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                                      AKONG TULKU RINPOCHE

Projekt edukacyjno-artystyczny Brave Kids powstał z inspiracji niezwykłego człowieka, dra 
Akonga Tulku Rinpoche, tybetańskiego lamy, lekarza i filantropa, założyciela organizacji chary- 
tatywnej ROKPA International.
Dr Akong Rinpoche zawsze powtarzał, że rozwojowi dzieci należy poświęcić szczególną 
uwagę, ponieważ to one będą w przyszłości kształtować nasz świat, a ich spotkanie uda się, 
gdy damy im możliwość wymiany umiejętności i swobodę twórczego działania. Od tych 
głównych idei wywodzą się kolejne – poświęcenie uwagi różnorodności kultur i tradycji, 
pielęgnowanie ojczystego języka, wymiana doświadczeń liderów.
Grzegorz Bral, założyciel Teatru Pieśń Kozła i dyrektor artystyczny Brave Kids, nadaje kierunek 
w jakim rozwija się projekt i wspiera nas - organizatorów, koordynatorów i wolontariuszy, 
byśmy jak najlepiej służyli dzieciom. 
W 2009 roku, podczas pilotażowej edycji Brave Kids, po raz pierwszy spotkały się trzy dzie- 
cięce grupy młodych artystów. W 2018 roku, podczas 9. już edycji, w projekcie weźmie 
udział 300 dzieci, z 44 grup artystycznych z 20 krajów świata. Brave Kids rośnie na naszych 
oczach. Wspierajmy dzieci w ich rozwoju!

Educational - artistic project Brave Kids came to life as a result of the inspiration of one 
incredible man Dr. Akong Tulku Rinpoche, a Tibetan lama, physician and philanthropist, who 
established the charity organisation ROKPA International.
Dr. Akong Rinpoche used to say that we should pay special attention to children’s devel-
opment as they would shape the future of our world and that children must be given a 
chance to share skills and the freedom to create. This main idea entails other ones such as 
consideration for the diversity of cultures and tradition, cultivating the mother tongue, and 
the exchange of experience among group leaders.
Grzegorz Bral, the founder of Song of the Goat Theatre and the Artistic Director of Brave 
Kids let the project grow and support us, the team of organisers, coordinators and volun-
teers to serve the kids in the best way.
During the Brave Kids pilot edition in 2009, three groups of young artists met for the first 
time. In 2018, during the 9th edition, 300 children and youth from 44 artistic groups from 
20 countries will participate from all over the world. Brave Kids is growing before our eyes. 
Let’s help children blossom!
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                     BRAVE KIDS & RODZINY GOSZCZĄCE 

Brave Kids to projekt edukacyjno-artystyczny obejmujący działania, które poz-
walają na naukę przez sztukę oraz wspólne tworzenie w atmosferze przyjaźni i 
szacunku. Tegoroczna, 9. edycja jest rekordowa i zgromadzi ponad 300 osób – dzie-
ci i młodzież z 20 krajów świata. Młodzi artyści spotkają się w 9 miastach w Polsce 
(Wrocław, Siechnice, Oborniki Śląskie, Wałbrzych, Leszno, Radziejowice, Rzeszów, 
Przemyśl, Białystok), ale także w 6 poza jej granicami (Słowacja, Gruzja, Rumunia, 
Ukraina, Węgry).

Uczestnicy biorą udział w warsztatach, podczas których doskonalą swoje umieję- 
tności i wymieniają się doświadczeniami według zasady dzieci uczą dzieci. Efektem 
są wielobarwne spektakle finałowe, podczas których na jednej scenie występują 
przedstawiciele różnych kultur. Dla widzów to niepowtarzalna okazja, by przeżyć 
niezwykłe wydarzenia artystyczne, jedyne w swoim rodzaju w skali światowej.

Projekt Brave Kids daje świadectwo, że obok siebie – niezależnie od tego, jak bardzo 
skomplikowany jest świat dorosłych – mogą wspólnie tworzyć dzieci o różnym po-
chodzeniu, statusie społecznym i materialnym. Ważnym aspektem Brave Kids jest 
włączanie do projektu lokalnej społeczności. Co roku uczestnicy projektu mieszkają 
u miejscowych rodzin, które oferują im nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale 
oddają im swój czas i serce. Jest to dla wszystkich wielka lekcja otwartości i wrażli- 
wości. Dzięki uczestnictwu w projekcie zarówno dzieci, jak i dorośli nie pozwolą 
już ani sobie, ani innym w swoim otoczeniu, na nietolerancję inności czy uleganie 
stereotypowemu myśleniu. 

                                 BRAVE KIDS & HOST FAMILIES

Brave Kids is an educational and artistic project comprising activities which allow 
learning through art and joint creation in an atmosphere of friendship and re-
spect. This year’s 9th edition is record-breaking and will bring together more than 
300 people – children and youth from 20 countries from all over the world. The 
young artists will meet in 9 cities in Poland (Wrocław, Siechnice, Oborniki Śląskie, 
Wałbrzych, Leszno, Radziejowice, Rzeszów, Przemyśl, Białystok), as well as as well as 
5 other countries (in Slovakia, Georgia, Romania, Ukraine, Hungary).

The children will take part in workshops during which they will improve their skills 
and exchange experiences in accordance with the principle kids teach kids. The 
outcome will be multi-coloured final performances in which representatives of 
different cultures will perform on one stage. It will be an excellent opportunity for 
the audience to experience extraordinary artistic events, unique in the world.

The Brave Kids Project proves that – irrespective of how complicated the world of 
grown-ups is – children of different origin as well as social and financial status can 
work together.  
An important aspect of Brave Kids is engaging local communities in the project. 
Each year the children and youth stay with local families who offer them not only a 
place to sleep and board, but also give them their time and hearts. They all receive a 
great lesson in openness and sensitivity. Thanks to their participation in the project, 
both children and grown-ups will never let themselves or people around them be 
intolerant of otherness or conform to stereotypical thinking. 
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ŻYDACZÓW / ZHIDACHIV

30.05 - 09.06.2018 
Indie | Iran | Polska | Ukraina 
India | Iran | Poland | Ukraine

Organizacja Nasza Wizja powstała w 2005 roku. Jej celem jest zapewnienie prawnego i społe-
cznego wsparcia kobietom i dzieciom, usprawnienie rozwoju ich kompetencji kulturalnych i 
intelektualnych, a także wprowadzanie alternatywnych metod nauczania w edukacji formalnej 
w Ukrainie. Organizacja prowadzi kampanie promujące tolerancję i dialog między przedsta-
awicielami różnych środowisk, realizuje wymiany młodzieżowe w ramach programu Erasmus+ 
oraz wspiera edukację medialną dla młodzieży i działaczy społecznych w obwodzie lwowskim. 

The organisation Our Vision was created in 2005. Its aim is to provide legal and social support 
to women and children, improve the development of their cultural and intellectual skills, and to 
introduce alternative teaching methods within the system of formal education in Ukraine. The 
organization conducts campaigns promoting tolerance and dialogue between representatives 
of various environments, implements youth exchanges as part of the Erasmus+ program, and 
supports media education for young people and social activists in the Lviv region. 

ZESPÓŁ / TEAM: 
Oksana Polivchak - Główna Koordynatorka / Chief City Coordinator 
Ihor Ivantsiv - Koordynator / City Coordinator 
Zespół produkcyjny / Production Team: Mykhaylo Romaniv, Oksana 
Dakhniy, Orysya Vdovychyn, Lesya Somyk  
Liliya Ustryts’ka - Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Mary Sadowska - Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor 
Justyna Warecka - Wsparcie / Support 

Główne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu. Dołączają do nas wspa- 
niałe organizacje tworząc Miasta Partnerskie Brave Kids. 

Nasza wielomiesięczna praca zaczyna się w małym gronie, jednak im bliżej przyjazdu młodych 
artystów, tym więcej osób czuwa nad tym, aby wszystko było przygotowane w każdym z miast 
partnerskich. Troszczymy się o wizy, o to, czy rosół posmakuje naszym gościom i czy spodobają 
się im atrakcje, jakie dla nich organizujemy.  W trakcie realizacji dbamy o wszystkie stłuczone 
kolana i bolące zęby. Włożony w to wysiłek, po stokroć wynagradza poczucie osobistej satys-

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła - główny organizator Brave Kids, 
Wrocław 

Song of the Goat Theatre Association - the main Brave Kids organiser, Wrocław

The Headquarters of Brave Kids is located in Wrocław. 
We are joined by great organizations creating Brave Kids cities.

Our many-months-long project at its start involves only a small group, but as the arrival of 
the young artists approaches, an even growing number of people work to ensure everything 
is well prepared in each of our partner cities.
We are focused on all aspects of these gatherings. We follow up to see if visas are granted, 
whether the chicken noodle soup tastes good. We work hard to make sure the children 
are happy with all the attractions we have prepared for them. Later we worry about all the 
bruised knees and aching teeth. But ultimately we are rewarded with the incredible feeling of 
personal fulfilment that comes from sharing in the children’s joy, artistic work, and friendship, 
discovering new layers of empathy and summoning the enormous courage it takes to create 
together.
We are proud of all the former Brave Kids editions and we look forward to the future!

ZESPÓŁ / TEAM: 
Grzegorz Bral - Dyrektor Artystyczny / Artistic Director
Iwona Frydryszak - Producent Wykonawczy / Executive Producer
Agnieszka Ćwieląg - Menedżer Programowy / Program Manager
Malika Murzagali - Kontakt z artystami / Artist Liaison
Michał Patyna - Menedżer Logistyki / Logistics Manager
Marta Kochanowicz - Asystentka Produkcji / Production Assistant
Justyna Warecka - Koordynatorka Projektu Kreatywnej Europy / CE Project Coordinator
Mary Sadowska - Koordynatorka Projektu Wyszehradzkiego / V4 Project Coordinator
Kamila Magnowska - Główna Księgowa / Chief Accountant
Agnieszka Jachym - Księgowa / Accountant

Grzegorz Bral

fakcji, której źródłem są radość uczest-
ników, wartościowa praca artystyczna, 
przyjaźń, odkrycie nowych pokładów em-
patii i przemożnej odwagi współtworznia. 
Jesteśmy dumni ze wszystkich poprzenich 
edycji Brave Kids i z radością oczekujemy 
na kolejne!
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Instytut Donya jest organizacją pozarządową, powstałą w 1994 roku. Jego dewiza brzmi: 
aby zrozumieć kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z Donya uczą się szacunku dla innych kultur 
tworząc spektakle, bazujące na wierszach, pieśniach i innych dziełach sztuki, ukazujące kul-
turę irańską i jej dawne związki z resztą świata. 
W tym roku w Brave Kids wezmą udział aż cztery grupy z Donya. Będziemy się dobrze 
bawić i poznawać ludzi z różnych zakątków świata. Spotkanie rówieśników z innych kultur 
i środowisk będzie z pewnością niesamowite! 

The Donya Institute is a non-governmental organization, established in 1994. Its motto is: 
to understand the culture, you need to learn it first. The children of Donya learn respect for 
other cultures by creating performances based on poems, songs and other works, revealing 
Iranian culture and its ancient ways of connecting with others with the rest of the world. 
Brave Kids will be powered up by four groups from Donya this year. ‘We will have fun and 
meet people from different corners of the world. It will be amazing to get to know our 
peers from other cultures and backgrounds!’

Lider grupy / Group Leader: Arash Fattahi Marnani

Pozwól nam żyć, aby służyć dziecku – taka idea przyświeca Nanhi Dunya, Międzynaro-
dowemu Ruchowi Dzieci i ich Przyjaciół. Głównym celem organizacji jest wspieranie 
dzieci jako twórców przyszłości. Nanhi Dunya realizuje edukacyjne i artystyczne pro-
jekty dla dzieci, młodzieży oraz kobiet w Dolinie Dehradun w północnych Indiach. 
Ich występ na Brave Kids oparty jest na hinduskich mantrach duchowych, tańcach 
ludowych i pieśniach północnoindyjskich. 

