
PROMOCJA 
 
Działania promocyjne Bardzo Młodej Kultury (BMK) na Dolnym Śląsku polegają na wzmacnianiu 
świadomych postaw obywatelskich za pośrednictwem konkretnych zadań. Bez wątpienia zauważalny 
wpływ na to ma długofalowość programu, która pozwala na budowanie coraz bardziej rozpoznawalnej i 
pożądanej “marki” BMK w regionie. Zgrany zespół, współtworzony przez pracowników Ośrodka Działań 
Artystycznych Firlej (operatora) i Ośrodka Postaw Twórczych (partnera), systematycznie powiększa bazę 
odbiorców, którzy z biegiem czasu stają się twórcami realizującymi swoje inicjatywy w programie 
dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury.  
 
Niewątpliwie wyjątkowy rok 2020, mimo wielu utrudnień wynikających z pandemii koronawirusa, można 
uznać za bardzo udany. Liczne ograniczenia i obostrzenia na szczęście nie wpłynęły na liczbę zgłoszeń 
do programu, dzięki czemu zostały przeprowadzone projekty o zróżnicowanym charakterze. Głównym 
źródłem informacji, podobnie jak w roku ubiegłym, były media elektroniczne - w tym najważniejsze 
własne, czyli www.firlej.wroc.pl oraz www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask.  
 
Wartym podkreślenia pozostają dobre relacje między operatorem programu a partnerami, bez których 
sukces tegorocznej edycji nie byłby możliwy. Co więcej, to właśnie spotkania informacyjne (tradycyjne, 
on-line), integracyjne warsztaty i szkolenia, 2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej, rozmowy w 
kuluarach, zrealizowane projekty, działania medialne oraz wymiana doświadczeń grają kluczowe role. I to 
właśnie my - operatorzy, partnerzy, uczestnicy programu oraz ich odbiorcy - jesteśmy ambasadorami 
Bardzo Młodej Kultury, ambasadorami istotnej zmiany zachodzącej w naszym otoczeniu – zmiany nie 
tylko fizycznej, ale przede wszystkim mentalnej. 
 
Z dziennikarskiego obowiązku należy również wymienić szereg zdarzeń medialnych, rejestrujących i 
podsumowujących zrealizowane przedsięwzięcia, do lektury których zapraszam poniżej. 
 
 
Dawid Bargenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FIRLEJ - strona operatora programu 
http://firlej.wroc.pl/ 
 
Spotkanie informacyjne w Barbarze, 6.03.2020 
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-w-barbarze-bardzo-mloda-kultura-2019-2021. 
html 
 
Informacje o naborze do programu  
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/bardzo-mloda-kultura-inicjatywy-z-zakresu-edukacji-kulturowej.html 
 
Webinarium #1 BMK, 14.05.2020 - informacje o spotkaniu 
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/webinarium-bmk.html 
 
Webinarium #2 BMK, 15.06.2020 - informacje o spotkaniu 
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/webinarium-bmk-2-1.html  
 
Ogłoszenie wyników do programu  
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/wyniki-naboru-do-programu-bardzo-mloda-kultura.html 
 
Szkolenia dla zwycięskich ekip, Srebrna Góra, 26-28.08.2020 
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/bardzo-mloda-kultura-w-srebrnej-gorze.html  
 
“Ładnie się opakuj, by dobrze się sprzedać” - warsztaty z Tomkiem Sysło w OPT, 22.10.2020 
http://www.firlej.wroc.pl/wydarzenia/inne/ladnie-sie-opakuj-by-dobrze-sie-sprzedac-warsztaty-z-tomaszem
-jakubem-syslo.html 
  
Społeczność = Publiczność. Sposoby na inicjowanie i utrzymywanie wspólnoty na podstawie 
doświadczeń z metodą Nowa Kultura - warsztaty z Markiem Sztarkiem w OPT, 29.10.2020 
http://www.firlej.wroc.pl/wydarzenia/inne/spolecznosc-publicznosc-sposoby-na-inicjowanie-i-utrzymywanie
-wspolnoty-na-podstawie-doswiadczen-z-metoda-nowa-kultura-warsztaty-z-markiem-sztarkiem.html 
 
2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej - informacje o programie, wideorejestracja 
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/ii-dolnoslaskie-forum-edukacji-kulturowej-online-1.html 
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/forum.html 
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FACEBOOK - strona programu Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021 Dolny Śląsk 
 
https://www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask/  
 
Stan z dnia: 4.12.2020 
Zawartość: foto, wideo, teksty, wydarzenia, inne 
Liczba obserwujących: 507 (↗ wzrost o 226, od dnia 7.12.2019)  
Polubienia: 471 (↗ wzrost o 195, od dnia 7.12.2019) 
Najpopularniejsze źródła: Facebook, Frilej.wroc.pl, google.com, kultura-kobierzyce.pl  
 
