IV ZJAZD UCZESTNIKÓW AKADEMII PARTNERSTWA
Szkolenie pt. „Nowoczesny rozwój lokalny: czym powinny zajmować się współczesne
organizacje cz. II. Dziedzictwo kulturowe, animacja kulturalna, interpretacja
dziedzictwa, organizowanie wydarzeń angażujących społeczności”
WROCŁAW – BROCHÓW, NADODRZE, OŁBIN
10-11 czerwca 2022
Akademia Partnerstwa jest skierowana do lokalnych liderów/ek i aktywistów/ek działających na rzecz społeczności
związanych z sektorem pozarządowym. Uczestnicy/czki będą zdobywać wiedzę i kompetencje, przy wykorzystaniu
niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro.
Ważnymi elementami Akademii Partnerstwa są: interaktywność, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
organizacja zjazdów w różnych miejscach i kontekstach na terenie Polski, dostęp do wiedzy wypracowanej przez
międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii.
Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa PARTNERSTWO w przestrzeni działań obywatelskich.
PARTNERSTWO to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami. Empatia wobec drugiego człowieka, jego
poglądów i priorytetów. PARTNERSTWO to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To
wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody. Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy
cały świat. Potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia i wizji świata, w którym dobrostan ludzi osiąga się w poszanowaniu
środowiska i praw człowieka.

ORGANIZATOR:

PARTNERZY WYDARZENIA:

9.06.2022 (czwartek)
Zakwaterowanie uczestników/czek, rejestracja
Hotel Brochów, ul. Centralna 32, Wrocław, https://hotelbrochow.pl
19.30: kolacja w Restauracji Hotelu Brochów
10.06.2022 (piątek)
8.00-8.50

śniadanie w Hotelu Brochów

8.50-9.20

Przejście spacerem do miejsca szkolenia – siedziby Fundacji Spacer, 15 min., opcjonalnie 2 przystanki
Made in Brochów
autobusem 133

9.30-9.45

Przywitanie, wprowadzenie do Zjazdu
Słowo na powitanie od Gospodyni miejsca spotkania

Anna Woźniak-Lubaś, Nina Gałuszka
Fundusz Partnerstwa
Magdalena Młodzianowska-Chilmon
Fundacja Made in Brochów

BLOK 1
Dziedzictwo kulturowe, animacja kultury,
interpretacja dziedzictwa, animacja wydarzeń
angażujacych społeczności

Katarzyna Szczęśniak
Fundusz Partnerstwa, opiekunka bloku

9.45-12.45

Animacja społeczności lokalnych wokół dziedzictwa kultury Marek Sztark, Gość specjalny
– opowieść i dyskusja

12.45-13.30

Obiad w siedzibie Fundacji Made in Brochów

13.30-13.50

Przejście z siedziby Fundacji Made in Brochów na stację
Wrocław Brochów

Spacer, 13 minut

13.59-14.39

Przejazd pociągiem na stację Wrocław Nadodrze

Koleje Dolnośląskie, 12 km

14.40-19.15

BLOK 2
Inicjatywy na rzecz dziedzictwa w Nadodrzu –
wizyty studyjne i spotkania z organizacjami
lokalnymi

Katarzyna Szczęśniak
Fundusz Partnerstwa, opiekunka bloku

14.40-16.10

Spacer przez Nadodrze: w trakcie opowieść o dzielnicy,
Stowarzyszeniu Nowe Nadodrze, wizyta w Hart Hostel (ul.
Rydygiera 25a)

Izabela Duchnowska, Stowarzyszenie
Nowe Nadodrze

16.10-16.15

Przejście do Towarzystwa Kultury Czynnej

Spacer, 3 min., ul. Paulińska 4

16.15-17.30

Wizyta w Towarzystwie Kultury Czynnej

Jolanta Sakowska, Towarzystwo Kultury
Czynnej

17.30-18.00

Przejazd na Ołbin

Autobus, ul. Prusa 37

18.15-19.15

Wizyta w Stowarzyszeniu Żółty Parasol i Partnerzy

Joanna Warecka, Sylwia Wanot, Joanna
Wysoczańska, Stowarzyszenie Żółty Parasol
i Partnerzy

