów
interkulturowych "Mozaika", spotkania "Al Saum. Post w islamie";
- promowanie Poznania jako regionu otwartego, tolerancyjnego poprzez zorganizowanie
wszy stkich wy darzeń proj ektu ;

- przeprowadzenię spotkań, warsźatów, spektakli, wykładu, instalacji społeczno-artystycznej,
które pozwoląprzełarrrywać negatywne stereotypowe myślenie natemat odmienności i rómych
mniejszości;
- aktywizacja wielu odbiorców festiwalu: od świadomych uczestników wydarzeń, po
przypadkowych przechodniów zaangażowanych we współtworzenię instalacji społeczno
aĘstycznej "Okno na Innych";
- aktywne zaangńowanie uczestników w wydarzenia;
- pobudzanie potrzeb kulturalnych przez uczestnictwo w nowatorskich i wzbudzających
zainteresowanie formach artystycznych, np. poprzez zotganizowanie spektaklu dla dzieci pt.

"Mama Mu", spektaklu "Mujeres * kobiety";
- budowanie świadomego społeczeństwa i rozwijanie jego potencjału poprzez zorganizowanie
warsztatów interkulturowych "Mozaika, instalacji społeczno-artystycznej "Okno na klrrych";
- stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany myśli, poglądów, plzęzdotykanie różnych
tęmatów zwtązartych z odmiennością i rożnymt mniejszościami, poprzez zotganizowanie np.
spotkania zitmarrcmpoznńskiej wspólnoty muzułmańskiej "Al Saum. Post w islamie".

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
O siągnięto następuj ące renńtaty :

I. Zorganizowanie instalacji społeczno-artystycznej ,,Okno na Innych", która pozwoliła na
obalenie przynajmniej niektórych stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie na temat
różnych mniejszości. Liczba uczestników: uczestnicy bezpośredni - 80 osób, uczestnicy
pośredni: przechodnie - 2000, Sposób zmięrzęnia: dokumentacja zdjęciowa.
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2. Zoryanizowanię warsńatów interkulturouych ,,Mozaika", które pozwoliły uczestnikom
zapoznać się z irrną kulturą, podyskutować o sytuacji emigrantów, złozumieó, że nie zatracając
swojej tożsamości mogą się oni stać częścią naszego społeczeństwa. Liczba uczestnikow 20
osób. Sposób zmierzęnia: lista rezerwacjinawydarzenie, dokumentacja zdjęciowa.
3. Wystawienie spektaklu (2 przedstawienia) dla dzięci,,Mama Mu" Teatru "w kropki", który
umozliwił dzieciom nauczenie się, ze przyjuźń jest możliwa pomimo wielu rożńc, że różnięnie
się pomiędzy sobą możę być wartością, która przy współdziałaniu, współpracy daje cenne
rezlitaty. Liczba uczestników: 89 osób. Sposób zmięrzenia: lista rezerwacji nawydarzenie,
dokumenta cja zdj ęciow a.

4. Zorganizowanie i wystawienie spektaklu - cuentacuentos pt."Mujepes - kobiety", który
przyczynił się do ukazanianieznanego szerzej w Polsce hiszpańskiego zlvyczaju Cuentacuentos
- opowiadania krótkich historii, a więc vkazania interesującej odmienności kultur. Liczba
uczestników: 40 osób, Sposób zmięrzenia: lista rezerwacji na vnrydarzenie, dokumentaĄa
zĄęciowa.
5. Zorganizowanie spotkania z poznańskim imamem wspólno§ muzułmańskiej, Youssefem
Chadidem. W trakcie spotkania Ńazany został altenĘczny islam, a także Ęcie jego
wyznawców w Polsce, m.in. w Poznaniu. Uczestnicy dowiedzieli się o Ęciu codziennym,
praktykach religijnych i tradycjach poznńskich muzułmanów. Licńa uczestników: 45 osób.
Sposób zmierzenia: lista rezerwacji navłydarzenie, dokumentacja fotograftczna.
6. Zorgantzowanie wykładu polifonicmego ,,7 grzechów: Nieumiarkowanie w jedzeniu i
piciu", podczas którego przedstawione zostało podejście do tego problemu w różnych
kulturach, zarówno w odniesieniu do historii, jŃ i teruźniejszości. Liczba uczestników: 25
osób. Sposób zmterzenia: lista ręzęrwaqlnavłydarzenie, dokumentacja zdjęciowa.

,,K[EDY BĘDĘ DIJŻY,

ZNE ALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

,,Kiedy będę duzy" - spektakl Zaprezentowano 6 spektakli, które odbyły się: 10 sierpnia 2019
r., o godz.20:00, w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA- Błonia; ż4 sierpnia2}I9
r.,ogodz.18:00,wGaleriiSztukiwMosinie.Ul.Niezłomnych1;13września2019r.,ogodz.
19:00, w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół w Czerwonaku (Koziegłowy), naul. Gdyńskiej 47;
I7 wrzęśnta}}I9 r., o godz,19:00, w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, na ul, Zabikowskiej 42;
6 pńdziemika, o godz. 12:30, w GOK Rokietnica, na ul. Szamotulsktej 29;8 listopada, o godz.
18:00, w Synagodzę w Buku, na ul. Mury 5. Spektakle obĄrzało około 480 osób. W
monodramie zagrał Hacen Sahraoui. Jest on aktorem, który urodził się we Francji w rodzinie
algierskich emigrantów. Wychował się w dwóch kulturach, posługując się dwoma językarrti:
francuskim i arabskim. Rodzice wzyli go rodzimej kultury i zasad postępowania w Ęciu
opowiadając zabawne i pouczające przygody Nasreddina Hodji, mitycznego mędrca
munłmanskiego. Hacen wzynlł sźukę opowiadania swoim zawodem, zostŃ aktorem.
Spektakl ,,Kiedy będę duzy", pfezentuję czasem zabawne, czasem poważniejsze historie z
dzieciństwa Hacena, nawiązując do wątków pochodzących zkrzyżĄących się w jego Ąciu
kultur i języków i odnosząc się do obecnej sytuacji emigranta na stałe osiadłego w Polsce. W
barwnych opowieściach mieszają się francuskie, polskie i algierskie wątki kulturowe z Ęcia
aktora, a jego osobiste wspomnienia stają się okazją do refleksji nad ważnymi dzisiaj tematami.
Spektakl uczy zxozumienia dla odmienności zxvtązanej z pochodzeniem i kulturą, przeŁamuje
stereotypy doĘczące emigrantów Ęjącychw Polsce, propaguje otwartośó, któraptąlczynia się
do zdobywania wiedry o świecie, pozwalającej przełamywać strach ptzed ,,nieznanym i
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obcym", Spektakl wyreżyserował Przemysław Prasnowski, rezyser teattalny, aktor, twórca
Fundacji Barak Kultury. Scenariusz napisali Hacen Sahraoui i Przemysław Prasnowski.