 
 

BMK Dolny Śląsk na stronach NCK 
 
Opis inicjatyw, prezentacja dolnośląskich zespołów 
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/blog/inicjatywy-b
mk-dolnoslaskie-2020 
 
Zapowiedź 2. Dolnośląskiego Forum Edukacji Kulturowej  
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/blog/ii-dolno
slaskie-forum-edukacji-kulturowej 
  
Warsztaty z Tomkiem Sysło w ramach programu BMK 
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/blog/ladnie-
sie-opakuj-by-dobrze-sie-sprzedac 
  
Warsztaty z Markiem Sztarkiem w ramach programu BMK 
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/blog/spolecz
nosc-publicznosc-warsztaty 
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MATERIAŁY WIDEO 
 
 

2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej 
 
Paweł Kamiński - zaproszenie na 2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej 
https://www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask/videos/695076644468604  
 
2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej w Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki (5.11.2020)  
https://youtu.be/MCrdfGFpnpw  
 
Strimeo - Telewizja z Karkonoszy - relacja z 2. Dolnośląskiego Forum Edukacji Kulturowej + prezentacje 
wybranych inicjatyw 
https://www.facebook.com/strimeo/videos/368636467790484 
 
 
 

Liderzy inicjatyw o planowanych działaniach w ramach programu  
 
Marianna Ostrowska o inicjatywie pt. Na tyłach kultury (Mysłakowice)  
https://youtu.be/q5Hom3lE728  
 
Konrad Galicki o inicjatywie pt. Lokalne opowieście w kulturze nowych mediów (Bierutów) 
https://youtu.be/d_uTyrswWXU  
 
Katarzyna Jagiełło o inicjatywie pt. Bzz.. edukacja poprzez sztukę i zabawę (Kobierzyce) 
https://youtu.be/PT19QzdmP_k  
 
Joanna Kołodziejczyk o inicjatywie pt. Co lepiej porywa? UFO czy film? (Jugów) 
https://youtu.be/15NkK_Jh-po  
 
Justyna Drapała o inicjatywie pt. #projekt rękodzieło (Wałbrzych) 
https://youtu.be/RlgGTAGVJxo  
 
Katarzyna Doszczak-Fuławka o inicjatywie pt. GRAtka Bolków (Bolków) 
https://youtu.be/Uk2wgodA28s  
 
Marzena Niżyńska o inicjatywie pt. Jestem przeciw! (Jelcz-Laskowice) 
https://youtu.be/ZkQpb6vtFeM  
 
Małgorzata Dancewicz o inicjatywie pt. Fahrenheit 451 (Legnica) 
https://youtu.be/Y9ITiJuAI1c 
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Inne 
 
Tomasz Dąbrowski (Kobierzycki Ośrodek Kultury) o programie Bardzo Młoda Kultura 
https://youtu.be/K_FxJyou3jk  
 
Maria Bokun (Kobierzycki Ośrodek Kultury) o programie Bardzo Młoda Kultura  
https://youtu.be/10f_PTFP_qk?t=214  
 
Maria Bokun (Kobierzycki Ośrodek Kultury) o zwycięskich inicjatywach 
https://youtu.be/ZnZVZGwkvn8  
 
 
 

RADIO / PRASA / INTERNET - informacje o programie 
 
Radio Wrocław Kultura - Paweł Kamiński i Robert Chmielewski o programie 
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/95941/Muzyka-w-RWK-18-2020  
 
Radio Wrocław - Rusza nabór do programu Bardzo Młoda Kultura 
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/96145/Rusza-nabor-do-programu-Bardzo-Mloda-Kultura 
  
Gazeta Wyborcza Wrocław - Zajmujesz się edukacją kulturalną? Możesz dostać na ten cel 10 tys. zł 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25940743,zajmujesz-sie-edukacja-kulturalna-mozesz-dosta
c-na-ten-cel.html  
 
Czy bibliotekarz jest animatorem kultury? Portal Good Books o edukacji kulturowej i programie BMK 
https://goodbooks.pl/inne/czy-bibliotekarz-jest-animatorem-kultury/  
 
Wrocław.pl - o naborze do programu 
https://www.wroclaw.pl/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-do-bardzo-mlodej-kultury 
 
24legnica.pl - o naborze do programu  
https://24legnica.pl/bardzo-mloda-kultura-znow-w-legnicy/ 
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O PROJEKTACH - strony domowe inicjatyw, 
informacje prasowe, dokumentacje foto/wideo, 
inne 
 
 
Na tyłach kultury (Mysłakowice) 
 