19.30-21.00

Kolacja w lokalnej restauracji i powrót na Brochów

11.06.2022 (sobota)
8.00-9.00

śniadanie w Hotelu Brochów

Uwaga! Koniecznie z bagażami, spakowani

9.00-9.30

Przejście z hotelu do miejsca spotkania w siedzibie
Fundacji Made in Brochów (ok.15 minut)

Spacer, 15 min., opcjonalnie 2 przystanki
autobusem 133, bagaże przewieziemy
taksówką, ul. Koreańska 1A

9.30-13.20

BLOK 3
Praktykowanie dziedzictwa

Katarzyna Szczęśniak
Fundusz Partnerstwa, opiekunka bloku

9.30-11.30

Praktykowanie dziedzictwa
Warsztaty i dyskusja

Joanna Skowrońska, Marta Derejczyk,
Fundacja Ważka

11.30-11.50

Przerwa kawowa

11.50-13.20

„Sąsiadujemy” na Brochowie o swoich działaniach

Agata Fogler, Magdalena
Młodzianowska-Chilmon,
Fundacja Made in Brochów

13.20-13.50

Podsumowanie Zjazdu

Zespół Akademii Partnerstwa

13.50-14.45

Obiad i pożegnanie
Patronat medialny:

Gość specjalny i Trenerki
Marek Sztark, Gość specjalny

Fot. Michał Wojtarowicz

Niezależny animator i menedżer kultury. Zarządzał instytucjami kultury,
między innymi Operą na Zamku w Szczecinie, SZCZECIN 2016. Działa
w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum
Kraków. Realizował projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji
środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony
dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury.
Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji
modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Organizował od 1997 roku
Polsko-Niemiecką Konferencję: Architektura ryglowa i drewniana - wspólne
dziedzictwo ANTIKON.
Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014, 2016, 2018
i 2021. Koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
z regionem Dolnego Śląska, wtedy zainicjował projekt: "Ratownicy.
Niepubliczne strategie ratowania zabytków Dolnego Śląska".

Marta Derejczyk, Fundacja Ważka
Absolwentka etnologii i antropologii kultury oraz filologii słowiańskiej na
Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczka wielu etnograficznych badań
terenowych, od 2008 roku zaangażowana w badania na Dolnym Śląsku.
Autorka i współautorka publikacji dla dzieci, wystaw etnograficznych, płyt
z muzyką tradycyjną i filmów edukacyjnych poświęconych powojennemu
osadnictwu na Dolnym Śląsku. Od kilku lat zajmuje się̨ badaniem
i zespołowym praktykowaniem pieśni, zespoły: Pieśni Odzyskane, KUST,
Znajome Królika. Koordynatorka licznych projektów badawczych
i animacyjnych realizowanych przez Fundację Ważka. Od 2014 r. zatrudniona
również w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Interesuje się edukacją
regionalną, dziedzictwem polskich reemigrantów z Bośni oraz archiwistyką
społeczną.
Joanna Skowrońska, Fundacja Ważka
Etnolożka, śpiewaczka. Od wielu lat prowadzi badania terenowe w Polsce,
głównie w Łęczyckim, na Dolnym Śląsku oraz na Polesiu Ukraińskim. Praca
nad pieśniami obejmuje nagrania terenowe, kwerendy archiwalne
i źródłowe, rejestrację, a także działalność wydawniczą, warsztatową
i koncertową. Zajmuje się obecnie przemianami obrzędów ludowych. Śpiewu
uczy się głównie u wiejskich śpiewaczek i śpiewaków. Autorka Archiwum
Łęczyckiego. Część Fundacji Muzyka Zakorzeniona, współpracuje z Fundacją
Ważka i Akademią Kolberga.
Stypendystka Ministra Kultury 2018, 2020 i Prezydenta Miasta Wrocławia
2021. Tworzy muzykę in crudo i stylizowaną: m.in.: Kust, Pieśni Piękne,
Znajome Królika, Pieśni Odzyskane, Zespół "Z Lasu".

Magdalena Młodzianowska-Chilmon
Etnolożka (Uniwersytet Wrocławski) i animatorka kultury (SKIBA).
Wrocławianka od urodzenia, od 10 lat Brochowianka. Od 2020 roku
zawodowo związana z Fundacją "Made in Brochów" gdzie z nieskrywaną
radością animuje społeczność lokalną w przestrzeni Brochowskiego Centrum
Aktywności Lokalnej. Od 2018 roku jest instruktorką najmłodszej grupy
dziecięcej w Reprezentacyjnym Dolnośląskim Zespole Pieśni i Tańca
„Wrocław” oraz Członkinią Zarządu Stowarzyszenia RDZPiT „Wrocław”.
Współorganizatorka czterech edycji Wrocławskiego Festiwalu Chustowego
#nicminiewisi. Mama wesołej dwójki, zafascynowana chwastami.

