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Славек Шиманський

Проект скерований в 
першу чергу на тих 
українців, які втекли 
з країни після росій-
ського вторгнення. 

– Ми хочемо, щоб вони мог-
ли хоч на мить забути про вій-
ну – говорить Пшемек Праснов-
ський, президент Фонду Барак 
Культури, яка є організатором 
Мобільного центру «Мій дім» у 
співпраці з Повітовим управлін-
ням у Познані.

Це серія одноденних заходів, 
які відбуваються в кількох містах 
поблизу Познані. Програма вклю-
чає мистецькі, танцювальні та 

майстерні створення ляльок-мо-
танок, кінотеатр із фільмами для 
дітей, а також виставка фотогра-
фій української художниці Анге-
ліни Стороженко.

Усі заняття та зустрічі прово-
дять люди, які знають українську 
та польську мови. 

Мотанки чудово 
інтегруються
Перша зупинка - Мосіна. Наскіль-
ки зацікавилися цією зустріччю?

– Ми задоволені відвідуваністю, 
раді, що прийшло багато україн-
ців, адже цей проект створював-
ся з думкою про них. Сподіваємо-
ся, що під час наступних зустрі-
чей буде ще масовіше, бо двері 
«Мого дому» відчинені навстіж, 

– наголошує Яцек Брода з Фун-
дації Барак Культури.

Ольга Григораш, засновниця 
театру «Емігрант», у «Моєму до-
мі» проводила майстер-класи ви-
готовлення ляльок-мотанок, які 
посідають важливе місце в на-
родній культурі України. У цих 
заняттях може брати участь ціла 
родина – діти 6 років (нижня ме-
жа віку) до літніх людей.  

– Разом з учасниками вдалося 
створити сімейну, теплу україн-
ську атмосферу – зазначає Оль-
га Григораш.

Стверджує, що інтеграція,  яка 
була дуже важливою для органі-
заторів, вдалася: – Частина укра-
їнців у побуті говорять російською 
мовою, однак в процесі занять всі 

послуговувалися тільки україн-
ською. Мене надзвичайно тішить, 
що ми змогли наблизити співві-
тчизників до деяких елементів 
нашої культури. На жаль, не всі 
знають традиції, проте були ду-
же зацікавлені та захоплені про-
цесом – підкреслює викладач.

І додає: – П’ять років чекала на 
реалізацію майстер-класів ство-
рення ляльок-мотанок. 

 Психологічна допомога 
Кожен захід проєкту вміщує зу-
стрічі та індивідуальні консульта-
ції, які проводять українські пси-
хологи – Яніна Міщенко та Алі-
на Мих. Між іншим, вони розпо-
відають про різноманітні спосо-
би підтримки людей, змушених 

залишити Батьківщину внаслі-
док воєнних дій, часто обтяжених 
травмами, характерними особам 
у кризі біженця. Вони також по-
яснюють, як впоратися з буден-
ністю в іншій країні та новими 
емоціями.

В суботу 3 вересня Мобільний 
центр «Мій дім» запрошує в Туль-
це, гміня Клещево (Зала спор-
ту GOKiS, вул.Познанська 1). На-
ступні зустрічі заплановані в Сва-
жендзі (10 вересня), Козеґловах в 
гміні Червона (17 вересня) та Су-
хи-Лясі (24 вересня). 

Деталі щодо зустрічей в ін-
ших місцевостях до яких дотич-
ний Мобільний центр «Мій дім»,  
можна знайти на сторінці познан-
ської Фундації Барак Культури. l

Для мешканців України

Стартував 
Мобільний центр 
«Мій дім»
Розпочато серію заходів для громадян України, які проживають в околицях 
Познані. Кожна зустріч складається з майстер-класів для молоді та старших 
людей, перегляду фільмів для дітей, а також є можливість поспілкуватися  
з психологами. Завтра чергова зустріч, цього разу – Тульц в гміні Клещево.


