PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ „WSPÓŁDZIAŁANIE W
KULTURZE” Z DNIA 05.04.2016
I.

Zebranie komisji.

II. W obradach komisji konkursowej wzięli udział: Piotr Landsberg, Katarzyna MądrzyckaAdamczyk, Karolina Sikorska, Maciej Szymaniak i Dorota Żaglewska. Protokolant: Jakub Walczyk
III. Przewodniczącym jury został Maciej Szymaniak
IV. Komisja uzgodniła kryteria oceny zgłoszonych wniosków, zwracając uwagę na:
- realizację idei konkursu, jaką jest współdziałanie w kulturze,
- dobre rozpoznanie grup odbiorczych przez wnioskodawców,
- procesowość/procesualność,
- kompetencje i doświadczenie wnioskodawców,
- inkluzyjność projektu,
- brak cech oferty komercyjnej.
V. Szczegółowa dyskusja nad projektami.
VI. Głosowanie i wybór projektów
- komisja wybrała 40 projektów, które przechodzą do II etapu konkursu. Są to:

- Magdalena Zylik „Wielokulturowość = wartość”
- Marek Król „Fyrtel ździebko zaczarowany”
- Agata Rodriguez „Jędrusiak. Spotkanie ze sztuką współczesną dla dzieci”
- Karolina Karnacewicz „Emancypacja dźwiękiem”
- Liliana Kucza „Rytmy mojego świata”
- Maria Ziętek „Biblioteka pod dębem- edukacja literacko-muzyczna-teatralna”
- Agnieszka Grygiel „Czarownice w muzeum czyli używaj wyobraźni zanim wyobraźnia użyje
Ciebie”

- Kinga Mistrzak „Wspólny mianownik”
- Dariusz Taraszkiewicz „Biblioﬂm rawicki - po myśl i wypowiedz!”
- Andrzej Dudziak „ZDROWE JEDZENIE ELEMENTEM KULTURY”

- Marta Owczarzak „Jedno z pierwszych słów – KULTURA!”
- Beata Godniak „Piosenki na cztery pory roku”
- Alicja Stasiak- Sikorska „ Cielcza bywa…”
- Agata Pilasik, „Razem dla nauki i zabawy”
- Krzysztof Matysiak „Brzmienie mego miasta”
- Julianna Hauke „Popołudnie z teatrem”
- Agnieszka Bratuś " Jesienny Teatr Rodziny”
- Sebasian Chosiński „WieloPolska – skrzyżowanie kultur”
- Olga Krause-Matelska „KRAJobrazy przeszłości”
- Olga Stobiecka-Rozmiarek „Po pierwsze CZŁOWIEK–edukacja antydyskryminacyjna dla
policjantów ds. proﬁlaktyki społecznej”

- Urszula Rychlik-Kościelna „Miejska Gra Filmowa”
- Barbara Górecka „Czy-ta-my”
- Justyna Paluszyńska „#SELFIE_FEST”
- Natalia Wajda „Różni – Tacy sami”
- Wiesława Pospiech „WERNISAŻ MALARSTWA OLEJNEGO I AKRYLOWEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY”

- Anna Walus, „Rozumiemy się bez słów”
- Natalia Paraszczyn, „Teatr w szkole – szkoła w Teatrze”
- Kama Kuik „Plastyczna Kuchnia - artystyczne kulinaria w Lesznie”
- Maria Miszczak „Dziennik odkrywcy”
- Patryk Jastrząb „OBCY - SWOI”
- Małgorzata Gładysiak „SENIOR NA SALONACH. Kultura dworska jako bodziec do aktywnego
uczestnictwa seniorów w przestrzeni społeczno-kulturalnej”

- Zoﬁa Małkowicz „Dialogi smaków”

- Paulina Juszczak „Planszowa gra edukacyjna”
- Magdalena Garczarczyk „Kuchenne opowieści : g/adalnia, j/adalnia”
- Przemysław Degórski „Projekt Appalachian Spring”
- Łukasz Pieczykolan „W Centrum Cyrku”
- Aldona Wróbel „Sztuka mówienia NIE”
- Paweł Bartkowiak „Twoja szkoła to niezła sztuka”
- Krystyna Lewińska „Własnym głosem. Romowie o sobie”
- Iwona Jaskot, Poprzez kulturę do przyjaźni. Warsztaty teatralno-językowe jako forma integracji
międzykulturowej.