Agata Fogler
Pedagożka (Uniwersytet Wrocławski), od 14 lat pracuje z niezwykłymi
przedszkolakami. Zafascynowana edukacją w przestrzeni miejskiej i pod
drzewami wierzy, że najlepiej uczy się poza budynkiem. Zakochana we
Wrocławiu, rozdarta między Brochowem a Nadodrzem, wie gdzie zajrzeć,
żeby było ciekawie. Lubi dawać rzeczom nowe życie, tworzyć coś z niczego
i robić na szydełku.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy

Sylwia Wanot
Absolwentka Kulturoznawstwa ze specjalnością Kultura Filmowa, a także kierunku Antropologia Literatury, Teatru
i Filmu na Uniwersytecie Wrocławskim. Związana z Wrocławską Fundacją Filmową, z którą współtworzy
i współtworzyła projekty: Spółdzielnia Kinowa „Ołbin” (2019-2021), Spółdzielnia Kinowa Śródmieście (od 2022),
Festiwal Filmowy SPEKTRUM (od 2019). Od 2021 współorganizuje również Festiwal Lubuskie Lato Filmowe.

Joanna Wysoczańska
Wiceprezeska Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy, współtwórczyni Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej
i animatorka osiedlowa. Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studium
fotograficznego- specjalizacja fototechnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną
i młodzieżą. Koordynatorka i uczestniczka licznych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Od 2015 roku związana
ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol i Partnerzy. Od 2017 roku współtwórczyni i animatorka Ołbińskiego Centrum
Aktywności.
Joanna Warecka
Prezeska Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy, inicjatorka i animatorka Ołbińskiego Centrum Aktywności
Lokalnej, koordynatorka Grupy Branżowej SCAL Wrocław, Sieć Centrów Aktywności Lokalnej zrzeszającej 24
organizacje pracujące na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych w 31 osiedlach stolicy Dolnego Śląska. Jako
członkini Koalicji na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy uczestniczyła w tworzeniu Strategii Współpracy NGOUM Wrocław na lata 2018-2022, aby następnie wziąć odpowiedzialność za wspieranie rozwoju Centrów Aktywności
Lokalnej. Obecnie, oprócz funkcji pełnionych w organizacji, jest menadżerką Wdrażania Wrocławskiego Modelu
CAL. Na poziomie lokalnym Joanna Warecka od 2016 r. jest liderką Partnerstwa dla Ołbina – nieformalnej grupy
zrzeszającej min. radnych miejskich, radnych osiedlowych, dyrektorów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, pracowników socjalnych i innych liderów instytucji i organizacji działających na wrocławskim
osiedlu Ołbin. Jako specjalistka od współpracy i sieciowania, aktywnie działająca na rzecz wrocławskiego środowiska
organizacji pozarządowych, Joanna Warecka została wybrana do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego na lata 2020-2023 r.

Zespół Akademii Partnerstwa
Anna-Woźniak Lubaś
Prezeska Funduszu Partnerstwa. Specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji, wdrażaniu
i zarządzaniu programami wsparcia oddolnych inicjatyw podejmowanych przez społeczności
lokalne. Realizuje projekty edukacji ekologiczno-kulturalnej. Prowadzi doradztwo i szkolenia dla
organizacji pozarządowych i szkół m.in. w zakresie: planowania strategicznego i operacyjnego,
zarządzania projektami, fundraisingu, pisania wniosków o dotację, zarządzania finansami w NGO.
Zarządzała programami dotacyjnymi Polskiego Biura Environmental Partnership for Central
Europe administrowanego m.in. przez German Marshall Fund (1996-2004) i kontynuuje tę
działalność w Funduszu Partnerstwa (od 2004 r.). Trenerka organizacji pozarządowych – ukończyła
Training of Trainers – szkolenie krajowych trenerów dla polskich organizacji ekologicznych.
Zarządza kapitałem żelaznym, ma doświadczenie księgowe i w zarządzaniu finansami. Posiada
Europejski Certyfikat Fundraisingu.