Let us live to serve the child - this idea is guided by Nanhi Dunya, the International 
Movement of Children and their Friends. The main goal of the organization is to 
support children as creators of the future. Nanhi Dunya organizes educational and 
artistic projects for children, youth and women in the Dehradun Valley in North 
India.Their Brave Kids performance is based on Hindu spiritual mantras, folk dances 
and North Indian songs. 

Lider grupy / Group Leader: Ashu Satvika Goyal 

India
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W 1994 roku świetlica wiejska w Bystrzycy Górnej stała się miejscem spotkań 
małych pasjonatów tańca z pobliskich wiosek. Z biegiem lat grupa dziecięca rozrosła 
się i dziś stanowi kapelę wielopokoleniową. Starszy zespół Bystrzyca i młodszy Mała 
Bystrzyca prezentują folklor oraz muzykę Dolnego i Górnego Śląska, a także innych 
zakątków Polski, eksponując bogactwo obrzędów oraz strojów i rekwizytów.
Grupa zaprezentuje pieśń Gra muzyka u Kurzawy tańczy młody, śpiewa stary i wykona 
taniec z tkaninami w barwach Polski.

In 1994, the village center in Bystrzyca Górna became a meeting place for young 
dance enthusiasts from nearby villages. Over the years, the children’s group has 
grown, and today it’s a multigenerational band. The older group, Bystrzyca, and the 
younger, Mała Bystrzyca, present the folklore and music of Lower and Upper Silesia 
and other parts of Poland, showing rituals and customs, as well as costumes and 
props. The group will present one of their songs and will also perform a dance with 
costumes in the colors of Poland.

Lider grupy / Group Leader: Sylwia Danisiewicz

Barvy Udecha to narodowy kolektyw choreograficzny zrzeszający społeczność z 
Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży w Żydaczowie na Ukrainie. Uczestniczy 
w nim około tysiąc dzieci. Taniec jest dla nich nośnikiem narodowej tradycji i doświa- 
dczeń różnych pokoleń, ale także potężnym medium do wyrażania własnych uczuć 
i myśli. Barvy Udecha są laureatami wielu międzynarodowych konkursów i festiwali. 

Barvy Udecha is a national choreographic collective, which gathers together the co-
munity from the Center of Creativity for Children and Youth in Zhydachiv, Ukraine. 
About a thousand children participate in it. Dance is for them not only a carrier of 
national tradition and the experiences of different generations, but also a powerful 
medium for expressing one’s own feelings and thoughts. Barvy Udecha are laureates 
of many international competitions and festivals.

Lider grupy / Group Leader: Oksana Dakhnii
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LESZNO 

16.06 - 01.07.2018  
Jakucja | Kenia | Litwa | Polska 
Yakutia | Kenya | Lithuania | Poland

Fundację Kontakt tworzą osoby pracujące zawodowo w zupełnie różnych dziedzinach. 
W pracy z dziećmi łączą swoje umiejętności, by edukacja była możliwie różnorodna. 
Misją fundacji jest nauka przez doświadczanie i sztukę, a także poznawanie i uwrażliwa- 
nie na inne kultury. Kontakt z wielkim zaangażowaniem i osobistymi emocjami włącza 
się w tym roku w Brave Kids, by wesprzeć jego unikalny program. 

Kontakt Foundation consists of people working professionally in completely different 
fields. While working with children, they combine their skills to make education as di- 
verse as possible. The mission of the foundation is teaching through experience and art, 
as well as meeting with and being sensitive to other cultures. With great commitment 
and personal emotional investment, Kontakt is joining Brave Kids this year to support 
its unique program. 

ZESPÓŁ / TEAM: 
Małgorzata Pawlak – Koordynatorka / City Coordinator 
Karolina Łączek – Koordynatorka ds. PR i Promocji / PR and Promotion Coordinator
Dorota Sacha –  Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families coordinator 
Wanda Nawrocka – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders’ Program Coordina-
tor
Beata Donaj – Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator
Kinga Maciejewska - Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Kasia Venka Godlewska - Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Arash Fattahi Marnani - Instruktor Artystyczny / Artistic Instructor

W małym miasteczku Nierungi, otoczonym malowniczymi lasami, działa Arktyka - in-
nowacyjna szkoła z internatem, która wspiera i kształci dzieci pochodzące z autochtoni 
-cznych rodzin z północy. Jesteśmy korzeniami tego samego drzewa i tym drzewem jest 
Jakucja  – mówią uczniowie szkoły o ziemi swoich przodków.
W tym roku grupa Laredo uświetni Brave Kids nowoczesną interpretacją tańca ludowe-
go, grą na harfie i śpiewem gardłowym. 

In the small town of Neryungri, surrounded by picturesque forests, there is an innova-
tive boarding school - Arctic - which supports and educates children from indigenous 
families from the north. ‘We are the roots of the same tree and this tree is Yakutia’: so 
say students of the school about the land of their ancestors.
This year, the Laredo group will offer Brave Kids a modern interpretation of folk dance, 
harp play and throat singing.

Lider grupy / Group Leader: Svetlana Vasilyeva
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Zespół Koinonia Children angażuje się w rozwój lokalnej społeczności, uzupełniając 
edukację szkolną i wspierając indywidualny potencjał dzieci, szczególnie tych w trud-
nej sytuacji życiowej. Jego członkowie rozwijają liczne talenty: grają na bębnach, tańczą, 
żonglują i uprawiają akrobacje. Misją Koinonii jest, obok wsparcia, budowanie atmosfery 
pokoju i współpracy. 
 
The Koinonia Children team enhances development in the local community, comple-
menting school education and supporting the potential of its children: especially those 
living in difficult circumstances. Its members harbour numerous talents: they play drums, 
dance, juggle and perform acrobatics. Koinonia’s mission, apart from providing support, 
is building an atmosphere of peace and cooperation.

Lider grupy / Group Leader: Freshia Wanjiru Langat

W Gimnazjum na Szawłach, jednej z najstarszych szkół średnich na Żmudzi, 
działa zespół tańca ludowego Seltinis. Repertuar zespołu jest dynamiczny, 
różnorodny i żywy, kładzie nacisk na pochodzenie etniczne utworów i pro-
mocję sztuki ludowej. Seltinis występuje nie tylko w Litwie, ale także za 
granicą, biorąc udział w światowych festiwalach tańca i pieśni litewskich. 
Zespół został doceniony licznymi nagrodami i wyróżnieniami. 

In the secondary school in Szawły, one of the oldest high schools in 
Samogitia, there is a folk dance group called Seltinis. The band’s repertoire 
is dynamic, diverse and vivid, emphasizing the ethnic origin of their work and 
promoting folk art. Seltinis are active not only in Lithuania but also abroad, taking 
part in world Lithuanian dance and song festivals. The team has been recognized 
with numerous awards and distinctions.

Lider grupy / Group Leader: Aistė Pilipavièiūtė
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Zachodnia część południowej Wielkopolski to tereny, na których już dawno temu za-
domowił się oryginalny instrument ludowy - dudy. Szczególnymi względami cieszy się 
w Lesznie, gdzie pod patronatem Fundacji Dudziarz.eu, działa Dziecięco-Młodzieżowa 
Kapela Dudziarska „Ignysie”. Tradycyjna w treści, nowoczesna w formie kapela jest naj- 
lepszym ambasadorem dudziarskiej muzyki i wielkopolskiego folkloru. Młodzi muzycy 
grają nie tylko na dudach, ale także na skrzypcach i występują w tradycyjnych strojach 
ludowych regionu. 

The western part of southern Wielkopolska is the area in which the original folk bagpipes 
instrument originates, and has been played for many years. It is an especially popular 
instrument in Leszno, where the Youth and Children’s Bagpipe band Ignysie operates 
under the patronage of the Dudziarz.eu Foundation. Traditional in content, modern in 
form, Ignysie are the best ambassadors of Wielkopolskian bagpipe music and folklore. 
The group’s young musicians play not only bagpipes but also the violin, and appear in 
traditional folk costumes of the region.

Lider grupy / Group Leader : Michał Umławski

PRZEMYŚL 

16.06 - 01.07.2018
Gruzja | Indie (Nanhi Dunya, zobacz str. 14) I Polska
Georgia | India (Nanhi Dunya, see page 14) I Poland

Celem Fundacji Wymiany Kulturowej toTU toTAM jest budowanie społeczeństwa  aktyw-
nego, otwartego i przygotowanego do życia w różnorodności.  W Brave Kids zawiera się 
to, co inspiruje nas w etyce Emmanuela Lévinasa, a mianowicie spotkanie twarzą w twarz 
z innym człowiekiem. Według niego spotkanie takie wyrywa jednostkę z kręgu jej własnego 
ja. W przypadku Brave Kids to dodatkowo wspaniały warsztat edukacji międzykulturowej w 
praktyce. Organizujemy Brave Kids w 2018 roku po raz trzeci!
 
The aim of  The Foundation of Cultural Exchange toTU toTAM is to create an engaged and 
open-minded society that is prepared to live in diversity. Brave Kids embraces the very es-
sence of Emmanuel Levinas’ philosophy, which is face to face relation with another human be-
ing.  According to his ethics, such an encounter has the power to break out of the importance 
of the self. In the case of Brave Kids it is also a wonderful practical workshop on intercultural 
education. We organise Brave Kids for the third time!

ZESPÓŁ / TEAM:
Magdalena Pardel- Trefler  – Koordynatorka Główna / Chief City Coordinator 
Hanna Trefler - Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator
Monika Fedyk – Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator
Michał Kasprzyk – Redaktor Mediów Społecznościowych / Social Media Editor
Ania Miśniak  – Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator  
Liako Gogidze - Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Ewa Hubar - Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor



24 25

Zarzma to nazwa gruzińskiej wioski, w której ludzie zajmują się głównie pracą w polu 
i wypasaniem bydła. To także nazwa grupy zrzeszającej lokalną społeczność, która 
umożliwia dzieciom z wioski kreatywne spędzenie wolnego czasu. Klub szkolny i 
lekcje tańca to jedyna rozrywka tych dzieci, które po szkole zazwyczaj pomagają 
swoim rodzinom w pracach rolnych. Podczas projektu dzieci z Zarzmy zaprezentują 
bogatą kulturę gruzińską poprzez tradycyjne tańce w charakterystycznych strojach.

Zarzma is the name of a Georgian village, a place where people mainly work in the 
fields and herd cattle. It is also the name of a local community group that gives chil-
dren from the village the opportunity to spend their free time creatively. The school 
club and dance lessons is often these childrens’ only source of entertainment, as 
they are usually busy helping their families in the fields. During the project, children 
from Zarzma will present a rich experience of Georgian culture, through traditional 
dance in characteristic costumes. 

Lider grupy / Group Leader: Mariami Kimeridze

Kolorowe Dzieci to zespół z Wrocławia. Jego działania koncentrują się na integracji 
różnych grup dziecięcych, promocji braterstwa, odwagi i otwartości na drugiego czło- 
wieka. Misja ta wspierana jest przez różnego rodzaju działania artystyczne. Ukazywanie 
bogactwa i piękna płynącego z różnorodności, a także siły, jaką możemy w sobie znaleźć 
wspomagając się nawzajem, to najistotniejsze przesłanie grupy. 

Colorful Children is a group from Wroclaw. Its activities are focused on the integration 
of various children’s groups, promotion of brotherhood, courage and openness to other 
people. This mission is supported by various artistic activities. Showing the wealth and 
beauty flowing from diversity, as well as the strength that we can find in ourselves by 
supporting each other, are the group’s most important messages.

Liderzy grupy / Group Leaders: Ewelina Dublańska, Elmelda Mashingo 
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SIECHNICE

16.06 - 01.07.2018  
Indie | Iran | Nepal 
India | Iran | Nepal

Centrum Kultury w Siechnicach powstało i działa z myślą o rozpowszechnianiu kultury 
wśród społeczności gminnej, a także aktywnie zachęca do rozbudzania i rozwijania zainte- 
resowań i zdolności mieszkańców gminy. W swoich działaniach Centrum Kultury w Siech-
nicach łączy przeszłość z teraźniejszością przekazując wartości ponadczasowo. Brave Kids 
w Siechnicach odbywa się po raz pierwszy. Projekt odbywa się pod patronatem Burmistrza 
miasta Siechnice.

