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O projekcie…

About the project…

Od listopada 2018 r. organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski,
Hiszpanii i Belgii pracują wspólnie nad projektem Global FemART, współfinansowanym
w ramach programu Erasmus+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie
nowych form wsparcia artystek i kobiet związanych zawodowo z sektorem kultury
i kreatywnym w internacjonalizacji ich pracy.

From November 2018, partner organisations from the UK, Italy, Poland, Spain and Belgium
have been developing the Global FemART Erasmus+ project, in order to support female artists
and creatives to internationalise their business.

Metodologia projektu łączy bezpośrednie szkolenia realizowane z wykorzystaniem
specjalnie opracowanej przez naszego brytyjskiego partnera metodologii Mentoring
Circles™ z możliwością rozwijania umiejętności zawodowych (‘twardych’) poprzez
Global FemART Academy (dostępną on-line), tak aby wesprzeć artystki w ich
rozwoju osobistym i zawodowym. Jednym z ważniejszych akcentów projektu jest
wsparcie kompetencji przedsiębiorczych, ale także rozwój umiejętności ‘miękkich’,
takich jak pewność siebie, konsekwencja i determinacja w dążeniu do wyznaczonych
celów, odporność. Tak przygotowane kompleksowe wsparcie pozytywnie wpłynie
na zainspirowanie artystek i kobiet związanych zawodowo z sektorem kreatywnym
do opracowania planu działania także na rynkach międzynarodowych.
Pierwszym etapem realizacji projektu były szerokie badania przeprowadzone
w każdym z krajów partnerstwa, które uwidoczniły między innymi brak równości
szans, ale także mniejszą widoczność kobiet w wielu branżach sektora kultury
i kreatywnego. Wysoki odsetek kobiet kształcących się w różnych formach edukacji
artystycznej (studia, kursy, itp.) nie przekłada się – z powodu wielu czynników na ich realną, późniejszą aktywność zawodową w przemysłach kultury i kreatywnych.
Z kolei zdefiniowane braki w umiejętnościach osób zawodowo związanych z branżami
kultury i kreatywnymi wpływają niekorzystnie na postrzeganie sztuki i kultury
w kontekście rozwoju globalnej ekonomii, a nierówności szans kobiet i mężczyzn
są coraz bardziej widoczne. Projekt Global FemART ma na celu, z jednej strony
szerokie podniesienie świadomości, także decydentów politycznych, na temat tych
nierówności, z drugiej – faktyczne wsparcie kobiet w ich rozwoju zawodowym
w skali od lokalnej po globalną.
Zgodnie z założeniami, w ciągu najbliższych dwóch lat, konsorcjum projektu
Global FemART przetestuje opracowane materiały szkoleniowe i, dostosowane
do zdefiniowanych potrzeb, metodologie wsparcia we wszystkich krajach partnerskich
(będą one dostępne także w przyszłości, już po zakończeniu działań projektowych).

This project combines face-to-face training, using Inova Consultancy’s Mentoring Circles™
methodology, and online hard skills development, using the Global FemART Academy, to help
this target group develop both personally and professionally. The Global FemART partnership
are passionate about providing specific support for the entrepreneurial development of female
artists and creatives. Through the development of soft skills, including self-confidence, determination
and resilience, this project aims to inspire female artists and creatives to develop an International
Action Plan and plan the next steps for globalising their creative business.
From extensive research conducted in each partner country, it has become even more apparent
that female artists and creatives are underrepresented in the majority of sectors within CCIs
(Cultural and Creative Industries). Despite the high intake of female students onto creative courses
at university, the percentage of women in creative industry jobs is still lower than expected.
The skills gap within CCIs has led to a decreased sense of importance of the Arts within our
global economy and the continuing gender gap has reinforced inequality within our society.
The Global FemART project hopes to raise awareness of these imbalances and start more
conversations relating to female artists and creatives, their visibility within CCIs and their own
business development on both a local and global scale.
Over the course of the next 2 years, the Global FemART consortium will test the developed training
materials and adapted methodologies with female artists and creatives in the partner countries,
whilst also developing widely accessible content and guides to allow others to benefit from this
project, beyond the funded period.

www.globalfemart.eu

www.globalfemart.eu
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Charyzmatyczna wokalistka, która lubi eksperymentować z muzyką i nie boi się
wyzwań. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła się w wieku 8 lat na zajęciach
chóru. Ta przygoda trwa do dziś, a muzyka to jej największa pasja.
Jej największym marzeniem jest nagranie solowej płyty oraz trasa koncertowa
z własnym zespołem, nie tylko po Polsce, ale również w innych krajach.
Jej pierwszy singiel „Never Let You Go” ukazał się w 2016 r., a rok później odbyła
się premiera teledysku (pomysł piosenki zrodził się kilka lat wcześniej na bazie
zainteresowań Marty muzyką filmową Hanza Zimmera).

4

Mottem życiowym Marty jest „żyj tak jakby jutra miało nie być”.
Do tej pory Marta nawiązała współpracę z kilkoma producentami muzycznymi.
Dzięki ich pomocy powstały takie piosenki jak:
„Never let you go”, „Close your eyes”, „Zdecyduj się”, „Spadasz”, „Lonely” i wiele
innych. Obecnie wokalistka pracuje nad materiałem do solowej płyty, która
byłaby połączeniem kilku jej ulubionych gatunków muzycznych. Marta ukończyła
również studia pedagogiczne, które pomogły w realizowaniu jej pasji muzycznej
również w pracy z dziećmi. Pracuje nad podręcznikiem muzyki dla dzieci, który
połączyłby zabawę z nauką muzyki (na kilku etapach), języków i matematyki.
https://www.youtube.com/channel/UC5sGGt8UvZ9DCqzjAL2V4dw
https://www.facebook.com/MartaIsabelaMusic/

She is a charismatic vocalist who likes to experiment with music and is not afraid
of challenges. Her adventure with music began at the age of 8 during choir
classes. This adventure continues to this day and music is her greatest passion.
Her biggest dream is to record a solo album and tour with her own band,
not only in Poland, but also in other countries. Her first single „Never Let You Go”
was released in 2016, and a year later the premiere of the music video took place
(the idea of the song was born a few years earlier on the basis of Marta’s interest
in film music by Hanz Zimmer).
Marta’s life motto is „live as if there were no tomorrow”. So far, Marta has
established cooperation with several music producers. Thanks to their help,
such songs as: „Never let you go”, „Close your eyes”, “Zdecyduj się” (Make up your
mind), “Spadasz” (You’re falling), „Lonely” and many others. Currently, the singer
is working on a solo album material that would combine several of her favourite
music genres. Marta also graduated from pedagogical studies, which helped
to realize her musical passion also in working with children. She is working
on a children’s music textbook that would combine fun with learning music
(in several stages), languages, and mathematics.

https://www.youtube.com/channel/UC5sGGt8UvZ9DCqzjAL2V4dw
https://www.facebook.com/MartaIsabelaMusic/
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Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. W jej utworach osobiste przeżycie
i wspomnienia przeplatają się z marzeniami, wymyślonymi opowieściami
i odrobiną magii, a każdy dźwięk i każde słowo powstaje z czułością.
Delikatność i wrażliwość kompozycji, ciepło głosu, łagodne melodie.
Teksty wkradają się subtelnie, poruszają emocje, przywołują zatarte wspomnienia.

Singer, songwriter, composer. In her works, her personal experience
and memories are intertwined with dreams, imaginary stories and a bit
of magic, and every sound and every word is created with tenderness.
The delicacy and sensitivity of the composition, the warmth of the voice, gentle
melodies. The lyrics creep in subtly, move emotions, evoke blurred memories.

