
                 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA KULTURY TEATRALNEJ „PIEŚŃ KOZŁA”

ZA ROK 2016

WSTĘP

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” w 2016 roku realizowało projekty 
wzbogacające ofertę kulturalną Wrocławia wydarzeniami o najwyższym poziomie 
artystycznym i jednocześnie promującym Wrocław jako Europejską Stolicę Kultury 
2016, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główne działania Stowarzyszenia obejmowały 
projekty realizowane przez:

1. Teatr „Pieśń Kozła”
2. „Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury”
3. Projekt edukacyjno-artystyczny „Brave Kids”

1. TEATR „PIEŚŃ KOZŁA”

W 2016 Teatr Pieśń Kozła skupił się na wzbogacaniu oferty kulturalnej Wrocławia 
wydarzeniami o najwyższym poziomie artystycznym i jednoczesnym promowaniu 
Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Teatr Pieśń Kozła kontynuował rozwijanie unikalnej techniki aktorskiej, współpracując 
z aktorami z całego świata i stymulując wymianę międzynarodową artystów. Realizując 
zaplanowane działania w zakresie rozwijania pracy artystyczno-badawczej
i wykorzystując podczas prób trening aktorski, zespół prezentował kolejne, ubogacone 
odsłony pracy nad spektaklem pt. „Portrety Wiśniowego sadu”, opartego na dramacie 
Wiśniowy sad Antoniego Czechowa. Ponadto w repertuarze znajdował się legendarny 
już spektakl pt. „Pieśni Leara”. W ofercie Teatru znalazły się także koncerty 
Rychły/Seitz/Rychły. Liderem tego projektu jest Maciej Rychły, kompozytor, 
multiinstrumentalista, współtwórca muzyki do wszystkich obecnie wystawianych 
spektakli Teatru. Artyści kontynuowali próby także próby do nowego spektaklu pod 
tytułem „Crazy God”, którego premiera odbyła się 1 lipca 2016. Reżyserem spektaklu 
jest Grzegorz Bral, a muzykę skomponowała Katarzyna Szwed.
Ponadto od stycznia trwały próby i przygotowania do realizacji spektaklu pt. ”Wyspa” 
jest on próbą odczytania dramatu „Burza” poprzez język współczesnej opery połączonej 
z językiem współczesnego tańca. 
Premiera odbyła się w grudniu 2016 roku.



Podstawowym celem projektu jest promocja i wspieranie działalności teatru 
awangardowego jako szczególnie cennego zjawiska w polskiej kulturze, a także 
prezentacja jego najbardziej wartościowych osiągnięć.
W związku z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i założonym celem 
strategicznym projektu, jakim jest zwiększenie rozpoznawalności marek: Teatr Pieśń 
Kozła i Europejskiej Stolicy Kultury 2016, szczególny nacisk położono na działania 
promocyjne. Obyły się zagraniczne tournée. Zespół występował w na festiwalach w 
Chile, Kolumbii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz Gruzji. Odbyła się profesjonalna 
sesja zdjęciowa oraz powstały banery internetowe promujące spektakl Wyspa, 
powstały trailery video promujące spektakle Crazy God oraz Wyspa, powstały 
drukowane katalogi promujące działalność Teatru, powstała nową stroną internetową 
Teatru. Wszystkie materiały rozpowszechniane wśród polskich i zagranicznych widzów 
opatrzone były logo Wrocławia.
Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto przygotowania do projektu Workshop Village, 
międzynarodowych warsztatów aktorskich dla uczestników z całego świata, 
kształtującego wizerunek Wrocławia jako miasta będącego wybitnym ośrodkiem 
edukacyjno-teatralnym.

SPEKTAKLE, KONCERTY, WARSZTATY 
 Promocja i upowszechnienie pozycji Wrocławia jako ośrodka wspierającego 

rozwój teatru laboratoryjnego:

Próby aktorskie i praca badawcza
W 2016 roku odbywały się próby aktorskie międzynarodowego zespołu teatralnego 
mające na celu rozwój poszczególnych spektakli - udoskonalano technikę aktorską i 
wokalną do spektakli repertuarowych: Portrety Wiśniowego sadu oraz Pieśni Leara, 
Rychly/Seitz/Rychly oraz nowych: Crazy God.

Portrety Wiśniowego Sadu – spektakle we Wrocławiu 
Liczba adresatów zadania: 11000
Liczba adresatów działań promocyjnych: 22000
Pieśni Leara – spektakle we Wrocławiu 
 Liczba adresatów zadania: 900
Liczba adresatów działań promocyjnych: 9000
Umiłowanie / Dead Walk Love– spektakle we Wrocławiu
Liczba adresatów zadania: 900
Liczba adresatów działań promocyjnych: 9000

Crazy God – próby aktorskie, przygotowywanie materiału dramatycznego i muzyki – 
spektakle we Wrocławiu

Liczba adresatów zadania: 2800
Liczba adresatów działań promocyjnych: 10000



Rychly/Seitz/Rychly – spektakle/koncerty we Wrocławiu

Liczba adresatów zadania: 200
Liczba adresatów działań promocyjnych: 400

 Promocja Wrocławia jako otwartego ośrodka edukacyjnego i kulturalnego   
poprzez wspieranie edukacji artystycznej i wymiany międzynarodowej  
(przygotowanie merytoryczne warsztatów, działania promocyjne i 
przygotowawcze, rekrutacja, ewaluacja)

Realizacja warsztatów Workshop Village – Wrocław
Od kwietnia trwał okres przygotowawczy do realizacji letniego sezonu warsztatowego. 
Ustalono szczegółowy harmonogram realizacji warsztatów i przeprowadzono rekrutację 
uczestników. Informacja o warsztatach została upowszechniona za pomocą 
newslettera, ukazała się także na branżowych portalach internetowych oraz w mediach 
społecznościowych organizatora.