Podsumowanie projektu, fotodokumentacja 
https://www.jelonka.com/na-tylach-kultury-92427  
 
Marianna Ostrowska o inicjatywie podczas 2. DFEK - wideo 
https://www.strimeo.tv/wyroznieni-za-miedzypokoleniowy-projekt/ 
 
O międzypokoleniowej współpracy w Mysłakowicach i zmianie wizerunku GOKu - wideo 
https://www.strimeo.tv/w-myslakowicach-powstalo-drzewo-uciekajacych-marzen/  
 
O warsztatach rzemieślniczych realizowanych w ramach projektu - wideo 
https://www.facebook.com/watch/?v=2641080882870873 
 
Na tyłach kultury w Teleexpressie - wideo 
https://teleexpress.tvp.pl/50725284/pokryli-sciane-domu-kultury-kaflami-wlasnej-roboty 
 
TVP3 Wrocław - o inicjatywie (od 54’45) - wideo 
https://wroclaw.tvp.pl/50720597/09112020  
 
 
 

#Projekt rękodzieło (Wałbrzych) 
 
Strona projektu, Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
https://www.wok.walbrzych.pl/web/projekt-rekodzielo/ 
 
Strona projektu na Facebooku 
https://www.facebook.com/hasztagprojektrekodzielo 
 
Telewizja Wałbrzych o projekcie - wideo 
https://youtu.be/zeMBBPLp-DM  
 
Justyna Drapała o rozpoczęciu projektu - wideo 
https://www.facebook.com/hasztagprojektrekodzielo/videos/1656375984537210  
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Lokalne Opowieści w Kulturze Nowych Mediów (Bierutów) 
 
Strona projektu na Facebooku 
https://www.facebook.com/lokalneopowiesci/  
 
Opis inicjatywy - wideo 
https://www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask/videos/2676535855934643  
 
Warsztaty storytellingu, czyli sztuki opowiadania historii - wideo 
https://www.facebook.com/lokalneopowiesci/videos/655453561778339  
 
Podsumowanie projektu - wideo 
https://www.facebook.com/watch/?v=354979639113549  
 
Wielka kometa - legenda - animacja wideo 
https://www.facebook.com/OKiSwBierutowie/videos/1603940063143146  
 
Jarmark Bierutowski - legenda - animacja wideo  
https://www.facebook.com/OKiSwBierutowie/videos/273931727272808 
 
 
 

Bzz.. edukacja poprzez sztukę i zabawę (Kobierzyce) 
 
Strona projektu, Kobierzycki Ośrodek Kultury - reportaż wideo, TV Echo o projekcie, dokumentacja prac 
https://kultura-kobierzyce.pl/tag/bzz-edukacja-poprzez-sztuke-i-zabawe/  
 
Zapowiedź projektu - animacja wideo 
https://youtu.be/W4L4kMnH3vA 
 
Gazeta sąsiedzka o odsłonięciu muralu i zakończeniu projektu 
https://gazetasasiedzka.hmn-media.pl/wiadomosci/1822,kobierzyce-odsloniecie-muralu-i-zakonczenie-pro
jektu-bzz-edukacja-przez-sztuke-i-zabawe 
 
 
 

Jestem przeciw! (Jelcz-Laskowice) 
 
Strona projektu, Miejsko-Gminne Centrum Kultury - opis, foto, wideo 
http://mgck-jl.pl/zwycieska-inicjatywa-pt-jestem-przeciw-w-programie-bardzo-mloda-kultura-dolny-slask-2
019-2021/ 
 
Wywiad z Marzeną Niżyńską i Anną Kowal-Goliszek, autorkami projektu  
https://www.tuolawa.pl/wiadomosci/20754,problemem-moze-byc-nawet-to-ze-lubisz-inna-gre-komputerow
a  
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O finale projektu na stronach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach 
http://www.psp2jl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=457:final-projektu-jestem-przeciw&c
atid=96:aktualnosci&Itemid=435  
 
 
 

Fahrenheit 451 - interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania 
(Legnica) 
 
Strona projektu, Galeria Sztuki w Legnicy 
http://galeria.legnica.eu/bardzo-mloda-kultura/  
 
Oficjalny Portal Miasta o projekcie Fahrenheit 451 
https://portal.legnica.eu/kalendarz-wydarzen/17214,92,6,wydarzenie.html  
 
„Fahrenheit 451 – interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania” – projekt, który dotyka naszej 
rzeczywistości 
https://miedziowefakty.pl/fahrenheit-451-interdyscyplinarne-warsztaty-z-nauki-czytania-projekt-ktory-dotyk
a-naszej-rzeczywistosci/ 
 