„Każda piosenka to taki skrawek opowieści. Tworząc widzę obraz, migawkę
i z tego małego fragmentu powstaje cały świat jednej piosenki”

„Each song is a bit of a story. I see a picture, a snapshot and from this small
fragment the whole world of a song is created”

„Muzyka to spotkanie... Spotkanie dźwięków, słów i melodii, spotkanie dłoni
z instrumentem, spotkanie artystów z publicznością i ze sobą nawzajem,
spotkanie myśli, emocji i głosów, spotkanie przestrzeni serca z tym,
co na zewnątrz”

„Music is a meeting... A meeting of sounds, words, and melodies, a meeting
of hands with an instrument, a meeting of artists with the audience and with
each other, a meeting of thoughts, emotions and voices, a meeting of the space
of the heart with what is outside”

https://www.facebook.com/ilembee/
https://ilembee.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=3mJykn4u7nI

https://www.facebook.com/ilembee/
https://ilembee.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=3mJykn4u7nI
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Anna Bratek
Kobieta śpiewająca i pracująca. Skończyła wokalistykę na warszawskiej ‚Bednarskiej’. Współzałożyła zespół KidBrown
(Opole, Debiuty 2015). Udziela się również w projektach Prais Trio oraz chórze gospelowym „Z miłości”.
Autorski projekt, nad którym teraz pracuje i rozwija, to zespół o nazwie MÓW. Zespół MÓW to czwórka kreatywnych artystów,
którzy dzięki swoim pasjom i talentom potrafią przenieść słuchaczy w cudowny świat muzyki.
Soulowe brzmienie i dające do myślenia teksty gwarantują odbiorcom niezapomniane chwile refleksji i spojrzenia na rzeczywistość
z dystansu. Mów’owa muzyka jest pełna emocji, nie tylko tych ciepłych i radosnych, ale także zuchwałych i buntowniczych,
jest jak życie – niejednostajna i zaskakująca.

Global

+48 663 358 962 / zespolmow@gmail.com / https://www.facebook.com/zespolmow/
https://www.youtube.com/channel/UC5bgxlWMFOSFFobkDC1SVUw
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A woman singing and working. She graduated from vocal studies at Warsaw’s ‘Bednarska’(The Frederic Chopin State Music
School). She co-founded the band KidBrown (Opole, Debuts 2015). She is also involved in projects: Prais Trio and the gospel
choir „Z miłości”(Out of Love). The original project, which she is now working on and developing, is a band called MOW.
MOW are four creative artists, who thanks to their passions and talents can take the listeners to the wonderful world of music.
Soul sound and thought-provoking lyrics guarantee the audience unforgettable moments of reflection and looking at reality
from a distance. MOW’s music is full of emotions, not only warm and joyful, but also bold and rebellious,
it is like life - heterogeneous and surprising.

+48 663 358 962 / zespolmow@gmail.com / https://www.facebook.com/zespolmow/
https://www.youtube.com/channel/UC5bgxlWMFOSFFobkDC1SVUw
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Anna Ochmann
To be… a freelancer
W lipcu 1999 roku odbierałam dyplom Akademii Sztuk Pięknych. Szczęście mieszało się we mnie
z obezwładniającym zmęczeniem. Duma z ukończenia krakowskiej uczelni artystycznej z poczuciem
bezradności - co dalej?. „Piątka” z dyplomu miała wyraźny posmak szpitalnych kroplówek.
Kilka miesięcy wcześniej. Pociąg ze „studenckiego” Krakowa do „rodzinnego” Zabrza. W głowie czuję
eksplozję i nagle otaczają mnie esy floresy zacieków brudu upstrzone kleksami zeschniętej gumy
do żucia. Wszystkie odcienie szarości wymieszane w organicznych formach pociągnięć szmaty
do mycia podłóg. Najgorszy jest jednak zapach. Mdlący… Zapach wielowarstwowego, wielodniowego
brudu – kurzu przyniesionego na butach pasażerów, ale przede wszystkim składników tak
popularnych w „nowej” Polsce (tej po 1989 roku) kanapek zwanych dumnie-szumnie hamburgerami,
które spadły na podłogę. Woń ogórków konserwowych, cebuli, ketchupu…
Trzymam się kurczowo nóżki obitego wyblakniętym skajem siedziska klasy 2.
Nie mogę wstać bez obezwładniającego bólu głowy. Moje ciało powiedziało dość - w ostatnich miesiącach spałam za mało, pracowałam za dużo…
To był czas, który teraz wspominam z refleksją - jak bardzo uczelniane życie, dyskusje o „essence
of beauty” czy o „doświadczeniu i symbolice światła w sztuce średniowiecza” nie przystawały
do rzeczywistości mojej ówczesnej i późniejszej pracy zawodowej.
Najpierw tej jeszcze studenckiej - w agencjach reklamowych, potem tej… freelancerskiej.
Freelancer. Słowo wówczas, i nawet dzisiaj jeszcze, nowe w Polsce. Słowo dziwne. Naznaczone
piętnem czegoś złowrogiego. Słowo, które pokochałam za poczucie wolności. Niezależności.
Wyzwania. Znienawidziłam za niepewność. Za tymczasowość. Swoistą chybotliwość.
Pamiętam i łzy z o powodu niezapłaconej wielodniowej pracy (czasy umów „na gębę”) i skrzydła
- gdy zaprojektowane przeze mnie stoisko przyciągało uwagę tłumu międzynarodowych targów.
Frustrację z powodu długich dni nad rysunkami koncepcyjnymi, nad deską kreślarską, ostrzenie
ołówków (to nie był czas komputerów), jedyny w swoim rodzaju zapach gumki chlebowej,
ale i wypłatę w grubej, niebieskiej kopercie (nie miałam wtedy swojego konta w banku…).
Pamiętam pierwsze negocjacje, pierwsze zaprojektowane przeze mnie od początku do końca stoisko
na targi w Dreźnie (Niemcy) i wielogodzinne wyklejanie metrów kwadratowych wydruków, bo folie
za późno przyjechały (z grupą przypadkowych pomocników „złapanych” do pomocy de facto prosto
z ulicy). Próby organizowania ich pracy, tłumaczenia co mają zrobić, ściganie się z czasem.
I żmudne przekuwanie szpilką baloników powietrza uwięzionych między foliowymi warstwami.
I jeszcze objeżdżanie miasta w środku nocy w poszukiwaniu witryn sklepowych z manekinami
– żeby znaleźć kontakt do właścicieli i zaspanych, ledwo wybudzonych (telefonem z budki
telefonicznej!) błagać o wypożyczenie na 4 dni targów plastikowych postaci, bo nasze nie dojechały…
Pamiętam też pierwszy wyjazd do Brukseli. Różnice kulturowe w pracy (przede wszystkim językowe
– pierwsza rzecz jakiej się uczę, jak ciężko wyrazić precyzyjnie swoje myśli w obcym, wyuczonym
języku w rozmowie z osobami, dla których ten język także nie jest ojczystym). Satysfakcja z pierwszej
prezentacji. Kolejne sprzedane obrazy.
Uczelnia mnie na to wszystko nie przygotowała. Ani do kontaktów ze zleceniodawcami czy klientami,
ani do pracy zespołowej. Ani do umiejętności wyceniana swojej pracy, sprzedaży swoich umiejętności.
Ani do radzenia sobie ze stresem i przeciążeniami, pracy pod presją (też presją czasu). Ani w zakresie
wiedzy o własności intelektualnej czy prawie autorskim. A i tak wiem że studiowałam w najlepszym
czasie, na najlepszej uczelni i miałam najlepszych wykładowców, fajne i inspirujące koleżanki
i kolegów. Do dziś z nostalgią wspominam teorię sztuki, zajęcia z rzeźby, rysunek odręczny czy długie
dyskusje o sztuce przy kawiarnianych stolikach popijając jedną herbacie przez 5 godzin.