Liczba adresatów zadania: około 40 osób
Liczba warsztatów: 4
Liczba adresatów działań promocyjnych: 8000 osób.

PROJEKTY:

 Promocja i upowszechnienie pozycji Wrocławia jako ośrodka wspierającego 
rozwój teatru laboratoryjnego (praca badawcza i artystyczna oraz wrocławskie 
pokazy spektakli i koncertów):

a) MIĘKKIE

 rozwinięcie i pogłębienie autorskiej techniki aktorskiej Teatru Pieśń Kozła (tzw. 
"technika koordynacji")

 promocja długofalowej, wieloetapowej pracy jako metody twórczej w polskim 
teatrze

 promocja i wspieranie działalności teatru awangardowego, poszukującego, 
"laboratoryjnego" jako szczególnie cennego zjawiska w polskiej kulturze

 podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości widzów polskich i 
zagranicznych poprzez uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych najwyższej 
rangi (koncertach i pokazach pracy)

 wykształcenie wśród widzów otwartości na ciekawe i niecodzienne rozwiązania 
artystyczne

 aktywne kreowanie wizerunku Wrocławia jako miasta o bogatej, interesującej 
ofercie kulturalnej

b) TWARDE



 prezentacje autorskich spektakli repertuarowych we Wrocławiu (Pieśni Leara, 
Portrety Wiśniowego sadu, Umiłowanie/ Dead Walk Love, Rychly/Seitz/Rychly)

 przygotowanie, produkcja i prezentacja autorskich spektakli i koncertów we 
Wrocławiu (Crazy God)

 wzbogacenie kalendarza wrocławskich wydarzeń kulturalnych

W 2016 roku artyści skupili się na próbach i pokazach nowego spektaklu pt. Crazy God, 
a także na udoskonalaniu spektakli repertuarowych oraz na ich pokazach: Pieśni Leara 
oraz Portretów Wiśniowego sadu. Dodatkowo odbyły się próby oraz pokazy koncertu 
Rychly/Seitz/Rychly. 

Jednym z nowych przedsięwzięć Teatru jest praca nad spektaklem pt. Crazy God, na 
realizację którego Teatr uzyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (więcej na ten temat znajduje się w części drugiej – sprawozdanie z 
wykonania wydatków). Otwartość zespołu na różnorodne wpływy artystyczne, 
czerpanie z wielu tradycji teatralnych oraz chęć poszukiwania coraz to nowych, bardziej 
trafnych środków artystycznego wyrazu czynią z przedsięwzięć Teatru 
interdyscyplinarne dzieła o wciąż ewoluującym charakterze. Dzięki uniwersalizmowi 
przedstawianej historii, spektakl adresowany jest do zróżnicowanej widowni, a 
widzowie spektaklu będą mieli okazję obserwować, jak zespół Teatru, cieszący się 
międzynarodowym uznaniem, wciąż rozwija i doskonali autorskie techniki i metody 
pracy scenicznej. 

W wydarzeniu pt. Rychly/Seitz/Rychly koncert, pokaz, spektakl i opowieść łączą się, 
zapewniając nowoczesną w przekazie podróż w historię kultury europejskiej. Wybrane 
przez Macieja Rychłego obrazy mistrzów malarstwa zawierają szczegółowy zapis 
muzyczny, którego odczytanie jest podstawą spotkania trójki artystów. Dzieło sztuki z 
przeszłości umożliwia muzykom stworzenie szczególnej akcji artystycznej, na którą 
składają się dźwięk, sztuka wizualna, muzyka dawna i malarstwo europejskie. 

 Promocja Wrocławia jako otwartego ośrodka edukacyjnego i kulturalnego   
poprzez wspieranie edukacji artystycznej i wymiany międzynarodowej:

Otwarte międzynarodowe warsztaty aktorskie, ruchowe i wokalne dla uczestników z 
całego świata, prowadzone przez aktorów Teatru Pieśń Kozła (Workshop Village) 

 wyedukowanie grupy młodych, utalentowanych aktorów biorących udział w 
Workshop Village

 podniesienie umiejętności oraz kwalifikacji polskich i zagranicznych uczestników 
otwartych warsztatów teatralnych

 wzrost kompetencji młodych aktorów poprzez uczestnictwo w nowych 
projektach teatralnych

 Polskie i zagraniczne spektakle Teatru Pieśń Kozła w ramach promocji 
Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016:

We Wrocławiu odbyły się pokazy spektakli Pieśni Leara, Umiłowanie/Dead Walk Love, 
Portrety Wiśniowego sadu i Crazy God oraz koncertu Rychly/Seitz/Rychly. Przed 
wszystkimi wydarzeniami przesłano materiały i informacje prasowe do najważniejszych 



gazet i magazynów i innych mediów, także elektronicznych. Promocja odbywała się 
zarówno poprzez media lokalne, jak i ogólnopolskie. Każdorazowo rozsyłano też 
newsletter do widzów w języku polskim i angielskim. Wiele uwagi poświęcono promocji 
w Internecie.

Zgodnie z harmonogramem Teatr odbył wyjazdy do Chile (Santiago), Kolumbii (Bogota), 
Włoch (Bari) Stanach Zjednoczonych (Chicago, Nowy Jork, Waszyngton), Hiszpanii 
(Almagro) by zaprezentować publiczności spektakl pt. Pieśni Leara. Portrety 
Wiśniowego Sadu zostały zaprezentowane na festiwalu teatralnym w Warszawie oraz 
międzynarodowym festiwalu teatralnym w Gruzji. Łącznie odbyły się  dwadzieścia trzy 
spektakle za granicą oraz dwa poza Wrocławiem. Pokazy spektaklu w 2016 roku 
odniosły za granicą wielki sukces, ciesząc się uznaniem nie tylko widzów, lecz także 
międzynarodowych krytyków teatralnych. Spektakle wyjazdowe przyczyniły się do 
sporego rozgłosu w mediach pozawrocławskich i zagranicznych szczególnie 
amerykańskie tournée teatru. 

