
A Story Behind the Photography 
24-31.10.2020





Polsko-Ukraiński projekt „Story Behind the Photography” zrealizowany został przez 30 osobową grupę młodzieży zrzeszoną w 
tarnowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art oraz Young Men’s Christian Association of Ukraine (YMCA 
Ukraine). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 



Projekt „Story Behind the Photography” zrealizowany został w formule online. Polska i Ukraińska młodzież w trakcie realizacji zadań 
przewidzianych w programie projektu korzystała z internetowych narzędzi takich jak: video konferencje zoom, skype, facebook, 
messenger, whatsapp, kahoot etc. 



                   Jakie zadania zrealizowaliśmy w trakcie projektu „Story Behind the Photography” ? 
                   
                   * stworzyliśmy piosenkę na temat pozytywnych relacji Polsko-Ukraińskich. W realizacji nagrania wsparł nas Piotr Niedojadło na co 
                      dzień odpowiadający za aranżacje muzyczne w spektaklach wystawianych na deskach Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. 



* stworzyliśmy krótkometrażowy film opowiadający o wzruszającej wymianie listów pomiędzy Juliuszem Słowackim a jego matką, w tle 
której zaprezentowaliśmy czarno-białe zdjęcia zgromadzone min. w zbiorach Muzeum Juliusza Słowackiego w Ternopil na Ukrainie. W filmie 
w rolę Juliusza Słowackiego wcielił się Регіщук Володимир (grupa ukraińska) zaś w rolę jego matki Julia Sitarz (grupa polska). 

 



* stworzyliśmy obrazy/rysunki ukazujące symboliczne przykłady polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.



* stworzyliśmy prezentacje multimedialne na temat: 1) materialnego dziedzictwa kultury 2) niematerialnego dziedzictwa kultury 3) 
dziedzictwa naturalnego 4) ochrony dziedzictwa kultury 5) przykładów dziedzictwa kulturowego, zarówno w Polsce jak i i na Ukrainie.



* wzięliśmy udział w grze (online) w ramach której zaprezentowaliśmy ciekawostki związane z naszymi miastami Tarnowem i Ternopil.
  



* zorganizowaliśmy Polski i Ukraiński wieczór narodowy, prezentując nasz kraje oraz lokalne ojczyzny od jak najciekawszej strony.



Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 

pozwala zdobywać środki na realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, projektów informacyjno-
promocyjnych. Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalanie stereotypów oraz 
nawiązywanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów. 

Każdy projekt realizowany jest w duchu i zgodnie z zasadami i metodologią edukacji pozaformalnej. Oznacza to, że uczestnictwo młodzieży jest 
dobrowolne, a rolą koordynatorów jest wspieranie jej w wymyślaniu tematu projektu, realizacji i podsumowaniu go. 

Więcej info na temat PURWM → www.frse.org.pl/program/purwm

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art 

powstało, aby działać na dwóch płaszczyznach w zakresie wpierania szeroko rozumianej kultury i sztuki. Działania naszej organizacji w pierwszej 
kolejności ukierunkowane są na wspieranie młodych artystów, zarówno w procesie tworzenia jak również na etapie prezentacji ich dokonań. 
Wspólnie z najbardziej uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, tworzymy przestrzeń do powstawania oryginalnych projektów, od momentu 
wypracowania koncepcji danego dzieła, aż do etapu mającego swój finał w postaci koncertu, spektaklu, widowiska, wystawy. 
Nie zamierzamy powielać już istniejących projektów, naszą ambicją jest kreowanie niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych przy wykorzystaniu 
zdobyczy dzisiejszej techniki oraz prezentowanie ich w taki sposób, aby odciskały trwały ślad w sercu i pamięci odbiorcy. Drugą równie ważną 
płaszczyzną wspierania działań kulturalnych w ramach funkcjonowania naszego stowarzyszenia jest dotarcie do dzieci i młodzieży. Wraz z 
artystami, których wspieramy, staramy się prezentować ciekawy, alternatywny świat kultury i sztuki, stojący w opozycji do miałkiego, 
bezrefleksyjnego modelu życia, tak często spotykanego w dzisiejszych czasach. Chcemy naszymi projektami zaciekawić, wzruszyć, zainspirować, 
skłonić do przemyśleń ... Mamy nadzieję iż przekaz, którym dzielić będziemy się z młodymi odbiorcami w trakcie prezentacji naszych projektów, 
procentował będzie w dorosłym życiu każdego z nich ... 

Więcej info na temat SIKMA → www.sikma.pl

YMCA Ukraine 

to młodzieżowy, niereligijny ruch wolontariuszy non-profit, który jednoczy młodych ludzi na rzecz rozwoju osobistego, wzajemnej pomocy i służby 
społecznej. YMCA Ukraine ma 25-letnią historię i jest członkiem YMCA Europe oraz członkiem stowarzyszonym YMCA World Alliance. Naszą 
misją jest tworzenie możliwości harmonijnego rozwoju ducha, umysłu i ciała młodzieży dla ludzi w każdym wieku, o różnym poziomie 
umiejętności, ras i religii.

Więcej info na temat YMCA Ukraine → www.new.ymca.org.ua
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