In July 1999 I received my diploma of graduation from the Academy of Fine Arts. The feeling of happiness mixed
with the overwhelming exhaustion, my pride resulting from graduating from Cracovian artistic academy was
coupled with the feeling of hopelessness - what should I do now? The very good grade on my diploma
somehow tasted like a hospital drip.
A few month before. A train from ‘university’ Krakow to home Zabrze. In my head I feel an explosion, and suddenly
I find myself surrounded with blobs of dirt with freckles of dry chewing gum. All shades of grey mixed in organic
forms of floor-cloth traces. The stench is worst though. Nauseous… The stench of multilayered, many-day
dirt – dust brought on passengers’ boots, and, most of all, the ingredients of sandwiches pompously called
hamburgers, so popular in the ‘new’ Poland (the one after 1989), that were dropped on the floor. The smell
of pickled gherkins, onion, ketchup… I hold fast to a leg of 2nd class carriage seat, which is padded with faded
pleather. I cannot stand up without a splitting headache. My body said enough – in the last few months I slept
too little and worked too much...
It was time that I come back to with a reflection – how distant the university life, the discussions about the ‘essence
of beauty’ or ‘the experience and symbolism of light in the Middle Ages’ were from the reality of my professional life
then and later. First, still as a student, for advertising agencies, and later as a freelancer.
Freelancer. A word that was new in Poland at that time, and perhaps still is. A word that sounds strange.
Marked with a stigma of something ominous. The word that I loved for the feeling of freedom, independence,
challenge. The word I hated for insecurity, temporariness, a kind of wobbliness. I can remember both the tears
when I wasn’t paid for many days of my work (the times of unwritten contracts) and the wings I got when the stand
I had designed drew attention of crowds at an international fair. The frustration caused by long days over concept
drawings, over the drawing board, sharpening the pencils (the computers were yet to come), the smell, one of its
kind, of putty rubber, but also the salary handed over in a thick blue envelope (I didn’t have my bank account back
then). I remember my first negotiations, the first fair stand, designed by me from scratch for the fair in Dresden
(Germany), as well as the long hours spent on sticking up square metres of foil, as it arrived too late (with a bunch
of randomly found helpers, virtually grabbed from the street). The attempts to organise their work, explaining
to them their duties, the race with time. And painstaking punching the air bubbles in the foil with a pin.
And then circling the city in the middle of the night to find shop windows with mannequins – to get the contact
details for the owners. Then waking them up with the call from a phone box to beg them to lend us their plastic
figures for 4 days of the fair, as ours hadn’t arrived…
I can also remember my first trip to Brussels. Cultural differences at work (most of all the language - the first thing
I’ve learnt is how difficult it is to express your ideas precisely in a foreign language, especially when talking
to people who are not native speakers). The satisfaction from my first presentation. Further paintings sold.
The university had not prepared me for all that. Neither to deal with clients nor for teamwork. Nor for the ability
to assess the value of my work or selling my skills. Nor to cope with stress and overwork, with working under
pressure (including time pressure). Nor were we taught about intellectual property or copyright law.
Still I know I studied at the best time possible, at the best university, and I had the best teachers, and great,
inspiring colleagues. I still go back to Art Theory, Sculpting classes, Drawing classes, or long discussions about art,
sitting in a cafe and sipping one cup of tea for five hours.
Writing this short text I am wondering if and how one can prepare a young woman for this kind of work in
a globalised world. Work in the creative and culture sectors – which, by definition, are without any limits or borders,
and, at the same time, are heavily set within these borders when it comes to culture. And, most of all, how can one
prepare her to work as a freelancer?

Pisząc ten krótki tekst zastanawiam się czy i jak można przygotować młodą kobietę do takiej pracy
w zglobalizowanym świecie. Pracy w sektorze kreatywnym i sektorze kultury - z definicji
nieznających granic a jednocześnie mocniej niż wszystko inne w tych graniach - kulturowo
- osadzonych. A przede wszystkim jak można ją przygotować do pracy przeważnie freelencerskiej?

10

Global FemArt - Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business

Hanna
SzczęsnaKozik
„Rocznik 79. Zapytana o to kim jestem,
bez namysłu zawsze mówię z dumą,
że „korpobiurwą” (nie obrażając absolutnie
nikogo). Z wykształcenia magister ekonomii
(od 20 lat pracuję w międzynarodowej
korporacji), zawód wymarzony – aktor teatralny.
Do teatru i na scenę wróciłam po ponad
16 latach przerwy. Chciałam sprawdzić,
czy nadal mam to „coś” i czy nadal potrafię
w ludziach wywołać emocje. Czy nadal
wchodząc na scenę poczuję ciarki na ciele,
motyle w brzuchu, radość, szczęście i wolność,
której zawsze tak chciałam i której tak
mi brakowało.
Współpraca z Teatrem Magazyn działającym
przy MDK Gliwice dała mi możliwość powrotu
do teatru i pozwoliła na realizację marzeń
z dzieciństwa. Dopełnieniem tego okazała się
współpraca z Klubem Twórców Górnośląskich
KARASOL oraz Aleksandrem Lubiną, autorem
monodramu napisanego specjalnie dla mnie
pod tytułem „Jeżeś Ty chop, Hubercie Morysie”.
Na co dzień spełniam się realizując projekty
teatralne w obu instytucjach”

Global

Fem
+ 48 505 672 853
hszczesnakozik@gmail.com
hankee@poczta.onet.pl
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„When asked who I am, I always say with
pride that I am a „corporation office worker”
(without insulting anyone at all).
I have a Master’s degree in economics (I have
been working for an international corporation
for 20 years), my dream job - a theatre actor.
I returned to the theatre and the stage after
a 16-year break. I wanted to check if I still have
this „something” and if I can still evoke emotions
in people. Will I still feel shivers on my body,
butterflies in my stomach, joy, happiness and
freedom as I enter the stage, which I’ve always
wanted and missed?
Cooperation with the Magazine Theatre at MDK
Gliwice gave me the opportunity to return
to the theatre and make my childhood dreams
come true. This was complemented by
cooperation with the Club of Upper Silesian
Artists KARASOL and Aleksander Lubina,
the author of a monodrama written especially
for me under the title „Jeżeś Ty chop, Hubercie
Morysie” (Are you a man, Hubert Morys).
I fulfil myself by working on theatre projects
in both institutions”

+ 48 505 672 853
hszczesnakozik@gmail.com
hankee@poczta.onet.pl
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Sylwia
GierezDobiczek
Projektantka autorskiej mody z mocnymi kolorystycznymi elementami,
założycielka i właścicielka marki modowej dla kobiet Off The Grid.
„Jestem biegaczką, zdobywczynią Korony Maratonów Polskich i Korony
Półmaratonów Polskich, entuzjastką zdrowego i sportowego stylu życia.
W swojej pracy celebruję kobiecość i dbam o elegancki i ponadczasowy
wizerunek kobiet w każdym wieku i w każdym rozmiarze.
Tworzę spersonalizowane i funkcjonalne projekty dla aktywnych kobiet,
które chcą podkreślić swoją niezależność oraz naturalną pewność siebie.
Stawiam na nowoczesne tkaniny oraz oryginalne dodatki. Inspiruje mnie
nietuzinkowość, detale przykuwające uwagę, intensywne kolory,
piękne miejsca oraz nieprzeciętne osobowości.
Filozofia mojej pracy jest zgodna z zasadą Sprawiedliwego Handlu.
Uważnie wsłuchuję się w opinie i potrzeby Kobiet aby jak najlepiej
sprostać ich oczekiwaniom.
Stworzenie własnej marki modowej jest spełnieniem moich marzeń,
a misją nie tylko stylowa i ponadczasowa moda, ale również wspieranie,
aktywizowanie i rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, którą mogę realizować
w stowarzyszeniu Tyskie Szpilki w Biznesie, którego jestem prezeską.
Jestem również ambasadorem swojej marki modowej Off The Grid,
wolontariuszem w Fundacji Śląskie Anioły, która wspiera i pomaga dzieciom
w trudnej sytuacji życiowej oraz adeptką Akademii Marki z Klasą”
Jaka jest Kobieta Off The Grid? Aktywna, wyjątkowa, odważna,
wykraczająca poza standardy.