Literatura odkrywana na nowo, czyli projekt Fahrenheit 451 i Bardzo Młoda Kultura w Legnicy  
https://legnica.naszemiasto.pl/literatura-odkrywana-na-nowo-czyli-projekt-fahrenheit-451-i/ar/c13-793501
1  
 
Legnica FM o projekcie Fahrenheit 451 
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/35571-bardzo-mloda-kultura-tr
wa-projekt-fahrenheit-451 
 
Bardzo Młoda Kultura – Fahrenheit 451. Projekt trwa!  
https://24legnica.pl/bardzo-mloda-kultura-fahrenheit-451-projekt-trwa/  
 
Bardzo Młoda Kultura. Licealiści tworzą ciekawe projekty 
https://kulturalia.lca.pl/legnica,news,81798,Bardzo_M_oda_Kultura_Liceali_ci_tworz_ciekawe_projekty.ht
ml 
 
Wernisaż prac Fahrenheit 451 tylko w sieci! 
https://zmiedzi.pl/wydarzenia/wernisaz-prac-fahrenheit-451-dzisiaj-ale-tylko-w-sieci-5254/ 
 
Wernisaż wystawy w Otwartej Pracowni Sztuki przy ul. Chojnowskiej 19 w Legnicy (16.10.2020) - wideo 
https://youtu.be/73L2FJ1BzoI  
 
 
 
Co lepiej porywa? UFO czy film? (Jugów) 
 
Strona projektu, Fundacja Wspierania Integracji Społecznej 

http://www.psp2jl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=457:final-projektu-jestem-przeciw&catid=96:aktualnosci&Itemid=435
http://www.psp2jl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=457:final-projektu-jestem-przeciw&catid=96:aktualnosci&Itemid=435
http://galeria.legnica.eu/bardzo-mloda-kultura/
https://portal.legnica.eu/kalendarz-wydarzen/17214,92,6,wydarzenie.html
https://miedziowefakty.pl/fahrenheit-451-interdyscyplinarne-warsztaty-z-nauki-czytania-projekt-ktory-dotyka-naszej-rzeczywistosci/
https://miedziowefakty.pl/fahrenheit-451-interdyscyplinarne-warsztaty-z-nauki-czytania-projekt-ktory-dotyka-naszej-rzeczywistosci/
https://legnica.naszemiasto.pl/literatura-odkrywana-na-nowo-czyli-projekt-fahrenheit-451-i/ar/c13-7935011
https://legnica.naszemiasto.pl/literatura-odkrywana-na-nowo-czyli-projekt-fahrenheit-451-i/ar/c13-7935011
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/35571-bardzo-mloda-kultura-trwa-projekt-fahrenheit-451
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/35571-bardzo-mloda-kultura-trwa-projekt-fahrenheit-451
https://24legnica.pl/bardzo-mloda-kultura-fahrenheit-451-projekt-trwa/
https://kulturalia.lca.pl/legnica,news,81798,Bardzo_M_oda_Kultura_Liceali_ci_tworz_ciekawe_projekty.html
https://kulturalia.lca.pl/legnica,news,81798,Bardzo_M_oda_Kultura_Liceali_ci_tworz_ciekawe_projekty.html
https://zmiedzi.pl/wydarzenia/wernisaz-prac-fahrenheit-451-dzisiaj-ale-tylko-w-sieci-5254/
https://youtu.be/73L2FJ1BzoI


https://fundacja-wisos.pl/nasze-projekty/ufo/  
 
Film, który współtworzyły dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa w ramach projektu - wideo 
https://www.facebook.com/watch/?v=371055484145798  
 
 
 

GRAtka Bolków (Bolków) 
 
Strona projektu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie 
http://www.domkultury-bolkow.pl/www/index.php/dom-kultury/1128-gratka-bolkow  
 
Wernisaż wystawy pt. "Mała rzecz, a cieszy", otwierający inicjatywę GRAtka Bolków - wideo 
https://youtu.be/Rt8fXQkojrg  
 
Legnica FM - Gratka dla GRAtka Bolków 
https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/24-kultura-jawor/34357-gratka-dla-gratka  
 
Mała rzecz, a cieszy - wystawa ilustracji Magdaleny Kozieł-Nowak w Bolkowie - wideo 
http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2020/09/maa-rzecz-cieszy-wystawa-ilustracji.html  
 
 
 
 

https://fundacja-wisos.pl/nasze-projekty/ufo/
https://www.facebook.com/watch/?v=371055484145798
http://www.domkultury-bolkow.pl/www/index.php/dom-kultury/1128-gratka-bolkow
https://youtu.be/Rt8fXQkojrg
https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/24-kultura-jawor/34357-gratka-dla-gratka
http://www.polskailustracjadladzieci.pl/2020/09/maa-rzecz-cieszy-wystawa-ilustracji.html