Cultural Centre in Siechnice was established and has been aiming to spread culture among 
the local community. It also encourages the residents of the community to develop their 
interests and skills. The Cultural Centre in Siechnice joins past and present together, pass-
ing the timeless values. Brave Kids has been organized in Siechnice for the first time. The 
project is being held under the patronage of Siechnice Mayor.

ZESPÓŁ / TEAM:
Anna Skłodowska – Koordynatorka / City Coordinator 
Joanna Kaczmarek – Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator 
Agata Kostrzewa-Mazurek – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders Program 
Coordinator 
Sebastian Frodyma - Instruktor artystyczny / Artistic Instructor
Mary Sadowska - Instruktorka artystyczna / Artistic Instructor

BRAVE YOUTH: Badal Tamang, Anjali Kumari

Wystarczy, że grupa młodych dziewcząt z Mumbaju pojawi się na scenia, a publi- 
czność wybucha śmiechem. To jest ich niezwykła umiejętność. Żyją wśród grupy 
wykluczonej społecznie, dlatego praktykowanie pantomimy oraz komizmu ma 
dla nich wartość terapeutyczną i stanowi ulgę w życiu codziennym. Organizacja 
Apne Aap Women’s Collective - AAWC współpracuje z inicjatywą Clowns-With-
out-Border. Dzieci przybierają postaci z kreskówek, fantastyczne figury, a także 
czerpią z hinduskiej kultury popularnej, by pokazać jaką siłę stanowi sztuka kome-
dii we współczesnym świecie.

A group of young girls from Mumbai makes an entire audience laugh simply with 
their presence. This is their forte, their ‘super-skill’. Hailing from underprivileged 
sections of the society, these adolescent girls integrate humor and mime to pro-
mote a healthy dosage of comic relief into everyday life. The Apne Aap Women’s 
Collective - AAWC is supported by Clowns-Without-Borders. The children em-
body famous cartoon characters, fantastical figures and popular Indian references 
to translate the power of comedy in today’s world.

Liderzy grupy / Group Leaders: Manju Vyas, Ruhi Kirale, Kalyan Choudhury
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Instytut Donya jest organizacją pozarządową, która powstała w 1994 roku. Jej dewiza 
brzmi: aby zrozumieć kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z Donya uczą się szacunku dla 
innych kultur tworząc spektakle, bazujące na wierszach, pieśniach i innych dziełach 
sztuki, ukazujące kulturę irańską i jej dawne związki z resztą świata.
W tym roku w Brave Kids wezmą udział aż cztery grupy z Donya: Od siódmego roku 
życia praktykujemy koncepcję przyjaźni, współpracy, uczestnictwa i pokoju. Jesteśmy już 
teraz gotowi i spragnieni, aby podzielić się doświadczeniem i ćwiczyć to, czego nauczyliśmy 
się w większych grupach i z nowymi przyjaciółmi.

The Donya Institute is a non-governmental organization, established in 1994. Its mot- 
to is: to understand the culture, you need to learn it first. The children of Donya learn 
respect for other cultures by creating performances based on poems, songs and 
other works, revealing Iranian culture and its ancient ways of connecting with others 
with the rest of the world. 
Brave Kids will be powered up by four groups from Donya this year : ‘Since seven 
years old, we have been practicing the concept of friendship, cooperation, participa-
tion, and peace.  We now are ready and super eager to share and practice what we 
have learnt in larger groups and with new friends’.

Lider grupy / Group Leader: Simin Torabi

Tybetańskie słowo ROKPA znaczy tyle, co pomoc oraz przyjaciel. Ta międzynarodowa 
organizacja humanitarna została założona w 1980 roku przez tybetańskiego lekarza i 
mistrza medytacji, dra Akonga Tulku Rinpoche, aktorkę Leę Wyler i prawnika dra Vieta 
Wylera. Ich zadaniem jest niesienie wsparcia potrzebującym w najdalszych zakątkach 
świata oraz krzewienie szacunku do innych kultur. Prace ROKPA koncentrują się przede 
wszystkim na edukacji, medycynie i żywieniu.

The Tibetan word ROKPA means help and friend. This international humanitarian orga-
nization was founded in 1980 by Tibetan physician and meditation master Dr. Akonga 
Tulku Rinpoche; actress Lea Wyler ; and lawyer Dr. Vie Wyler. Their aim is to provide 
support to people in need in the farthest corners of the world, and to promote re-
spect for other cultures. The work of ROKPA focuses primarily on education, medicine 
and nutrition.

Lider grupy / Group Leader: Anju Nepali



30 31

RZESZÓW 

16.06 - 04.07.2018  
Czechy | Polska | Słowacja | Węgry
Czechia | Poland | Slovakia | Hungary

Założona w 2017 roku Fundacja „Tu i Teraz” zajmuje się rozwojem i propagowaniem edu- 
kacji alternatywnej w pracy z dziećmi, w szczególności pedagogiki montessoriańskiej i leśnych 
przedszkoli. Organizacja powstała z pasji jej założycieli, miłości do dzieci oraz pragnienia niesienia 
pomocy innym ludziom. Owocem ich pracy jest realizacja wielu projektów międzynarodowych, 
współpraca z Polską Akcją Humanitarną, a także wsparcie tegorocznego Brave Kids w Rzeszowie..

Founded in 2017, The Tu i Teraz Foundation is involved in the development and promotion of 
alternative education for children, in particular Montessori pedagogy and forest kindergartens. 
The organization arose from the passion of its founders, love for children and the desire to help 
other people. The fruits of their work include the creation of many international projects, their 
cooperation with the Polish Humanitarian Organization, and their supporting of this year’s Brave 
Kids in Rzeszów. 

ZESPÓŁ / TEAM: 
Justyna Warecka - Koordynatorka Główna / Chief City Coordinator 
Magdalena Panek-Magiera - Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator
Justyna Warecka – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders’ Program Coordinator
Sara Kij – Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator
Katarzyna Timingeriu – Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Joanna Sarnecka – Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Mary Sadowska - Koordynatorka Projektu Wyszehradzkiego / V4 Project Coordinator

Romane Chave Dance Club w Brnie jest miejscem, w którym młodzi ludzie znajdu-
jący się w trudnej sytuacji społecznej mogą kreatywnie spędzić swój wolny czas. Jego 
głównym celem, obok wsparcia dzieci i młodzieży, jest rozwój kultury romskiej i jej 
folkloru. W klubie tańczy się tradycyjne tańce romskie i olaszko-węgierskie, a także 
elementy tańca współczesnego. Dzięki tej aktywności członkowie zespołu mają szansę 
wyrazić siebie, poczuć radość i dumę. 

Romane Chave Dance Club in Brno is a place where socially disadvantaged young 
people can spend their leisure time creatively. Its main goal, apart from supporting 
children and young people, is the development of the Roma culture and its folklore. 
The group work with traditional Romany, Olasko-Hungarian dances and elements of 
contemporary dance. Thanks to this activity, team members have a chance to express 
themselves, and to feel pride and joy. 

Lider grupy / Group Leader: Tomáš Homola
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Zespół taneczny Szentkirály Dance Group to organizacja wielopokoleniowa, która 
zrzesza Węgrów kochających taniec niezależnie od metryki – począwszy od dzieci 
w wieku przedszkolnym, na dorosłych skończywszy. Repertuar zespołu jest szeroki: 
folk-dance, klasyczny, modern i show-dance. W niektórych choreografiach wykorzy-
stywane są wszystkie style razem, co tworzy niezwykłe, oryginalne widowisko. 

The dance group Szentkirály is a multi-generational organization that gathers toge-
ther Hungarians who love dancing, regardless of their age - which ranges from pre-
school children to adults. The band’s repertoire is wide-ranging, including folk-dance, 
classical, modern, and show-dance. In some of the group’s dance routines, all these 
styles are used together to create an unusual, original spectacle.

Lider grupy / Group Leader: Jánosné Dr. (Terike) Steklács

SIEMACHA Spot Millenium Hall w Rzeszowie to miejsce dla dzieci i młodzieży, którzy 
chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać wiedzę, twórczo spędzać czas i nawią- 
zać nowe znajomości. Młodzi ludzie mają do dyspozycji warsztaty edukacyjne, spor-
towe, plastyczne, kulinarne i muzyczne, wychodzą do kina i teatru. Tak różnorodna 
propozycja wspiera indywidualne potrzeby każdego uczestnika, pozwala swobodnie 
obrać kierunek rozwoju i daje możliwość doskonałej, kreatywnej zabawy. 

SIEMACHA Spot Millenium Hall in Rzeszów is a place for children and young people 
who want to develop their interests, gain knowledge, spend their time creatively and 
make new friends. Young people take part in educational, sporting, artistic, culinary and 
musical workshops; they go to the cinema and the theater. Such a varied offering of 
activities supports the individual needs of each participant, allowing them the freedom 
to choose their own direction of development and giving them the opportunity to 
have great creative fun.

Lider grupy / Group Leader: Grzegorz Mazur



SŁOWACJA
Slovakia
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Około 4500 dzieci mieszkających w domach dziecka w Słowacji objętych jest jedną z 
dwóch form opieki. Pierwsza to wykwalifikowane rodziny zastępcze. Drugą są rodzinne 
domy dziecka, w których dzieci żyją w małej społeczności na kształt rodziny. Grupy 
składają się głównie z 10 dzieci, 2 edukatorów oraz 3 asystentów. Dzieci z naszej grupy 
należą właśnie do takiej rodziny, która zamieszkuje wieś obok miasta Michalovice. Są to 
uczniowie szkoły podstawowej i średniej. Swój wolny czas spędzają tańcząc i śpiewając 
podczas zajęć w szkole i poza nią. Pomimo problemów z jakimi się mierzą, ogromną 
radość daje im dzielenie się swoimi umiejętnościami i talentami. 

There are two forms of care for 4500 children living in orphanages in Slovakia. Firstly, 
children live with qualified families who are related to an orphanage worker. The second 
form is a family simulation where children live in groups that resemble a family. The group 
consists mainly of 10 children, 2 educators and 3 auxiliary tutors. Our group consists 
of children living in family homes in the villages near the town of Michalovce. These are 
primary and secondary level students. They devote their free time to learning dance 
and singing. They take part in various artistic activities at school and beyond. Despite the 
problems they face, they are happy to share their skills and talents. 

Lider grupy / Group Leader: Lenka Copková

WAŁBRZYCH 

20.06 - 09.07.2018  
Hong Kong | Maroko | Buriacja I Polska
Hong Kong | Morocco | Buryatia I Poland

Fundacja EMU im. Elżbiety Marii Urbańskiej powstała z myślą o potrzebujących wsparcia, nieza-
leżnie od wieku, przynależności społecznej, pochodzenia czy wyznania. Organizacja prowadzi 
działania związane wielokulturowością, edukacją globalną i międzykulturową na terenie Wałbrzy-
cha i okolic. Włącza się też aktywnie w działania społeczno-kulturalne na Dolnym Śląsku. Brave 
Kids w Wałbrzychu odbędzie się głównie w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, którego misją jest 
wspieranie społeczności lokalnej w aktywnym uczestnictwie w kulturze, wychowywanie przez 
sztukę i organizacja wolnego czasu. 

The EMU Foundation was created with those in need of support in mind - regardless of age, so-
cial status, origin or religion. The organization conducts activities related to multiculturalism, global 
and intercultural education in Wałbrzych and the surrounding area. It is also actively involved in 
socio-cultural activities in Lower Silesia. Brave Kids in Wałbrzych will be held mainly in Wałbrzych 
Culture Center, whose mission is to support the local community to actively participate in cul-
ture, education through art and organized leisure activities.