Największy akcent podczas promocji położono na reklamę w Internecie przy 
wykorzystaniu nowych technologii. Wykorzystywano do tego stronę promocyjną 
spektaklu www.piesnkozla.pl oraz trailery video Crazy God oraz Wyspa. Wszystkie druki 
spektaklowe opatrzone były logo miasta Wrocław promując je jako Europejską Stolicę 
Kultury 2016. 

DANE LICZBOWE:
Liczba pokazów spektaklu Pieśni Leara we Wrocławiu – 3
Liczba widzów na wrocławskich spektaklach Pieśni Leara – 900
Liczba pokazów spektaklu Pieśni Leara za granicą – 21
Liczba widzów na zagranicznych spektaklach Pieśni Leara –  13000
Liczba pokazów spektaklu Portrety Wiśniowego sadu we Wrocławiu – 11
Liczba widzów na wrocławskich spektaklach Portrety Wiśniowego sadu – 11000
Liczba pokazów spektaklu Portrety Wiśniowego sadu w innych miastach Polski – 2
Liczba widzów na zagranicznych spektaklach Portrety Wiśniowego sadu – 800
Liczba pokazów spektaklu Portrety Wiśniowego sadu za granicą – 4
Liczba widzów na zagranicznych spektaklach Portrety Wiśniowego sadu – 1200
Liczba pokazów spektaklu Umiłowanie/Dead Walk Love we Wrocławiu - 9
Liczba widzów na wrocławskich spektaklach Umiłowanie/Dead Walk Love – 900
Liczba pokazów koncertu  Rychly/Seitz/Rychly  we Wrocławiu - 2
Liczba widzów na wrocławskich koncertach Rychly/Seitz/Rychly – 20

www.piesnkozla.pl
2. BRAVE FESTIVAL

12. edycja Brave Festival odbyła się w dniach 1-15 lipca 2016 r., a jej bohaterami byli 
Wykluczeni. Jej motywem przewodnim była działalność artystyczna tych twórców, 
którzy są wykluczeni z oficjalnego obiegu treści kulturalnych w swoich społecznościach. 
Dotyczy to różnych poziomów wykluczenia: ze względu na niepełnosprawność ruchową 
i intelektualną, pozycję społeczną, działania wojenne. Koncepcją 12. edycji festiwalu 
było zatem zaprezentowanie różnorodnych sposobów prezentacji kultury ludzi 



wykluczonych: od koncertów, poprzez spektakle teatralne, po rytuały i obrzędy. Na 
festiwal zostali zaproszeni artyści i grupy z Indii, Malezji, Brazylii, Izraela, Syrii, 
Palestyny, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii i Polski.

12.edycja Brave Festival mówiła o ludziach, którzy od zawsze byli w swoich i obcych 
społecznościach odmienni, inni, a przez to stygmatyzowani i piętnowani. Na tegoroczną 
edycję złożyło się kilkanaście zjawisk z całego świata ukazujących ludzi, których 
codzienność z rożnych przyczyn jest bardzo trudna i skomplikowana. Publiczność 
zobaczyła tych, którzy przy pomocy sztuki postanowili odmienić swój los. 
Przedstawiony został  świat ludzi z wielką wolą życia i tworzenia. Świat ludzi, którzy 
zdecydowali się z pozornej lub rzeczywistej słabości uczynić siłę.
Niepełnosprawność intelektualna, czy też fizyczna jest jednym z najczęściej 
spotykanych źródeł wykluczenia. Odmienność osób nią dotkniętych, w dzisiejszym 
świecie ciągle budzi niezrozumienie i lęk, zamiast akceptacji. Przełamywanie 
społecznych stereotypów nie jest proste, ale możliwe – a jak pokazują historie grup, 
które wystąpiły w tym roku na Brave Festival, narzędziem może być sztuka. Teatr 21 z 
Warszawy, swą nazwę wziął od dodatkowego chromosomu 21, którym obdarzeni są 
jego aktorzy – ludzie z zespołem Downa (w Teatrze grają również osoby z autyzmem). 
Ich spektakle burzą społeczne stereotypy, demaskują iluzje, wpuszczają dystans do 
świata. Bez wątpienia jest w nich wielka pasja tworzenia teatru, ale i życiowa odwaga i 
umiejętność doceniania siebie i postrzegania swojej inności jako daru. We Wrocławiu 
zobaczyliśmy dwa spektakle Teatru 21 – „Upadki. Odcinek 2” oraz „Klauni, czyli o 
rodzinie. Odcinek 3”

Izraelski Nalaga’at Theater, którego część aktorów  cierpi na zespół Ushera – schorzenie 
genetyczne, za sprawą którego postępuje dysfunkcja wzroku lub słuchu,  uświadamia 
publiczności, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w wyrażaniu siebie i byciu 
kreatywnym. Spektakl „Say Orange”, który podczas Brave Festival można było zobaczyć 
dwukrotnie, stanowił  podróż do świata głucho-niewidomej aktorki  Bat Shevy 
Revensari. 
Spektakle Candoco Dance Company z Londynu, to odkrycia choreograficzne, które 
wciąż na nowo przesuwają granice definiujące taniec i przełamują stereotypy myślenia 
o fizycznej sprawności i perfekcji, zwłaszcza że solistami są także tancerze z 
niepełnosprawnościami. Działający od 25 lat zespół jest jedną z najważniejszych grup 
tańca współczesnego w Europie. We Wrocławiu obejrzeliśmy dwa spektakle: „Let’s Talk 
About Dis” i „Notturnino”
Niesłyszący muzycy z malezyjskiej grupy Deafbeat są zdeterminowani, aby „słyszeć” 
swoje bębny, a ich wytrwałość oraz ciężka praca otwiera przed nimi nowe możliwości. 
Dwa ich występy na Dworcu Świebodzkim prezentujące tradycję chińsko-malezyjskiego 
stylu perkusyjnego porwały wrocławską publiczność.
Blind Ballet Company Fernanda Bianchini  z Brazylii to jedyny na świecie zawodowy 
balet niewidomych. Jego tancerze dają dowód, że można pokonać wszelkie bariery i 
uprzedzenia. Dwa różne, specjalnie przygotowane na Brave Festival, spektakle 
przyciągnęły do Impartu i Teatru Polskiego tłumy.
Aeham Ahmad, pianista z Syrii, który przed wojennym terrorem musiał uciekać do 
Niemiec zabiera głos w imieniu ludzi, którzy boją się mówić o swoich losach. 