Dominika Zaręba
Przewodnicząca Rady Funduszu Partnerstwa, Przedstawicielka Funduszu w stowarzyszeniu
Environmental Partnership Association, rzeczniczka ds. współpracy międzynarodowej.
Propagatorka ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce („Ekoturystyka”,
PWN, IV wyd. 2020) oraz „Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce” (Polska Organizacja
Turystyczna). Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publicystka,
autorka książek i przewodników turystycznych. Współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża.
Stworzyła program zielonych szlaków – greenways w Polsce (w Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska) i w Europie Środkowo-Wschodniej i zainicjowała powstanie zielonych szlaków na
Białorusi i Ukrainie. Jest prezeską Stowarzyszenia Greenways Polska. Współpracuje z licznymi
organizacjami promującymi turystykę zrównoważoną na świecie, m.in. z Global Ecotourism
Network i European Ecotourism Network. Prowadzi stronę o ekopodróżowaniu www.atitlan.pl,
fotografuje i podróżuje, pisze książki dla dzieci i przewodniki turystyczne.

Nina Gałuszka
Ekspertka ds. zarządzania dziedzictwem oraz badań rynku i świadomości konsumentów.
Z wykształcenia i zamiłowania antropolożka kultury, studiowała też ekonomię, CSR w Polsce i we
Włoszech. Wieloletnia działaczka sektora pozarządowego, specjalizująca się w tematyce
zrównoważanego rozwoju, w szczególności w obszarze turystyki dziedzictwa, krajobrazu
kulturowego oraz zarządzania dziedzictwem. Autorka kilkunastu książek, opracowań i raportów
w tej tematyce. Zawodowo związana z biznesem, gdzie jest ekspertem i doradcą w zakresie
programów rozwojowych dla podmiotów rządowych i samorządowych oraz współpracy
międzysektorowej, a także menadżerka projektów kulturalnych i społecznych. Jako prezeska
Fundacji Regionów zajmuje się badaniami i upowszechnianiem wiedzy nt. tradycji polskiej po
1945 r. Członkini Stowarzyszenia Greenways Polska. Dla Funduszu Partnerstwa realizuje liczne
badania rynku i świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz doradztwo w zakresie
zarządzania dziedzictwem.

Katarzyna Szczęśniak
Kulturoznawczyni, animatorka społeczno-kulturalna, specjalistka ds. mediów społecznościowych.
Zawodowo związana z nowohucką ARTzoną (Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida), inicjatorka
i twórczyni bloga Stylowa Nowa Huta, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu nowohuckich
projektów kulturalnych m.in. koordynatorka konferencji kadr kultury „Kultura. Przestrzenie
Inspiracji” (2020), pomysłodawczyni i realizatorka działań ze społecznościami lokalnymi.
Wielbicielka historii mówionych – pomysłodawczyni i współrealizatorka projektu “Rabczańskie
mikrohistorie”, Współpracowała z Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju – projekt
“Rabczańscy Rzemieślnicy”, “Heródek – Orawski Nikifor”, oraz z organizacjami pozarządowymi
m.in. Fundacją Zofii Rydet – projekt “Coś co zostanie” (2014, 2015, 2016) oraz Stowarzyszeniem
STOG – projekt ” Przywracamy pamięć o Karolu Wójciaku „Heródku” z Lipnicy Wielkiej” (2016),
wolontariuszka Fundacji 4 Alternatywy. Laureatka programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego “Kultura w Sieci” w dziedzinie „Zarządzanie kulturą i wspieranie kadr
kultury” (2020). Piechurka długodystansowa, Rabczanka, fanka “Gwiezdnych Wojen” i własnych
kotów Grzegorza i Kafki, zwolenniczka jazdy na rowerze i „filozofii chodzenia”.

