DOFINANSOWANIE FUNDACJI PZU NA CYKL IMPREZ MAJ NA FOKSAL W 2018 R.

Wysokość dotacji 36 000,00
Wartość projektu 51 000,00
Opis zrealizowanego zadania
Już po raz 6. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zorganizowało Maj na Foksal. To cykl
imprez kulturalnych dla mieszkańców Warszawy i środowiska dziennikarskiego. Imprezy mają
charakter popularno-naukowy, artystyczny, integracyjny. Maj na Foksal ma wyrobioną markę
wśród mieszkańców Warszawy, a szczególnie wśród bliskich sąsiadów Domu Dziennikarza,
czyli wśród zamieszkałych w Śródmieściu. Ta cykliczna
wielodniowa impreza ożywia i podnosi prestiż okolicy. W miejscu
gdzie przeważają atrakcje o charakterze gastronomicznym,
cykl imprez
kulturalnych
na
dobrym
poziomie
tworzy
wyjątkowy
klimat,
przyjazną
atmosferę i przyczynia
się
do
dalszego
podnoszenia
świadomości
mieszkańców i gości, stawiając na wartości takie jak rozwój osobisty, edukacja, integracja
poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Atrakcją cyklu w 2018 roku były spotkania z
czołowymi polskimi dziennikarzami, imprezy organizowane specjalnie dla seniorówdziennikarzy, a także wydarzenia o tematyce niepodległościowej. Wśród wydarzeń Maja na
Foksal 2018 roku wyróżniły się spotkania z pisarzem Bohdanem Urbankowskim, z profesorem
fizyki Tomaszem Dietlem, z Teresą Kaczorowską, autorką książki „Dziewczyny obławy
augustowskiej”, spotkanie popularyzujące piękno języka polskiego, pokazy filmowe
oraz prezentacja makiety nieistniejącego dziś Pomnika Wdzięczności, który może zostanie
odbudowany..

Pomnik Wdzięczności w Poznaniu

Model zaprezentowany w SDP – własność Komitetu Odbudowy
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Nowa szata graficzna cyklu Maj na Foksal

plakat/ulotka

roll’up (za prowadzącą warsztaty)

baner

Maj na Foksal 2018 - program












8 maja Konferencja pt. Cenzura w sieci? Konferencja SDP i Ordo Iuris ws. wolności
słowa w mediach społecznościowych;
9 maja Spotkanie z Bohdanem Urbankowskim, poetą, doktorem filozofii, autorem
książki „Piłsudski";
16 maja Spotkanie z Juliuszem E. Bolkiem, autorem poematu o Grzegorzu Przemyku,
w rocznicę śmierci bohatera;
17 maja Spotkanie z drem Włodzimierzem Lewandowskim, prezesem GUM, znaną
osobistością w świecie metrologii, na temat rewolucji w miarach: „Stary wzorzec
kilograma odchodzi do lamusa..”;
18 maja Spotkanie poświęcone zdrowemu stylowi życia;
22 maja Wykład prof. Anny Cegieły o pięknie polskiego słowa, prowadzenie Anna
Popek;
23 maja Konferencja Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu
na temat historii powstania w 1932 i zburzenia w 1939 Pomnika Wdzięczności
oraz 6 lat działania Komitetu jego odbudowy z udziałem m.in. prezesa Stowarzyszenia
prof. St. Mikołajczaka i świadków istnienia Pomnika przed II WŚ;
24 maja Projekcja filmu „Trędowata”, z czasów II RP – w cyklu ś.p. Wojciecha
Kwiatka;
25 maja Kiermasz książek współorganizowany przez Piotra Jeglińskiego (Editions
Spotkania), podsumowanie maratonu fotograficznego, pokaz filmu „Zbrodniarz
i panna" Janusza Nasfetera z 1963 r.;
26 maja „Wpływ Polaków na losy świata" - spotkanie i dyskusja połączone
z projekcjami filmów z festiwali polonijnych „Losy Polaków" i KSF Niepokalana Fundacja Polska-Europa-Polonia;
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29 maja Koncert znanych i nieznanych piosenek Kornela Makuszyńskiego, Adama
Kowalskiego, Feliksa Konarskiego i innych, w wykonaniu Teatru od Czapy i Dariusza
Kowalskiego pt. „Uśmiech Niepodległej";
5 czerwca Spotkanie z autorką książki „Dziewczyny Obławy Augustowskiej" –
dr Teresą Kaczorowską, ilustracja muzyczna barda Obławy Augustowskiej - Grzegorza
Kucharzewskiego z Suwalszczyzny;
6 czerwca Spotkanie z działaczem polonijnym Markiem Nadolskim, pt. „Peloponez
a sprawa polska";
13 czerwca Projekcja filmu Marii Dłużewskiej o ś.p. Oldze Johann (psycholog,
socjolog, działaczce zaangażowanej m.in w akcję dekomunizacji polskich ulic)
pt. „Patrzę na Ciebie Warszawo”;
14 czerwca Projekcje filmów o Chinach z komentarzem Hanny Shen: „W imieniu
Konfucjusza" - o Instytutach Konfucjusza i „Trudne do uwierzenia" - o przymusowym
pobieraniu organów w Chinach.