,,Elmer, słoń w kratkę" - warsztaĘ literacko-plastyczte dla dzieci, WarsńaĘ odbyły się:
02.04.2019 r., o godz. 10:00 i 12:00 w Przedszkolu nr 2 ,,Cztery pory roku" w Kórniku, ul.
Jęziorla 16 oraz 2ż.05.2019 r., o godz.9:00 i 11:00 w Przedszkolu nr 4 ,,Bajkowy Domek" w
Mosinie, ul. Kasprowtcza}9.Uczestniczyło w nich 97 osób. Warsźaty zostały opracowane na
podstawie cyklu książek Davida McKęe. Opowieści o słoniu zawierają wiele wartościowych
przesłań, które przekazywane są dzieciom podczas warsźatów w formie wspólnych
plastycznych działań. Historia głównego bohatera daje mozliwość propagowania wśród dzieęi
tolerancji, empatii dla innych osób, dostrzeganta odmienności innych ludzi i traktowania jej z
szacunkiem i złozltrieniem. Elmer to kolorowy słoń w kratkę. Jest wesoły i lubiany lecz boleje
nad faktem, żę różni się od swoich ptzyjacioł. Udaje mu się nńrzęó owocami w kolorze
,,słoniowym" i osiągnąc cel niewyróżniania się spośród innych. Zauvłaza wówczas, że
kolezanki i koledzy szaręgo wcale nie lubią gobańziej.Dzieciptzygotująpostaci z opowieści
wyklejając rożnymi materiałami plastycznymi sylwetki głównego bohatera, słuchają
fragmentów ksiĘeczek czytutych przęz prowadzących warsża§, ihscenizuj ą przygody
Elmera i jego ptzyjaciół, Poza wspomnianymi wyżej walorami edukacyjnymi, budowanięm
odpowiednich postaw wobec odmienności, spotkantawarsńńowe dają możliwość rozwinięcia
umiejętności plastycmych, wprawy, koordynacji i precyzjt w różnych manualnych
czynnościa ch oruz wyzwolenia kreatywności.

REALIZACJA CELÓW
Ze wzglę&l na uzyskanie mniejszej niz wnioskowana kwoty dotacji udało się osiągnąó Ęlko
niektóre cele. Osiągnięto następujące cele:
1. Upowszechnienie kultury i wsparcie rozwoju kompetencji kulturowych dzieci irńodzieĄ z
powiatu poznańskiego poptzez zorganizowanie warsźatów ,,Elmer, słoń w kratkę" i oruz
spektakli ,,Kiedy będę duży";
2. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury poprzęz zorganizowanie warsztatów i
spektakli;
3. Podnoszenie poziomu praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki (teatr,
literatura, rękodzieło) poprzez organizowan e wy darzenia;
4. Popularyzacjawiedzy o kulturzę i szLuce wśród odbiorców festiwalu zapomocąprogramu
dostosowanego do grup wiekowych odbiorców;
5. Dotarcie do młodych mieszkńców mniejszych miejscowości (Czerwonak, Luboń, Mosina,
Buk, Kómik i Rokietnica), w których odbywa się mniej vłydarzeńkulturalnych i umożliwienie
im bezpłatnego wzięci a udzińu w proponowanych ak§wności ach zatowno w warsźatach, j ak
i spektaklach;
6. Wyksźałcenie wśró d dzięci i rŃodzieĘ nawyków korzystania z propozycji kulturalnych;
7. Zbldowanie platformy współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi i ośrodkami
kultury w Czerwonaku, Luboniu, Mosinie, Suchym Lesie, Buku, Pobiędziskach, Kórniku i
Rokietnicy;
8. Stworzenie przestrzeni umozliwiającej rozwój krea§wności i wzrost aktywności twórczej
uczestników warsźatów,,Elmer, słoń w kratkę";
9. Stworzenie mozliwości podejmowania dyskusji, formułowania opinii i poglądów;
10. Rozwinięcie kompetencji uczestników doĘczących nowoczesnych sposobów uczestnictwa
w kulturze poprzez zorganizowanie warsztatów i spektakli.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
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1. Dotarcie z ofertą kulturalną do 6 miejscowości powiatu poznańskiego (Czerwonak, Luboń,
Mosina, Buk, Kórnik i Rokietnica) i nawiązanie współpracy z tamtejszymi insĘtucjami
kulturalnymi,
2.Przeprowadzęnie 4 warsńńow (6 godzin) ,,Elmer, słoń w kratkę", podczas których poptzęz
dziŃania plastyczne t ptezentację historii głównego bohatera propagowanabyła wśród dzięci
tolerancja, empatia dla innych osób, dostrzeganie odmienności innych ludzi i traktowanie jej z
szacunkiem t złozumieniem. Warsźaty odbyły się 02,04.2019 r., o godz. 10:00 i 12:00 w
Przedszkolu nr 2 ,,Cztery pory roku" w Kórniku, ul. Jeziorna 16 oraz 22.05.2019 r., o godz.
9:00 i 11:00 w Przedszkolu nr 4 ,,Bajkowy Domek" w Mosinie, ul. Kasprowicza 28,
Uczestniczyło w nich 97 osób. Zmtęrzono: potwierdzenia Iiczby osób biorących udział w
warsztatach, p o dpi sane pr zęz przedstawicieli przeds zkolt.
3. Wystawienie 6 spektakli ,,Kiedy będę duzy" Ba-Ku teatru, w których wzięŁo udział ok. 480
osób. Zmieruono: szacuŃowa liczba uczestników podana przez ośrodki, w których
wystawione zostały spektakle. Młodzi widzowie, oproaz bezpośredniego kontaktu z
działaniami teatralnymi, mieli okazję skonfrontować własne wyobrażenia i poglądy na temat
emigrantów zwizjąprezentowanąprzęzosiadłego w Polscę Francuzao algierskich korzeniach.
Spektakle odbyły się w: 10 sierpnia 2019 r., o godz. 20:00, w Kórnickim Centrum Rekreacji i
Sportu OAZA - Błonia; 24 sietpnia2019 r., o godz, 18:00, w Galerii Sztuki w Mosinię. Ul.
Niezłomnych 1; i3 września 2019 r., o godz. 19:00, w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół w
Czerwonaku (Koziegłowy), na ul. Gdyńskiej 47; 17 września 2019 t., o godz. 19:00, w
Bibliotece Miejskiej w Luboniu, na ul. Zabikowskiej 4ż;6 paździerlika, o godz . I2:30,w GOK
Rokietnica, Ęa ul. Szamotulskiej 29;8 listopada, o godz. 18:00, w Synagodze w Buku, na ul.
Mury 5.

W wyniku otrzymatia dotacji mniejszej niz wnioskowana, odbyło się mniej spektakli i
warsżatów niz planowane we wniosku, a więc iliczba uczestników wydarzen była mniejsza
niżzaĘadana we wniosku. Jednak reallzacjazadaniaprzyczyniła się w bardzo dużym stopniu
do osiągnięciajego głównego celu, który brzmiń:,,Kiedy będę duży" to kulturalno-edukacyjny
projekt, składający się z warsńŃów i spektakli, mający na celu podkreślenie wagi
upowszechniania kultury wśród dzięci i młodzieĘ, a tŃże celów szczegółov,rych, które
zapt ezentowane zo staĘ powyżej .

,,MOZAIKA" podczas POZNANSKICH Dl{I RODZINY

23 maja,,26 maja,,8 czerwca 2019 r.

