
 

Rok Praw Człowieka w Miejskim Centrum Kultury w 

Bydgoszczy w 2022 roku 

 

1. Bydgoska edycja 13. LGBT+ Film Festival Poland odbyła się w kwietniu. W naszej 

kinematografii pojawiło się aż 14 seansów w ciągu tygodnia. Najnowsze produkcje z całego 

świata, Europy w tym także z Polski. W programie festiwalu znalazła się otwarta dyskusja, 

podczas której poznaliśmy naukowe spojrzenie na to jak "Odwaga bycia sobą" ma wpływ na 

naszą równowagę umysłową, a także jak kształtuje się poziom stresu u osób, które każdego 

dnia zmagają się z wykluczeniem i uciekaniem przed swoją własną orientacją seksualną. 

Usłyszeliśmy też prawdziwe historie gości debaty. 

2. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej ETHNIESY 2022 

odbyła się wystawa fotografii Kolektywu Siostry Rzeki, który od kilku lat walczy o dziką i wolną 

Wisłę na różnych jej odcinkach i dopływach. W ramach wydarzenia odbył się pokaz filmu 

„Siostry Rzeki” oraz spotkanie z reżyserką Cecylią Malik  

3. TOŁOKA, czyli wzajemna pomoc i zabawa. To wydarzenie odbyło się 27.08.2022 roku. 

Wspólnie świętowaliśmy Dzień Niepodległości Ukrainy. Odbył się jarmark z rękodziełem 

ukraińskim, można było skorzystać z punktów informacyjnych dla Ukraińców. Tego dnia 

uruchomiliśmy także strefę dla dzieci, pełną gier i zabaw. Wieczorem zaprosiliśmy na film, 

koncert, a zwieńczeniem wydarzenia był set dj-ski w wykonaniu duetu polsko - ukraińskiego.  

4. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE - tegoroczna, 11. edycja 
festiwalu Animocje skupiona była wokół hasła COEXIST (współistnieć). Hasło to nie jest 
przypadkowe, bowiem w bydgoskim Emceku, jeszcze bardziej niż zwykle, postawiliśmy w 
tym roku na ludzi - na ich prawa, na wolność, na możliwość bycia sobą i życia ze sobą w 
zgodzie. 
Motto COEXIST znalazło odzwierciedlenie w programie festiwalu min. w zestawie filmów 
krótkometrażowych "Miłość, życie i wszystko pomiędzy" (różne oblicza miłości) oraz 
pełnometrażowym filmie „Witamy w Siegheilkirchen” " (mieszkańcy miasteczka walczą z 
nazistami). 
Co roku ważnym elementem festiwalu Animocje są zestawy tematyczne przygotowane przez 
kuratorów. W tym roku przygotowane zostały przez: Vassilis Kroustallis, kurator zestawu pt. 
„Animowanie starości, animowanie młodości”. Nie zabrakło również kolażu filmów twórców 
i twórczyń z Ukrainy, które wybrała Weronika Płaczek. 

5. Przy okazji Roku Praw Człowieka graliśmy w Kinie Orzeł na urodziny MCK film "Sędziowie 

pod presją" (13.03.2022). Film zostanie wyświetlony również 9.12.2022r. 

Odbyły się również dwa seanse przy okazji dnia "Zero dla dyskryminacji" (1.03.2022). W tym 

dniu graliśmy film "Amatorzy" i "Martin Luther King kontra FBI". 

W kwietniu mieliśmy mini-przegląd festiwalu Ukraina! Festiwal Filmowy. Dochód z biletów 

był przeznaczony na pomoc Ukraińcom. Graliśmy 3 tytuły: "Moja wojna", "Złe drogi", "U 311 

Czerkasy". 



 

W kwietniu, lipcu i sierpniu wyświetlaliśmy darmowe filmy dla dzieci z ukraińskim 

dubbingiem.  