Wyjątkowy, wzruszający koncert artysty na Dworcu Świebodzkim był jednym z 
najmocniejszych momentów 12.edycji Brave Festival.
Przynależność do grupy społecznej uznawanej za gorszą, jak w wypadku hinduskich 
Cyganów i joginów z grupy Bakri Ki Mashak, jest we współczesnym świecie jednym z 
motywów, dla których takich ludzi się nie akceptuje, lęka się ich i stygmatyzuje. Niegdyś 
hinduscy jogini, tacy, jak oni, wędrowali z wioski do wioski  i odprawiali tantryczne 
rytuały, dążąc do świętości. Żyli z jałmużny. Byli koczownikami i ascetami wykluczonymi 
ze społeczeństwa, bez dostępu do edukacji i możliwości poprawienia jakości swojego 
życia. Podczas dwóch występów zobaczyliśmy ich starożytne rytuały.
Halimeh, Mohammad, Alber i Shafeeq, artyści projektu Musicians Without Borders z 
Palestyny, których twórczość inspirowana jest doświadczeniem niepełnosprawności i 
uchodźctwa, wierzą, że muzyka potrafi budzić w ludziach człowieczeństwo. W czasie 
dwóch występów udowodnili, że może być to prawdą.
Dopełnienie programu głównego były, jak co roku, spektakle Teatru Pieśń Kozła: „Pieśni 
Leara” oraz „Portrety Wiśniowego Sadu”. Spektaklem otwarcia  XII edycji Brave Festival 
była premiera Teatru Pieśń Kozła „Crazy God”, sztuka, której inspiracją był Hamlet 
Williama Szekspira. Klasyczny tekst zderzony został z brutalnym dziełem Heinera 
Müllera HamletMachine oraz Skowytem Allana Ginsberga. Na finał festiwalu 
zaproszony został jeden z najzdolniejszych tancerzy i choreografów młodego pokolenia, 
czyli Ivan Perez, który wspólnie z grupą Korzo Producties z Holandii zaprezentował 
spektakl „Exhausting Space”. 

Równolegle z programem głównym odbywał się przegląd filmowy BRAVE: Forbidden 
CINEMA. Prezentował filmy z różnych części świata, tworzone w rozmaitych językach i 
technikach, przybliżające kultury rdzenne, ich historie oraz nowe zjawiska w ich 
obrębie. Nowością przeglądu było skupienie się na kinie zakazanym, cenzurowanym, 
wzbudzających kontrowersje, przekraczających tabu.  Filmy pokazywane były w 
czterech sekcjach: Forbidden Love (pokazujący różne oblicza miłosci), Półkowniki 
(przegląd nieznanych, polskich filmów zakazanych przez władze PRL), Retrospektywa 
Lou Ye (reżysera zakazanego przez władze Chin) oraz sekcja konkursowa. Zobaczyliśmy 
w niej 7 starannie wyselekcjonowanych na międzynarodowych festiwalach pereł 
światowej kinematografii, zrealizowanych w różnych zakątkach globu. Tytuły te, 
niepokazywane jeszcze w Polsce w szerokiej dystrybucji, mierzące się z kulturowymi 
tabu i zakazami, walczyły o nagrodę publiczności. Łącznie na podczas przeglądu 
filmowego zobaczyliśmy 23 filmy podczas 40 seansów . Nie zabrakło też okazji, by 
porozmawiać z twórcami podczas spotkań i debat. Ważnym momentem BRAVE 
Forbidden CINEMA było jego uroczyste otwarcie, podczas którego zobaczyliśmy 
francuski film z 1916 roku – „Purity”. Jest on uważany za pierwszy film w historii 
kinematografii zakazany przez cenzurę. Pokazowi towarzyszyła muzyka wykonywana na 
żywo przez Michała Litwińca i Igora Gawlikowskiego. 

Bardzo ważnym elementem 12.edycji Brave Festival były działania edukacyjne, objęte 
wspólną nazwą Brave Akademia, czyli wydarzenia edukacyjne, warsztatowe, 
integracyjne i ekologiczne. Te pierwsze to przede wszystkim konferencje, które od 2015 
roku towarzyszą Brave Festival. Naukowcy i praktycy przybliżają tematy, którym 
poświęcone są kolejne edycje naszego festiwalu. W tym roku 10 prelegentów 
przedstawiało problem wykluczenia w różnych ujęciach.



Podczas tegorocznej edycji rozszerzyliśmy ofertę warsztatową. Zaprosiliśmy artystów, 
którzy pokazali, jak różnie można rozumieć ciało, ruch i muzykę, często przybliżając też 
kontekst kulturowy i tradycyjny obszarów, z których się wywodzą. Ziya Azazi z Turcji, 
poprowadził 5-dniowe warsztaty z wirującego tańca derwiszy. Hinduska tancerka 
Nehha Bhatnagar podczas 4-dniowych zajęć uczyła tajników klasycznego tańca 
indyjskiego. Hiszpański tancerz i choreograf Ivan Perez w czasie 3-dniowych warsztatów 
rozwijał świadomość ciała korzystając z technik improwizacji. Edie Irwin z Wielkiej 
Brytanii przez 4 dni pokazywała uczestnikom techniki relaksacji i kreatywności, a Finka 
Anu Almagro uczyła technik koordynacji ciała. Niesłyszący bębniarze z malezyjskiej 
grupy Deafbeat przekazali uczestnikom warsztatów wiedzę o chińsko-malezyjskim stylu 
perkusyjnym. Warsztaty z palestyńskimi muzykami z Musicians without Borders były 
okazją, żeby poznać sposób pracy niezwykłych muzyków, którzy muszą zmagać z 
wieloma poziomami wykluczenia. Uzupełnieniem programu Brave Akademii były 
warsztaty sensoryczne, pozwalające uczestnikom na doświadczenie ograniczeń 
będących udziałem osób z niepełno sprawnościami
Działania integracyjne rozwijane są  przede wszystkim dzięki "Brave Together – 
twórczemu projektowi integracyjnemu", który ma na celu uruchomienie aktywności 
kulturalnej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Od kwietnia mieszane 
grupy osób pełno- i niepełnosprawnych sprawnych uczestniczą w warsztatach 
artystycznych. 