OPIS ZADANIA
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu nav,ydaruenia integruj ące rodziny i chcąc wpisać się
w bardzo ważnąinicjatywę Miasta Poznutia,jaką są Poznńskie Dni Rodziny, Fundacja Barak
Kultury zorganizowałaprezentację spektaklu "Przygody Mamy Mu i Pana'Wrony", warsztaĘ
dla rodzin pt. "Budowanie i huśtanie zMamąMu" oraz warsńaĘ interkulturowe dla rodzin pt.
"Mozaika". Wszystkie wspomniane propozycje przycrynlły się do integracji
międzypokolćniowej, ldóra przyświeca Poznańskim Dniom Rodziny. Uczestnicząc w nich
kuZdy - maluchy, młodzież, rodzice, dziadkowie - znajdyrlvali atrakcyjne treści, które
pobudzają do refleksji, a co najważniejsze wszyscy razem spędzili czas, bawiąc się i ucząc.
Propozycje fundacji Łączyły zabawę i edukację, poruszyły w dowcipny i naturalny sposób
istotne kwestie, które rodzice i dziadkowie nie zawszęwrcdząjak wyjaśnić dzieciom. Spektakl
i warsńaĘ były doskonaŁą okazją do stworzenta przestrzeni służącej konsolidacji rodztn oraz
pobudzenia energii, która może zaowocować w przyszłości częstszym wspólnym
uczestnictwem w różnego rodzajuv,rydatzeniach kulturalnych, ańystycznych i edukacyjnych.
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OSIĄGNIĘTY CBL
Na spektakl "Przygody Mamy Mu i Pana Wrony" zaprosiliśmy dzieci wIaz z rodzicarni, aby
doszło do teatralnego spotkanta z fantastycztymi postaciami Mamą Mu i Panem Wroną -
bohaterami znakomitych ksiązek Jujji Wieslander i Tomasa Wieslandera, "Przygody Mamy Mu
i Pana Wrony" stanowiły spotkanie z nietypową krową Mamą Mu, która podpatĘe zńavry
dzieci i chce się bawió tak jak one, podczas gdy jej marudny przyjaciel Pan Wrona stara się
wybić jej to z gŁovny. Cel został osiągnięty: dzieci poznaĘ postaci o skrajnie rożnych
charakterach, na ptryWadzie ktorych naucryły się, że ptzyjaźfijest możliwa pomimo rożnic
oraz, że warto d{zyć do realizacji marzen na przekór przeciwnościom. Ponadto dzięci
przekonały się, żebatdzo zńawny i dowcipny sposób możnaprzedstawió ciekawe ipouczające
treści. Spektakl, dzięki wspólnemu uczestnictwu w nim dzieci i rodziców, mógł stać się
podstawą do dalszych wspólnych rozmów rodzinnych na tematy poruszone w sztuce teatralnej.
Było to vłydarzanie integĄące rodziny.
Po spektaklu odbyły się rodzinne warsńaty ,,Budowanie i huśtanie z Mamą Mu". Podczas
warsźatów czytalo, huśtano się i odnajdywano sposoby na nudę wnaz z Mamą Mu, a nad
głowami pokrakiwał uczestnikom Pan Wrona. Zainspirowane pomysłowością Mamy Mu
dzieci, wspólnie z rodzicarti, konstruowały za pomocą kartek, kredek i kolorowych pasków
papieru nietypowe domki nadrzewach. Cel został osiągnię§: warsńaĘ rozwinęły kreaĘwność
i zdolności plastyczno-manualne dzieci. Ponadto warsńaty dały rodzicom i dzieciom
możliwośó wspólnego spędzenia czasv, wspólnej zńav,ry, na którą naco dzieńnvykle brakuje
czasu. Było to wydarzenie integrujące rodziny.
Podczas warsźatów interkulturolvych ,,Mozaika" Hacen Sahraoui zaprezentowń różnicę
między modą afrykńską i europejską. Garnitur i szal zostały zestawione z dzelńą i turbanem
nie tylko w kontekście praktyczności, ale takżę symbolicznęgo znaczenia ubioru. Ponadto,
zatówno młodsi jak i starsi uczestnicy warsźatów dowiedzieli się, jak zawiązac turban i żę w
gorącym klimacie sżuka ta możę uratować Ęcie. Było też o dbałości o urodę i zdrowie.
Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego obce, pochodzące z innego kontynentu kosmetyki
naturalne i środki higieny, jak czame mydło, aTgan i patyk do zębów, staja się coraz
popularniejsże w Europie. WarsztaĘ wzbogaclła prezentacja przediniotów codziennego
użytku, popularnych na Bliskim Wschodzię i w niektórych częściach Afryki. Nie obyło się też
bez dyskusjizuczestnikami o emigracji, jejtwarzach,rodzajachotazlękach, które emigranci
wzbudzają. Cel został osiągnięty: warsńaty przyczyniły się do integracji międzypokoleniowej
i rodzinnej, uczestniczylt w nich dziadkowie, wnukowie, rodzice i dzieci. Ponadto warsztaty
odpowiadały na zapotrzebowanie na budowanie i wzmacnianie postaw tolerancji i otwartości
wobec odmienności kulturowej oraz pobudzarie potrzeb kulturalnychprzez uczestnictwo w
nowatorskich i wzbudzĄących zainteresowanie formach artystycznych i edukacyjnych.
Miejsce realizacjt: FundacjaBarakKultury, al. Marcinkowskiego 21,6I-745Poznan.

,,NovA OD NOVA,,

13 czerwca - 28 listopad,a20"1,9 r.

PRoGRAM

Cykl ,,Kino od Nova"
1 9 września 2019, godz. 19:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21
Projekcja filmu ,,Miłość bezwarunko\tr/a", w ręż, Rafała Łysaka
Spotkanie zreĘserem Rafałem Łysakiem po projekcji filmu
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Cykl ,,DKF Od Nova"
13 częrwcaz}I9, godz, 18:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21
Projekcja filmu,,Babcia Gandzia",w reż. Jerome Enrico
Po projekcji dyskusja prowadzonaprzezBartosza Zurawieckiego, krytyka filmowego

1i września2019, godz. 18:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21
Projekcja filmu,,Młodość Astrid", w ręż Pernille Fischer Christensen
Po projekcji dyskusja prowadzonaprzęzBartosza Zurawieckiego, krytyka filmowego

25 v,lrzęśnia2019, godz. 19:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21
Projekcja filmu ,,Mężcąrzna imieniem Ove", w reż. Hannesa Holma
Po projekcji dyskusja prowadzonaprzezBartosza Zurawieckiego, krytyka filmowego

Cykl ,,Mistrzowie Od Nova"
I0 pńdziemlkaZ}I9, godz. 19:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

,,EWA KURYLUK. Od SYGNAŁOW do FELIINIEGO nażołtymtle" - spotkanie zBwą
Kuryluk
Prowadzenie spotkania: Maciej Kij ko, kulturoznawca

28 listopada2019, godz. 18:00
Ęundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

,,JEDNO ZDANIE NIE WYSTARCZY..." - spotkanie autorskie zTadelszem Sobolewskim
Prowadzenie spotkania: Bartosz Żurawiecki, krytyk filmowy

Cykl,,Wykłady polifo nicztle"
PoDRoZ
11 lipca 2019, godz. 18:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

,,Armenia dla początkujących" - wykład polifoniczny dra hab, KrzysńofaFedorowicza

25 ltpca 2019, godz. 1 9:00
Fundacja Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

,§asreddin i jt' - spektakl Hacena Sahraoui

CIAŁo
3 pażdzierntka})79, godz. 18:00
Fundacja Barak Kultury, al, Marcinkowskiego 2i
,,Tńuaż i ciało w sżuce współczesnej" - wykład polifoniczny prof. UAM dra hab. Pawła
Leszkowicza i prezentacja tatuowaniana złwo.

OPISY WYDARZEŃ
Cykl ,,Kino od Nova"
Cykl poświęcony jest prezentacji najwybitniejszych reżyserów młodego pokolenia. W tej jego
odsłonie przedstawiony został jeden film i jedno spotkanie z jego rezyserem.