Global

+48 698 655 863
sgierez.dobiczek@gmail.com
www.offthegrid.pl
https://www.facebook.com/OffTheGridByS/
https://www.linkedin.com/in/sylwia-gierez-dobiczek-947a9098/
https://www.instagram.com/sylwia.gierezdobiczek/
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Designer of original fashion with strong colour elements, founder and owner
of the fashion brand for women Off The Grid.
„I am a runner, winner of the Crown of Polish Marathons and the Crown
of Polish Half Marathons, an enthusiast of a healthy and sporty lifestyle.
In my work I celebrate femininity and take care of elegant and timeless image
of women of all ages and sizes. I create personalized and functional projects
for active women who want to emphasize their independence and natural
self-confidence. I focus on modern fabrics and original accessories.
I am inspired by the unusual, eye-catching details, intense colours, beautiful
places and outstanding personalities. The philosophy of my work is in line
with the principle of Fair Trade. I listen carefully to the opinions and needs
of women in order to best meet their expectations.
Creating my own fashion brand is the fulfilment of my dreams, and the mission
is not only stylish and timeless fashion, but also supporting, activating and
developing women’s entrepreneurship, which I can realize in the association
Tyskie Szpilki w Biznesie, of which I am the president. Moreover, I am
an ambassador of my fashion brand Off The Grid, a volunteer at the Silesian
Angels Foundation, which supports and helps children in difficult life situations
and a student of the Akademiai Marki z Klasą (Brand with Class Academy)”
What is the Off The Grid Woman like? Active, unique, courageous,
exceeding standards.

+48 698 655 863
sgierez.dobiczek@gmail.com
www.offthegrid.pl
https://www.facebook.com/OffTheGridByS/
https://www.linkedin.com/in/sylwia-gierez-dobiczek-947a9098/
https://www.instagram.com/sylwia.gierezdobiczek/
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Serdecznie witam Was w moim świecie
Bajki dla dzieci w nim znajdziecie!
Tu też, z dużymi i małymi,
Języków obcych się wspólnie uczymy!
Czasem królują tu piosenki Dbam aby miały skoczne dźwięki!
Przecież bajeczki z piosenką w duecie,
To najpiękniejsza rzecz na świecie!
Jest szczypta teatru i zabawy słowem,
Kolorowanki, co pragną być kolorowe!
Teksty i wychowawcze wartości
Wniosą w twe życie wiele radości!
Stawiam przed sobą takie zadanie:
Chcę sprawić, by dzieci kochały czytanie!
Lecz w jaki sposób pomóc tej miłości?
Ja uruchamiam wszystkie modalności!
Dźwiękiem, kolorem, chęcią poznania
Zapraszam dzieci do działania!
A sympatyczne gałgankowe lalki,
To przewodniczki po świecie mej bajki.
Myszka z Króliczką, przyznać to muszę,
Mają wrażliwe, artystyczne dusze!
Znają też obie sposobów wiele,
By książka mogła się stać przyjacielem!

Alina
Przydatek

Fem
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+48 502 040 611
klubkicinici@gmail.com
www.kicinici.pl

Come and have fun just enter my world!
I promise my stories won’t make you feel bored.
I write fairy tales and I‘m sure you will find
They are full of adventures that open your mind.
Linda the mouse and the bunny named Tilly
Are friendly rag dolls and both, willy – nilly,
Can help you discover that books are so good
To put every child in the most perfect mood!
My characters also are simply the best
To put all your talents and skills to the test.
There is room for drawing or singing a song.
Play in my kingdom with the two dolls along!
+48 502 040 611
klubkicinici@gmail.com
www.kicinici.pl
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Anna Ochmann
How creative ideas work?
Uwielbiam rano patrzeć hen… Hen daleko. Na czubki konarów drzew narysowanych graficznie
mocnymi pociągnięciami czerni. Na kształty grafitowych kruków na ich szczytach. Na zamglony,
rozmyty akwarelowo rysunek lasu w dali. I bliżej. Na żółcienie czyżyków buszujących w karmniku.

In the mornings I love looking far, far away into the distance. At the treetops and branches graphically drawn with
heavy strokes of black. At the shapes of graphite ravens perched on the tops. At the misty, blurry water painting
of the woods in the distance. And closer. At the yellows of the siskins scouring in the bird-feeder.

I całkiem blisko. Na smukły kształt połyskującej łyżeczki do herbaty wypełnionej kleistym miodem…
„Saffron yellow” delikatnych łupin płatków tulipanów, zagięty róg kartki z książki, którą odłożyłam
wczoraj nieuważnie w zmęczeniu wieczora.

And quite close. At the slender shape of the shiny teaspoon of sticky honey… The Saffron yellow of delicate crushed
tulip petals, a folded page of the book a carelessly put down at the weary night.

Ulotne smużki aromatu gorącej herbaty unoszą się nad pękatym kubkiem trzymanym oburącz.
Mam szczęście mieszkania w miejscu przenikania się cywilizacji z naturą. Wielkie okna-drzwi mojej
pracowni otwierają się na pola, a w dalszej perspektywie na kolorową plamę lasu. Zimą bardziej
monochromatyczną, jakby przymgloną, jesienią przesyconą pstrokatymi barwami.
To moje miejsce. Do malowania, pisania, tworzenia. Rysowania. Myślenia.
A jednocześnie mieszkam w mieście, w jednej z największych polskich konurbacji. W wielkomiejskim
zgiełku i wśród bogatej oferty kulturalnej. Z ulubionymi miejscami na spotkania z przyjaciółmi
czy spacerami z psami, magicznych jazzowych wieczorów, kiedy muzyka miesza się ze śmiechem
i opowiadaniami o wszystkim i o niczym.
To z tej mieszanki powstają wszystkie moje najlepsze, najbardziej kreatywne pomysły.
A jak to działa u innych „kreatywnych”?
Próbą odpowiedzi na to pytanie jest raport „WeTransfer IDEAS REPORT” podsumowujący badanie
zrealizowane w czerwcu 2018 r., w którym wzięło udział ponad 10 000 reprezentantów sektora
kreatywnego ze 143 krajów (no bo kto z nas nie używa wetransfer?). Czy można zdefiniować jakieś
wspólne mianowniki charakterystyczne dla osób kreatywnych, a jeżeli tak to co ma nie wpływ?
I czy można, mając tę wiedzę, kreatywność świadomie rozwijać, albo stwarzać sprzyjające warunki
do jej rozwoju?
Czytając ten raport parę razy uśmiechnęłam się w myślach „to o mnie”, parę razy zdziwiłam.
Kilka danych:
„When is most creative part of your day?” – “it’s never the same (33%)”. Jak u mnie. Czasem ulotna
chwila, gdy brzask poranka miesza się jeszcze z abstraktem snów, czasem, gdy gotuję makaron,
czasem gdy rysuję, czasem gdy beztrosko śmieję się przyjaciółmi…
„What inspires your best ideas” – “taking with friends” (45%), “book and magaiznes” (45%), “travel”
(38%), “music” (35%) “nature” (34%) – to wszystko o mnie…
„Where do you get your best ideas” - “at work/at my desk/at my studio” (47%). Ja - najczęściej z
astygając z pędzlem w dłoni albo z w tej mikrosekudzie, gdy szukam właściwego klawisza pisząc
zapamiętale na komputerze.
“How do you usually record your ideas” – “on pen and paper” (40%) – znowu cała ja… (te wszystkie
karteczki, na których zapisuję kulfonami w pośpiechu lub precyzyjnie z namysłem, kreślę, dopisuję,
bazgrzę…)

Ethereal smudges of hot tea aroma flow over the bulky mug I’m holding in both hands.I am lucky to be living in a place
where civilization and nature blend. The big glass door of my workshop open to the fields and, further on
in the distance, to the colourful stain of woods, which in winter is monochromatic, as if hazy, and in autumn saturated
with a riot of colour.
This is my place. For painting, writing, creating. Drawing. Thinking.
And at the same time I live in a city, in one of the biggest Polish conurbations (Katowice urban area). Amidst a large-city
hustle and bustle and with easy access to a vibrant cultural scene. With my favourite places to hang out with
my friends or walk my dogs, magical jazz evenings, when music mingles with laughter and chats about everything
and anything. It is from this very mix of various elements that most of my best, most creative ideas are born.
And how does it work with other‚ creative’ people?
The report ‚WeTransfer IDEAS REPORT’ is an attempt to answer this question and it summarizes the results of a survey
carried out in 143 countries in June 2018, in which over 10,000 creative people took part (after all, who wouldn’t use
wetransfer?). Is it possible to find a common denominator for creative people, and if so, what factors influence it?
And is it possible, having this knowledge, to develop consciously one’s creativity, or create conditions for its development?
When reading this report, I raised my eyebrows with surprise on a few occasions and I smiled a few times thinking
‚yes, this is all me’. Here are a few questions from the report:
‚When is most creative part of your day?’ – ‚it’s never the same (33%)’. Just like with me. Sometimes it is this fleeting
moment when the dawn mingles with some blurred dreams, sometimes when I cook pasta, and sometimes when
I am drawing, sometimes when I laugh happily with my friends...
‚What inspires your best ideas’ – “talking with friends” (45%), “book and magazines” (45%), “travel” (38%), “music” (35%)
“nature” (34%). – this is all about me…
‚Where do you get your best ideas’ - “at work/at my desk/at my studio” (47%). This is me – most often when I freeze
with a paintbrush in my hand or in this microsecond when I am looking for the right key on the keyboard of my
computer while typing something.
‚How do you usually record your ideas’ – “on pen and paper” (40%) – this is me again… (all these little pieces of paper
on which I hurriedly jot things down, or on other occasions write down very slowly and carefully, all those notes
on which I cross things out, doodle or scribble...)
‚To be really creative I need’ – “quiet and silence” (65%) - although I do need sometimes the chatter of a Cracovian
cafe…It seems to me that creativity, those spells of creative moments, are usually unpredictable, yet perhaps there are
moments or situations that are conducive to it?