Ważnym elementem festiwalu jest cykl spotkań z artystami – Brave Meetings – podczas 
których można było dowiedzieć się więcej o samych artystach i problemach, z którymi 
na co dzień mierzą się w pracy twórczej i życiu.
Podczas pierwszego festiwalowego weekendu zorganizowana została „Żywa 
Biblioteka”, niezwykły projekt, podczas którego „czytelnicy” mogą wypożyczyć na 
rozmowę „książki”, czyli reprezentantów mniejszości i grup społecznych, które nie są̨ w 
społeczeństwie akceptowane, które stykają̨ się z wykluczeniem i uprzedzeniami.
Program uzupełnił cykl wieczornych spotkań z Opowiadaczami w Klubie Festiwalowym. 
Podczas festiwalowych wieczorów zabrali swoich gości w pasjonującą, pełną barwnych 
historii, podróż.  Niektórzy z nich snuli opowiadania samodzielnie, inni w towarzystwie, 
jeszcze inni w takt dźwięków muzyki.

W toku realizacji 12.edycji Brave Festival zostały osiągnięte następujące rezultaty:
 Rozpowszechniono i utrwalono informacje o twórczości artystycznej niektórych 

artystów zaproszonych na festiwal oraz zwrócono uwagę na problematykę twórczości 
wykluczonych wśród osób, do których trafiły informacje na  temat festiwalu 
rozpowszechniane za pośrednictwem mediów (radio, strona internetowa festiwalu, 
internetowe portale informacyjno-kulturalne).

 Nawiązano współpracę z instytucjami w kraju i zagranicą w celu propagowania idei 
ciągłości kulturalnej poprzez stworzenie platformy wymiany artystyczno-kulturalnej dla 
wykonawców posługujących się tradycyjnymi i współczesnymi środkami artystycznego 
wyrazu.

 Wzmocniono działania rozpowszechniające i utrwalające wiedzę o twórczości 
artystycznej artystów zaproszonych na festiwal oraz zwrócono uwagę na problematykę 
twórczości wykluczonych poprzez informacje na  temat festiwalu rozpowszechniane za 



pośrednictwem mediów (radio, strona internetowa festiwalu, internetowe portale 
informacyjno-kulturalne).

 Wzmocniono i zacieśniono współpracę z instytucjami w kraju i zagranicą w celu 
propagowania idei ciągłości kulturalnej poprzez stworzenie platformy wymiany 
artystyczno-kulturalnej dla wykonawców posługujących się tradycyjnymi i 
współczesnymi środkami artystycznego wyrazu.

 Przyczyniono się do rozpropagowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego rzadkich i marginalizowanych tradycji artystycznych mniejszości 
kulturowych, narodowych, etnicznych i religijnych poprzez informowanie i promocję 
tego dziedzictwa i tradycji. 

 Zaprezentowano szereg występów artystów wykluczonych z różnych kontynentów, 
wrocławskiej i dolnośląskiej publiczności.

 Przyczyniono się do propagowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
rzadkich i marginalizowanych tradycji artystycznych mniejszości kulturowych, 
narodowych, etnicznych i religijnych poprzez organizację różnorodnych prezentacji 
artystycznych.

 Zwiększono świadomości i wiedzy na temat niezwykle bogatej i ważnej twórczości osób 
wykluczonych z różnych stron świata pośród 18-tysięcznej publiczności.

 Zaprezentowano występujących podczas festiwalu artystów  w szerokim kontekście 
sytuacji kulturowej, historycznej i  politycznej za pośrednictwem wydanego specjalnie 
na tę okazję katalogu festiwalowego.

 Rozpowszechniono i utrwalono informacje o twórczości artystycznej osób 
wykluczonych z różnych stron świata  oraz zwrócono uwagę na problematykę 
twórczości wykluczonych wśród ok. 850 000 osób, do których trafia informacja na  
temat festiwalu za pośrednictwem mediów (prasa, telewizja, radio, Internet, materiały 
promocyjne festiwalu).

 Przyczyniono się do zmniejszenia marginalizacji osób wykluczonych poprzez 
zaprezentowanie wykonawców kultywujących swoje rodzime tradycje artystyczne.

 Rozwinięto dialog międzykulturowy artystów poprzez ich wspólny udział w 
międzynarodowym projekcie oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów 
interpersonalnych.

 Przyczyniono się do propagowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
rzadkich i marginalizowanych tradycji artystycznych mniejszości kulturowych, 
narodowych, etnicznych i religijnych poprzez organizację różnorodnych prezentacji 
artystycznych.

 Zwiększono świadomość i wiedzę na temat twórczości osób wykluczonych z różnych 
stron świata.

 Rozpowszechniono i utrwalono informacje o twórczości artystycznej osób 
wykluczonych z różnych stron świata  oraz zwrócono uwagę na problematykę 
twórczości wykluczonych 

 Przyczyniono się do zmniejszenia marginalizacji osób wykluczonych poprzez 
prezentowanie wykonawców kultywujących swoje rodzime tradycje artystyczne.