- Projekcja filmu ,,Miłośó bezwarunko,wa", w ręż. Rafała Łysaka.
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Film dokumentalny opowiada o relacji babci i wnuka. Babcia wychowuje go od najmłodszych
lat, jest on dla niĄ nĄwńniejszą osobą. Osiemdziesięcioletnia kobieta, ultra religijna,
dowiaduje się, że jej dwudziestokilkuletni wnuk jest gejem. KieĄąc się zasadami religijnej
moralności nie moze się pogodzió zĘm faktem. A jednocześnie nadal bardzo kocha wnuka,
martwi się o jego przysńość, stara się pomagaó. I do końca nie ustaje w wysiłkach, żeby znalęźć
młodzieńcowt dziewcąlnę. Nie jest w stanie wyobrazic sobie innej przyszłości dla niego jak
związek, apóźniĄ małzeństwo z kobietą. Film jest autobiografi,czną opowieścią jego reĄsera
i scenarzysty, Rafała Łysaka. Poruszając niezwykle ważnę kwestie, film jest też ciepły,
miejscami wzruszający, nie jest zadnym manifestem, nie jest dziełem walczącym. a jednak
ponrsza ipobudza do głębokiej refleksji nad tytułową miłością.

- Spotkanie zreĘsercm Rafałem Łysakiem po projekcji filmu. Poprowadził je kryĘk filmowy,
Bartosz Żutawiecki.

Cykl ,,DKF Od Nova"
'W okresie, gdy funkcjonował w Poznaniu klub studencki ,,Od Nowa", do którego nawiryuje
projekt "Nova Od Nova", dużą popularnością cieszyły się Dyskusyjne Kluby Filmowe, Dawały
możliwość obejrzenia filmów, które nie były dostępne w oficjalnej dystrybucji, a także
dyskutowania na ich tęmat. W czasach Polski Ludowej tworryĘ środowiska, w których możma
było w miarę swobodnie jak na tamte warunki v,ryrażaó swoje poglądy. Choć DKF-y dzińają
do dzisiaj, czas ich świetności jvż min$. Dostępność filmów, dzięki internetowi, sieciom
kinowym, mobilnym urządzeniom, zwiększyła się niewyobrńaInte. Cykl ,,DKF Od Nova" ma
na celu przypomnienie tradycji klubów dyskusyjnych, gdy projekcja filmu stawała się
fundamentem burzliwych niekiedy dyskusji i intelektualnego wrzenia. W cyklu
ząptezentowane zostały trzy filmy, które połączy temat przewodni - Ęcie seniorów. Cykl
adresowany był głównie do seniorów i młodzieĘ, aby zintegrować te dwie grupy wiekowe
otaz umożliwić im wymianę myśli. W kinematografii przemljanie i starość, oraz problemy z
nimt zwtryane, ptzedstawiane są w rózny sposób, czasem zńaczając o patos i egzaltację,
czasem o frywolność i zbyt daleko posuniętą lekkość. Tymrazem organizńot:ry postanowili
skupić się na filmach ujmujących te kwestie humorys§cznię i dowcipnie, nie rezygnując z
refleksji.
Pojawiły się następujące filmy:
- "Babcia Gandzia", reż. Ićróme Enrico, film o zgorzkłiałej i pokłóconej z caĘm światem
staruszki, w której ręce trafia nieoczekiwante paczka z haszyszem. Kobieta postanawia
skorzystać z mozliwości zarobku.
- "Mężczyzna imieniem Ove", ręż.Hannęs Holm, film o stetryczałym sześćdziesięciolatku nie
mogącym pogodzić się ze śmiercią żony. Pojawienie się nowych sąsiadów wywraca jego świat
do góry nogami.
- "Młodość Astrid", reź, Pernille Fischer Christensen, film o Astrid Lindgren, którąznamy jako
starszą panią, autorkę fenomenalnych ksiąźek dla dzieci (choćby "Dzieci z Bullerbyn" czy
"Pippi Pończoszanka"). Pisarka cofa się pamięcią do lat młodości - wspomina jak za zgodą
rodziców zaczęŁapracowaó w lokalnej gazecie, apr7ry okaĄiuwikłała się w romans z wiele od
niej starszy m przeŁo żony m.
Po filmach widzowie zaproszeni zostali do dyskusji na temat obejrzanych obrazów. Dyskusje
prow adz|Ł krytyk fi lmowy, B artosz Zurawiecki.

Cykl,,Wykłady polifonilznę"
Wykłady polifoniczne to autorska formuła spotkań Fundacji Barak Kultury, na którą składają
się krótkie wykłady populamonaukowe i prezentacje artystyczne (projekcje filmowe i
zdjęciowe, pokary teattalne, koncerty itp.) połączone tematem (np. PodróZ, Śmieró, Ciało).



Zńożeniem Wykładów polifonicznych jest wzajemne przenikanie się wątków, polemicznych
opinii i ńżnych form wypowrcdzi, które zebrane razem tworzą wielogłosową całośó. Tym
razemzaptoszony został naukowiec z Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaoTzaktor, artysta
sceniczny.

PoDRoZ

- "Nasreddin i ja" - spektakl.
Hacen Sahraoui urodził się we Francji w rodzinie algierskich emigrantów. 'Wychował się w
dwóch kulturach, posługując się dwoma językamt: francuskim i arabskim. A później
zamięszkał w Polsce i tauczył się komunikować w języku polskim i próbował ztozumieć
kulturę Polaków. Z tej krzyżówki trzech kultur, trzech języków nodzlł się pomysł, ńy
opowiedziec o ważnej dla świata Orientu postaci HodĘ Nasreddina, mityczneeo filozofa,
mędrca, o którym krążą nięzltczonę opowieści, anegdoty. Dlaczego właśnie o nim? Góyż
opowieści o Nasreddinie, jego przygodach. przypowiastkach, które wygłaszń, dowcipie,
umiejętności saĘrycznego przedstawiania zjawisk świata, mają charakter uniwersalny, mogą
byó zrozumiane przez przedstawicielt różnych kultur. Nie wiadomo, czy Nasreddin istniał
naprawdę, jednak opowieści o nim znanę są już od XIII w. zarówno wśród muzułmanów świata
arabskiego, jak i na Bałkanach. Można się z nich wiele nalczyć i zrozumtęć różnorodność,
wieloaspektowo ść i niej ednozn aczno śc otaczaj ące go nas świata.

- "Armenia dla początkujących"
Diaspora ormiańska w Polsce odgrywała i odgrywa nadal bardzo istotną rolę w przestrzent
społecznej i kulturowej. Wielu wybitnych Polaków, artystów, wynalazców, kompozytorów
miało ormińskie korzenie. Armenia, tch ojczyzna, nadal pozostaje krajem egzotycznym,
nieznanym. daleki, na poły azjatyckim, na poĘ europejskim. W czasie wykładu polifonicznego
Krrysńofa Fedorowicza przedstawione zostńy ciekawostkt z jego podróĘ do ojczyzny
chaczkarów, najwuizttiejsze zabytki Hajastanu, ludzie, historia i współczesny jego obraz.
Wykład polifoniczny wzbogacony został materiałem audiowizualnym. Dr hab. Krzysztof
Fędorowicz jest politologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Wielokrotnie odwiedził Kaukaz Południowy, w tym Armenię. Jest autorem
pierwszej w Polsce ksiązki poświęconej transformacji ustrojowej w Armenii po 1991 roku
(,,Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 199I-2016") oraz innych ksiąek o Rosji,
Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, atakżebatdzo wielu artykułów, w tym doĘczących Kaukazu
Południowego i Armenii.