ZESPÓŁ / TEAM: 
Magdalena Sawicka - Koordynatorka Główna / Chief City Coordinator 
Małgorzata Skrzypnik - Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator
Jolanta Kowalczyk - Kokoszka – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders’ Program 
Coordinator
Katarzyna Dardzińska – Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator
Sebastian Stalka – Lider Grupy Wolontariuszy / Volunteer Leader
Katarzyna Francuziak – Koordynatorka Warsztatów Dzieci Rodzin Goszczących / Host 
Families’ Children Workshops Coordinator
Sonia Baran – Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Piotr Szewczyk – Instruktor Artystyczny / Artistic Instructor

BRAVE YOUTH: Hei Ting (Heidi) Fung, Lakhan Pawar

Zdjęcie wykonane w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” 
w Wałbrzychu..
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Hong Kong to miasto wielkiej różnorodności kulturowej, tworzone przez ludzi wielu roz-
maitych grup etnicznych. Członkowie Młodzieżowego Teatru z Hong Kongu, młodzież z 
różnych środowisk, nieustannie badają czym jest kultura Hong Kongu. Spotykają się, dzielą 
ideami, odkrywają swoje historie i kulturowe korzenie. W tym roku dołączają do Brave 
Kids by podzielić się swoimi odkryciami z innymi uczestnikami. 

Hong Kong is a city of great cultural diversity, created by people from many different 
ethnic groups. Members of the Hong Kong Youth Theater, young people from all walks of 
life, constantly research what Hong Kong culture is: meeting, sharing ideas and discovering 
their stories and cultural roots. This year they will join Brave Kids to share their findings 
with other participants.

Lider grupy / Group Leader: Chung Chak (Leo) Lau

Dzieci z okolic malowniczo położonego Taroudant w Maroku nie mają zbyt wielu 
okazji do rozrywki. Mają jednak zespół, który skupia młodych ludzi pragnących wy-
razić siebie poprzez działalność artystyczną. Na tegorocznym Brave Kids mali Maro-
kańczycy przedstawią Guerdę, stary taniec pustyni Maroka, który obrazuje związek 
między kobietami i mężczyznami w tej części świata, a także przedstawi jego wspa- 
niałe dziedzictwo narodowe. 

Children from the picturesque city of  Taroudant in Morocco do not have too many 
opportunities for entertainment. However, they do have a team that brings together 
young people who want to express themselves through artistic activity. At this year’s 
Brave Kids, young Moroccans will present Guerda, an old dance from the Moroccan 
desert, which portrays the relationship between women and men in this part of the 
world and presents the wonderful national heritage of the area.

Lider grupy / Group Leader: Saïd Oulfakir 
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Szkoła Tańca Cordex powstała z miłości do tańca i chęci dzielenia się nią z innymi. 
Umożliwia realizowanie pasji i aktywne spędzanie czasu osobom w każdym wieku. 
Grupa biorąca udział w tegorocznej edycji Brave Kids to dzieciaki pełne energii, 
pasji i zaangażowania. Skupiają się na tańcach ulicznych, czyli hip-hop, breakdance, 
house, locking. Nieustannie chłoną inspiracje i poszerzają swoją wiedzę o kolejne 
style taneczne.
 
The Cordex Dance School was created out of love for dancing and the desire to 
share it with others. It enables people of all ages to pursue their passion and spend 
their time actively. The group taking part in this year’s edition of Brave Kids are 
kids full of energy, passion and commitment. They focus on street dancing: hip-hop, 
breakdance, house and locking. They constantly absorb inspirations and expand 
their knowledge about new dance styles.

Lider grupy / Group Leader:  Angelika Toborek

Buriacja to skarbnica naturalnego piękna, starożytnej wiedzy i wartości kulturowych. 
Tu spotyka się Zachód i Wschód, tu również żyją przedstawiciele aż 113 naro-
dowości, a każdy z nich stara się ocalić swoją indywidualność, tradycje i zwyczaje.  
W takich niecodziennych warunkach powstała grupa Odon, wykonująca współcze-
sne ludowe tańce oraz kompozycje instrumentalne. W tym roku zespół artysty-
cznie wzmocnią dziewczęta z cyrku Buriacji. 

Buryatia is a treasure-trove of natural beauty, ancient knowledge and cultural val-
ues. Here East meets West, and the local population is made up of representatives 
from as many as 113 different nationalities, each of them trying to preserve their 
individuality, traditions and customs. In these unusual conditions, the Odon group 
was created. The group performs contemporary folk dances and instrumental 
compositions. This year the band will be artistically strengthened by the girls from 
the Buryatia circus. 

Lider grupy / Group Leader: Erzhen Norboeva
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Märjama to małe miasteczko w Estonii, kraju o bogatej i zróżnicowanej kulturze, słynącego z 
celebracji pieśni i tańca, uznanej przez UNESCO za Arcydzieło Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości. W miasteczku tym działa artystyczna grupa Sirguline, gdzie młodzi 
ludzie spędzają twórczo czas, wykonując piosenki i tańce oparte na narodowym folklorze. 

Märjama is a small town in Estonia, a country with a rich and diverse culture and famous 
for its celebration of song and dance. It has been recognized by UNESCO as one of the 
Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity. In this small town there is an 
artistic group, Sirguline, where young people spend their time creatively, performing songs 
and dances based on national folklore.

Lider grupy / Group Leader: Gaili Ilisson

BIAŁYSTOK 

23.06 - 08.07.2018 
Estonia | Iran | Polska | Rosja 
Estonia | Iran | Poland | Russia

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” od ponad 12 lat pracuje z potrzebującymi: dziećmi i 
młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, najuboższymi, bezdomnymi oraz uzależnionymi. Prowadzi 
Ogrzewalnię dla osób bezdomnych, w której wielorako wspiera podopiecznych motywując do 
zmian i skorzystania z kompleksowego Procesu Wychodzenia z Bezdomności. Najważniejszą 
misją stowarzyszenia, obok pomocy, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

The Association Ku Dobrej Nadziei has been working with the needy - children and teenagers 
from dysfunctional families, the poorest, the homeless and the addicted - for over 12 years. It 
runs Ogrzewalnia (Heating shelter) for homeless people, where they are motivated to change 
their situation by taking part in the group’s comprehensive program Getting out of Homeless-
ness. Its most important mission, apart from helping, is to counteract social exclusion.

ZESPÓŁ / TEAM: 
Anna i Joanna Sałaban - Koordynatorki / City Coordinators 
Anna Sałaban – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders’ Program Coordinator 
Magdalena Wysocka – Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator 
Malgorzata Romaniuk –  Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator 
Joanna Słlaban – Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator 
Iwona Rudziak - Oksentiuk - Redaktorka w Mediach Społecznościowych / Social Media Editor
Jolanta Sikorska – Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
Małgorzata Linkiewicz  – Instruktorka Artystyczna / Artistic Instructor
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Fundacja „Przestrzeń” zajmuje się prowadzeniem teatrów amatorskich, w których 
uczestniczą zarówno dzieci, jak i dorośli. Specjalnie dla projektu Brave Kids grupa 
stworzyła Teatr Przestrzeń, w skład którego weszły dzieci z różnych grup i w różnym 
wieku, zajmujące się wielorakimi formami teatralnymi. Projekt jest przykładem 
współpracy, przyjaźni i wymiany możliwości twórczych, jakie drzemią w każdym z jego 
aktorów. 

The Przestrzeń Foundation runs amateur theaters, in which both children and adults 
participate. For this year’s Brave Kids, the group has created Theatre Przestrzeń, which 
includes children from various groups and of various ages working in multiple theat-
rical forms. The project is an example of cooperation, friendship and of the exchange 
of creative possibilities from each of its actors.

Lider grupy / Group Leader: Małgorzata Sienkiewicz

Instytut Donya jest organizacją pozarządową, która powstała w 1994 roku. Jej dewiza 
brzmi: aby zrozumieć kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z Donya uczą się szacunku dla 
innych kultur tworząc spektakle, bazujące na wierszach, pieśniach i innych dziełach 
sztuki, ukazujące kulturę irańską i jej dawne związki z resztą świata.
W tym roku w Brave Kids wezmą udział aż cztery grupy z Donya: Jesteśmy przyja-
ciółmi od około sześciu lat. Teraz stajemy się Brave Kids, aby nawiązywać kontakty 
i budować nowe przyjaźnie. Będziemy tworzyć historię z wami wszystkimi!

The Donya Institute is a non-governmental organization, established in 1994. Its 
motto is: to understand the culture, you need to learn it first. The children of Donya 
learn respect for other cultures by creating performances based on poems, songs 
and other works, revealing Iranian culture and its ancient ways of connecting with 
others with the rest of the world. 
Brave Kids will be powered up by four groups from Donya this year : ’We have been 
friends for about six years. Now we are coming to Brave KIds in order to communi-
cate and build new friendships. We are going to make history with all of you!’.

Lider grupy / Group Leader: Yasaman Fazili
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TBILISI

22.07 - 31.07.2018
Gruzja | Kazachstan | Buriacja | Ukraina
Georgia | Kazakhstan | Buryatia I Ukraine

Caritas Gruzja to organizacja charytatywna założona w 1994 przez Kościół Katolicki, która 
od samego powstania angażuje się w pomoc ludziom żyjącym w ubóstwie. Caritas Gru-
zja od 1997 roku zajmuje się sferą opieki nad dziećmi. Program Dzieci i Młodzież wspie- 
ra narażone i zaniedbane dzieci w ich rodzinnym otoczeniu, chroni je przed nadużyciami, 
odrzuceniem, wykorzystaniem i dyskryminacją, a także zapewnia wsparcie psychospołeczne 
i integrację w społeczeństwie. Dzięki Programowi, rocznie, prawie 1000 młodych ludzi otrzy- 
muje wsparcie. 

Charitable Foundation Caritas Georgia was officially founded in 1994 by the Catholic Church 
and has been serving indigent population of Georgia since its establishment. Caritas Georgia 
started working in childcare sphere of Georgia in 1997. Children and Youth program goal 
is to facilitate the upbringing of vulnerable children in a family environment, protect them 
from abuse, neglect, exploitation and discrimination, and ensure the children’s psychosocial 
rehabilitation and integration in the society. Through the Program, Caritas Georgia assists 
yearly more than 1000 children and youth.

ZESPÓŁ / TEAM: 
Nana Kukhalashvili - Koordynatorka / City Coordinator
Ani Gomareli– Koordynatorka Programu Liderów / Leaders’ Program Coordinator 
Małgorzata Innessa Tankamyan – Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator
Iwona Frydryszak - Wsparcie / Support 
Mary Sadowska – Instruktorka Artystyczna /Artistic Instructor 
Tamar Chaduneli – Instruktorka Artystyczna /Artistic Instructor

We wrześniu 2018 roku Brave Kids planowany jest po raz drugi w Gruzji, w Achalciche, 
z ramienia organizacji Toleranti. 

In September 2018, Brave Kids is going to be organised for the second time in Georgia, 
in Akhaltsikhe by Toleranti organisation. 

St. Petersburg Group to miejsce, w którym każde dziecko może przyjść i dołączyć do 
twórczej atmosfery, niezależnie od pochodzenia kulturowego, religii i statusu społe- 
cznego. Grupa rozwija unikalną mieszankę sztuki teatralnej i cyrkowej. Jej głównym 
celem, poza wspaniale spędzonym czasem, jest wychowywanie nowego pokolenia 
kreatywnych, otwartych młodych ludzi, pełnych szacunku, zrozumienia i miłości wobec 
drugiego człowieka.

The St. Petersburg Group is a place where every child can come and participate in 
a creative environment, regardless of their cultural background, religion or social status. 
The group develops a unique mix of theatrical and circus arts. Its main goal, apart from 
having great time, is raising a new generation of creative, open young people, full of 
respect, understanding and love towards others.

Lider grupy / Group Leader: Viacheslav Matveev 

Na zdjęciu/ On the photo: Nana Kukhalashvili (Caritas 
Georgia)i Tsira Meskhishvili (Samtskhe-Javakheti Regional 
Association  Toleranti) 
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Sholpan to nie tylko zespół choreograficzny, to także wielka rodzina, w której dzieci w 
różnym wieku i z różnych środowisk uczą się wzajemnej przyjaźni i szacunku, tańcząc
i spędzając razem czas. Sholpanki są ciekawe świata i otwarte nań. Mogą pochwalić się 
wieloma wyróżnieniami i nagrodami przywiezionymi nie tylko z festiwali krajowych, ale 
także międzynarodowych. 