 Rozwinięto dialog międzykulturowy.
 Wsparto finansowo społeczności zepchnięte na margines i walczące o zachowanie 

swojej tradycji i kultury – pieniądze uzyskane ze sprzedanych biletów w kwocie 
180 734,56 złotych zostały przekazane na działalność organizacji charytatywnej ROKPA 
International prowadzącej projekty edukacyjne, kulturowe i społeczne w Afryce i Azji.



www.bravefestival.pl

3. BRAVE KIDS 

Projekt edukacyjno-artystyczny „Brave Kids” rozwija się jakościowo i ilościowo z każdą 
edycją. Organizujemy coraz większą liczbę wydarzeń wzbogacających przebieg projektu 
i uatrakcyjniających go zarówno dla uczestników i zaangażowanych artystów 
(artystycznych grup dziecięcych, dorosłych instruktorów i liderów, rodzin goszczących 
dzieci), jak i publiczności uczestniczącej w pokazach, otwartych spotkaniach. W każdym 
z miast partnerskich organizujących Brave Kids odbywają się warsztaty, spotkania, 
pokazy, parady, szkolenia, treningi, wizyty studyjne, itp.

W 2016 roku projekt Brave Kids został uhonorowany tytułem „Społeczna Inicjatywa 
Roku 2015” w 10.edycji konkursu TRAVELERY National Geographic.

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła jest głównym organizatorem Brave Kids 
jednak rozwijając projekt pozyskuje partnerów w innych miastach w Polsce oraz za 
granicą. W 2016 roku projekt odbył się w 5 polskich miastach: we Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Warszawie i Obornikach Śląskich oraz w 2 zagranicznych: w Achalciche w 
Gruzji i w Koszycach na Słowacji. 

I etap Brave Kids 2016 odbył się w dniach: 18 czerwca – 2 lipca; realizowany był 
równolegle we Wrocławiu, Wałbrzychu, Warszawie oraz w Achalciche w Gruzji i w 
Koszycach na Słowacji. 
II etap BK 2016 odbył się w dniach: 3 – 13 lipca; realizowany był w Obornikach Śląskich

Spotkania dziecięcych grup artystycznych podczas I i II etapu projektu poprzedzały 
przygotowania rodzin goszczących i wolontariuszy oraz projekty edukacyjne w szkołach 
dla pedagogów i uczniów szkół podstawowych.

W 2016 roku projektowi udzielili honorowego patronatu:
- UNESCO
- Rzecznik Praw Dziecka
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Patronatów udzielili:
- Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz
- Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
- Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej
- Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
- Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa
- Prezydent Achalciche Giorgi kopadze
- Prezydent Słowacji J.E. Andrej Kiska
- Rzecznik Praw Dziecka Słowacji JV Dr. Jana Dubovcova

Stowarzyszenie pozyskało fundusze na realizację projektu z: 



- Gminy Wrocław,
- Instytutu Adama Mickiewicza,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- od sponsorów prywatnych;

7.edycja Brave Kids 2016 w liczbach:

- 144 dzieci i 25 liderów z 19 krajów brało udział  w całym projekcie,
- 23 grupy dziecięcych artystów spotkały się w 3 miastach partnerskich projektu w 
Polsce i w 2 miastach partnerskich na Słowacji i w Gruzji 
- 11 instruktorów artystycznych prowadziło warsztaty artystyczne z dziećmi
- 78 rodzin goszczących i 70 wolontariuszy przyłączyło się aktywnie we  wszystkich 
miastach partnerskich
- 140 polskich dzieci uczestniczyło w warsztatach im dedykowanych
- 45 głównych wydarzeń odbyło się w miastach Brave Kids (występy, parady, spotkania 
z rodzinami goszczącymi, integracja)
- 2300 widzów uczestniczyło w paradach i spektaklach w pierwszym etapie projektu
- 1600 widzów obejrzało Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids 2016 w Hali Stulecia we 
Wrocławiu.

Wskaźniki liczbowe Brave Kids we Wrocławiu:

- 20 rodzin goszczących 
- 30 dzieci polskich uczestniczących w warsztatach
- 20 wolontariuszy 
- pokaz grup Brave Kids w Klubie Anima, ok. 150 widzów
- spektakl w Dolnośląskim Ośrodku dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących
- 50 spotkań z rodzinami goszczącymi
- 5 warsztatów dla Liderów/opiekunów grup dziecięcych
- parada na Pergoli, ok. 200 osób 
-  5 warsztatów międzykulturowych i integracyjnych
- 2 wizyty studyjne dla liderów organizacji dziecięcych goszczonych na Brave Kids 
- Piknik dla rodzin goszczących we Wrocławiu w Parku Tołpy w ramach Festynu w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol, ok. 200 osób
- 250 osób na spektaklu finałowym we Wrocławiu, Centrum Kultury Wrocław Zachód
- 400 osób na Brave Kids Festival w Imparcie, Przeglądzie Spektakli Finałowych Brave 
Kids 2016
- 1600 osób zobaczyło Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids w Hali Stulecia 
- 7 uczestników Brave Youth – programu adresowanego do młodych ludzi, byłych 
uczestników BK obecnie zaangażowanych w projekty adresowane do lokalnych 
społeczności
- 12 uczestników Seminarium Kontaktowego Brave Kids – Brave Kids Seminar 
adresowanego do przedstawicieli organizacji zainteresowanych organizowaniem BK w 
swoich miastach/krajach
- W organizację Brave Kids 2016 zaangażowane były również dwie wolontariuszki z 
Europejskiego Wolontariat Młodych, programu Erasmus+ Komisji Europejskiej.