“To be really creative I need” – “quiet and silence” (65%) - choć ja czasem gwaru krakowskiej kawiarni…
Wydaje mi się, że kreatywność zawsze chadza swoimi drogami, ale może są momenty i sytuacje
bardziej jej sprzyjające?
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Raport jest dostępny tutaj / The report is available here:
https://wepresent.wetransfer.com/story/ideas-report-2018/#/
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Iwa
Kruczkowska
- Król

Absolwentka krakowskiej ASP - dyplom w 2004 r. z malarstwa sztalugowego
w pracowni prof. Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u prof. Lilli Kulki.
Dyplom ze specjalności scenografia pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz
– Wajda w 2004 r . W latach 2011- 2012 Studia Podyplomowe na Wydziale Architektury
Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2017 roku uzyskała tytuł
doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Zorganizowała ponad 20 wystaw indywidualnych i uczestniczyła w ponad 200
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą często będąc kuratorem tych wystaw.
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana podczas konkursów malarskich
i honorowana stypendiami twórczymi Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa
Śląskiego. Brała udział w wielu pobytach rezydencjalnych, plenerach oraz wystawach
(w Japonii, USA, Francji, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji,
Ukrainie, Bułgarii, Litwie, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Belgii, Indiach)
Zajmuje się malarstwem, scenografią, tkaniną unikatową i edukacją
artystyczną.

ART
Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju
i za granicą.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow (diploma in 2004 in easel painting in Prof. Jacek Waltoś’s studio with an annex
of unique fabric under Prof. Lilla Kulka; diploma in stage design specialization under Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
in 2004). In 2011-2012 Postgraduate Studies at the Faculty of Interior Design and Design of the Silesian University of Technology
in Gliwice. In 2017 she received her PhD in art at the Academy of Fine Arts in Krakow. She organized over 20 individual
exhibitions and participated in over 200 group exhibitions in Poland and abroad, often as a curator of these exhibitions.
Repeatedly awarded and distinguished during painting competitions and honoured with creative scholarships of the City
of Krakow and the Marshal of the Silesian Voivodeship. She took part in many residencies, open-air workshops and exhibitions
(in Japan, USA, France, Germany, Ireland, Great Britain, Italy, Russia, Ukraine, Bulgaria, Lithuania, Czech Republic, Slovakia,
Hungary, Holland, Belgium, India). She deals with painting, scenography, unique fabric and artistic education.
Her works can be found in many public and private collections in Poland and abroad.

„Interesuje mnie stosunek człowieka do natury, rozumianej tutaj jako świat flory,
fauny oraz przyrody nieożywionej. Projekt treściowo inspirowany jest filozofią zen
i traktowaniem natury jako źródła inspiracji pozwalających zachować dystans wobec
spraw uważanych zwykle (a więc najczęściej - pozornie) za najważniejsze, a także
pozwalających zauważyć rzeczy drobne, pozornie nieistotne, wskazując na inne,
niż materialne, wartości istotne dla współczesnego człowieka.
Obok fascynacji naturą i dostrzeganiem pozornie nieistotnych elementów bardzo
ważną rolę w mojej twórczości zajmuje człowiek.
Człowiek widziany poprzez pryzmat podróży w swojej codzienności tak odmiennej
z perspektywy kogoś kto w nią wchodzi. Bezpośrednim bodźcem tych doświadczeń
są spotkania z inną kulturą inną naturą człowieka i przyrody, dające mi odczucie
świeżości spojrzenia, taką jakiej można doświadczyć tylko w dzieciństwie kiedy
wszystko jest nowe inne i fascynujące. I to właśnie jest spójny element dla fascynacji
naturą i podróżami to możliwość trwania bez czasu w oderwaniu od rutyny
ale za to w świeżej czujności zachwytu”

+48 607 163 913
iwakruczkowska@wp.pl

20

„I am interested in the relationship between man and nature, understood here
as the world of flora, fauna and inanimate nature. The project is inspired by
the Zen philosophy and treating nature as a source of inspiration that allows
to maintain distance from the issues usually considered (so most often – only
apparently) to be the most important, and also allows to notice small things,
seemingly insignificant, pointing to other than material values important
for contemporary man. Apart from the fascination with nature and the perception
of seemingly unimportant elements, man plays a very important role in my work.
Man is seen through the prism of a journey in his everyday life, so different from
the perspective of someone who enters it. The direct stimulus of these experiences
are encounters with another culture, a different character of man and nature, giving
me the feeling of freshness of vision, such as can be experienced only in childhood
when everything is new, different and fascinating. And this is a coherent element
for the fascination with nature and travel, it is the possibility of staying without time
in isolation from the routine but in the fresh vigilance of admiration”
+48 607 163 913 / iwakruczkowska@wp.pl
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Agnieszka
Chrzanowska
-Małys
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Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach
(specjalizacja tkactwo artystyczne) oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, ukończyła także studia podyplomowe w Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia
podyplomowe na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Od 2012 roku prowadzi autorska pracownię artystyczną ‘studio acm’
w Gliwicach, w której prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Jej podopieczni zdobywają licznie nagrody w konkursach artystycznych
na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z licznymi
placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi,
wspiera twórczo inicjatywy społeczne i kulturalne. W 2017 roku była
nominowana do nagrody Kobiet Ziemi Gliwickiej - Diana 2017, do nagrody
Prezydenta Miasta - Liderzy Społeczni Gliwic 2016 oraz tytułu Lokalny
Bohater 2017 organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Jest współautorką książki MATECZNIKI PLASTYKI wydanej
pod redakcją Marzeny Bogus (AJD Częstochowa 2018). Wzięła udział w kilku
wystawach zbiorowych i indywidualnych (m.in. w Gliwicach, Krakowie, Bieczu),
dwukrotnie otrzymała wyróżnienie - w V-tej oraz VI-tej edycji G.Part
– edycji Gliwickiego Przeglądu Artystycznego.
+48 608 022 262 / biuro@studioacm.pl
FB https://www.facebook.com/people/Agnieszka-Chrzanowska
-Ma%C5%82ys/100006069074098
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A graduate of the State High School of
Fine Arts in Kielce (specialisation: artistic
weaving) and the Faculty of Architecture of
the Silesian University of Technology
in Gliwice, she also completed postgraduate studies at the College of Social
Sciences and Foreign Languages
of the Silesian University of Technology
in Gliwice and postgraduate studies at the
Faculty of Painting of the Academy of Fine
Arts in Cracow. Since 2012 she has been
running her own artistic studio ‚acm studio’ in Gliwice, where she runs art classes
for children and teenagers. Her pupils win
numerous awards in art competitions
at the national and international level.
She cooperates with numerous educational and care institutions, non-governmental organizations and supports social and
cultural initiatives creatively. In 2017 she
was nominated for the award of Women
of Gliwice Region - Diana 2017, the award
of Mayor of the City - Social Leaders
of Gliwice 2016 and the title of Local Hero
2017 organized by the Marshal’s Office
of the Silesian Voivodeship. She is the co
-author of the book MATECZNIKI PLASTYKI
published by Marzena Bogus (AJD
Częstochowa 2018). She took part
in several group and individual exhibitions
(among others in Gliwice, Cracow, Biecz),
twice she received a distinction - in the 5th
and 6th edition of G.Part - of the Gliwice
Artistic Review.