DOFINANSOWANIE FUNDACJI PZU NA CYKL IMPREZ MAJ NA FOKSAL W 2019 R.

Wysokość dotacji 35 000,00
Wartość projektu 39 000,00
Opis zrealizowanego zadania
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zorganizowało Maj na Foksal po raz 7. W ramach
cyklu można było uczestniczyć aż w 17 wydarzeniach. Goście poszerzali wiedzę z zakresu
psychologii, z historii, zaangażowania obywatelskiego. W ramach cyklu odbyły się warsztaty
dla kobiet, wzbogacające rozwój osobisty. Wykłady były dla każdego elementem kształcenia
ustawicznego. Wydarzenia kulturalne - muzyczne, fotograficzne, filmowe, poetyckie dostarczyły doznań artystycznych. Wśród wydarzeń Maja na
Foksal 2019 roku warto wyróżnić: wykład prof. Marka
Wosińskiego „Jak być szczęśliwym w społecznościach,
w których musimy żyć?”, pokazy filmowe: rekomendowanego
przez Hannę Shen, filmu o Chinach „List z Masanjia”,
dokumentu Jolanty Hajdasz o arcybiskupie Antonim
Baraniaku pt. „Powrót”, filmu „Ryngraf” Doroty Kani
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Czołówka filmu „Ryngraf” w reż. Doroty Kani

a także obrazu „100 lat polskiego sportu” w reż. Zbigniewa Rytela. Pokaz tego ostatniego
filmu odbył się podczas dnia sportu, kiedy to przypominano osiągnięcia polskich sportowców
i zachęcano do zdrowego, aktywnego trybu życia.

Kadr z filmu „100 lat polskiego sportu” w reż. Zbigniewa Rytela

Maj na Foksal 2019 – program









9 maja „Jak być szczęśliwym w społecznościach, w których musimy żyć?" wykład
otwarty profesora Marka Wosińskiego (we współpracy z Instytutem Psychologii
UKSW);
14 maja Nagrodzony Feniksem 2019 film dokumentalny Jolanty Hajdasz „Powrót"
o arcybiskupie Antonim Baraniaku, polskim salezjaninie, kapelanie i sekretarzu
Prymasów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego;
16 maja Piękna pięćdziesiątka - promocja książki Anny Popek;
17 maja Boży coaching - warsztaty dla kobiet;
21 maja „Wolność jest w nas" - spektakl poetycko-muzyczny w reż. Marcina
Kwaśnego;
22 maja Zbigniew Herbert. To co najważniejsze: poezja – plastyka – muzyka. Wernisaż
akwafort Michała Wójcika z udziałem Pawła Jakubowskiego - recytacja i Miry
Jankowskiej – prowadzenie;
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27 maja Projekcja nagradzanego filmu pt. „Ryngraf" Doroty Kani (II reż. Anna Zapert)
- historia ryngrafu wykopanego przez ekipę profesora Krzysztofa Szwagrzyka z dołów
śmierci na Bródnie, w kwaterze 45N;
28 maja KWIATEK GORZKI–KWIATEK SŁODKI, czyli w życiu jak w kinie…
29 maja Spotkanie z księdzem Stanisławem Małkowskim, kapelanem Solidarności;
30 maja „Moniuszko w roku jubileuszowym" - koncert i opowieści, promocja płyty
i wspólne śpiewanie;
4 czerwca 30 lat od wyborów 4 czerwca 1989 r. - spotkanie ze świadkami historii
(Studio Solidarność TV, Tygodnik Solidarność);
5 czerwca Dzień sportu - historycznie i współcześnie, w tym projekcja nagrodzonego
filmu TVP „100 lat polskiego sportu” w reżyserii Zbigniewa Rytela;
5 czerwca Kapela Lwowska Fala - koncert zespołu z Ukrainy, przedwojenne szlagiery
na wokal, chórek, skrzypce, akordeon, mandolinę i trąbkę;
10 czerwca Projekcja filmu Aliny Czerniakowskiej „Myśli o Polsce" - film
dokumentalny na kanwie życia i twórczości profesora Józefa Garlińskiego, który
po wojnie żył poza granicami Polski, zmarł w 2005 roku w wieku 92 lat, do końca
tworzył, pracował na światowych uniwersytetach (Cambridge, Oksford), był określany
jako najlepszy ambasador polskiej sprawy na świecie;
12 czerwca KWIATEK GORZKI–KWIATEK SŁODKI, czyli w życiu jak w kinie…
18 czerwca Hanna Shen rekomenduje i zapowiada - film o Chinach „List z Masanjia”.

5