Sholpan is not only a choreographic band but also a great family, in which, through 
dancing and spending time together, children of all ages and from different back-
grounds learn friendship and respect. Sholpanki are interested in the world and open 
to it. They can boast of many awards and prizes, won not only at national but also in 
international festivals.

Lider grupy / Group Leader: Ayazhan Kenzhetayeva

Spośród wielu możliwych zajęć pozalekcyjnych, wychowankowie domu dzieka w Tbilisi 
wybrali tradycyjny gruziński taniec. Fundacja Caritas Gruzja stara się stworzyć przy-
jazne środowisko dla odpowiedniego rozwoju dzieci, organizując zajęcia umożliwiające 
poszerzanie horyzontów poprzez naukę języka angielskiego, fryzjerstwo, warsztaty 
lalkarskie, śpiew, rzemiosło artystyczne, haft, praktyki komputerowe itd. Każde gruzi-
ńskie dziecko jednak od najmłodszych lat uczy się tradycyjnego tańca i śpiewu. 

Among the many possible extracurricular lessons for the foster children in the or-
phanage in Tbilisi, they chose a traditional Georgian dance. The Caritas Georgia Foun-
dation is trying to provide a friendly environment for the appropriate development of 
children by organizing activities, which widen their horizons by learning English, hair-
dressing, puppetry workshops, singing, arts and crafts, embroidery, computer practice, 
etc. Every Georgian child, however, is from an early age taught traditional dancing and 
singing.

Lider grupy / Group Leader:  Ana Gomareli
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Słonecznik jest młodzieżowym teatrem amatorskim, w którym dzieci i młodzież z 
różnych środowisk pokazują swoje talenty, doskonalą umiejętności komunikacyjne 
i cechy osobiste, a także nawiązują nowe przyjaźnie. Miłość do sztuki teatralnej
i aktorstwa pozwala im wyrazić swoje uczucia, przezwyciężyć lęk i nieśmiałość.
Podczas Brave Kids 2018 uczestnicy teatru zaprezentują ukraiński taniec i śpiew 
ludowy. 

Sunflower is a youth amateur theater in which children and young people from all 
walks of life show their talents, improve their communication skills and personal 
qualities, and make new friends. Love for theatrical art and acting allows them to 
express their feelings and to overcome fear and shyness. During Brave Kids 2018, 
the participants of the group will present Ukrainian folk dance and singing.

Liderzy grupy / Group Leaders: Iryna Pukas, Larysa Karaziya

Buriacja jest jedną z najbardziej interesujących Republik Federacji Rosyjskiej. Zloka-
lizowana na obszarach południowo-wschodniej Syberii, w pobliżu granicy z Mongolią, 
może pochwalić się bogatą historią i oryginalną kulturą ludową. W wielu buriackich 
wioskach do dziś pielęgnowane są tradycyjne obrządki. Obejmują one pieśni, tańce 
oraz wierzenia ludów koczowniczych w duchy przyrody wraz ze składaniem rytu-
alnych ofiar. Internat Republiki Buriacja, w którym żyją dzieci przyjeżdżające do Gruzji, 
stawia sobie za główny cel podtrzymanie narodowości poprzez nauczanie przyszłych 
pokoleń zagrożonego wymarciem ojczystego języka buriackiego, a także tradycji i 
obyczajów.

Buryatia is one of Russia’s most interesting republics. Located in South-Eastern Si-
beria close to the Mongolian border, Buryatia reflects its rich history and original 
folk culture. Traditional rites are still alive today in local villages. They combine songs, 
dances and nomadic worshiping of nature’s spirits, with ritual offerings. The Republic 
of Buryatia Boarding school, where the children coming to Georgia live, has as its 
main goal keeping the nation alive in future generations by teaching the endangered 
native language – buryat – as well as its traditions and customs. 

Liderzy grupy / Group Leaders: Tsytsygma (Svetlana) Anandaeva, Iumzhana 
Lkhasaranova 



Bulgaria
BULGARIA

Grupa artystyczna, która weźmie udział w pierwszej odsłonie Brave Kids w Rumunii, po-
chodzi z jednego z najpiękniejszych miast w Bułgarii - Ruse. Nie bez przyczyny nazywane 
jest ono Małym Wiedniem, stanowi bowiem miejsce przyjazne rozwojowi talentów arty-
stycznych u dzieci już od najmłodszych lat. Bułgarscy uczestnicy Brave Kids, uczęszczający 
do szkoły Lardan lovkov, angażują się w liczne artystyczne przedstawienia, pokazy taneczne 
oraz zajęcia sportowe. Grupę wspiera Stowarzyszenie Ruse. 

The artistic group, that will take part in the first edition of Brave Kids in Romania, come 
from the most beautiful and colourful city in Bulgaria – Ruse. It used to be called ’Small 
Vienna’ implying that the environment is very friendly for developing the artistic skills of 
children from a very early age. The Bulgarian Brave Kids participants, who attend classes in 
Lordan Iovkov school, are involved in many artistic performances, dance shows and sports 
initiatives. The group is supported by the Association of Ruse. 

Lider grupy / Group Leader: Nataliya Lukova
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MiniArtShow, inicjatywa Stowarzyszenia Ioany Ginghiny, powstała jako alternatywna forma 
edukacji dla dzieci z różnych środowisk, na każdym etapie ich życia. Organizacja wyko-
rzystuje sztukę, głównie teatr, jako narzędzie pozwalające na swobodną ekspresję, rozwój 
osobisty i integrację społeczną. Główna strategia działań edukacyjnych polega na stosowa-
niu angażujących i zabawnych metod, które rozwijać mają uważność i kreatywność dzieci, 
wzmacniając jednocześnie ducha partycypacji. Ta forma zabawy, gdzie rygor i wolność 
współistnieją, pomaga w promowaniu takich wartości jak zaufanie i szacunek dla pracy 
innych oraz wspieranie dzieci w wyrażaniu siebie.  

MiniArtShow by Ioana Ginghina Association was created as an alternative form of edu-
cation for children of all ages and backgrounds. The company uses art (mainly theatre) 
as a form of expression, personal development and integration in society. Employing an 
educational strategy built on engaging and fun activities, the company hopes to develop 
children’s attention and creativity, encouraging a spirit of participation. This ’disciplinary 
fun’, where rigor and freedom walk side by side, helps to promote values of trust and 
respect for the other’s contribution, encouraging children to express themselves.

ZESPÓŁ / TEAM: 
Corina Munteanu - Koordynatorka / City Coordinator 
Agnieszka Ćwieląg - Instruktorka Artystyczna /Artistic Instructor & Wsparcie / Support 
Ionana Ginghina – Instruktorka Artystyczna /Artistic Instructor
Ewa Hubar– Instruktorka Artystyczna /Artistic Instructor

BUCHAREST I BUKARESZT

16.08 - 26.08.2018  
Bułgaria | Iran I Mołdawia | Polska | Rumunia  
Bulgaria | Iran I Moldova | Poland | Romania
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Mołdawia zawdzięcza swej trudnej historii fakt ogromnego zróżnicowania. Miesza-
ją się tu kultury mołdawska, rumuńska, ukraińska, rosyjska i Gagauzów. Stanowi to 
źródło inspiracji do twórczej pracy. Mołdawskie Dzieci uczą się tańców ludowych z 
różnych środowisk kulturowych, a także wzbogacają repertuar stylem klasycznym, 
łacińskim i współczesnym. 

Moldova owes its difficult history to its huge diversity. Moldovan, Romanian, Ukrainian, 
Russian, and Gagauz cultures mix here. This mix gives inspiration for creative work. 
Moldovan Children learn folk dances from different cultural backgrounds, and enrich 
the repertoire with classic, Latin, and contemporary styles.

Lider grupy / Group Leader: Iulia Ursan

Aby zrozumieć inną kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z Instytutu Donya pracują nad 
swoimi twórczymi spektaklami teatralnymi oraz uczą się tolerancji i szacunku dla 
innych kultur zbierając wiersze, pieśni i opowieści o pokoju, identyfikując rytuały, 
wierzenia i ceremonie promujące pokojową koegzystencję:
Materiały te są źródłem inspiracji do przedstawienia, które ukazuje zarówno kul-
turę irańską, jak i jej dawne związki ze światem. Grupa jedzie do Rumunii z Qazvin. 
To starożytne irańskie miasto, które słynie ze słodyczy, wzorów dywanów, poetów, 
czasopism politycznych i wyjątkowej kultury.

In order to understand another culture, you need to learn about it. The children 
from Donya’s Institute work on their creative theatre performances and learn 
about tolerance and respect for other cultures through collecting poems, 
songs and stories about peace and identifying rituals, beliefs and ceremonies 
that promote peaceful coexistence:
These materials are a source of inspiration for a show that portrays both 
Iranian culture and its ancient connection with the world. The group is going 
to Romania from Qazvin. Qazvin is an ancient city in Iran which is famous 
for its sweets, carpet patterns, poets, political newspaper and special culture.

Lider grupy / Group Leader: Elham Pourgholizadeh
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W dzisiejszym, globalnym świecie, polska młodzież wydaje się coraz bardziej gubić 
kontakt z kulturowym dziedzictwem. Zespół folklorystyczny z Wałbrzycha oferuje 
międzypokoleniowe muzyczne zajęcia, które obejmują kulturową spuściznę kraju. 
Zainspirowane romansami, podaniami o dawnych władcach i odwadze, literaturą 
pastoralną, pieśni, muzyka i tańce są retrospekcją starodawnych, historycznych, burzli-  
wych czasów Polski. Poprzez nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych, grupa tworzy 
małą stabilną społeczność, która sprawia, że coraz więcej ludzi docenia tradycje prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie.

In the globalized world of today, Polish youth seems to be increasingly losing touch 
with their cultural heritage. This folk group from Walbrzych offers an intergenera-
tional musical education that embraces the cultural legacy of the country. Inspired 
by stories of romance and bravery, of past elites, pastoral literature, these songs, 
music and dances are a retrospective into rough times of Poland history. By teaching 
children, youth and adults, the group creates a small sustainable community that can 
bring more and more people to appreciate the popular traditions of old. 

Lider grupy / Group Leader: Sylwia Sałamaj
Zdjęcie wykonane w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

MiniArtShow, inicjatywa Stowarzyszenia Ioana Ginghina, powstała jako alternatywna 
forma edukacji dla dzieci, wykorzystująca sztukę, głównie teatr, jako formę ekspresji, 
rozwoju osobistego i integracji w społeczeństwie. MiniArtShow promuje wartości 
zaufania i szacunku dla innych zachęcając dzieci do wyrażania siebie. Tegoroczny pro-
gram Brave Kids uświetni Akademia Tańca Amica.

The MiniArtShow initiative was created by the Ioana Ginghina Association as an 
alternative form of education for children, using art, mainly theater - as a form of 
expression, personal development and integration in society. MiniArtShow promotes 
the values of trust and respect for others, encouraging children to express them-
selves. This year we are going to meet Amica’s Dance Academy, which will feature in 
the Brave Kids program.

Lider grupy / Group Leader: Teodor Mihail Ene



56 57

WROCŁAW

16.06 - 01.07.2018
Gruzja | Indie | Polska
Georgia | India| Poland

Celem Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła jest prowadzenie szeroko pojętej dzia- 
łalności kulturalnej w sferze teatru i muzyki, prowadzenie edukacji poprzez sztukę oraz pro-
mowanie i wspieranie innych artystów, twórców, a także społeczności, których tradycje są 
zagrożone. Stowarzyszenie prowadzi Teatr Pieśń Kozła, jest organizatorem Brave Festival - 
„Przeciw wypędzeniom z kultury” oraz projektu Brave Kids.

The main aim of the Song of the Goat Theatre Association is to maintain and develop a wide 
range of cultural activities in the fields of theatre and music, we also intend to offer artistic 
education, and to promote and support other artists and communities whose native tradi-
tions are threatened by extinction. Our Association runs: Song of the Goat Theater, Brave 
Festival - Against Cultural Exhale and Brave Kids project. 