Katarzyna Paterek
Psycholożka, animatorka, trenerka, aktywistka przyrodnicza. Z zawodu pracowniczka socjalna (po
Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacyjnej UW), pasjonuje się współtworzeniem
bezpiecznych okoliczności do współpracy i wymiany. W pracy inspiruje się narzędziami opartymi
o doświadczenia ze szkoły psychologii procesu oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Współtworzy m.in. Dzikie jest piękne – festiwal edukacyjny, przyrodniczy i kulturalny na terenie
Puszczy Białowieskiej, ruch społeczny Obóz dla Puszczy, Dom Przyrody i Kultury. Współpracuje
m.in. z Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych Manzana, Pracownią Aktywnego
Działania “Półpiętro”, Stowarzyszeniem Dobra Wola. Współtworzy także inicjatywy takie, jak:
Kolektyw Wypuszczone, Historie mocy, Lepiej z ludźmi, Przepływy * Przemiany, Śpiewanie
terapeutyczne, Natura Śpiewu – inicjatywy rozwojowe, autorskie programy, kursy rozwojowe
związane z umiejętnościami społecznymi, psychologicznymi, poprzez różne formy wyrażania
siebie, zgłębiania swoich zasobów. Uwielbia śpiewać w grupach, być w lesie i spotykać dzikie
zwierzęta.

Barbara Firlej
Specjalistka ds. odpowiedzialnego podróżowania, tłumaczka.
Koordynatorka projektów ekologicznych, tłumaczka i lektorka języka angielskiego. Miłośniczka
wycieczek rowerowych oraz dalekich podróży z plecakiem w stylu „slow travel”. Jest współautorką
przewodnika pt. „Jaka zielona. Ekoprzewodnik po Nowej Hucie”. Koordynowała cykl szkoleń
w ramach projektu “Małopolska Ekoturystyka” organizowanych w formule zielonych wydarzeń.
Mieszkanka Krakowa, zafascynowana pięknem ukrytych tu miejsc, dzielnic i zakamarków.

Ambasadorzy Akademii Partnerstwa

Sąsiadujemy na Brochowie i Made in Brochów
"Sąsiadujemy" na Brochowie
Sąsiadujemy to partnerski program społeczno-animacyjny Wrocławskiego Instytutu Kultury (dawniej Strefy Kultury
Wrocław) i organizacji pozarządowych zakorzenionych na 8 wrocławskich osiedlach. Ideą programu było zachęcenie
mieszkańców poszczególnych osiedli do poznawania się i budowania sąsiedzkich relacji. Projekty realizowane z
Naszą fundacją miały na celu aktywizację mieszkańców Brochowa poprzez uczestnictwo :
• we wspólnych zajęciach warsztatowych związanych z drobnymi pracami ogrodniczymi i gotowaniem,
w grze miejskiej, spacerach podwórkowych z przewodnikiem czy projekcji filmowej na podwórku (2017),
• w kolorowym pochodzie przez podwórka, sąsiedzkim pchlim targu, plenerze malarskim z pokazem
filmowym, biesiadzie z potańcówką, grze miejskiej i plenerowym kinie sąsiedzkim (2018),
• we współczesnych obchodach Nocy Świętojańskiej (warsztaty, pochód, spektakl, nocna gra terenowa),
spotkaniu międzygrządkowym z brochowskimi działkowcami, biesiadzie z potańcówką kolejarską (2019),
• Powyższe działania stały się podstawą dla lepszego zrozumienia historii Brochowa i jego mieszkańców oraz
zaangażowania w lokalnie istotne sprawy.

Fundacja "Made in Brochów"
Fundacja „Made in Brochów” powstała w 2015 r., ale
już wcześniej jej fundatorki działały w środowisku
lokalnym wrocławskiego Brochowa. Inspiracją do
podjęcia działań i nawiązania współpracy była chęć
stworzenia okazji do wspólnego działania,
uaktywnienia i zintegrowania brochowskiej
społeczności.
Naszym głównym celem jest prowadzenie działań zwiększających możliwości rozwoju społeczeństwa poprzez
polepszenie dostępu do edukacji, kultury, jak również wspieranie aktywności twórczej oraz upowszechnianie idei
społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy go głównie poprzez organizację imprez, warsztatów, spotkań o
charakterze rozrywkowym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjno-rozwojowym, cyklicznych bądź jednorazowych. To
działania animacyjne środowiska lokalnego, inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej wrocławskiego
osiedla Brochów, pogłębiające jej lokalną tożsamość, jak również mobilizujące do obywatelskiej aktywności. W ten
sposób promujemy twórczy i aktywny sposób spędzania czasu wolnego, działamy na rzecz budowania społecznego
kapitału osiedla, szerzymy ideę wolontariatu, pracy społecznej i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń życiową,
zarówno w wymiarze estetycznym jak i w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i polepszenia komfortu życia.

