
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności stowarzyszenia w 2019 r.  

 

Nazwa organizacji: KULTURA RÓWNOŚCI  

Adres: adres rejestracji: UL. LEGNICKA 65, 54-206 WROCŁAW  

adres siedziby / korespondencyjny: UL. KNIAZIEWICZA 28/2, 50-455 WROCŁAW  

Zarząd stowarzyszenia: Anna Smarzyńska, Piotr Buśko, Paulina Gomułkiewicz, Wojciech Szajna, Alina           

Szeptycka 

Komisja Rewizyjna: Klemens Jakubowski, Anna Kubiak, Marta Listwan 

 

 

W 2019 roku działania stowarzyszenia koncentrowały się na prowadzeniu Równego Miejsca -            

Centrum LGBT+ Wrocław z ofertą wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i integrujących społeczność           

LGBT+ oraz organizację Festiwalu Równych Praw i 11. Wrocławskiego Marszu Równości.           

Zrealizowali_łyśmy także dwa projekty: 

- “MOVE!” na rzecz osób interpłciowych w partnerstwie z Kampanią Przeciw Homofobii, finansowany ze              

środków UE oraz  

- “Johanneum Novum - edukacja międzykulturowa we wrocławskich szkołach i przedszkolach” w            

koalicji wrocławskich organizacji pozarządowych finansowanego ze środków Gminy Wrocław.  

Działalność Równego Miejsca - Centrum LGBT+ Wrocław i rozwój instytucjonalny stowarzyszenia           

wspierany był przez grant Fundacji Batorego w programie “Demokracja w Działaniu” finansowanym z             

funduszy EOG.  

 

Działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne prowadzone stale lub cyklicznie, adresowane do           

społeczności LGBT+ i sojuszników_czek prowadzone w Równym Miejscu:  

 

1. Cykl spotkań “Z psychologiem o...” prowadzonych przez psychologa i psychoterapeutę  

Pawła Pawłowskiego. Tematy: o cielesności, randkowaniu, odwadze, seksie, homofobii, zmianie          

myślenia, odpoczywaniu, pożegnaniach, wspomnieniach, dumie, o HIV/AIDS, rodzinie, zdradzie,         

stereotypach, LGBT-fobii, retrospekcji. W 2019 roku odbyło się 10 spotkań.  

2. Grupa rozwojowa dla kobiet nieheteronormatywnych TERAZ MY prowadzona przez  

psychoterapeutkę Ritę Mari Schaeper. Grupa spotykała się od lutego 2018 do marca 2019. Spotkania              

odbywały się co tydzień w czwartek. W 2019 roku odbył się także 2-dniowy warsztat wyjazdowy.  



3. Cykl “Procesy grupowe w Kulturze Równości” prowadzone przez psychoterepeutkę Ritę          

Schaeper. Odbyły się dwa spotkania 11.04.2019 i 16.05.2019. 

4. Cykl spotkań otwartych “Rozmowy z Panią Psycholożką” prowadzone przez psycholog  

Natalię Salik-Zielińską. Terminy spotkań: 9.09.2019, 7.10.2019, 4.11.2019.  

5. GrAkceptacja i Równe Gry w Równym Miejscu - spotkania grupy planszówkowej 2 razy  

w miesiącu, każde spotkanie ma inną specyfikę, czyli temat gry. Grupa ok. 8-12 osób gra  

wspólnie w gry planszowe. W 2019 odbyło się 9 spotkań.  

6. Cykl  SexEd - spotkania otwarte w tematyce edukacji seksualnej  

- prowadzone przez seksuologa Damiana Wolaka, 14.06.2019, 29.09.2019, 21.10.2019.  

- warsztat “Seksualny self-care” z Natalią Grubizną, 30.09.2019. 

- Pozytywne rozmowy o HIV i stygmie (12.12.2019) z Tomaszem Siarą (kampania Niewykrywalni).  

7. Strefa Młodych - spotkania nieformalnej grupy młodzieżowej w lutym i marcu 2019.  

8. Queerowy Klub Filmowy - 2 pokazy filmów połączone z dyskusją. 

9. Prowadzenie czytelni i Biblioteki LGBT+ Wrocław. Dyżury biblioteki odbywały się 2x w            

tygodniu (wtorek - czwartek 16.00-18.00).  

 

Działania pomocowe dla osób w kryzysie w Równym Miejscu:  

10.  Cotygodniowe bezpłatne konsultacje z psycholożką Natalią Salik - Zielińską, wtorki od  

9.00-12.00, od 10 września 2019.  

11. Stałe mityngi grup, z którymi współpracujemy i którym użyczamy przestrzeń Centrum:  

grupa NA lgbt+ Pelargonia (mityngi co tydzień w piątek) oraz grupa AA LGBT+ Freedom (mityngi co                

tydzień w niedzielę).  

 

Działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne niecykliczne prowadzone w Równym Miejscu oraz           

innych przestrzeniach Wrocławia również w ramach Festiwalu Równych Praw: 

12. Spotkanie autorskie z artystą Danielem Rycharskim w związku z wystawą w “Strachy” w             

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 13.04.2019, BWA Wrocław; 

13. Spotkanie autorskie z Lutzem van Dijkiem, autorem książki “Cholernie mocna miłość”,           

(współorganizacja wydarzenia z Przedstawicielstwem Regionalnym KE we Wrocławiu),        

24.04.2019, Dom Europy; 

14. Spotkanie autorskie z Bartoszem Brzezińskim (Bartek Silver), 4.10.2019, Równe Miejsce; 

15. -“Amor sur Minitiel” spotkanie z artystką Irene Melix w ramach rezydencji AIRWRO            

(współorganizacja ze Strefą Kultury Wrocław),  05.08.2019, Wyspa Tamka. 