ZESPÓŁ / TEAM: 
Agnieszka Ćwieląg – Koordynatorka programu i wolontariuszy / City &  Volunteers 
Coordinator 
Natalia Ćwiek – Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator 
Aleksandra Jach – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders Program Coordinator 
Marta Kochanowicz – Asystentka Produkcji / Production Assistant
Oliwia Kozieł - Asystentka Produkcji / Production Assistant
Iwona Frydryszak - Wsparcie / Support
Mateusz Godlewski - Instruktor Artystyczny / Artistic Instructor
Jacek Timingeriu - Instruktor Artystyczny / Artistic Instructor

To kolejny, naturalny etap rozwoju projektu, dzięki któremu uczestnicy poprzednich 
edycji ponownie przyjadą do Polski, by odświeżyć dawne znajomości i nawiązać nowe 
przyjaźnie. Jednocześnie to szansa pogłębienia umiejętności artystycznych podczas 
międzykulturowej wymiany. Zarówno we Wrocławiu, jak i w Radziejowicach gościć 
będą trzy młodzieżowe grupy artystyczne.

The idea of the second phase of the project is targeted towards participants who 
have taken part in the previous editions of Brave Kids. It is an opportunity to return 
to Poland, to renew old friendships and to build new ones, while diving more deeply 
into artistic and intercultural exchange. Three different groups of young artists will be 
hosted in Wrocław and Radziejowice.

BRAVE KIDS REUNION
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Fundacja Sarvam jest organizacją non-profit z Delhi w Indiach. Gromadzi indyjskie 
dzieci, by edukować, rozwijać talenty, uwrażliwiać. Zajęcia wykorzystują taniec jako 
narzędzie edukacyjne, wdrażające ideę zdrowego stylu życia i empatycznej posta- 
wy wobec innych. Sarvam jest częścią Brave Kids od 2015 roku. 

The Sarvam Foundation is a non-profit organization from Delhi, India. It gathers 
together Indian children in order to educate them, and to develop their talents 
and sensitivity. Dance is treated here as an educational tool, instilling the idea of a 
healthy lifestyle and an empathetic attitude towards others. Sarvan has been part 
of the Brave Kids project since 2015.

Liderzy grupy / Group Leaders: Ranjini Nair ; Hemangi Devendra Bhatnagar

Historia Gruzji, choć burzliwa, nie złamała w Gruzinach chęci budowania i pro-
mowania narodowej kultury. Do Caritas Georgia może przyjść każdy poszuku-
jący ukojenia w obcowaniu ze sztuką. Świadectwem aktywności stowarzyszenia 
są przede wszystkim tradycyjne gruzińskie tańce, odzwierciedlające żywą historię 
tego kraju. Piękne kostiumy i pełne wdzięku ruchy kobiet są metaforą naturalnych 
krajobrazów Gruzji, a surowość choreografii mężczyzn przedstawia konkretne 
sceny z gruzińskiego życia. 

Despite the turbulent history of their country, Georgian people have not been 
broken and still have drive to build and promote their national culture. Anyone 
seeking solace in art can come to Caritas, Georgia. The fruits of this place’s creativ-
ity are primarily seen in their traditional Georgian dances, which reflect the living 
history of this country. Beautiful costumes and the graceful movements of women 
are a metaphor for Georgia’s natural landscapes, whilst the rough choreography 
of men presents specific scenes from Georgian life.

Liderzy grupy / Group Leaders: Rusudan Oniani, Lasha Beruashvili
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WARSZAWA / RADZIEJOWICE
 
21.06 - 01.07.2018 
Gruzja | Iran | Izrael
Georgia | Iran | Israel

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki działa od 2009 roku. Jej działalność skupia się na 
edukowaniu i integrowaniu ludzi różnych kultur. Fundacja zarządza wielokulturową szkołą, 
integruje cudzoziemców w Polsce, wspiera rozwój zawodowy i osobisty osób z doświad-
czeniem migracji oraz Polonii i Polaków za granicą kraju. Organizacja prowadzi programy 
rozwijające wolontariat i angażuje się w wiele projektów międzynarodowych. W tym roku 
po raz pierwszy jest organizatorem Brave Kids w Radziejowicach. 

The Foundation Świat na Wyciągnięcie Ręki has been operating since 2009. Its activity 
focuses on educating and integrating people of different cultures. The Foundation manages 
a multicultural school, integrates foreigners in Poland, supports the professional and person-
al development of people with experience of migration, as well supporting Poles abroad. 
The organization runs programs developing volunteering and engages in many international 
projects. This year, for the first time, it is the organizer of Brave Kids in Radziejowice.

ZESPÓŁ / TEAM:
Aleksandra Ośko – Główna Koordynatorka / Chief City Coordinator 
Jan Oliński – Koordynator programu i wolontariuszy / City &  Volunteers Coordinator 
Magda Masewicz – Koordynatorka Rodzin Goszczących / Host Families Coordinator 
Kasia Świdnicka – Koordynatorka Programu Liderów / Leaders Program Coordinator 
Michalina Jarmuż - Członkini Zarządu Fundacji / Board Member of the Foundation
Ilona Krawczyk - Instruktorka artystyczna / Artistic Instructor
Anna Rakoczy - Instruktorka artystyczna / Artistic Instructor

BRAVE YOUTH: Julia Powierza, Adrian Szczawiński

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” to folklorystyczna wizytówka Wałbrzycha. Repertuar 
koncertowy stanowi bogactwo narodowych i regionalnych tańców oraz pieśni. Ich in-
spiracją są romanse, podania historyczne i literatura pastoralna. Zespół jest organizacją 
międzypokoleniową integrującą, zarażającą pasją i edukującą, nie tylko w kwestiach kultu- 
ralnych. Od lat działa charytatywnie koncertując między innymi na rzecz wałbrzyskiego 
hospicjum.

The ‘Wałbrzych’ Song and Dance Ensemble is symbolic of the folklore of Wałbrzych. Their 
concert repertoire draws on the wealth of Poland’s national and regional traditional dan-
ces and songs. They draw inspiration from romances, historical legends and pastoral liter-
ature. The group is an intergenerational organization that integrates, inspires with passion, 
and educates - not only in the field of arts and culture. The group has been taking part in 
charity concerts for years: for example in Wałbrzych hospice.

Lider grupy / Group Leader: Aleksandra Jach
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Instytut Donya jest organizacją pozarządową, powstałą w 1994 roku. Jej dewiza 
brzmi: aby zrozumieć kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z Donya uczą się szacunku dla 
innych kultur tworząc spektakle, bazujące na wierszach, pieśniach i innych dziełach 
sztuki, ukazujące kulturę irańską i jej dawne związki z resztą świata. 
Brave Kids miał ogromny wpływ na to, jak myślimy i działamy. Wierzymy, że ponowne 
spotkanie z naszymi dawnymi przyjaciółmi z Brave Kids, zaowocuje w przyszłości 
nowym pokoleniem. Pokoleniem zanurzonym w pokoju i trosce o innych!

The Donya Institute is a non-governmental organization, established in 1994. Its 
motto is: to understand the culture, you need to learn it first. The children of Donya 
learn respect for other cultures by creating performances based on poems, songs 
and other works, revealing Iranian culture and its ancient ways of connecting with 
others with the rest of the world.
‘Brave Kids has been a great influence on the way we think and act. As we are 
reuniting with our former Brave Kids pals, we hope of making a new nation, nation 
of Peace and Care!’.

Liderzy grupy / Group Leaders: Naghmeh Rahmanian, Naghmeh Limooee

Aby zachować swoje cenne tradycje, dzieci z Zahessi muzykują na narodowych 
instrumentach – Panduri (instrument strunowy, zbliżony do gitary), Kemenche (in-
strument strunowy przypominający skrzypce) czy Doli i Doira (instrumenty perku-
syjne). Uczestnicząc w zajęciach muzycznych, starają się znaleźć różnice pomiędzy 
sztuką tradycyjną a nowoczesną, a przez rozwój artystyczny –  zrozumieć siebie i 
otaczający świat. 

To preserve their precious traditions, the Zahessi children make music on national 
instruments: the Panduri (a stringed instrument, similar to a guitar), the Kemenche 
(a stringed instrument, close to a violin) or the Doli and Doira (percussion in-
struments). Children participating in musical activities try to find the differences 
between traditional and modern art and, through artistic development, to better 
understand both themselves and the world around them.

Lider grupy / Group Leader: Ketevan Kvirkelia
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Phare Ponleu Selpak jest niekomercyjnym stowarzyszeniem, które od 1994 roku wspo-
maga dzieci, młodzież i ich rodziny organizując zajęcia artystyczne, programy edukacy-
jne i wsparcie społeczne. Twórcy wierzą w siłę sztuki jako narzędzia rozwoju człowieka 
i jego zmiany. Nie bez kozery nazwa organizacji oznacza: jasność sztuki, albo: sztuka 
przynosząca jasność. Młodzi członkowie grupy, którzy wezmą udział w Brave Kids, po-
każą kombinację umiejętności akrobatycznych, cyrkowych i khmerskich. 

Phare Ponleu Selpak is a not-for-profit association, which has been supporting children, 
youth and their families since 1994 by organizing artistic classes, educational programs 
and social support. The creators believe in the power of art as a tool for human de-
velopment and personal change. That’s why the name of the organization means: The 
brightness of art, or : The art that brings brightness. The young members of the group 
who are participating in Brave Kids in 2018 will show a combination of acrobatic, circus 
and Khmer skills.

Liderzy grupy / Group Leaders: Sam Sarry, Matthias Dünnwald

Motto grupy: Pokój jest możliwy! ma pobudzić ducha solidarności między różnymi 
grupami etnicznymi Izraela. Orkiestrę założył muzyk, grający na ukulele Paul Moore, 
który uznał, że muzyka może przezwyciężyć różnice. Grupa wykonuje muzykę arabską, 
żydowską i izraelską, łącząc dzieci i młodzież różnych religii i środowisk. Każde ukulele 
w rękach muzyków tej grupy jest symbolicznym narzędziem do zmiany społecznej.

The group’s motto -  Peace is possible! - aims to cultivate a spirit of solidarity between 
the various ethnic groups of Israel. The orchestra was founded by a ukulele-player, Paul 
Moore, who recognized that music can overcome differences. The group performs 
Arabic, Jewish and Israeli music, bringing together children and youth from different 
religions and social backgrounds. Each ukulele in the hands of each of the musicians is 
a symbolic tool for social change.

Lider grupy / Group Leader: Daphna Orion
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OBORNIKI ŚLĄSKIE

01.07 - 09.07.2018 
Gruzja | Indie | Iran | Izrael | Jakucja | Kambodża | Kenia | Litwa | Nepal | Polska 
Georgia | India | Iran | Israel | Yakutia | Cambodia | Kenya | Lithuania | Nepal | Poland

Drugi etap projektu Brave Kids już po raz trzeci odbędzie się w Obornikach Śląskich koło 
Wrocławia. To tutaj, podczas tygodnia wspólnej pracy artystycznej w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji oraz w Obornickim Ośrodku Kultury, wszyscy uczestnicy Brave Kids Reunion 
(Wrocław, Radziejowice) oraz Brave Kids (Leszno, Przemyśl, Siechnice) stworzą Wielki 
Finałowy Spektakl. Tutaj też do zespołu Brave Kids dołączy grupa z Kambodży.  W tym uro-
kliwym, otoczonym lasami mieście, zagości ponad 120 dziecięcych i młodzieżowych arty- 
stów z 10 krajów i 3 kontynentów wraz z opiekunami, koordynatorami, organizatorami z 
siedziby głównej Brave Kids, wolontariuszami i instruktorami artystycznymi. 

The second phase of the Brave Kids project, already for the third time, will take place in 
Oborniki Śląskie near Wrocław. Here, all the participants of Brave Kids Reunion (Wrocław, 
Radziejowice) and Brave Kids (Leszno, Przemyśl, Siechnice) will meet and creatively work 
together for a week in The Centre of Sport and Recreation and Oborniki Cultural Centre. 
The result will be a wonderful Grand Finale Show. In this charming town, surrounded by 
forests more that 120 children and young artists from 10 countries and 3 continents will 
be hosted with the leaders of the groups, coordinators, organisers from Brave Kids HQ, 
volunteers and artistic instructors.  