CIAŁo

,,Tatuaż i ciało w sztuce współczesnej" - wykład polifoniczny prof, UAM dra hab. Pawła
Leszkowic za i prezentacj a tatuowania na złwo
Paweł Leszkowicz - dr hab. prof. UAM, studiował kulturozrrawstwo, historię sztuki, gender
studies na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Courtauld Institute of Art w
Londynie i New School University w Nowym Jorku. W 2000 r. obronił doktorat "Helen
Chadwick. Ikonografia podmiotowości" w Instytucie Historii Sźuki UAM. Jako kurator
współpracował m.in. z: CSW Łaźnta w Gdńsku, Muzeum Narodowym w Warszawie, Galerią
Labirynt w Lublinie, Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, University of Brighton. W czasię
wykładu poruszone zostały rómorodne wątki związute z historią tatuaza: tatuaż więzienny,
łagrowy, tatuażw sżuce współczesnej i recepcjatatuaĘ w przestrzeni publicznej. Wykładowi
towarzyszyło tatuowanie na Ęwo. Ańysta tatuator naniósł na rękę modelki tatuaz, co mogli
obserwowaó uczestnicy wykładu. Tatuowanie odbywało się na scenie, a na duĄm ekranie
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widoczne było zbliZenie warsżatu tatuatorskiego, śledzi c możnabyło kolejne etapy nanoszęnia
tatutzu.

Cykl ,,Mistrzowie od Nova"

W cyklu Ęm zorganizowane zostaĘ dwa spotkania z wybitnymi artystami i pisarzami.

- Spotkanie z Ewą Kuryluk, historyczką sźuki, malarką, rysowniczką, poetką, pisarką i
eseistką. Ewa Kuryluk opowiedziała o swojej najnowszej książce ,,Feluni", zamykĄącej
trylogię rodzinną. Podczas spotkania omówione zostały również "żołtę instalacje" artystki.
Ponadto poruszone zostŃy równiez kwestie natury fiIozoftcznej, dotyczące sźuki, od tych z
pozoru prostych - czy sźuka możę rzeczywiście mieć charakter uniwersalny, czy zawszę
interpretowana jest przęz pryzmat kontekstu swego powstawania, do bardziej
skomplikowanych. Artystka opowiedziałarównież o swoim ojcu otaz czasopiśmie "SygnaĘr",
którego był redaktorem.

- ,,JEDNO ZDANIE NIE WYSTARCZY..." - spotkanie autorskie zTadeuszem Sobolewskim.
TymrazemTadeusz Sobolewski, ceniony krytyk filmowy, dziewtlkarz. eseista, wystąpił przede
wszystkim w roli autora ksiązki ,,Dziennik. Jeszcze jedno zdanie". Tadeusz Sobolewski
podszedł do swoich wspomnień iście filmowo, Zatrzymane w kadrach dziennika wspomnienia
zmontował jak montuje się klatki filmu. W ,,Dzienniku" pojawiają się opisy wybitnych postaci
polskiej i nie tylko kinematografii, inspiracje, relacje ztnnymiludźmi,wątki związanezĘciem
politycznym i społecznym, osobiste, przeczytane ksiązki, odwiedzone festiwale, refleksje
fi\ozoftczne i mnóstwo innych motywów. Wszystkie elementy tej układanki spaja mądrość
autora, spojrzenie intelektualisty i pasjonata, ale także fiIozoftczny dystans człowieka, który
zdaje sobie sprawę, że stwięrdzenie ,,tempus fugit..." nie jest tylko sentencją. Spotkanie nie
miało, co oczywiste, słuĄć opowiedzeniu o zawartości dzienników, i tak się nie stało.
Uczestnicy usłyszeli wiele interesujących anegdot, które byŁy ruczej ftlozoftcznymi
prąlpowiastkami, ale takżę dowcipnych refleksji o czasach minionych, ale niezapomnianych.
Spotkanie z Tadelszem Sobolewskim poprowadził Bartosz Żurawiecki, również krytyk
filmowy.

REALIZACJA CELÓW
Osiągnięto następujące cele:
- poplawa jakoŚci przestrzeni lokalnej poptzez dziŃania integrujące społeczność lokalną i
wzbogacĄące Ęcie kulturalne centrum Poznartiapoprzez zorganizowanie projekcji filmów w
cyklu "DKF Od Nova", projekcji filmu i spotkania zreĘserem w cyklu "Kino Od Nova",
spotkań z wybitnymi twórcami kultury w cyklu "Mistrzowie Od Nova", wykładów w cyklu
" Wykłady polifoniczne " ;

- popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania poprzez zorganizowanie wszystkich
wydaveńprojektu, nawiązĄących do tradycji legendarnego klubu studenckiego "Od Nowa";
- wzbogacanie Ęcia kulturalnego Poznanta poprzez działania arĘsĘczne poptzez
zorgańzowanie m.in. spektaklu "Nasręddin i ja" w cyklu "Wykłady polifoniczne";
- promowanie Poznania jako miasta w sposób nowoczesny prezentującego swoją historię
poprzez zorganizowanie v,lydarzeń nawiązujących do tradycji poznańskiego klubu
studenckiego "Od Nowa";
- przeprowadzenię spotkań, wykładów, spektakli, pokazów filmowych, które umożliwią
prrywołutie ciekawego wątku historii kultury miasta - istnienia klubu ,,Od Nowa", a także
ukazanie współczesnego oblicza kultury akademickiej popruez zorgartizowanie m.in.
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wykładów przedstawicieltpoznańskiego środowiska akademickiego w ramach cyklu "Wykłady
polifoniczne";
- zaangtzowanie poznańskich naukowców, intelektualistów, aĄstów, działaczy kultury
poprzez zorgarizowanie wszystkich wydarzeń proj ektu;
- aktywizacja odbiorców fęstiwalu z rożnych grup wiekowych i rożnych środowisk popTzęz
zor garizowanie wszystkich wydarzeń proj ektu;
- pobudzanie potrzeb kulturalnych poptzez zaproszeńe do uczestnictwa w innowacyjnych i
wńudzĄących zainteresowanie formach kulturalnych i artystycznych poptzez
zaproponowanie bogatego pfogramu vnydarzeń: projekcji filmów, spotkń z wybitnymi
twórcami, spektaklu, wykładów polifonicmych;
- współpraca wielu ośrodkóWinstytucji poprzęznawiązanle współpracy zprzedstawicielami i
jednostkami m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
- budowanie świadomego społeczeństwapoptzez organizowanie wydarzeńprzypominających
o historii kultury miasta, atakżęukazląących współczesne jej oblicze - wszystkie wydarzenia
projektu;
- stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany myśli, poglądów poplzęzzotganizowanie
m.in. spotkań dyskusyjnych po projekcjach filmów, spotkń z wybitnymi twórcami kultury,
wykładów polifonicznych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Osiągnięto następuj ące r ezultaty ;