6. Od 9.12.2021 do 15.01.2022 w Galerii Wspólnej prezentowałyśmy wystawę „Nie do 

śmiechu”, która zawierała w sobie refleksję o prawach człowieka. Poruszała pytania tj. Dokąd 

zmierzamy? W jakiej rzeczywistości żyjemy? Czy nasz spokój, dobre samopoczucie uratować 

może satyryczny rysunek, celne hasło, jeszcze jedna demonstracja?. Odpowiedzi na pytania 

ułatwia wystawa „nie do śmiechu” – rozmowa o Polsce, o otaczającej nas codzienności, którą 

kształtowały wydarzenia dziejowe lat 80. i rzeczywistość ostatnich trzech dekad trudnych 

przemian społecznych i politycznych.  

7. Festiwal Literatury Przeczytani - w związku z napaścią Rosji na Ukrainę postanowiliśmy 

zmienić formułę Festiwalu Literatury „Przeczytani” – zamiast wydarzenia literackiego przyjął 

on formułę rezydencji artystycznej dla artystek ukraińskich (przez trzy miesiące gościliśmy 

pięć artystek z różnych dziedzin sztuki: aktorkę, pisarkę, dwie artystki wizualne i śpiewaczkę). 

Zwieńczeniem ich rezydencji była specjalna edycja festiwalu pod nazwą „Przeczytana 

Ukraina 2022” poświęcona w całości kulturze ukraińskiej. 

Podczas festiwalu odbyły się: 

- spotkania literackie (spotkanie autorskie z jedną z najbardziej znanych ukraińskich pisarek, 

laureatką ubiegłorocznej nagrody Angelus, Kateryną Babkiną oraz tłumaczką literatury 

ukraińskiej, laureatką Nagrody „Literatury na Świecie”, Anetą Kamińską); 

- projekcje filmów (pokaz dwóch filmów krótkometrażowych „Bulmastif” i „Kaszanka”, a 

także pokaz pełnometrażowego filmu „Tłoka” w reżyserii Mychajła Illienki); 

- wystawa szkiców Justyny Mohytycz; 

- spotkanie z jednym z najważniejszych ukraińskich reżyserów filmowych Mychajłem Illienką 

(towarzyszące pokazowi jego filmu „Tłoka”); 

- koncert projektu ZEMLA (zespół stworzony przez dwóch polskich muzyków znanych z 

zespołów The Cuts i Strachy na Lachy wraz z ukraińską wokalistką Lesją Szulc – prezentujący 

elektroniczne interpretacje tradycyjnej muzyki ukraińskiej); 

- pokaz spektaklu „Życie na wypadek wojny” w reż. Uli Kijak, będącego efektem współpracy 

rezydentek Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i Teatru Polskiego w Bydgoszczy 

(spektakl wyprodukował Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, gdzie odbyła się 

jego premiera). 

8. W Miejskim Centrum Kultury od 7 lat aktywnie działa Uniwersytet III Wieku Agora 

Nestora, który realizuje co dwa tygodnie wykłady dla studentów, zajęcia medytacji, zajęcia 

chóru, taniec ogólny, Flamenco oraz Nordic Walking. W ramach UTW odbywa się wiele 

spotkań integrujących i aktywizujących seniorów do działań i rozwoju. 

(min. efektem pracy chórzystów było zrealizowanie 11 koncertów na przełomie styczeń – 

czerwiec 2022 w różnych placówkach senioralnych w Bydgoszczy). 

7.12.2022 w Kinie Orzeł odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego „W tym wieku można 

być szczęśliwym” oraz debata z uczestnikami filmu oraz producentką. Projekt ma zapobiegać 

depresji i samobójstwom.  

9. Koncert w Szpulce zespołu you. Guru, który odbył się 12.03.2022 z przeznaczeniem 

zebranych środków na wsparcie dla Ukrainy. 



 

10. Przy okazji festiwalu Drums Fusion angażowaliśmy całe rodziny do udziału w warsztatach 
tworzenia instrumentów recyklingowych i bicia Rekordu Polski (27 maja 2022). 
 
11. Spotkanie z aktorką Mariją Kochur. W czerwcu na Barce Lemara zaprezentowaliśmy 

ukraiński film z 1964 roku - “Najemnica”. Był to szczególny seans ze względu na obecność 

grającej w nim, popularnej aktorki Mariji Kochur, która zaprezentowała swoją twórczość 

przed seansem i spotkała się z widzami po filmie. 