+48 608 022 262 / biuro@studioacm.pl
FB https://www.facebook.com/people/Agnieszka-Chrzanowska
-Ma%C5%82ys/100006069074098
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Katarzyna
Cupiał
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Wydział Malarstwa i Rzeźby,
dyplom na kierunku malarstwo w pracowni prof. Stanisława R. Kortyki, także studia
z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Romana Kowalika), studiowała również
w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Instytut Sztuki i Kultury
Plastycznej – rysunek w pracowni prof. Jana Berdyszaka). Brała udział w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych i indywidualnych, w Polsce i na świecie. Współpracuje z Galerią
Brama w Gliwicach i Galerią Pionova w Gdańsku. W 2015 roku otrzymała II Nagrodę
Prezydenta Miasta Gliwice, Zygmunta Frankiewicza, za całokształt osiągnięć w dziedzinie
upowszechniania kultury. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i grafiką artystyczną,
w ostatnich latach także edukacją artystyczną.
katarzyna.cupial@autograf.pl
FB: https://www.facebook.com/Katarzyna-Cupia%C5%82-Malarstwo-645262902162705/
IN: https://www.instagram.com/katarzyna.cupial/?hl=pl
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A graduate of the Academy of Fine Arts
in Wrocław (Faculty of Painting and Sculpture,
diploma in the field of painting in Prof. Stanisław
R. Kortyka’s studio, also studies in graphic arts
in Prof. Roman Kowalik’s studio). She also studied
at the Institute of Visual Arts of Zielona Góra
University (Institute of Art and Visual Culture
- Drawing in Prof. Jan Berdyszak’s studio).
She took part in several dozen group and
individual exhibitions in Poland and abroad.
She cooperates with Brama Gallery in Gliwice
and Pionova Gallery in Gdańsk. In 2015 she
received the Second Prize of the Mayor of Gliwice,
Zygmunt Frankiewicz, for her achievements
in the field of culture promotion. She deals with
easel painting and artistic graphics, and in recent
years also with art education.
katarzyna.cupial@autograf.pl
FB: https://www.facebook.com/KatarzynaCupia%C5%82-Malarstwo-645262902162705/
IN: https://www.instagram.com/katarzyna.
cupial/?hl=pl
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Anna Ochmann
Ja w krainie cyfrowej…
Ogromna, prostokątna hala jakich wiele na Śląsku mojego dzieciństwa. Od typowych fabrycznych hal różni ją jednak czystość
i intensywne światło jarzeniówek, które sprawia, że ma się wrażenie przebywania nie w hali, a raczej w sali operacyjnej.
I „wyposażenie”. Duża, otwarta przestrzeń wypełniona jest labiryntem dziwnych metalowo-szklanych „szaf” z wielkimi
szpulami-dyskami. Wpatruję się z zachwytem jak z jednej z nich wysuwa się miarowo długi wydruk wypełniony ‘X-ami’ i ‘0-ami’
układającymi się w rysunek Myszki Miki… Za chwilę ze specyficznym, ni to szumem ni terkotem, powoli drukują się kacze stopy…
‘Kaczor Donald’ – krzyczę – szczęśliwa że rozpoznałam kolejnego X/0-wego bohatera…Wypełniam zapamiętale wszystkimi
kolorami kredek kształty postaci z kreskówek Disneya siedząc na ziemi przed rzędem „szaf”. Przede mną labirynt drukarek
połączonych z dwoma komputerami (też wielkości szaf). To ‘George’. Pamiętam jeszcze miarowy, ale po pewnym czasie de facto
już niesłyszalny, szum klimatyzacji. Stała temperatura w pomieszczaniu jest bardzo ważna – ‘George’ nie może się przegrzewać.
Ostrzę kredki, a dziadek cierpliwie tłumaczy mi co to jest. Że te maszyny liczą pensje dla górników i drukują „paski
wypłat”. Że to pierwszy taki sprzęt w Polsce, drugi ma katowicki GUS… Górnictwo jest w latach 80-tych potęgą w Polsce,
więc może sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu. I tak dzięki Dziadkowi poznaję TO słowo… Komputer.

A huge, rectangular industrial hall - Silesia of my childhood is peppered with them. But this one differs from a typical factory hall.
The cleanliness and intense glow of fluorescent lamps make you feel like you are not in a hall, but rather in an operation theatre.
Plus the ‘equipment’. The large, open space is filled with a maze of strange metal-glass ‘cabinets’ containing large spool-disks.
I gaze with delight as one of them spits a steady long print filled with X-s and 0-s arranged in Mickey Mouse’s drawing...
In a moment, with specific crackling-and-rattling noise, the duck’s feet are slowly printing... ‘Donald Duck’, I shout, happy that
I recognised another X-0 character... I zealously fill all the shapes of Disney characters with crayons sitting on the ground
in front of the row of ‘wardrobes’. A tangled web of printers connected to two computers (also the size of cabinets) lurks above me.
It’s ‘George’. I still remember the noise of air conditioning - regular, but after a while less and less perceptible. A constant temperature
in the room is very important. George should not be overheated. I sharpen the pencils while my grandfather patiently explains what
it is all about. The strange contraptions count salaries for miners and print their ‘payslips’. There are only two such machines in Poland.
The second one works for the Central Statistical Office in Katowice. Mining is a very powerful industry in Poland in the 1980s, so it can
afford to buy such equipment. And, thanks to my Grandfather, I get to know THIS word... Computer.

Moi rodzice to pokolenie nielegalnego wówczas w Polsce radia Wolna Europa. Charakterystyczny sygnał radia towarzyszy także
mi od najwcześniejszego dzieciństwa, a audycje i piosenki Jacka Kaczmarskiego kształtują mnie w takim samym stopniu jak
młodzieńcze, również często ‘nieoficjalne’ lektury. Do dziś pamiętam pierwsze zdania „Komu bije dzwon” Ernesta Hemingway
czy zarwane noce przy czytaniu „Stworzenia świata” Gore Vidala. Mojemu dzieciństwu towarzyszy jednak także inny dźwięk.
Dziwny. Przytłumiony. Nie wolno nam o tym mówić nikomu, ani w szkole, ani w przedszkolu, ani na placu zabaw.
Dźwięk dobywa się spod koca, pod którym rodzice przepisują nielegalne biuletyny solidarnościowe.
Na zwykłej maszynie do pisania, bez taśmy i bez kalek, za to na specjalnym, jakby woskowanym, papierze. Trzeba uderzać jak
najmocniej (stąd ten koc - bloki z wielkiej płyty niosą po piętrach wspaniale wszelkie dźwięki). Uderzenia pozostawiają wypukły
ślad na papierze, który potem pokrywa się farbą drukarską i powiela. Jakość jest kiepska, a liczba kopii z jednej ‘matrycy’
ograniczona. Stąd potrzeba wielu takich jak oni… Nikt nie wie wówczas co to program do edycji tekstu, domowa drukarka.
Albo ksero. Potem mama „rozprowadza” te ulotki w wózku dziecięcym mojej siostry. Kiedyś gubi torbę z ulotkami.
I swoimi dokumentami. Pamiętam strach całej rodziny przed aresztowaniem. Ale to już zupełnie inna historia…

My parents belong to a generation of Radio Free Europe which is illegal in the then Poland. Its characteristic signal has accompanied
me from the earliest childhood. Broadcasts and songs by Jacek Kaczmarski shape me in my salad days - as much as ‚unofficial’ reading.
To this day, I remember the first sentences of Hemingway’s For Whom the Bell Tolls or Gore Vidal’s Creation devoured during some
sleepless nights. But my childhood is also haunted by a different sound. Strange. Muffled. We are not allowed to talk about it
to anyone, neither at school, nor at kindergarten, nor at the playground. The sound is coming out from under the blanket,
where my parents rewrite the clandestine Solidarity bulletins. They do their undercover work by means of an ordinary typewriter,
although it lacks any tape and carbon paper. Instead, a dedicated paper is applied - waxy and quite difficult to fill because one has to
hit the keys as hard as possible. The muffling blanket is then a must: in the socialist blocks of flats made of prefabricated concrete
panels, sound conductivity goes beyond the wildest expectations. The hits leave convex marks on the paper. One need to cover them
with ink and make some duplicates. The quality is poor, and the number of copies obtained from a single ‚matrix’ - limited.
That is the reason why so many underground workers like my parents are active. Nobody knows about text editors or home printers
at that time, not to mention photocopying. My mother then ‘spreads’ the produced leaflets in my sister’s pram. Once she loses
a bag including both the ‘hot stuff’ and her documents. I remember the fear of arrest pervading our family. But this is a completely
different story...