ZESPÓŁ / TEAM:
Zespół Brave Kids z Siedziby Głównej / The Headquarters Team (patrz strona 12/ see 
page 12)
Ana Cordeiro - Koordynatorka Obozu / Camp Coordinator 
Aleksandra Stachura - Koordynatorka Wolontariuszy / Volunteers Coordinator
Mary Sadowska - Liderka instruktorów artystycznych Brave Kids / Leader of Brave Kids 
Artistic Instructors 
Jacek Timingeriu - Lider instruktorów artystycznych Brave Kids Reunion / Leader of Brave 
Kids Reunion Artistic Instructors
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FINAŁ 9. EDYCJI BRAVE KIDS & BRAVE KIDS REUNION
8 LIPCA W HALI STULECIA WE WROCŁAWIU!

THE GRAND FINALE OF BRAVE KIDS & BRAVE KIDS REUNION 9TH EDITION
8 TH JULY IN THE CENTENNIAL HALL IN WROCŁAW! 

Na scenie Hali Stulecia we Wrocławiu wystąpi 120 młodych artystów w barwnych 
kostiumach. Dzieci i młodzież - wszyscy odważni, utalentowani i otwarci. Pochodzą z 
bliskich i odległych zakątków świata, często ubogich i zagrożonych. Publiczność podzi-
wiać będzie wspólne występy m.in. młodych gruzińskich muzyków grających na trady-
cyjnych narodowych instrumentach, akrobatów z Kenii, muzyków z Izraela, tancerzy 
z Indii i Iranu prezentujących swoją narodową spuściznę, czy artystów cyrkowych 
z Kambodży. Na scenie wystąpią również dzieci i młodzież z Polski (Zespół Pieśni
i Tańca Wałbrzych oraz Kapela Dudziarska Ignysie z Leszna), Rosji (Jakucja i Buriacja), 
Nepalu, Hong-Kongu, Litwy, Rumunii i Maroka. 

Mnogość kultur, tradycji, temperamentów i artystycznych technik podczas jednego 
spektaklu – to wyjątkowe wydarzenie, pełne emocji i piękna w czystej postaci!
 
120 young artists in colorful costumes will perform on the stage of The Centennial Hall. 
They are brave, talented kids and teenagers from different parts of the world both 
remote and nearby – and are often often poor and at risk. The audience will have the 
chance to admire group performances from young Georgian musicians playing their 
traditional national instruments, acrobats from Kenya, musicians from Israel, dancers 
from India and Iran presenting their national heritage, and circus artists from Cambodia. 
Children and teenagers from Poland (Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych and Kapela Dud-
ziarska Ignysie from Leszno), Russia (Yakutia, Buryatia), Nepal, Hong-Kong, Lithuania, 
Romania and Morocco will also perform on the stage. 

Cultural multiplicity, various traditions and a variety of remarkable artistic techniques in 
one show serve to create an exceptional event full of emotion and pure beauty.

WIELKI FINAŁOWY SPEKTAKL BRAVE KIDS & BRAVE KIDS REUNION 

BRAVE KIDS & BRAVE KIDS REUNION GRAND FINALE
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Projekt Brave Kids i jego unikalny model pracy z dziećmi i młodzieżą wywiera wpływ nie tylko 
na uczestników, ale także ich społeczności, zarówno w Europie, jak i w innych zakątkach świa-
ta. Wzmacnia w nich wiarę w siebie, wrażliwość międzykulturową i przyjaźń. Po powrocie do 
swoich miejsc zamieszkania uczestnicy projektu dzielą się tym, co otrzymali, z przyjaciółmi, rodziną, 
swoją lokalną społecznością. Rozwijając model pracy Brave Kids, zainicjowaliśmy dwuletni projekt 
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa, pod nazwą Kształce-
nie Instruktorów Artystycznych Brave Kids wraz z praktycznym przewodnikiem. Osią projektu są 
rozszerzone warsztaty dla instruktorów artystycznych, rekrutacja i szkolenie nowych instruktorów 
w miejscach, w których gości BK, opracowanie oraz publikacja podręcznika online przedstawiające-
go model pracy Brave Kids.
Partnerzy:
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła - Wrocław
Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki -  Warszawa
Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM – Przemyśl
Stowarzyszenie Haliganda – Koszyce, Słowacja
Stowarzyszenie Toleranti z Regionu Samtskhe-Javakheti - 
Achalciche, Gruzja
Caritas Gruzja - Tbilisi, Gruzja
MiniArtShow by Ioana Ginghina - Dragomiresti Deal, Rumunia
Kobieca Organizacja Charytatywna Our Vision - Żydaczów, 

The Brave Kids project and its unique model touch children and their communities from both 
here in Europe and all over the world, strengthening their belief in themselves and increasing in-
tercultural understanding and friendship. Participants return home and share these gifts with their 
friends, families, and communities. In order to invest in the continued quality and integrity of the 
Brave Kids model as it grows, we created The Brave Kids Artistic Instructor Training and Practical 
Dissemination Project, a two-year project co-funded by Creative Europe. The core activities of the 
project include expanded training workshops for our artistic instructors, recruitment and training 
of new artistic instructors in new project sites, and the development and publication of an online 
manual of the Brave Kids model.
Partners:
Song of the Goat Theatre Association - Wrocław, Poland
Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki -  Warsaw, Poland
Fundacja Wymiany Kulturowej to TU to TAM - Przemyśl, 
Poland
Haliganda Association - Košice, Slovakia
Toleranti Association of Samtskhe-Javakheti Region - Akha-
ltsikhe, Georgia
Charitable Foundation Caritas Georgia - Tbilisi, Georgia
MiniArtShow by Ioana Ginghina - Dragomiresti Deal, Ro-
mania
Women’s Charitable Organization Our Vision - Zhydachiv, 
Ukraine

KREATYWNA EUROPA /
CREATIVE EUROPE

INSTRUKTORZY ARTYSTYCZNI /  ARTISTIC INSTRUCTORS

Warsztaty artystyczne Brave Kids oraz Brave Kids Reunion prowadzi grupa doświadczonych peda-
gogów i performerów, wspierających dziecięcych artystów w pasji wspólnego tworzenia, dzielenia się 
i wymiany, w atmosferze szacunku i zrozumienia. Tu dzieci uczą dzieci, a efektem są niezwykłe spektakle 
prezentowane szerokiej publiczności.

The Brave Kids and Brave Kids Reunion artistic workshops are run by a group of experienced peda-
gogues and performers who support young artists in their passion for creativity, sharing and exchang-
ing experiences in an atmosphere of mutual respect and understanding. Here kids teach kids, and it 
results in extraordinary shows presented to broad audiences.

Katarzyna Godlewska (Venka), Kinga Maciejewska, Arash Fattahi, Mary Sadowska, Sebastian Frodyma
Jacek Timingeriu, Mateusz Godlewski, Ewa Hubar, Liako Gogidze, Anna Rakoczy, Ilona Krawczyk,
Kasia Timingeriu, Joanna Sarnecka, Piotr Szewczyk, Sonia Baran, Jola Sikorska Gosia Linkiewicz, Lila 
Ustrzycka, Tamara Chaduneli, Ionana Ginghina, Agnieszka Ćwieląg

Wsparcie / Support:
Justyna Warecka, Ana Cordeiro

Ukraina

This project has been founded with support from the European Commission. This publication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.
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Program Brave Youth, będący częścią Brave Kids, oferuje jego byłym uczestnikom szansę 
do ponownego doświadczenia niezwykłości tego projektu, a tym samym ciągłości nauki 
zainicjowanej wiele lat wcześniej. Zapraszamy ponownie młodych ludzi, którzy jako dzieci 
uczestniczyli w projekcie Brave Kids, a obecnie już jako dorosłe osoby angażują się w ży-
cie lokalnej społeczności i poprzez sztukę, lub w inny sposób, starają się pomagać innym. 
Z nadzieją wspieramy zarówno Brave Kids, jak i Brave Youth w odkrywaniu znaczenia 
rozwoju osobistego, wzmacnianiu umiejętności liderskich, pracy zespołowej oraz przyjaźni 
i porozumieniu.

Brave Youth is our parallel project to Brave Kids dedicated to former participants. We 
offer them the opportunity to experience the beauty of Brave Kids one more time. In 
this way, we hope to give continuity to the learning process that has started with their 
first participation to the project. Our plan is to bring back to Poland young people who 

BRAVE  YOUTH

Wolontariat Europejski to działanie w ramach programu Erasmus Komisji Europejskiej, który 
umożliwia młodym ludziom udział w wielu projektach w Europie oraz w różnych krajach par- 
tnerskich w ramach wolontariatu. W tym roku w organizacji Brave Kids 2018 pomagają nam 
Virginia z Hiszpanii, Tamar z Gruzji, Tuğçe z Turcji i Ognian z Bułgarii. 

EVS (European Voluntary Service) is an action of the Erasmus program of the European Com- 
mission, which gives the possibility for young people to participate in different projects as volun-
teers in Europe and different partner countries. In this year we have Virginia from Spain, Tamar 
from Georgia, Tuğçe from Turkey and Ognian from Bulgaria who help us to organize Brave Kids 
2018!

Na zdjęciu od lewej/ On the photo from the left side: Parsa Nazeri (wolontariusz, ucze-
stnik Brave Kids 2013 / volunteer, former Brave Kids participant), Tamar Kelaptrishvili, 
Virginia Fuentes Antúnez, Tugçe Çelik

WOLONTARIAT EUROPEJSKI / 
EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

participated in the Brave Kids project as children and now 
are young adults supporting their communities through 
art or with other means, contributing to other people’s 
growth. It is an opportunity both for  Youth and Kids to 
cultivate discovery,  personal growth, leadership, team-
work, and compassion.
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Brave Kids Together to niezwykły projekt umożliwiający spotkanie młodych artystów, 
w tym również artystów z niepełnosprawnościami. Główną osią projektu są warsztaty 
artystyczne oparte na zasadzie dzieci uczą dzieci. Uczestniczki i uczestnicy wymienią 
się umiejętnościami i stworzą wspólnie spektakl, który na zakończenie zaprezentują 
szerokiej publiczności. 

Jesienią 2018 roku planujemy przeprowadzenie dwóch pilotażowych edycji Brave Kids 
Together wspólnie z naszymi zaprzyjaźnionymi organizacjami: Haligandą w Koszycach 
(na Słowacji) i Fundacją Emu w Zagórzu Śląskim.

Brave Kids Together is a unique youth mobility project designed to provide the space 
for young artistic including people with disability. The main component of the project 
is artistic workshops based on a kids teach kids peer learning method. Participants 
will teach one another their artistic skills and collaborate to create a common per-
formance that combines and expands upon each group’s practices to be presented 
to the public. 

This Autumn, the two pilot editions of Brave Kids Together will happen and will be 
co-organised by our friends from Haliganda in Kosice (Slovakia) and Emu Foundation 
in Zagórze Śląskie (Poland)

               BRAVE KIDS TOGETHER

Brave Kids V4 to seria wydarzeń kierowanych do grup artystycznych, liderów i pracowników 
społecznych pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
W ramach projektu odbędzie się Brave Kids w Rzeszowie, podczas którego spotkają się 
grupy ze Słowacji, Polski, Czech i Węgier. Efekty ich działań podziwiać będziemy w ramach 
Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018. Ze swoim spektaklem fina- 
łowym, rzeszowska grupa Brave Kids pojedzie do Kecskemet na Węgrzech, gdzie zaprezen-
tuje się na międzynarodowym młodzieżowym festiwalu CSIPERO (Future of Europe Inter-
national Children and Youth Meeting).
Poza młodymi artystami, do projektu zaproszeni zostaną także pracownicy społeczni, z 
którymi doświadczeni instruktorzy Brave Kids podzielą się wiedzą i doświadczeniem pre- 
zentując model pracy z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z różnych krańców świata według 
zasady dzieci uczą dzieci. Spotkania instruktorów i pracowników społecznych odbędą się we 
Wrocławiu i w Brnie. 