https://madeinbrochow.wroclaw.pl
foto: arch. Made in Brochów

Warsztaty z Markiem Sztarkiem
Podczas spotkania Marek Sztark pokaże przykłady metod animacyjnych, które mogą mieć zastosowanie w
społecznościach lokalnych, a są oparte o, lub dotyczą dziedzictwa kulturowego. Wiele z nich nazywa
"demokratyzacją pamięci". Są to metody, które stawiają tezę, że "każde miejsce opowiada swoją historię" i mają na
celu wspólne odkrywanie tego, co zapomniane, wyjaśnianie tego, co niezrozumiałe, przepracowywanie tego, co
dotknięte tabu lub zbiorową "niepamięcią".
Opowie o rozwiązaniach interwencyjnych, a także systemowych. Wszystkie przykłady stosowanych metod i działań
wynikają z osobistych doświadczeń, które Marek Sztark zdobywał na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku, na
Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz na Ukrainie.
Zaprosimy do dyskusji, wymiany doświadczeń i poddania zaprezentowanych problemów głębszej refleksji.
Niektóre z metod sprawdzimy razem na miejscu.

Obraz: Maria Prymaczenko

Fundacja Ważka
Fundacja Ważka została powołana do życia w 2010 roku we
Wrocławiu. Działalność Fundacji skupiona jest głównie
wokół niematerialnego dziedzictwa Dolnego Śląska. Od
2012 roku, w ramach projektu badawczo-animacyjnego
„Prze-twórcy ludowi” dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi etnograficzne
badania terenowe, w których wiodącą metodą jest
narracyjny wywiad biograficzny. Udało się zgromadzić bogatą dokumentację niematerialnej tradycji Dolnego
Śląska, w tym wiele wywiadów biograficznych, prywatnych fotografii, pamiątek, dokumentację tradycyjnego
rękodzieła, nagrań muzyki i pieśni, a także lokalnie obchodzonych świat i festynów.
W ramach działań projektowych Fundacja rozpoczęła program warsztatów i spotkań angażujących dzieci i młodzież
w aktywne poznawanie i twórcze przekazywanie kultury ludowej. W latach 2014-2017 opublikowała cztery płyty
z muzyką źródeł z Dolnego Śląska. Wyniki realizowanych działań popularyzuje też w formie społecznego archiwum
pn. „DAT - Dolnośląskie Archiwum Tradycji”. Wśród pozostałych obszarów zainteresowań Fundacji Ważka znajdują się
kwestie związane z tożsamością lokalną, edukacją obywatelską, rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego, a także
twórczością nieprofesjonalną i amatorską. Osoby tworzące Fundację to głównie humaniści – antropolodzy,
etnologowie a także kulturoznawcy i filolodzy. W 2017 r.
Prezydium Rady Języka Polskiego przyznało Fundacji Ważka tytuł Ambasadora Polszczyzny Regionalnej.

Źródło: http://fundacjawazka.org

Warsztaty z Ważką
Spotkanie w formie prelekcji połączonej z dyskusją poświęcone będzie zagadnieniom związanym z
dokumentowaniem i popularyzacją dziedzictwa kulturowego na przykładzie działań Fundacji Ważka realizowanych
na Dolnym Śląsku w latach 2012-2021. Działania fundacji skupione były dotąd wokół realizacji etnograficznych
badań terenowych i upowszechniania ich wyników zarówno poprzez tradycyjne publikacje, jak i tworzenie
społecznego archiwum oraz działania edukacyjne i animacyjne.
Joanna Skowrońska i Marta Derejczyk – przedstawicielki organizacji – opowiedzą o tym, jak powstała fundacja,
jakimi dysponuje zasobami, jakie działania dotąd udało jej się zrealizować i jakie problemy w terenie spotykają
najczęściej badaczy i animatorów. Poruszą też wątek specyfiki pracy w miejscu o tak złożonej tożsamości, jak
współczesny Dolny Śląsk.
Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do dyskusji na temat pracy z historiami mówionymi oraz znaczeniu
pamięci i niepamięci. Porozmawiamy też o dziedzictwie muzycznym, tworzeniu w Internecie otwartych zasobów
źródeł oraz szeroko pojętym zagadnieniu praktykowania dziedzictwa we współczesnym świecie.