16. Warsztaty WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet, dziewcząt i osób socjalizowanych do             

roli kobiety, 14-15.12.2019, grupa 10 osób, prowadzenie Anna Smarzyńska.  

17. Współorganizacja pokazów filmowych w kinie Nowe Horyzonty i Dolnośląskim Centrum          

Filmowym:  

- Girl - pokaz filmu z dyskusją (19.03.2019),  

- Krewetki w cekinach (26.09.2019),  

- Out (1.10.2019),  

- Stories of Intersex and Faith - (3.10.2019),  

18. Spotkanie Tęczowych Rodzin, 28.09.2019, Park Staszica 

19. Udział w konferencji dla nauczycieli grupy “Ocenianie Kształtujące”, prowadzenie warsztatów          

“Homofobia w szkole” DSW, 31.08.2019,  

20. “Boisko bez Granic” udział w rozgrywkach piłkarskich i pikniku organizowanym we Wrocławiu            

przeciwko wykluczeniom, 28.09.2019,  

21. “Dzień Rodziny” udział w pikniku miejskim na Wyspie Słodowej ze stoiskiem o tęczowych             

rodzinach, 16.06.2019. 

22. “Rocznica Stonewall Inn” - całodzienne wydarzenia edukacyjne o ruchu LGBT+, Równe Miejsce,            

28.06.2019. 

23. Dirty Talks “Porażka” - cykl feministycznych wystąpień performatywnych, prowadzenie Lena           

Bielska, 29.09.2019, Klub Proza 

24. “Rzeczpospolita niebinarna - rozmowa”, spotkanie z prof. Renatą Ziemińską, 04.10.2019, Klub           

Proza,  

25. “Dlaczego lesbijki nienawidzą mężczyzn?” - dyskusja performatywna, spotkanie z Lilianą          

Piskorską, Anną Kozicką i Leną Bielską., 04.10.2019, BWA Studio. 

26. Warsztat z komunikacji z otoczeniem w tematyce “Jak dobrze komunikować się w zespole?” - w               

Równym Miejscu 2-3.12.2019. 

27. Udział w Forum Organizacji Kobiecych organizowanym przez Wrocławską Radę Kobiet,          

20.11.2019. 

 

Inicjatywa Proud@Work  

28. Koordynowanie sieci grup pracowniczych zajmujących się różnorodnością we wrocławskich         

korporacjach. Celem grupy jest sieciowanie i podejmowanie wspólnych działań. W 2019 roku            

odbyły się 4 spotkania w siedzibach firm. Wrocławską sieć Proud@Work tworzy pod koniec             



2019 roku 25 firm. W ramach działań sieci odbywają się też szkolenia “How to be an LGBT+                 

Ally” prowadzone przez trenerki KR.  

 

11 .Wrocławski Marsz Równości 5.10.2019 

29. W marszu wzięło udział 8 tysięcy osób, a grupa wolontariuszy_ek liczyła ok. 50 osób. Dzięki               

współpracy z władzami miasta Marsz uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Jacka           

Sutryka. Marsz poprzedziły przygotowania prowadzone przez grupę marszową, która spotykała          

się regularnie od maja do października 2019, 1-2 razy w tygodniu. Marszowi towarzyszyły             

działania w Miasteczku Równości.  

 

Imprezy benefitowe i integrujące społeczność LGBT+  

30. Queernaval - coroczna zabawa karnawałowa, 2.02.2019, HaH Wrocław. 

31.  Randka z Kulturą Równości , 14.02.2019, Równe Miejsce. 

32.  Queermas - coroczne spotkanie świąteczne, 20.12.2019, Księgarnia Hiszpańska 

33. Wiglia LGBT+ w Kulturze Równości - spotkanie wigilijne dla osób samotnie spędzających  

święta, 24.12.2019, Równe Miejsce 

 

Rezultaty działań.  

Cele stowarzyszenia określone przez nas trzy lata temu jako: integrowanie społeczności i  

budowanie bazy sojuszników i sojuszniczek zostały osiągnięte na poziomie, który uważamy za  

satysfakcjonujący. Dzięki grantowi Fundacji Batorego (Fundusze EOG) prowadzimy Centrum LGBT+, w           

którym w 2019 zorganizowaliśmy szereg działań integrujących i wzmacniających członków i członkinie            

naszej społeczności. Przestrzeń Centrum udostępniamy także bezpłatnie takim inicjatywom jak          

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Fundacja Mamy Głos czy Spółdzielnie Socjalne.  

W ciągu ostatnich dwóch lat zdołaliśmy także wypracować dobrą relację z władzami miasta i  

wieloma organizacjami pozarządowymi w mieście. Świadczy o tym m.in. objęcie 11. Wrocławskiego            

Marszu Równości Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Zwiększyła się          

widoczność naszej organizacji i społeczności. To pozwala nam planować rozwój organizacji w obszarze             

działań tematycznych w regionie (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie), ale także poprzez           

rzecznictwo, by mieć większy wpływ na politykę miejską we Wrocławiu (m.in. poprzez bliską             

współpracę z Doradcą Prezydenta ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii czy Wrocławską Radą            

Kobiet).  