Projekt był promowany w mediach ogólnopolskich i zagranicznych:

ilość publikacji w Polsce: 1390
- Telewizja: 25
- radio: 35
- prasa: 43
- internet: 534
- social media: 753

Opis osiągniętych rezultatów Brave Kids:
a) W obszarze regionalnego i międzynarodowego życia kulturalnego w ramach prezentacji 

i promocji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016

 Zwiększono atrakcyjność Wrocławia poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o 
jedyne tego rodzaju wydarzenie edukacyjne w skali Polski i Europy, pełniącego każdego 
roku ważną rolę w życiu kulturalnym regionu.

 Nawiązano współpracę z instytucjami z kraju i zagranicy w celu propagowania  idei 
ciągłości kulturalnej poprzez stworzenie platformy wymiany artystyczno-edukacyjnej 
dla przedstawicieli różnych kultur świata. Podczas Brave Kids spotkali się 
przedstawiciele świata (Brazylia, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, 
Izrael, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nepal, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Uganda, Ukraina, Włochy)

 Upowszechniono wizerunek Wrocławia jako regionu, w którym podejmowane są 
międzykulturowe, interdyscyplinarne projekty na bardzo wysokim poziomie 
artystycznym o charakterze społecznym i charytatywnym.

 Rozwinięto dialog międzykulturowy grup dziecięcych i społeczności lokalnej poprzez 
wspólny udział w międzynarodowym projekcie oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów 
interpersonalnych.

 Przedstawiciele inicjatyw edukacyjnych z Wrocławia i (w tym z innych miast w Polsce) i 
całego świata, często o zasięgu lokalnym, wypromowały swoją organizację na forum 
międzynarodowym - jej aktywności, sposoby działania i idee, które propagują oraz 
podniosą kwalifikacje swojej kadry i rozwinie umiejętności w zakresie działań 
edukacyjnych i animacyjnych.

 Rozpowszechniona zostanie informacja na temat działań organizacji dziecięcych i 
problemów dzieci w różnych częściach świata świata (Brazylia, Estonia, Gruzja, 
Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nepal, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Uganda, Ukraina, Włochy), a także istotnej roli sztuki jako 
formy dialogu międzykulturowego, idei tolerancji i współpracy ponad granicami wśród 
szerokiego grona odbiorców projektu (publiczność, uczestnicy, wolontariusze, władze 
lokalne, dziennikarze, media)

 Liderzy organizacji z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy nawiązali 
osobiste kontakty między sobą oraz z polskimi przedstawicielami NGO, a także 
wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Zainicjowali współpracę w 
zakresie edukacji, animacji kulturalnej i możliwości pozyskiwania funduszy w danych 
krajach. Podwyższyli kwalifikacji grup społecznych w zakresie współpracy 
międzynarodowej, konsekwencji i cierpliwości w działaniach projektowych, logistyki, 
charyzmatycznego prezentowania własnej organizacji przed publicznością.



 Wypromowano Wrocław wśród organizacji zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i 
młodzieży (Brazylia, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Izrael, Macedonia, 
Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nepal, Polska, Rumunia, Słowacja, Uganda, Ukraina, 
Włochy)  jako miasta promującego tolerancję i współpracę ponad granicami, 
zainteresowanego rozwojem w sferze edukacji kulturalnej dzieci. Uczestnicy projektu 
nawiązali trwałe, przyjacielskie relacje z mieszkańcami Wrocławia, budując dzięki temu 
przekonanie o otwartości i życzliwości Polaków wobec przedstawicieli innych kultur. 
Uczestnicy projektu rozwinęli umiejętności dialogu pozawerbalnego, 
międzykulturowego, opartego na wzajemnym szacunku i tolerancji.

 Różne grupy wiekowe i różne środowiska (organizacje pozarządowe, instytucje 
publiczne, przedstawiciele biznesu, studenci, mieszkańcy Wrocławia i miast 
partnerskich – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) współpracowali by stworzyć jak 
najlepsze warunki pracy dla międzynarodowej grupy dziecięcej (spotkania integracyjne, 
spotkania informacyjne, wspólne planowanie czasu wolnego dla dzieci, udział w 
wydarzeniach kulturalnych, piknik itp.)

 Odbyły się 4 pokazy indywidualnych grup dziecięcych (przygotowana prezentacja 
kultury i organizacji).

 Pokaz finałowy na zakończenie drugiego etapu programu dla 250 osobowej widowni. 
 Zorganizowano trzytygodniowe warsztaty (pierwszy etap) oraz  dla 122 dzieci z różnych 

krajów świata, w tym pochodzących ze środowisk ubogich oraz miejsc dotkniętych 
klęskami żywiołowymi i konfliktami społeczno- politycznymi, pracując według zasady 
„dzieci uczą dzieci”, pozwalającej na stworzenie unikatowego spektaklu finałowego 
każdej z edycji - kolażu różnych kultur, tradycji i technik per formatywnych.

 1  parada ulicami miasta na wrocławskiej Pergoli
 1 Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids dla 1600- osobowej publiczności
 1 Brave Kids Festival – Przegląd Spektakli Finałowych w Imparcie dla 400 osobowej 

publiczności

b) W obszarze międzykulturowym i edukacyjnym lokalnej społeczności Wrocławia.

 Zaangażowano zróżnicowaną grupę odbiorców: mieszkańców Wrocławia, gości 
przyjezdnych, turystów poprzez atrakcyjny model uczestnictwa w wydarzeniu 
wykorzystującym szerokie spektrum form artystycznych w postaci szeregu wydarzeń 
kulturalnych we Wrocławiu. 

 Rozpowszechniono i utrwalono informacje o kulturze i sytuacji edukacji nieformalnej, a 
także zwrócono uwagę na Wrocław, jako Europejską Stolicę Kultury 2016 wśród 
odbiorców pośrednich, do których trafiła informacja na temat programu za 
pośrednictwem mediów i widzów wydarzeń BK.

 Przybliżono odmienny od szeroko propagowanych na co dzień przez media wzorców 
życia, otwartości na świat oraz inne kultury, a także twórczej postawy.