12. Efektem działań Miejskiego Centrum Kultury w ramach Roku Praw Człowieka było 

powołanie przez Prezydenta Miasta Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, a ewaluacją 

jest utworzenie Sekcji Równości i Innowacji Społecznych. Sekcja już realizuje działania na 

rzecz społeczności wykluczonych tj. społeczność LGBT+, Seniorzy, dzieci z Domów 

Usamodzielniania, dzieci niewidzących i słabowidzących i włącza się w koordynację 

wszystkich wydarzeń organizowanych przez MCK w celu ułatwienia dostępności i wsparcia. 

Sekcje współtworzą dwie osoby: Jagoda Ptaszyńska i Agnieszka Szałkowska. Warto 

podkreślić, że wszyscy pracownicy MCKu zadeklarowali stałą współpracę i chęć rozwijania 

swoich sekcji w celu udostępniania kultury szerzej min. w kinie będzie o wiele więcej sensów 

z audiodeskrypcją; planujemy wystawę interaktywną w Galerii Wspólnej wykonaną przez 

dzieci niewidome; stałą współpracę z dziećmi wykluczonymi ze względu na ograniczenia 

funkcji wzroku; działania w ramach UTW Agora Nestora; współpraca z ośrodkiem BORPA; 

dwie kampanie społeczne; organizacja 5 edycji LGBT+ Film Festival w Bydgoszczy; trzy 

debaty; warsztaty rozwojowe itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINKI do niektórych wydarzeń: 

LGBT Film Festival w Bydgoszczy 2022: 

https://www.facebook.com/events/329848872439758 

https://www.facebook.com/events/941269989921822/ 

ETHNIESY 

https://www.ethniesy.com/archiwum/9-miedzynarodowy-festiwal-muzyki-tradycyjnej-i-

ludowej-ethniesy-2022 

TOŁOKA: 

https://www.facebook.com/events/1408632139616956/?ref=newsfeed 

ANIMOCJE: 
https://www.animocje.com/wydarzenia/milosc-zycie-i-wszystko-pomiedzy-zestaw-filmow-

krotkometrazowych 

https://www.animocje.com/wydarzenia/witamy-w-siegheilkirchen-rez-marcus-h-rosenmuller-

santiago-lopez-jover 

https://www.animocje.com/ 

WYBRANE SEANSE FILMOWE W KINIE ORZEŁ: 
http://www.kino-orzel.pl/repertuar/urodziny-mck-sedziowie-pod-presja-spotkanie/ 

https://www.filmweb.pl/film/Amatorzy-2020-854633 

https://www.filmweb.pl/film/Martin+Luther+King+kontra+FBI-2020-865577 

https://www.kino-orzel.pl/repertuar/ukraina-festiwal-filmowy-moja-wojna/ 

https://www.kino-orzel.pl/repertuar/ukraina-festiwal-filmowy-zle-drogi/ 

https://www.kino-orzel.pl/repertuar/ukraina-festiwal-filmowy-u311-czerkasy/ 

GALERIA WSPÓLNA: 

https://www.facebook.com/events/330570951831420 

PRZECZYTANI: 

https://www.facebook.com/przeczytani 

https://www.facebook.com/events/383597873730229/ 

UTW AGORA NESTORA: 
https://www.facebook.com/badzmyaktywni 

https://www.facebook.com/events/636763804748107/?ref=newsfeed 

https://www.facebook.com/events/329848872439758
https://www.facebook.com/events/941269989921822/
https://www.ethniesy.com/archiwum/9-miedzynarodowy-festiwal-muzyki-tradycyjnej-i-ludowej-ethniesy-2022
https://www.ethniesy.com/archiwum/9-miedzynarodowy-festiwal-muzyki-tradycyjnej-i-ludowej-ethniesy-2022
https://www.facebook.com/events/1408632139616956/?ref=newsfeed
https://www.animocje.com/wydarzenia/milosc-zycie-i-wszystko-pomiedzy-zestaw-filmow-krotkometrazowych
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