1. W cyklu ,,Kino Od Nova", zorganizowanie projekcji filmu ,,Miłość bezwarunkowa", w
reĄserii Rafała Łysaka, a także spotkania z rcĘserem. Film ukazuje ntemvylłą wtęź autora
dokumentu z jego babcią, głęboko zaangażowaną w religię. Na przeszkodzie ich relacji staje
homosęksualizm Rafała, zktorym kobieta nie może się pogodzić. Wierzy w to, że jedynie
znalęzienie partnerki t założente rodziny da mu szczęście.WztuszĄąca historia dwojga bardzo
bliskich sobie osób, pomiędzy którymi pojawia się bariera, pokazuje jak wielka jest miłość i
jak wiele możę ptzezv,,ycięĘć. Emocje, które towarzyszą starszej pani balansują między
głęboką rozpaczą, wyparciem i tytułowąmiłościąbezwaruŃową. Film zdobył wiele nagród na
festiwalach iprzeglądach filmowych. Skłonił widzów do interesującej dyskusji po projekcji. W
czasię spotkania z reżyserem, prowadzonego ptzęz Barlosza Zurawieckiego, krytyka
filmowego, padły pytania dotyczące nie tylko okoliczności powstania filmu, szczegółow
technicznych jego produkcji, ale takżę o kwestie toźsamości, odmienności, sposobów na
funkcjonowanie w świecie, które wybierują osoby zaliczal.te do mniejszości, nie §lko
seksualnych.Liczbauczestników: 45 osób. Sposób zmterzenia: lista rezerwacjinawydaruenie,
dokumenta cja zdj ęciowa.
2, Zorganizowanie projekcji trzech filmów w ramach cyklu ,,DKF Od Nova": "Babcia
Gandzia", w rcL Jerome Enrico, "Mężcryzna imieniem Ove", w reż. Hannesa Holma,
"Młodośó Astrid", w reż Pernille Fischer Christensen oraz dyskusji z uczestnictwem widzów
po projekcjaqh. Wątkiem łączącym filmy była temaĘka senioralna, ujęta w bardzo ńżnych
kontekstach i przedstawiona w rożnych narracjach. Liczba uczestników: 90. Sposób
zmier zenia: li sty r ezerw aĄi na wy dar zeni a. D okum entacj a zdj ę c i owa,
3. Zotganizowanie trzech wykładów w cyklu,,Wykłady polifoniczne". Dwa wykłady w bloku
pt. "Podróż"; ,,Armenia dla początkujących" - wykład polifoniczny dra hab. Krrysńofa
Fędorowicza", "Nasreddin i ja" - spektakl i pogadankaHacena Sahraoui. Obydwa wykłady
polifoniczne zaptezentowały odległe kraje i mńo znarte kultury, uczul'Ąąc uczestników na
róznorodnośó świata, kultur, tradycji, historii poszczególnych regionów, a co za Ęm tdzie
wielość ujęó różnych aspektów tego świata. Kńda kultura wypracowała inny, ani lepszy, ani
gorszy, po prostu inny sposób mówienia o otaczającym świecie. Wypracowała własny kod i
narrącję, poptzez które komunikowała spostrzeżenia, doświadczenia, refleksje. Dialog
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międzykulturowy, poznawanie innych krajów i kultur pomaga pozbyć się wartościowania i
oceniania, pozwala zrozumieć, że odmienność w widzeniu świata może być fascynująca i
pouczająca.
"Armenia dla początkujących". Diaspora ormiańska w Polsce odgrywała i odgrywa nadal
bardzo istotną rolę w przestrzent społecznej i kulturowej. Wielu wybitnych Polaków, artystów,
Wnalazców, kompozytorów miało ormiańskie korzenie. Armenia, ich ojczyzna, nadal
pozostaje krajem egzotycznym, nieznartym, daleki, na poły azjaĘckim, na poły europejskim.
Choć corazwięcej turystów z Polski dociera do niego, nie cieszy się taką popularnością jak np.
granicząca z nią Gruzja. A jest warta zainteresowania. W czasie wykładu polifonicznego
Ktrysńofa Fedorowicza przedstawione zostały ciekawostki z podróĘ do ojczyzny
chaczkarow, najważntĄsze zńytki Hajastanu, ludzie, historia i współczesny jego obraz.
Wykład polifoniczny wzbogacony zostń materiałem audiowizualnym. Liczbauczestników: 50
osób. Sposób zmierzęnia: lista rezerwacjinawydatzenie, dokumentacja zdjęciowa.
"Nasreddin i ja". Hacen Sahraoui urodzlł się we Francji w rodzinie algierskich emigrantów.
Wychował się w dwóch kulturach, posługując się dwoma językami: francuskim i arabskim.
Jego rodzice są niepiśmienni, rodzimej kultury t zasad postępowania w zyciu uczyli go
opowiadając zabavłne i pouczające ptzygody Nasreddina Hodji, miĘcznego mędrca
muzułmńskiego, który rozwiąrtłJę absurdalne problemy naszego świata. Nasreddin pokazuje
l uczy odmiennej arabskiej kultury. Znany jest w cŃym muzułmńskim świecie. Jest
aroganckim bluźntercą.Ludzie mówią o nim, że jest równocześnie wariatem i mędrcem, idiotą
i filozofem. Jest bohaterem niezliczonych legend i opowiadań często śmiesznych i
sarkastycznych. Spektakl i pogadanka ukazały inne niz powszechnię znane oblicze orientu.
Ltczba uczestników: 35 osób. Sposób zmierzenia: lista rezerwacji na wydarzenie.
Jeden wykład w bloku pt. "Ciało". Wykład ,,Tatuń i ciało w sżuce współczesnej" wygłosił
prof. UAM dra hń. Paweł Leszkowicz, TemŃęm wykładu było wykorzystanie tatuowania
ciała ptzez ańystów współczesny ch z rożnych kręgów kulturowych i geografi cznych. Wykład
poświęcono m.in. sźuce najnowszej, problematykatazostała jednak ujęta także w kontekście
historycznym, związanym z historiątatuńu i jego ńżnymi kulturowymi znaczęniarrtl TŃuaż
stał się dzisiaj masowym sposobem dekorowania męskiego i kobiecego cińa, modą i rytuałem,
banałem. Kosmetycznym biznesem. Wciąż jednak fascynuje i wzbudza emocje. Istnieje
przekonanie, iż jego posiadanie jest erotycznie stymulujące, gtaniczne. PawŁa Leszkowicza
zainteresowała refleksja nad przeĘciem seksualności tatu{zu, alę takżę ta druga strona,
7vvlązana z tŃlowartiem jako ponizeniem i karą, jako obrzydzeniem. Dzięki przewrotnym
dziełom sźuki będą mogli spojrzeć natatuaże inaczej i zastanowić się nad psychologicznymi
egzystencjalnym momentem, w którym powstały. Wykładowi towarzyszył pokaz tatuowania
na Ąwo. Profesjonalny twórca tatuaż; wykonał tatuń na ręce modelki, a proces jego
powstawaniamogł być obserwowany na duzym ekranie oIazna scenie, na której odbywało się
tatuowanie . Liczba uczestników: 25 osób. Sposob zmit.rzenia: lista rezerwacji nawydarzenie,
dokumentacj a zdj ęciowa.
4. Zorganzowanie dwóch spotkań w cyklu "Mistrzowie Od Nova".
"EWA KURYLUK. Od SYGNAŁOW do FELIINIEGO na żóĘm tle". Spotkanie zEwą
Kuryluk, światowej sławy artystką, malarką i pisarką, poświęcone było głównie dwóm waznym
dziełom artystki. Pierwszym z ntch była wydana w zeszŁym roku ksiązka ,,Feluni", trzęcia
części trylogii rodzinnej, Ęmrazem opowiadająca o Piotrze, bracie autorki, nazywarIymprzęz
matkę Feluni od łacińskiego słowa felix - szczęśIivy, błogosławiony. Drugim - instalacjom
,,Moje żółtę lata", które poświęcone są wątkom osobistym i rodzinnym, przeplatanym
odwołaniami do tragtcznych momęntów dziejowych, takich jak Holokaust. Ponadto artystka
opowiedziała o dziejach znanego lwowskiego periodyku pt. ,,Sygnały", wydawanego od 1933
r. do 1939 r., którego zŃoĘcielem i redaktoTem naczęlnym był jej ojciec, Karol Kuryluk.
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Pomysł stworzenia pisma nodził się w środowisku Koła Polonistów na Uniwersytecie Jana
Kazlmierzawe Lwowie.Licńaaczestników: 35. Sposób zmięrzęnia: dokumentacja zdjęciowa.
,,JEDNO ZDANIE NIE WYSTARCZY..." - spotkanie autorskie zTadęttszem Sobolewskim.
Znają go wszyscy kinomani i wielbicięle twórczości Mirona Białoszewskiego. ZnaJą go w
ogóle wszyscy, bo kto nie oglądał programu ,,Kocham kino", który współtworzył i
współprowadziŁ z GraĘną Torbicką. Tym ruzemjednak Tadeusz Sobolewski, ceniony krytyk
filmowy, dzięnńkarz. eseista, wystąpił przede wszystkim w roli autora ksiązki ,,Dziennik.
Ieszcze jedno zdanie", W jednym z wywiadów jej dotyczących na pytanie ,,co to znaczy, że
dziennik pozwala odwrócić bieg czasu" odpowiedziaŁ: ,,Życie wtedy nabiera sensu, kiedy
spojrzymy na nie z dystansu. Prowadziłem dziennik od zawsze, ale nie były to in§mne notatki,
tylko scenki, dialogi, opisy, cytaty,tworzące rodzaj kolazu, Praca nadtą ksiązką polegała na
wyborze i montazu fragmentów ańeriycznego dziennika". Tadeusz Sobolewski podszedł więc
do swoich wspomnień iście filmowo. Zatrrymane w kadrach dziennika wspomnienia
zmontował jak montuje się klatki filmu. W,,Dzienniku" pojawiają się opisy wybitnych postaci
polskiej i nie tylko kinematografii, inspiracje, relacje z innymi ludźrń, wątki rwiryane zĘciem
politycznym i społeczrrym, osobiste, przeczytane książki, odwiedzone festiwale, refleksje
f1,Iozoftczne i mnóstwo innych motywów. Wszystkie elementy tej układanki spaja mądrość
autora, spojrzenie intelektualisty i pasjonata, ale także fiozoftczny dystans człowieka, który
zdaje sobie sprawę, ze stwierdzenie ,,tempus fugit.,." nie jest tylko sentencją. Spotkańę z
Tadeuszem Sobolewskim poprow adził B artosz Żurawiecki., równi eż Wtyk fi lmowy. Liczba
uczestników: 15 osób. Sposób zmtęrzęnia: dokumentacja zdjęciowa.