 Edukacja, poszerzenie horyzontów oraz wiedzy z zakresu kultury poprzez uczestnictwo 
odbiorców festiwalu w wyjątkowych warsztatach międzykulturowych oraz panelach 
dyskusyjnych o walorach informacyjnych. Dzieciom i młodzieży z polski i zagranicy 
wzrósł poziom zachowań twórczych, umiejętności twórczego myślenia i rozwoju 
kreatywności, przekazywania informacji/wiedzy/rzemiosła i wyrobił nawyk krytycznego 
spojrzenia na sztukę i kulturę  



 Udział w projekcie międzynarodowych dzieci (w tym polskich), „rodzin goszczących”, 
dzieci „rodzin goszczących”, opiekunów/liderów grup dziecięcych z Europy, Ameryki 
Południowej, Ameryki Północnej,  Azji i Afryki, którzy podwyższyli swoje umiejętności w 
zakresie warsztatu artystycznego, poszerzyli swoje doświadczenie i wiedzę na temat 
różnych kultur, sposobów życia i postrzegania świata.

 Pobudzona została aktywność społeczna Wrocławia i zaangażowanie polskich rodzin o 
zróżnicowanym statusie ekonomicznym i społecznym. Zmniejszyła się izolacja społeczna 
dzieci ze środowisk defaworyzowanych oraz osób starszych i niepełnosprawnych .

 Rozwinięto współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi na polu pracy z dziećmi, a 
także na poziomie ogólnopolskim z podmiotami we Wrocławiu i miastach partnerskich.

 Przeprowadzono warsztaty muzyczne, taneczne i teatralne trwające przez dwa 
tygodnie oraz zajęcia ze scenografii. 

 Przeprowadzono warsztaty międzykulturowe (dzieci opowiadają o kraju swojego 
pochodzenia pozostałym uczestnikom warsztatów) każda z grup po godzinie (w sumie 
25 warsztatów 25 godzin).

 Odbyły się seminaria tematyczne dla liderów, spotkania z lokalną społecznością i 
warsztaty międzykulturowe z zadaniem prezentacji organizacji i krajów z których 
pochodzą uczestnicy BK. 
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Stowarzyszenie realizowało również dwa projekty z zakresu edukacji:

1. Akademię Młodych Obywateli Świata
2. Akademię Dzieci Świata

Rezultaty miękkie projektu „Akademia Młodych Obywateli Świata:

 wzrost zrozumienia i otwartości w stosunku do przedstawicieli innych kultur 
wśród dzieci i młodzieży z Wrocławia,

 nabycie przez uczestników projektu wiedzy dotyczącej konkretnych kultur 
(odmiennych od tej, do której należą uczestnicy),

 zmiana postawy uczestników projektu na bardziej otwartą, akceptującą, 
tolerancyjną wobec innych kultur i ich przedstawicieli,

 wzrost zainteresowania uczestników kwestiami podobieństw i różnic między 
różnymi kulturami i różnorodnością świata.

Zestawienie liczbowe rezultatów projektu:

- 20 warsztatów dla 469 dzieci (każdy po 1,5 h; razem 30 godzin zegarowych) na temat 
różnic i podobieństw między kulturami,



- 20 warsztatów dla 469 dzieci (każdy po 1,5 h; razem 30 godzin zegarowych) na temat 
empatii i dialogu kulturowego,
- 20 nauczycieli przysłuchujących się warsztatom (wymienionym w punkcie 1 i 2) 
prowadzonym dla 469 dzieci,
- 6 spotkań z podróżniczkami (każde średnio 1,5 godziny; razem 9 godzin zegarowych), 
w których uczestniczyło 240 uczestników (6 spotkań x 40 uczestników, w tym około 25 
dzieci i 15 rodziców każdorazowo),
- 6 stoisk z różnorodną kuchnią świata (3 godzinne spotkanie), w którym uczestniczyło 
około 200 uczestników,
- W projekcie uczestniczyło około 929 uczestników
- 1 publikacja elektroniczna zawierająca materiały dydaktyczne opracowane w ramach 
projektu (scenariusze warsztatów) ilustrowana zdjęcia z fotorelacji projektu.
- 30 nauczycielek otrzymało dostęp do publikacji elektronicznej
- wydruk 660 sztuk zakładek
- wydruk materiałów promocyjnych - 41 sztuk plakatów
- do projektu zostało zaangażowanych 14 osób (wolontariuszy i wolontariuszek); 
uśredniona ilość godzin przepracowanych w ramach projektu 12,5 h (stawka godzinowa 
100 zł/h)

Rezultatem twardym jest publikacja elektroniczna zawierająca materiały dydaktyczne 
opracowane w ramach projektu (scenariusze warsztatów ilustrowane zdjęciami z 
fotorelacji projektu). Publikacja elektroniczna została rozdystrybuowana wśród 30 
nauczycielek biorących udział w projekcie. 

W ramach projektu Akademia Dzieci Świata 2016 przeprowadzono w gminie Oborniki 
Śląskie (miasto Oborniki Śląskie, Uraz, Pęgów) oraz w Wiszni Małej działania z zakresu 
edukacji globalnej, w szczególności przeprowadzono 12 warsztatów wielokulturowych i 
międzykulturowych w szkołach podstawowych w klasach 1-3 od października do 
listopada 2016 dla 150 dzieci (60 godzin warsztatów, każde dziecko uczestniczy w 4 
godzinach warsztatów) oraz wcześniejsze przeszkolenie 36 
nauczycielek/wychowawczyń m.in. z zakresu definicji edukacji globalnej, kodeksu ws. 
obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego Południa, wrażliwości 
kulturowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Obornickim Ośrodkiem Kultury, 
gdzie odbywały się dodatkowe działania: uroczysta inauguracja projektu połączona z 
projekcją filmu "Pema - jedyny syn", kreatywne warsztaty wielokulturowe dla dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz spotkania podróżnicze otwarte dla mieszkańców gminy 
Oborniki Śląskie. 
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