
Sprawozdanie merytoryczne 2017 r.

Stowarzyszenie Kultura Równości
ADRES: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
ZARZĄD: Piotr Buśko, Klemens Jakubowski, Jan Kirschenbaum, Julia Kwiatkowska, Marta Listwan,
Anna Smarzyńska, Alina Szeptycka
KOMISJA REWIZYJNA: Brenda Efurhievwe, Makary Gołosz, Anna Kubiak

OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ w 2017 roku.

Główne obszary działalności stowarzyszenia w 2017 roku wiązały się z organizacją Festiwalu Równych Praw
i  9.  Wrocławskiego  Marszu  Równości  oraz  solidarnym wsparciem środowisk  wykluczonych  i  protestów
skierowanych  przeciw  działaniom  władzy  łamiącym  szereg  praw  obywatelskich  i  praw  człowieka.
Stowarzyszenie pozyskało także grant Fundacji Batorego w wys. 50 tys. zł,  dzięki któremu otworzyliśmy
swoją pierwszą siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 36a/5.  

Działania  stowarzyszenia  realizowały  dwa  główne  cele:  integracji  społeczności  LGBT+  we  Wrocławiu  i
regionie oraz budowanie relacji sojuszniczych, głównie wśród organizacji, intstytucji i firm działających w
mieście. Ponadto prowadziliśmy działania edukacyjne, antydyskryminacyjne.

I. Integracja społeczności LGBT+ oraz sojuszników_czek stowarzyszenia

Najważniejszymi  działaniami  prowadzonymi przez  KR w 2017 roku była  organizacja  Festiwalu  Równych
Praw  (30.09.2017  –  08.10.2017)  oraz  9.  Marszu  Równości  (07.10.2017).  Frekwencja  podczas  marszu  i
festiwalu wyniosła  ok.  3 500 osób.  Organizowaliśmy także cykliczne wydarzenia integrujące:  spotkania,
imprezy karnawałowe, świąteczne, benefitowe, wyjścia do kina, koncerty, korpomeetingi.

Najważniejsze wydarzenia cykliczne:
1. Queernaval, otwarta impreza karnawałowa, przebierana, której towarzyszą występy drag queen, burleski
(Wyspa Tamka, 25.02.2017, ok. 250 osób).
2. Malowanie transparetów (30.09.2018).
3.  Spotkanie Tęczowych Rodzin:  poza częścią integracyjną odbyły się warsztaty z psychologiem Pawłem
Pawłowskim  dla  rodziców  na  temat  „Jak  rozmawiać  z  dziećmi  na  temat  orientacji  i  seksualności”
(01.10.2018).
4. Zorganizowaliśmy dwa  Tęczowe korpomeetingi  – spotkania przestawicieli  grup LGBT działających we
wrocławskich  korporacjach:  Credit  Suisse,  IBM,  BNY  Mello,  Hewlett  Packard,  Google,  3M  (4.10.2017,
14.12.2017).
5.  Śniadanie pomarszowe  w księgarni Hiszpańskiej integrujące społeczność LGBT+ we Wrocławiu i gości,
którzy przyjechali na marsz równości z całej Polski (08.10.2017).
6.  Queermas –  czyli  otwarte  spotkanie  świąteczne  dla  osób  związanych  z  KR  i  sojuszników.  Podczas
wspólnego posiłku,  rozmów  jest  też  część artystyczna:  integracyjny  quiz  przeprowadzony  przez  Goldie
Volhorn (Księgarnia Hiszpańska, 17.12.2017).
7. Ponadto odbyły się imprezy benefitowe oraz wspólne wyjścia do kina Nowe Horyzonty na filmy związane
z tematyką LGBT (dla grup kilkunastu osób).
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II. Działania edukacyjne i antydyskryminacyjne:

1. Przeprowadziliśmy 2 warsztaty WenDo – samoobrony i asertywności dla kobiet i osób socjalizowanych
do roli kobiety; 2 x 2 dni, 26 uczestniczek (05.2017 i 11.2017); 
2. Zorganizowaliśmy 4 spotkania otwarte z cyklu „Z psychologiem o...” dotyczące odkrywania tożsamości,
coming outu,  rodzicielstwa lgbt i przemocy (09-11. 2017);
3. W ramach partnerstwa z WEiAK Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie  „Divercity. Preventing and
Combating  Homo-  and  Transphobia  in  Small  and  Medium  Cities  across  Europe"  braliśmy  udział  w
badaniach  oraz  przeprowadziliśmy  w  siedzibie  2  warsztaty  antydyskryminacyjne (kolejne  2
współorganizowaliśmy) dla osób lgbt, młodzieży, prawników i dziennikarzy (04-09.2017);
4.  Zorganizowaliśmy  2 spotkania  autorskie wokół  książek o  tematyce lgbt:  Zbrodnia,  której  nie  było z
Andrzejem Selerowiczem (11.2017); Cholernie mocna miłosć z dr Joanną Ostrowską (12.2017); 
5. Zorganizowalismy lub współorganizowaliśmy 4 pokazy filmów: Chemsex, Artykuł 18., Tom of Finland oraz
Polyland wraz ze spotkaniem z reżyserką Dasą Raimanovą i bohaterkami filmu (10.2017); 
6. Zorganizowaliśmy dwie debaty: Kobiety i osoby LGBT w polityce na różnych szczeblach, z udziałem Ewy
Dziedzic  -  senatorki  Partii  Zielonych  w  Austrii,  Katarzyny  Lubinieckiej  –  Koorydnatorki  ds.  Równego
Traktowania  przy  Urzędzie  Marszałkowskim,  Marty  Lempart  –  liderki  Stajku  Kobiet  (Wydział  Prawa  i
Administracji UWr, 04.2016); oraz debatę Równość małżeńska? z udziałem prof. Moniki Płatek, Wojciecha
Piątkowskiego i Michała Niepielskiego o procesie litygacji strategicznej (Barbara, 06.10.2017);
7.  Braliśmy udział  w dwóch debatach i  dwóch konsultacjach społecznych organizowanych przez partie:
.Nowoczesna i Razem dotyczących ustawy o związkach partnerskich (04-09.2017);
8. Reagowaliśmy po maskarze w Orlando (pikieta) , przeprowadziliśmy akcję Zapal znicz dla Kacpra.
9.  W marcu 2017 roku powołaliśmy Bibliotekę LGBT+ Wrocław. Sukcesywnie powiększamy księgozbiór,
wiele książek zostało nam podarowanych przez naszych sojuszników.
10.  Zaangażowaliśmy  się  w  przygotowanie  dwóch  projektów  z  Kampanią  Przeciw  Homofobii:  „Razem
możemy więcej” oraz „MOVE!”, które realizować będziemy w 2018 roku. 

III. Siedziba KR

Pierwsze miesiące 2017 roku spędziliśmy na poszukiwaniach i remoncie lokalu. Otwarta w marcu przestrzeń
przy ul. Podwale 36a/5 okazała się miejscem, z którym nasze stowarzyszenie zostało kojarzone. Wyraźny
wzrost uczestników wydarzeń przypadł na drugą połowę 2017 roku. Zaangażowanie i zainteresowanie osób
zaobserwowaliśmy  nie  tylko  śledząc  frekwencję  naszych  wydarzeń,  ale  także  podczas  dyżurów
koordynacyjnych. W grudniu 2017 rozwiązaliśmy umowę i wyprowadziliśmy się z lokalu, ponieważ po wielu
miesiącach starań otrzymaliśmy pozytywną opinię Urzędu Miasta Wrocław na wniosek o wynajęcie lokalu w
trybie bezprzetargowym dla NGO. Rozpoczęliśmy procedurę pozyskania lokalu od miasta w celu otwarcia
pierwszego we Wrocławiu Centrum LGBT+.  

W organizowanych przez nasze stowarzyszenie wydarzeniach brały udział różnorodne grupy, organizacje
pozarządowe,  przedstawiciele  instytucji  publicznych,  w  tym:  zróżnicowane  wiekowo  grupy  osób  LGBTI
(młodzież i seniorzy), grupy akademickie: naukowczynie z Uniwersytetu Wrocławskiego, studenci i studentki
zrzeszeni w Naukowym Kole Praw Człowieka, środowisko lokalnych mediów i prawników. Organizowaliśmy
spotkania otwarte, dostępne dla szerszego grona.   
Nasze  działania  mają  charakter  lokalny,  dlatego  współpracujemy  i  zapraszamy  do  udziału  w  naszych
wydarzeniach regionalne stowarzyszenia, grupy nieformalne, przedstawicieli i przedstawicielki instytucji. W
ubiegłym roku w przestrzeni naszego biura skorzystały między innymi: Bears of Poland, Nomada, Inicjatywa
8  Marca,  Fundacja  Feminoteka,  Samba  Roar.  Współpracowaliśmy  także  z  Katarzyną  Lubiniecką
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Koordynatorką ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz
partią Razem. Współpracujemy wieloma lokalnymi z organizacjami m.in. Żywa Biblioteka, Fundacja Salida,
Stowarzyszenie Cukunft, Strajk Kobiet, Fundacja na Rzecz Równości, Koło Naukowe Praw Człowieka UWr i
inne, m.in.  Włączamy się w organizację m.in. Światowego dnia HIV/AIDS, Kampania 16 dni,  One Billion
Rising Wrocław, Manifa, Wrocław przeciwko faszyzmwi, Wrocław dla wszystkich, Marsz Reclaim the Night /
Odzyskać noc.

3