,,TRZECIE ŚWIĘTO,,

OPIS WYDARZEŃ
- Wystawa ,,Historie spod mundurów". Wśród elementów wystawy znalazĘ się manekiny
poubierane w repliki powstńczych mundurow. Pr4l kolejnych stanowiskach ekspozycji
zapoznaó można się było z historią powstania opowiedzianą z punktu widzenia kobiet - matek,
zon, sióstr, córek. Gdy mężczllżni walczylt z bronią w ręku, kobiety dbńy o dzieci,
przygotowywały posiłki, prały bieliznę, czyściŁy i cerowały mundury mężów, synów i ojców,
roznosiły ulotki, pracowały jako łączniczki, telegrafistki i sanitariuszki, pielęgniarki w
szpitalach, organizatorki szpitali i kuchni polowych. Zdarzńo się także, że kobiety vlł,ączńy się
w walkę zbrojną. Ekspona§ zostńy tak dobrane, aby unaocznió funkcje, jakie spełniĄ kobieĘ
w czasie powstania. W ten sposób wystawa przypomniała o ogromnej roli kobiet w powstaniu
wielkopolskim. Nie jest przesadą stwierdzenie, że bez nich losy zry\\rrl Polaków mogłoby
potoczyó się inaczej. Jednak ich historie zuzNvyczal pozostĄą w cieniu. Mimo pojawiających
się od czasu do czasu publikacji, są one zapomniane. Wystawaprzypomnińa część wątków
zvviązanych z ogromnym zf,7aazęniem dziŃń kobiet w powstaniu wielkopolskim. Wystawa
trwała siedem dni.

- Projekcja dziesięciu najlepszych krótkich filmów o powstaniu wielkopolskim, które wzięĘ
udział w konkursie ,§ie zmarmjmy szansy, tej", organizowanym w 2018 r. przez,,Głos
Wielkopolski" wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, pod patronatem marszńka
Województwa Wielkopolskiego. Wśród frlmów znalazły się te, które zdobyły trzy pierwsze
miejsca w konkursie - ,,Tutaj" Tymoteusza Górskiego, ,,Terabity wolności" Krzysńofa
Michaluka, ,,Zdobycze Powstańców Wielkopolskich" Przemysława Biernackiego i Bartosza
Borowiaka. Projekcje uprzystępniły interesujące, nowatorskie wizje upamiętnienia powstania
wielkopolskiego. Dńy także uczestnikom możliwość podjęcia dyskusji na temat współczesnej
recepcji historycznego wydarzenia, którego wagi dla dziejów Polski nie moźna przecenió. W
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Poznaniu projekcja filmów towarzyszyła wystawie "Historie spod mrrndurów". W Czarnkowie
odbyła się projekcja i spotkanie, podczas którego zaprezeriowane i omówione zostaĘ
wszystkie filmy.

REALIZACJA CELÓW
Osiągnięto następuj ące cele :

- Upamiętnienie waznych wydarzeń historycznych związanych z powstaniem wielkopolskim
w Wielkopolsce poprzez zorganizowanie projektu ,,Ttzecie święto".
- Zaangażowanie wielu uczestników: od świadomych uczestników wydarzeń, po
przypadkowych przechodniów i uzytkowników internetu.
- Budowanie świadomości historycrnel t obywatelskiej młodej części społeczeństwapoptzez
zor ganizowanie wystawy,,Historie spod mundurów", proj ekcj i filmów.
- Rozwijanie potencjału kulturowego uczestników wydarzeft poprzez udziń w
nie standardo wy ch dziŃantach.
- Promowanie Województwa Wielkopolskiego jako regionu pattzącego w sposób nowoczesny
na swoją historię.
- Podniesienie kompetencji społecznych oraz kulturowych poprzez udziaŁ w interaktywnych
wydarzeniach.
- Zaangużowanie lokalnych społeczności oraz odbiorców z rożnych grup wiekołvych dzięki
rea|izacji projektu w róznych miastach Wielkopolski oraz dzięki dostosowaniu programu do
potrzeb rożnych grup wiekolvych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
O siągnięto następuj ące r ezultaty ;

I. Zorganizowanie wystawy pt. ,,Historie spod mundurów" w siedzibie Baraku Kultury, na aI.
Marcinkowskiego 21. Wystawa zaptezentowała powstanie wielkopolskie z punktu widzenia
kobiet, zon, matek, córek, które swoją pracą, przygotowywaniem posiłków, jako sanitariuszki,
praniem zołnierskiej bieltzny, czyszczeniem mundurów i innymi działaniami wspieraĘ
powstańców,walcząc na,,drugiej linii". Liczba uczestników:600 osób. Sposób zmierzenia;
szacunkowe określenie Itczby odwiedzających oraz oglądających elementy wystawy
przechodniów.
2. Zorgantzowanie projekcji dziesięciu najlepszych krótkich frlmów o powstaniu
wielkopolskim, które wzięły udział w konkursie ,§ie zmarnujmy szansy, tej". 30 listopada
2018 odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie, do którego zakwalifikowano 62
filmy w rómej formie nawiąĄące do historii powstania, W jury konkursu zasiadał prezes
Fundacji Barak Kultury, Przemysław Prasnowski. W projekcie ,,Ttzecie święto" przedstawiono
dziesięó filmów, które zdaniem jury ptezentowały najwyżsry poziom. Projekcje odbyły się w
Czamkowie i Poznann. Liczba uczestników: 350 osób. Sposób zmierzęnia: szacunkowe
określenie ltczby osób podane ptzez ośrodek, w którym zaprezentowane zostały fiImy oraz
szacunkowe Ókreślenie liczby osób, które obejrzały filmy podczas wystawy.