Tęczowa flaga w prawym dolnym rogu. 48 kB pamięci RAM. Moc 3,54 MHz. Joystick. I jednocześnie pierwsza, gumowa (!),
klawiatura komputerowa w moim życiu. No i nieodłączny magnetofon kasetowy. ZX Spectrum. Przeszywające uszy piski,
zgrzyty kiedy wgrywam – z kasety magnetofonowej – ‘Boulder Dash’ rozgrywającą się w świecie labiryntu pełnym kamieni
i diamentów. To moja pierwsza gra komputerowa. Jest jeszcze strzelanka „Comando” (jak dla mnie - oczywiście dla chłopców)
czy wyścigi „Turbo Esprit” (w sumie też bardziej dla chłopaków). W domu nie słucha się już radia (jego miejsce zajmuje
telewizor), więc przegapiam, że w wieczornych audycjach Rozgłośni Harcerskiej Polskiego Radia są czasem emitowane
tak dobrze znane mi piski i zgrzyty... Wystarczy je nagrać i wczytać, już z kasety, najnowszą grę…
Kilka lat później. Niecierpliwe oczekiwanie na powrót taty z Niemiec. Tych prawdziwych, czyli Zachodnich. I na Amigę 500.
To inny świat. Procesor Motoroli. 0,5 MB pamięci RAM (z możliwością rozbudowy do 8MB!). I przede wszystkim
- już nie będą potrzebne kasety. Używa się ‘dyskietek’. Dyskietka – kolejne nowe słowo. Komputer wyposażony jest
w stację 3,5-calowych dysków, stereofoniczny dźwięk i wyświetlacze 4096 kolorów… Zapamiętale gram w „Lemingi”…
I kartkuję 13-o tomową encyklopedię, żeby zobaczyć na rysunku jak wyglądają te zwierzaczki naprawdę.
A potem świat przyspiesza. Pamiętam jeszcze wielką czaszę telewizji satelitarnej, która przysłaniała większą część okna, pierwszy
telefon komórkowy taty czyli walizkę (dosłownie) ze słuchawką (taką jak w telefonach stacjonarnych, na które zresztą się czeka
nawet kilka lat i często załatwia (!) dopiero po znajomości, chociaż jest już po Okrągłym Stole a Polska zmienia się w zawrotnym
tempie). I który nagrzewał się tak bardzo, że można było rozmawiać maximum kilkanaście minut, bo potem parzył ręce.
Studiuję w krakowskiej ASP. Cały mój dyplom, wszystkie rysunki, rzuty, przekroje, wizualizacje rysuję ręcznie (do dziś pamiętam
wypowiedź jednego z profesorów – że jak się umie rysować ręcznie to można narysować wszystko, zawsze i na wszystkim,
a jak wyłączą prąd to co z tymi co tylko na komputerach potrafią…). Pierwszy komputer, na zakończenie studiów,
dostaję od dziadka. Duża skrzynia plus jeszcze większy ekran. Jest specjalny. Taki „do grafiki”. Stoi w ‘mojej pracowni’
czyli na zabudowanym balkonie. Zimą mróz przenika przez drewniane i nieszczelne ramy okien i sprawia,
że kostnieją mi palce gdy staram się zrozumieć jak działa „word” czy „excel”. Latem mam wrażenie że siedzę
w terrarium. A jednak uparcie próbuję dalej swoich sił z wordem, excelem. I corel drawem…
Ten tekst piszę siedząc w komfortowym autobusie i mknąc na międzynarodowe seminarium. Piszę na laptopie ważącym mniej
niż 2 kg. Korzystam z darmowego wi-fi i Wikipedii, ze zdjęć zrobionych smartfonem, którego możliwości i funkcji tak naprawdę
nawet w 10% nie wykorzystuję… Aplikacje w telefonie, programy w komputerze – to wszystko otacza mnie stwarzając
możliwości o jakich nie śniłam jako dziecko czy studentka. Jestem z pokolenia które jest wciąż, i długo jeszcze będzie, aktywne
zawodowo. Które musiało się zmierzyć w swoim życiu zawodowym z rewolucją cyfrową. Także w sztuce, w projektowaniu.
W dostępie do informacji. W zrozumieniu i zastosowaniu nowych narzędzi. Ale ostatnio, w trakcie zajęć ze studentami
architektury, patrząc jak biegle posługują się tymi narzędziami cyfrowego, globalnego świata, zapragnęłam, żeby wrócili
na chwilę do „korzeni” i do namysłu nad białą kartką i ‘oldskulowym’ ołówkiem 2B.
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Rainbow flag in the bottom right corner. 48 kB of RAM. 3.54 MHz of power. Joystick. And, at the same time, the first computer
keyboard in my life - made of rubber (sic!). Plus an inseparable cassette player. ZX Spectrum. Squeals, squeaks, and creaks torment
my ears while uploading - from a cassette tape recorder — ‘Boulder Dash’, my first computer game. It takes place in a labyrinthine
world full of stones and diamonds. There is also a shooter called ‘Commando’ (from my perspective, something for boys). And a race
titled ‘Turbo Esprit’ (in general, also boy-targeted). At home, the radio is no longer heard (the TV takes its place), so I miss that from
time to time, in the evening programme, Scout Broadcasting Station of the Polish Radio emits the so familiar squeaks and creaks.
It’s enough to record them and load the latest game from the cassette...
Several years later. Impatient waiting for Dad’s return from Germany. The real Germany, Western. And for Amiga 500. It’s like a jump
to a very remote galaxy. Motorola processor. 0.5 MB of RAM (expandable to 8MB!). And, above all, no more cassettes - ‚disks’ are used
instead. Floppy disk - another new word. The computer has a 3.5-inch drive and stereo sound. It displays 4096 colours...I remember
playing ‘Lemmings’... and paging through a 13-volume illustrated encyclopaedia to see what these cute animals really look like.
And then the world speeds up. I still remember the large dish of satellite TV, which covered most of the window. My dad’s first mobile
phone, which had a form of a suitcase with an attached handset. It resembled landline telephones, which long remained unavailable
to many Poles (unless you had connections) even it is after the revolution of 1989 and Poland is developing in a very dynamic pace.
The receiver was heating up so much that burned one’s hand in few minutes, which inevitably led to shorter calls.
I study at the Academy of Fine Arts in Kraków. I manually draw my entire diploma, all drawings, projections, cross-sections, and visuals.
According to the statement expressed by one of my professors, the student who can draw by hand, can draw everything, every time,
and everywhere - contrary to the poor wretches who got used to working only with computers and therefore are completely
dependent on the access to the electric power supply. I get my first computer from my grandpa as a reward crowning my graduation.
A large box plus an even bigger screen. It’s special. Dedicated to graphics. It stands in my ‘studio’, that is, on the built-in balcony.
In the winter, the frost easily pierces the thin and leaky window frames and makes my fingers numb when I try to understand how
‘Word or ‘Excel’ work. In the summer, I have the impression that I am sitting in a terrarium built specifically for a tropical species
of reptile. And yet I stubbornly try to do my best with Word and Excel. Not to mention Corel draw...
I write this text sitting in a comfortable bus running for an international seminar. I write on a laptop weighing less than 2 kg. I use free
wi-fi, Wikipedia, and photos taken with a smartphone, whose capabilities and functions are not even used by me in 10% ... Applications
on the phone, programs on the computer - they surround me creating opportunities I have not dreamed of as a child or student.
I am from the generation that is still - and will be long - active, professionally active. We had to face the digital revolution in our
professional life. Also in art, in design. In access to information. In understanding and applying new tools.
But recently, during my classes with architecture students, watching how proficient they are using these tools of the digital,
global world, I wanted them to return for a moment to the ‘roots’ and to reflect upon the white card and the ‘old-school’ 2B pencil.
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Magdalena
Sontag
Absolwentka interdyscyplinarnego kierunku Sztuka Sakralna w Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), dyplom
na specjalizacji malarstwo monumentalne, magisterium z historii sztuki, studium
pedagogiczne. W latach 2007-2018 pracownik merytoryczny w Muzeum w Chorzowie
(w Dziale Historii, następnie jako kierownik Działu Edukacyjno-Promocyjnego).
Autorka publikacji z zakresu historii regionu i edukacji muzealnej oraz scenariuszy
wystaw. Od 2011 roku prowadzi zajęcia plastyczne, techniczne i rękodzielnicze
dla dzieci w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SM „Piast” w Katowicach.
Z tematem ikony mierzy się już kilkanaście lat zarówno w aspekcie technologicznym,
jak i teologicznym. Początki jej praktyki ikonopisania i kolejne etapy dokształcania się
związane są z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”
(Kraków). W 2019 założyła w Siemianowicach Śląskich Pracownię Ikon Eleusa.
Prowadzi także warsztaty w ramach lokalnych projektów aktywizujących różne grupy
wiekowe i zawodowe, także warsztaty indywidualne z ikonopisania. Jej ikony znajdują
się w kolekcjach prywatnych w różnych krajach Europy, a także w USA i krajach Ameryki
Południowej. Najważniejszym, jak dotąd, jej wyzwaniem zawodowym (na zlecenie
łódzkiego Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis”) było wykonanie kopii
ikon podarowanych syryjskiej Maluli w 1943 roku przez generała Wł. Andersa,
które zniknęły w 2013 roku w wyniku wojny domowej.