Foto: arch. Fundacji Ważka

Wizyta studyjna w Towarzystwie Kultury Czynnej
Towarzystwo Kultury Czynnej działa już od 23 lat, do 2011 roku nie mieliśmy swojego miejsca. Jedenaście lat temu
trafiliśmy na Nadodrze do Centrum Organizacji Pozarządowych przy Paulińskiej 4-8. Od tego czasu zrealizowaliśmy
tu wiele projektów kulturalnych i oświatowych, dla dzieci, młodzieży i dla osób starszych.
Większość naszych projektów, na przykład takich jak "Zapamiętane- Odkryte-Pamięć rzeczy” czy „Jesteśmy częścią
wielkiej sagi” to działania międzypokoleniowe. Nadodrze to nasze laboratorium, w którym te projekty testujemy.
Kilka lat temu, dzięki dofinansowaniu przez miasto, stworzyliśmy "Mapę Emocjonalną Nadodrza". Chodziło o to, by
o różnych miejscach dzielnicy opowiedzieć w emocjonalny sposób – czy to przez rysunki dzieci, fotografie czy
wspomnienia starszych osób i relacje o zdarzeniach, łączących się z różnymi punktami Nadodrza. Zabrane opowieści
i zdjęcia trafiły na mapę internetową, terytorialną, ale i mapę pamięci. Dodawaliśmy tu pocztówki dźwiękowe,
fotografie i opowiadania mieszkańców.
W naszych działaniach często nawiązujemy do poprzednich projektów, które się sprawdzają i podobają odbiorcom.
Między innymi np. zbieraliśmy od mieszkańców opowieści o przedmiotach, do których mieli stosunek emocjonalny.
Z tymi przedmiotami wiążą się historię całych rodzin – czasem dramatyczne, smutne, innym razem zabawne
i sentymentalne. Spisywaliśmy je i realizowaliśmy w formie spektakli teatralnych. W repertuarze mamy też kilka
spektakli opartych na wspomnieniach z lat wojennych i powojennych.
Naszą mocną stroną jest interdyscyplinarność działań. Na Paulińskiej prowadzimy Dom Sztuki PajdArt, który jest
właściwie pozarządowym domem kultury.
Nadodrze jest jak małe miasteczko. Dobrze się tu czujemy i właściwie zagrożeń, o których tyle się
mówi, nie dostrzegamy.

http://kulturaczynna.pl

Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Żółty Parasol i Partnerzy
Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy to organizacja
społeczna, która działa na wrocławskim osiedlu Ołbin. Na
rogu ulic Wyszyńskiego i Prusa prowadzimy Ołbińskie
Centrum Aktywności Lokalnej, Centrum Aktywności
Seniorów, Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży i
wiele innych inicjatyw współtworzonych przez mieszkanki
i mieszkańców osiedla. Jesteśmy również animatorami
Partnerstwa dla Ołbina – nieformalnej grupy instytucji
i osób, które od 10 lat współpracują na rzecz rozwoju naszego osiedla. Współpracujemy zarówno z instytucjami
publicznymi jak i z biznesem. Jesteśmy członkami SCAL Wrocław, Sieci Centrów Aktywności Lokalnej,
współtworzymy politykę społeczną miasta i zachęcamy do tego samego mieszkanki i mieszkańców Wrocławia.
Wierzymy, że inwestycja w relacje i kapitał społeczny to jeden z najważniejszych sposobów radzenia sobie
z wyzwaniami współczesności.

https://zoltyparasol.org

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! - Reclaim Our Civic Space!” korzysta z dotacji w
wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway
Grants Fund for Regional Cooperation.

Katarzyna Szczęśniak, Organizatorka Zjazdu, Koordynatorka Lokalna (Południe) – Strażniczka Południa
email: pr.funduszpartnerstwa@gmail.com
tel. 692 452 217
Strona internetowa projektu: www.eeagrants.org
www.funduszpartnerstwa.pl/akademia-partnerstwa

Jesteśmy organizacjami społecznymi, tworzącymi kwitnącą przestrzeń obywatelską.
Pomóż nam ją zbudować!

Zobacz nasz spot o Akademii Partnerstwa:
https://youtu.be/mE18W95cmCc

Zobacz film wyprodukowany w ramach Akademii Partnerstwa
„Małe ojczyzny – kobiece opowieści z Lanckorony i Rabki”:
https://youtu.be/Xy0Maf4CAaU

Wsparcie instytucjonalne Funduszu Partnerstwa jest współfinansowane ze środków NIW CRSO w ramach Programu
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030.