POKAZ MODY,,FASHION 60+,,
pt. ,TRZY POKOLENIA, JEDEN STYL,,

19 października Z,OZO r.

oPIs
Niecodzienny pokazmody,,Trzypokolenia, jeden styl" odbył się 19 pńdziernlkao godz.12,00
w Crystal Forum w Galęrii Posnania, jako wydarzenie towarrysząae jej ttzecim urodzinom.
Jako modele wystąpili w nim przedstawiciele trzech pokoleń: dzieci, osoby w średnim wieku
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oraz seniorry,ktorąl będą stanowili najliczniejszą grupę. Nad przebiegiem całego wydarzenla
czlwał reĘser, by nie odbiegało ono swoją formą od profesjonalnych pokazów mody
prezentowanych na światowych wybiegach, Udział w tak prestiźow;rm wydarzeniu miń daó
modelom, zńaszcza osobom starszym, możliwość poczucia wyjątkowości i bycia
docenionym. Seniorzy w róznych sytuacjach mogą czuć się pominięci, stanowią oni jednak
wńną część zatówno społeczeństwa, jak i konsumentów i zasługują na uznanie, W każdym
wieku mozna spełniać swoje marzeniai dĘyć do celów, których realizacjanie była mozliwa
wcześniej. Międzypokoleniowy charakter pokazu miał na celu zwiększyć integrację różnych
grup wiekowych. Każdy z modeli i modelek czuł się wyjątkowo i pięknie nięzależnie od wieku.
Profesjonaltzmu wydarzeniu nadało również prowadzenie go ptzez konferansjeta, mlzyka
grana na żrywo pruez Ą'a oraz specjalnie przygotowana scenografta zę świeżych kwiatów.
Występujących modeli wsparli modele-tanlęrze,ktorzy dodatkowo animowali pokaz, nadając
mu bardziej dynamiczną formę. Zwięiczęniem pokazu mody była otwarta sesja fotograftczna
z udziaŁem modelek i modeli pokazu mody. Crystal Forum to wyjątkowa przestrzeń na
pierwszym poziomie Posnanii, w której zlokalizowane są monumentalne szklane schody. Jest
to niepowtarualna designerska strefa stworzona specjalnie dla osób, które lubią robió zakupy w
butikach posiadających w swojej ofercie najlepsze marki oraz ubrartia i akcesońa najwyższej
jakości, zgodne z najnowszymi, świato}\rymi trendami. W przestrzeni tej odbywają się evenĘ,
wydarzenia kulturalne inajbardziej prestiżowe lmpręzy zpograricza rozrywki, mody i spor|u,
np. prezentacja drużyny Lecha czy pokazy mody. Scenariusz pokanl mody był zbudowany w
oparciu o charakterystykę modeli, ich temperament i moźliwości ruchowe. Głównym
założęntem formalnym była cyfua trzy - jak trzy pokolenia i ttzecie urodziny. Seniorzy, jako
głowy rodu, wychodzili na wybieg w różnych konfiguracj ach,tworząc indywidualne i grupowe
kreacje. Całośó mińa charakter rodzinny i wielopokoleniowy, twotząc klimat wspólnotowej
zabawy. Finał rozegrał się na szklanych schodach, gdzie uczestnicy pokazu pożegnali się z
widzamt, ostatni razprezenĄąc swoje kreacje, Głównym elemęntęm scenografii pokazubyła
scena i dobudowany do niej wybieg. Z dwóch stron wybiegu ustawiono kilka rzędow krzeseł.
Wybieg udekorowany był kwiatami, a w kulminacyjnych momentach zostały wykorzystane
dodatkowe elementy, takie jak baŃi mydlane i dym, które nadały obiektom scenograficznym
inny wymtar. Za sceną postawiona została wielka garderoba, w której uczestnicy pokazl
przygotowywali się do wyjścia na wybieg. Dodatkowym elementem scenografii była ścianka,
na której modele uczestntczący w pokazie zapozowali do sesji zdjęciowej. Przygotowanie
modeli do pokazu miało wielopoziomowy charakter:
- zajęcia ruchowe, czyli cwiczenia z choreografem, który pomógł wypracować naturalność i
styl poruszania się po wybiegu
- trening mentalny, czylt zajęcta z reżyserem, który wypracował charakterystykę postaci i
świadomośó prezentowania się w przestrzent
- warsńaty wizerunkowe, czyli praca ze s§listą, który wykreował wizerunek modeli poprzęz
ubiór, makijń oraz fryzurę t czllwał nad rea|izacją tych założeń podczas pokazu. Wszystkie
dzlńarlatowatzyszące pokazowi mody ,,Trzy pokolenia, jeden styl" odbyły się w terminie od
1 do 18 październtka. Składały się nanie:
Pokaz: Porady stylisty fryzur
V/ybór odpowiedniej fryzury to dylemat nie tylko kobiet. Nięzależnie od długości włosów,
nowe cięcie, kolor albo upięcie, może zupełnte zmięnić naszątwaru. Włosy są ozdobą, którą
obdatryła nas natura. Są one szczególnie delikatne i podatne na uszkodzenia czy zaniedbania.
Dlatego podstawą zdrowych i pięknych włosów jest ich codzienna pielęgnacja. Wskazówki na
temat tego, jak dobrać dla siebie odpowiednią fryzurę oraz jak dbać o włosy na co dzień
ucz e stnikom p okazu pt zekazał pro fe sj onalny styli sta fry zlr .

Pokaz: Porady stylisty dla seniorów
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W czasie spotkania w Galerii Posnania profesjonalna stylistka na prryl<ładzie kilku modeli
zaprezentowńa widzom, jak pr4rgotowaó stylizację niezobowiązującą i za pomocą
odpowiednich dodatków zamienió ją na wieczorową. Uczestnikom zapręzentowane zostańy
ogólne zasady, którymi powinni kierowaó się przy doborze garderoby oraz zostŃo im
przedstawionych kilka modowych trików.
Warsztaty występów publicmych i poruszania się po wybiegu dla seniorów
Podczas warsztatów w Galęrii Posnania uczestnicy nalczyli się, jak świadomie wspierać
rozwój własnej osobowości ruchowej oraz osobowości w relacji z ptzesttzenią publiczną.
Poprzez metody treningu teatralnego uczestnicy pracowali nadpozbyciem się napięć i blokad
w ciele. Warsztatybyly teżprŃĘczną formą przygotowania do kreacji własnej osobowości w
trakcie pokazu mody - modelowania ruchu na wybiegu, czy prezentacji na ściance zdjęciowej.
Uczestnicy warsztatów nauczyli się poruszania podczas wystąpień publicmych i wzmocnili
poczucie pewności siebie.
Moda łączy pokolenia * wykład
Czy możIivły jest międzypokoleniowy styl w modzie, który przeczy podzińom na generacje i
twotzy dialog mtędzy seniorami i młodymi ludźml? Maria Teresa Michałowska- Barłóg w
swoim v,ryl<ładzieprąlbliĘłahistorię mody od Coco Chanel, która zrewolucjonizowała damską
modę poprzez młodsze generacje projektantów ń do współczesnych kreatorów mody. Wykład
był bogato ilustrowany materiałami wizualnymiprezentĄącymi ikonografię zmieńających się
trendów. Maria Teresa Michałowska-Barłog - historyk sztuki, w latach 2005-2010 kierownik
Muzęum Sztuk Uzytkowych, Oddziahl Muzeum Narodowego w Poznaniu, długoletni kustosz
dziŃu Tkanin i Miniatur. Kuratorka wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Poznaniu iw
innych muzeachkrajowych. Autorka katalogów wystaw i katalogów zbiorów oraz arWkńów z
zakresu sztuki uzytkowej, kolekcjonerstwa, miniatury portretowej i scenografii teahalnej.
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