
Festiwal Pomocy Współpracy i Integracji 2020 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

 

Festiwal Pomocy Współpracy i Integracji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, organizowany 
jest od 6 lat, w obszarze działań regionalnych, w terminie 3-5 grudnia, w ramach Międzynarodowego Dnia 
Osób z Niepełnosprawnościami (3.12) oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5.12) 

Rokrocznie kierujemy do naszych partnerów i osób współpracujących z biblioteką zaproszenie na ten 
festiwal, który jest  okazją do zwrócenia uwagi na aspekt lokalnej i regionalnej współpracy, wzajemnej 
integracji i zaangażowania biblioteki oraz osób z nią  współpracujących - w pracę społeczną i wolontariacką. 

Tegoroczna edycja była inna od poprzednich. Działania festiwalowe biblioteka była zmuszona przenieść do 
sieci, ale okazało się, że również w tej formie udało się wspólnie celebrować 3 dni festiwalowe. Festiwalowa, 
wirtualna publiczność dopisała i każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. 

Te trzy dni festiwalowe wypełnione były działaniami muzycznymi, edukacyjnymi, literackimi, 
wystawowymi. Był więc teledysk integracyjny, wystawa, wernisaż, dyskusja, film edukacyjny, gala festiwalowa 
i recital młodej zdolnej chrzanowianki. Wszystkie te działania przywoływały ideę Festiwalu: RAZEM, 
WSZECHSTRONNIE I TWÓRCZO. Uroczysta Gala Festiwalowa była podsumowaniem całego roku pracy 
i ukłonem w stronę regionalnych partnerów, którym biblioteka dziękowała za wspólną pracę, dobre słowa 
i nieustającą empatię. 

Dziękowano wszystkim partnerom, którzy w ciągu całego roku wspólnie z biblioteką pracowali, 
pomagali, zachęcali, motywowali… w tak szczególnym czasie, który skłaniał do refleksji, dał swoista lekcję 
nauki i wyzwolił nową energię do dalszej współpracy. 

Festiwal rozpoczął się muzycznie i optymistycznie – nagraniem wspólnego lokalnego teledysku, 
z dystansem do siebie i z wielką nadzieją w trudnym czasie pandemii. Śpiewano o wierze w drugiego 
człowieka… Zakończył się tak samo - również śpiewająco i również optymistycznie – recitalem młodej, zdolnej 
chrzanowianki. Na ręce partnerów złożono  podziękowania i wirtualnie przekazano pamiątkowe dyplomy. 

Program: (materiał opisowy z postów i artykułów) 

3 GRUDNIA  

• godz. 16.00 – teledysk 

FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020 

ODSŁONA 1: COŚ OPTYMISTCZNEGO! 

Oficjalnie, muzycznie i niesztampowo otwarliśmy FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020. 

Wystartowaliśmy teledyskiem, który przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, w którym tekst piosenki 

mówi o miłości i wierze w drugiego człowieka. Podczas wspólnej pracy odkryliśmy nowe lokalne talenty 

muzyczne, ale również wszyscy doskonale się bawiliśmy. Po raz kolejny cieszyliśmy się wspólną integracją… 

Wielkie podziękowania dla wszystkich odważnych: Uczniowie (SOSW Chrzanów), absolwenci (SOSW 

Chrzanów), Ewelina Londzin (SOSW Chrzanów), Agnieszka Majek, Kamila Perzyńska, Małgosia Gołąb, Ania 

Mucha, Julia Ozimkowska, ekipa Kawiarni Literackiej Melba, ekipa bibliotekarek i informatyków MBP. 

Scenariusz i reżyseria: Olga Nowicka(MBP), Nagrania: Bogusław Mucha (MBP)Montaż : Karol Wójtowicz (MBP) 

A więc STARTUJEMY! 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=UFbV8kYlT48  

https://www.youtube.com/watch?v=UFbV8kYlT48


 

 

• godz. godz. 17.00 – wystawa + film 

FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020 

ODSŁONA 2: PANTOMIMA SŁOŃCA – wernisaż film 

W galerii wystawowej prezentowaliśmy wystawę fotografii solarnych, przygotowaną przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini oraz Fotoklub. 