BRAVE KIDS VISEGRAD

PARTNERZY PROJEKTU: Stowarzyszenie 
Kultury Teatralnej Pieśń Kozła (Wrocław), Funda- 
cja Tu i Teraz (Rzeszów), Uniwersytet Wrocławski, 
Ambos Mundos (Ołomuniec), Európa Jövője 
Egyesület (Kecskemét), Haliganda (Koszyce),  
Organizacja Petrov (Brno)

Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries project – is a series of events ad-
dressed to artistic groups, leaders and social workers from the Visegrad Group countries. The 
project will include Brave Kids in Rzeszów, where groups from Slovakia, Poland, Chechia and 
Hungary will meet. The Final Show will be presented as the part of the East Culture Festival, 
which is financed by the Polish Ministry of Culture. The Brave Kids Rzeszów participants will go 
to Kecskemet in Hungary where they will perform at CSIPERO International Youth Festival (Fu-
ture of Europe International Children and Youth Meeting). In addition to children, social workers 
will be invited to participate in the project, and experienced Brave Kids artistic instructors will 
share their knowledge and experience with them, showing how they work with children and 
young people from different parts of the world using our kids teach kids model. Meetings of 
instructors and social workers will be held in Wrocław and in Brno.

PROJECT PARTNERS: Song of the Goat Theatre Association (Wrocław), Here and Now 
Foundation (Rzeszów), University of Wrocław, Ambos Mundos (Olomouc), Európa Jövője 
Egyesület (Kecskemét), Haliganda (Kosice), Petrov Association (Brno)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia 
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance 
ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez Rząd Czech, 
Węgier, Polski i Słowacji za sprawą grantu wysze- 
hradzkiego pochodzącego z Międzynarodowe-
go Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu 
jest wspieranie pomysłów przyczyniających się
do zrównoważonego rozwoju Europy Centralnej.
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PODZIĘKOWANIA / ACKNOWLEDGEMENTS

Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Jarosław Broda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Łukasz Browiak, Prezydent 
Miasta Leszna 
Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla 
Urszula Ciężka, Wójt Gminy Radziejowice 
Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia 
Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kartikey Jori, Konsul Honorowy Indii 
Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego 
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka 
Arkadiusz Poprawa, Burmistrz Obornik Śląskich 
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha 
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białystok 
Milan Ušák, Burmistrz Siechnic 
Zygmunt Nowaczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 
BRAVE KIDS BIAŁYSTOK
Białostocki Ośrodek Kultury
Radio Białystok
Radio Eska Białystok
Radio „I” Białystok
Kurier Poranny Białystok
Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku
Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle” w Białymstoku
Stowarzyszenie „Bank Żywności” Suwałki - Białystok

BRAVE KIDS LESZNO
Honorata Hyży, Dyrektor, SP nr 2 w Lesznie
Adam i Damian Kenkel, Werner Kenkel
Maciej Mizgalski, Dyrektor, Miejski Ośrodek Kultury

BRAVE KIDS OBORNIKI ŚLĄSKIE
Mariusz Misiuna, Dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Halina Muszak, Dyrektor, Obornicki Ośrodek Kultury
Aleksandra Durkalec – Rzepka, Dyrektor Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Rafał Szkwerko, Dyrektor, Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich
Henryk Szymański, Kierownik Oddziału Dziecięcego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

BRAVE KIDS RADZIEJOWICE
Aneta Caban, Naczelnik Wydziału Promocji Grodzisk Mazowiecki
Michalina Jarmuż, Członkini Zarządu, Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
Maciej Kierzkowski, Dyrektor Artystyczny, Akademia Profil
Magdalena Masewicz – Kierzkowska, Dyrektor, Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach
Bogumił Mrówczyński, Dyrektor,  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Kasia Strzelecka
Podziękowanie dla wszystkich osób, które wsparły internetową zbiórkę

YAMA

W tym roku Twarzą Brave Kids jest siedmioletnia dziewczynka z 
Tybetu. Fotografia małej Yamy zrobiona została przed 20 laty w 
drodze do Jokhang, jednego z najświętszych miejsc buddyzmu ty-
betańskiego i głównego celu pielgrzymek tybetańskich buddystów. 
To kluczowe dla historii i kultury Tybetu miejsce niedawno spłonęło. 
Dramatyczne wydarzenie stanowi smutne odzwierciedlenie tego, 
co od lat dzieje się z tamtejszą kulturą.

Na fotografii Yama ma siedem lat. Przez kilka tygodni, w słońcu 
i niepogodzie, niosła przez górskie serpentyny na swych małych 
barkach półroczną siostrę. Wszystko po to, by wraz z rodziną, 

odbyć pielgrzymkę do świętego miejsca, które niedawno stanęło w płomieniach. 

To zdjęcie ma wyjątkowe, symboliczne znaczenie w czasach, gdy wiele kultur ginie. 

Nie wiemy co stało się z Yamą. Czy wciąż mówi swoim językiem? Czy dalej kultywuje przekazane 
przez rodzinę tradycje? Czy pielgrzymuje by rozwijać swoją duchowość? 
Fotografia Yamy inspiruje nas również do zadania pytania - co dzieje się z dziećmi po Brave Kids? 
Czy doświadczenie, które jest ich udziałem wpłynie na zmianę ich losu, czy stanie się kapitałem na 
przyszłość? Czy z niego skorzystają? Wspaniale byłoby to wiedzieć.

YAMA

This year’s cover for Brave Kids Project is of a seven-year-old girl named Yama, from Tibet. The por-
trait of little Yama is 20 years old now. The photograph was taken on the way to Jokhang, one of the 
holiest pilgrimage sites for Tibetan Buddhists.

It is a hugely important place in the history and culture of Tibet - and it recently burned.

This dramatic event is a sad reflection of what has been happening to local culture for years. Yama 
was seven years old in this photo. For a few weeks, she carried her six-month-old sister in her little 
arms: through mountain ranges and serpentines, through sun and rain.

All this effort to make a pilgrimage with her family to a sacred place that recently went up in flames. 
This photo has a very symbolic and unique significance, in a time when many cultures disappear. 

We do not know what Yama’s life is like today. Does she still speak her mother tongue? Does she 
continue to practise her traditions with her family? Is she still making pilgrimages and developing 
her spirituality?

Yama’s picture also pushes us to ask the bigger question: what happened to all those children after 
the Brave Kids? Will this experience help them change their fate? Was it a benefit for their future 
lives? Were they able to take advantage of this experience? 
It would be wonderful to know.
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BRAVE KIDS WROCŁAW
Jolanta Chojnacka, Dyrektor, Centrum Kultury Wrocław Zachód
Marek Czuryło, Dyrektor Wydziału Transportu, Urząd Miejski Wrocław
Artur Fular, Komendant, Dolnośląski Oddział Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Anna Iwanowska, Fundacja Integracji Społecznej PROM
Diana Kubicz
Natalia Łajewska, Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Gabriela Łukomska, Targpiast
Monika Madetko, Dolnośląski Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszą-
cych i Słabosłyszących we Wrocławiu
Natalia Mędlarska, Columbus Trading-Partners
Cezary Morawski, Dyrektor, Teatr Polski we Wrocławiu
Monika Nowicka – Górniak, Urząd Miasta Wrocław
Piotr Rachwalski i Katarzyna Odrowska, Koleje Dolnośląskie
Aneta Osuch, Fundacja Ekorozwoju
Paweł Palmowski, Columbus Trading-Partners
Dąbrówka Petrow, Centrum Kultury Wrocław Zachód 
Renata Piwko-Wolny, Rada Osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów
Agata Półtorak, Teatr Polski
Aleksandra Pulcer, Iga Zielińska, Fundacja Impossible
Kate Ryan
Ziad Abou Saleh, Petra Gyros Wrocław
Sylwia Szewczuk-Szepietowska, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe
Michał Sołowow, Honorowy Konsul Generalny Rumunii
Wojciech Staniewski, Jakub Kurakiewicz Tratwa
Anna Tatarska, Urząd Miasta Wrocław
Wrocławski Park Wodny Aquapark, Festiwal Kalejdoskop Kultur, Stowarzyszenie Żółty Parasol

Dziękujemy rodzinom goszczącym dzieci oraz ich liderów uczestniczących w Brave Kids 2018 oraz 
wolontariuszom pomagającym w przygotowaniach i realizacji 9. edycji projektu.

We thank families hosting children and their leaders taking part in Brave Kids 2018 as well as volun-
teers helping in preparation and realization of the 9th edition of the project.

BRAVE KIDS RZESZÓW
Antonina Bochińska, Członek Zarządu, Early Stage
Mariola Cieśla, Dyrektor, Rzeszowski Dom Kultury
Janina Panek

BRAVE KIDS SIECHNICE
Barbara Jarząbek, Komitet Rodzicielski
Anna Łepecka, Dyrektor, Centrum Kultury w Siechnicach

BRAVE KIDS  WAŁBRZYCH
Piotr Maziarz, Burmistrz Kudowy Zdrój
Edyta Bubińska, Wice Burmistrz Kudowy Zdrój
Adam Hausman, Wójt Gminy Walim
Dorota Barańska Sirbud, Hotel & Restauracja Maria w Wałbrzychu
Piotr Borkowski, Kinga Adach, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
Krzysztof Brosig, Ronal Polska
Paweł Brzozowski, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Jarosław Buzarewicz, Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Urszula Drabik, ZPC Śnieżka S. A. w Świebodzicach
 Jacek Drejer, Magdalena Legierska, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Mariola Dudziak, Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
Karolina Dziewońska, Karolandia
 Eiji Takeichi, Grzegorz Górski, Toyota Motor Manufacturing Poland
Katarzyna i Robert Francuziak, Dekoracje Emi Bal
Mariusz Gawlik, Wałbrzyskie Centrum Sportowo–Rekreacyjne „AQUA–ZDRÓJ”
Chiel Huzink, Gerrit Vincent, Katarzyna Faruga Twentebelt Poland Sp. z o.o.
Robert Jagła, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Jan Jędrasik, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu
Joanna Pośnik, PSP nr 23 w Wałbrzychu
Ewa Konczal, Fundacja Czarodziejska Góra
Danuta Lulkowska, Anielcia Zakład Krawiecki
Marzena Mroczkowska, Dorota Romanowska Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju
Katarzyna Mrzygłocka, Poseł na Sejm RP
Leszek Orpel, Urząd Miasta Jedlina Zdrój
Jarosław Pilecki, Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Bielawie
Rafał Plich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Małgorzata i Sławomir Skrzypnik, Diagnostyka B.S.S Auto Serwis
Rafał Ślipek, Martyna Szklarkowska, Sylwia Sałamaj Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
Piotr Szewczyk, Szkoła Tańca Cordex w Wałbrzychu
Krzysztof Szewczyk, Andrzej Welc Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ks. Proboszcz Ryszard Szkoła Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Wałbrzychu Anna Żabska, Zamek Książ w Wałbrzychu
Elżbieta Urbańska, Dominika Floryan, Roman Szmit, Aleksandra Jach, Aldona Bachusz, Monika Ba-
chusz-Ślazińska, Kasia Dardzińska, Agnieszka Pytkowska, Katarzyna Gaździńska, Basia Rostek, Kasia 
Latkowska



Projekt dofinansowano ze środków Gminy Wrocław, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Wałbrzych, Gminy 
Miasta Leszna, Gminy Siechnice, Gminy Miejskiej Przemyśl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; zadanie 
publiczne współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, ze środków Województwa Podlaskiego; 
przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za sprawą grantu wyszehradzkiego pochodzącego z Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest wspieranie pomysłów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju Europy 
Centralnej. 

The project is co-financed by the Municipality of Wrocław, Ministry of Culture and National Heritage, Municipality of Wałbrzych, 
Municipality of Leszno, Municipality of Siechnice, Municipality of Przemysl, Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodeship; 
co-funded by Creative Europe programme of the European Union, Marshal’s Office of the Podlaskie Voivodeship; the project is 
co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad 
Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
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