Trzebińska Kinematografia, w ramach projektu CZTERY PORY ROKU NA CZTERY STRONY ŚWIATA 

Zapraszaliśmy na wirtualny spacer ścieżkami zamrożonych w „kapsule czasu” zastygniętych ulotności,  

w których główne role odgrywają Słońce i Czas.  

W katalogu do wystawy można było przeczytać: Dobre opowieści nie potrzebują zbyt wielu słów, rysują się 

same, układają, jak cienie. 

Ta wystawa to był ukłon w stronę lokalnej integracji, ale również zwrócenie uwagi na pasje i emocje.  

Kurator wystawy: Karol Mroziewski (Fotoklub. Trzebińska Kinematografia) 

Wystawa czynna: 3.12.2020-30.01.2021 

Film: https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-3-pantomima-slonca-wernisaz-wystawy/ 

Film epilog: https://www.mbp.chrzanow.pl/2021/02/pantomima-slonca-epilog-muzeum-w-chrzanowie/ 

 

 

https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-3-pantomima-slonca-wernisaz-wystawy/
https://www.mbp.chrzanow.pl/2021/02/pantomima-slonca-epilog-muzeum-w-chrzanowie/


• FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020 

ODSŁONA 3: PANTOMIMA SŁOŃCA – wystawa  

Film wernisażowy o wystawie i projekcie. 

O wystawie: https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-2-pantomima-slonca-wystawa/ 

 

4 GRUDNIA 

• godz. 16.00 – dyskusja  

FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020 

ODSŁONA 4: CZŁOWIEK PRZEZ PRYZMAT PIĘKNA OSOBOWOŚCI – dyskusja  

W kolejnym, 2. dniu festiwalowym prezentowaliśmy  dyskusję online, w której tematem przewodnim był 

CZŁOWIEK. Spotkaliśmy się w gronie osób, które może pod różnym kątem, ale jednak przez pryzmat piękna 

patrząc na osobowość drugiej osoby.   

Ta dyskusja to ponowna okazja do zwrócenia uwagi na aspekt lokalnej współpracy i wzajemnej integracji 

w kontekście Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (3 grudnia) 

Podziękowania dla rozmówców: 

• dr Joanny Stojer – Polańskiej (specjalistka z zakresu kryminalistyki i zwalczania przestępczości,  

autorka publikacji w dziedzinie nauk prawnych i kryminalistyki) 

• Hanny Siaty  (autorka książki Świat według Jędrzeja, czyli krótka historia osoby z Autyzmem) 

• prof. Mirosława Michalika (logopeda, językoznawca, wykładowca UP w Krakowie, autor publikacji naukowych) 

• Eweliny Londzin (SOSW Chrzanów) 

• Karoliny Łapińskiej  (Klub Absolwenta) 

• Olga Nowicka - (wprowadzenie - MBP Chrzanów) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-2-pantomima-slonca-wystawa/


Realizacja tłumaczona na język migowy. 

Dyskusja: https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-4-czlowiek-przez-pryzmat-piekna-

osobowosci/ 

 
 

• godz. 18.00 – film (SOSW) 

FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020 

ODSŁONA 5: MOWA OTWARTOSCI I SZACUNKU DLA INNOŚCI 

Film: https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-5-mowa-otwartosci-i-szacunku-dla-

innosci/ 

 
  

https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-4-czlowiek-przez-pryzmat-piekna-osobowosci/
https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-4-czlowiek-przez-pryzmat-piekna-osobowosci/
https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-5-mowa-otwartosci-i-szacunku-dla-innosci/
https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-5-mowa-otwartosci-i-szacunku-dla-innosci/


• godz. 16.00 – film GALA 

FESTIWAL POMOCY WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI 2020 

ODSŁONA 6: GALA FESTIWALOWA 

Film: https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-6-gala-festiwalowa/ 

 

 

• ODSŁONA 7: MARIA MUCHA - RECITAL  

Zapraszamy na recital młodej i zdolnej chrzanowianki Marii Muchy – to ukłon w kierunku naszych 

wszystkich czytelników, partnerów i osób współpracujących z biblioteką w 2020r.  

Recital: https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-7-maria-mucha-recital/ 

 

 

Opracowała:  
Olga Nowicka 

Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowe 

https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-6-gala-festiwalowa/
https://www.mbp.chrzanow.pl/2020/12/fpwii-2020-odslona-7-maria-mucha-recital/