Global

Fem
+48 507 580 888 / magdalenasontag@gmail.com
www.eleusa.pl
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A graduate of the interdisciplinary faculty of Sacred
Art at the Pontifical Academy of Theology in Krakow
(currently the Pontifical University of John Paul II),
diploma in monumental painting, master’s degree
in art history, pedagogical study. In 2007-2018,
she worked in the Museum in Chorzów (History
Department, then as the Head of Education and
Promotion Department). The author of publications
on the history of the region and museum education,
as well as exhibition scenarios. Since 2011 she has
been conducting art, technical and handicraft classes
for children in the Cooperative Cultural Centre SM
„Piast” in Katowice. she has been dealing with the
topic of the icon for over a dozen years, both in
terms of technology and theology. The beginnings
of her practice of iconic writing and subsequent
stages of further education are related to the
Christian Association of Creators of Sacred Art
„Ecclesia”. (Krakow). In 2019 she founded the Eleus
Icon Workshop in Siemianowice Śląskie. She also
conducts workshops within the framework of local
projects activating various age and professional
groups, as well as individual workshops on iconography. Her icons can be found in private collections
in various European countries, as well as in the USA
and South America. The most important professional challenge so far (commissioned by the „Dom
Wschodni - Domus Orientalis” Association in Łódź)
was to make copies of icons donated to Malula
in Syria in 1943 by General W. Anders, which
disappeared in 2013 as a result of the civil war.
+48 507 580 888 / magdalenasontag@gmail.com
www.eleusa.pl

Global FemArt - Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business

Jadwiga
Korzeniowska
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Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydział Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych.

„Na dyplom artystyczny wybrałam wykonanie rzeźby ceramicznej. Miałam ogromne szczęście, bo trafiłam na cudowne osoby,
które wprowadziły mnie w świat ceramiki. Pracę magisterską pisałam o historii mostów, które są usytuowane wokół Ile de la Cite
w Paryżu, mieście, które szalenie lubię i które dostarcza mi wciąż nowych zachwytów. Wcześniej, przez dwa lata uczęszczałam
na Uniwersytet Ludowy Rękodzieła Artystycznego w Woli Sękowej, niedaleko Sanoka. Tam poznałam techniki rękodzielnicze,
o których wykonywanie prawdopodobnie nigdy się nie podejrzewałam. Wikliniarstwo, haft, tkactwo, koronka, rzeźba w drewnie
i glinie, ceramika. Dziedzinami, które sobie ukochałam, i z których otrzymałam tytuł czeladniczy to haft i tkactwo.
Dwie dziedziny, które wymagają ogromnie dużo cierpliwości i okazało się, że ją mam! Od 2012 roku prowadzę autorską Pracownię
Twórczą ArtKo gdzie staram się małym i dużym pokazać, że nie trzeba być wybitnie utalentowanym, żeby móc zrobić coś
samodzielnie! Obecnie głównie skupiam się na ceramice i hafcie i to w tych dziedzinach staram się rozwijać.
Biorę także udział w różnych konkursach, które zwyczajnie mnie mobilizują do twórczych wypowiedzi. Od 2010 roku biorę udział
w Międzynarodowym Biennale Tkaniny Lnianej w Krośnie, dwa razy brałam udział w wystawie Art Naif Festiwal w Katowicach.
W grudniu 2018 roku byłam kuratorem wystawy „Koronkowe Święta” w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej;
to była niezwykła przygoda i podróż w świat koronek i ich historii… Staram się robić, to co kocham”

ART
+ 48 666 019 696 / pracowniaartko@wp.pl
https://www.facebook.com/Pracownia-Tw%C3%B3rcza-ArtKo-471716826173559/
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A graduate of the Silesian University in Cieszyn, Faculty of Artistic
Education in the Field of Fine Arts.
„For my artistic diploma I chose to make ceramic sculpture. I was very
lucky because I found wonderful people who introduced me to the world
of ceramics. I wrote my master’s thesis about the history of bridges that
are situated around Ile de la Cite in Paris, a city that I like very much and
which never stops delighting me. Previously, I had been attending the
Folk Arts and Crafts University in Wola Sękowa, near Sanok, for two years.
There I got to know handicraft techniques, which I never suspected I’d be
performing. Wickerwork, embroidery, weaving, lace, sculpture in wood
and clay, ceramics. I received the title of journeyman in embroidery and
weaving, the areas I particularly love. These two areas require a lot of
patience and it turned out that I have it! Since 2012 I have been running
my own ArtKo Creative Studio where I try to show that you don’t have to
be exceptionally talented to be able to do something on your own!
Currently, I mainly focus on ceramics and embroidery and it is in these
areas I try to develop. I also take part in various competitions that simply
mobilize me to creative expression. Since 2010 I have taken part
in the International Biennale of Linen Fabric in Krosno, twice I took part
in the exhibition Art Naif Festival in Katowice. In December 2018 I was
a curator of the „Lace Holidays” exhibition in the Zagłębie Palace
of Culture in Dąbrowa Górnicza; it was an extraordinary adventure and
a journey into the world of lace and their history... I try to do what I love.”

+ 48 666 019 696 / pracowniaartko@wp.pl
https://www.facebook.com/Pracownia-Tw%C3%B3rcza-ArtKo-471716826173559/
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Katarzyna
Baranek
-Stachura

Fem
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Fem

Absolwentka katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Grafiki - dyplom z projektowania graficznego
w pracowni prof. Tomasza Jury i grafiki warsztatowej w pracowni dr Mariana Słowickiego w 1998 r.)
Prowadzi własne studio graficzne PRACOWNIA, w ramach którego zajmuje się projektowaniem layoutów katalogów,
broszur, folderów, okładek, reklam prasowych, projektowaniem materiałów promocyjnych: billboardów, citylightów,
plakatów, kalendarzy, ulotek, zaproszeń; opracowywaniem logo, logotypów i identyfikacji wizualnej firm, a także kampaniami
reklamowymi (gazetki reklamowe, billboardy, plakaty, ulotki, grafiki na potrzeby internetu i social mediów, katalogi, reklamy
prasowe, bannery, wizualizacje zewnętrzne sklepów, projekty oklejenia samochodów).
Zajmuje się także rysunkiem, malarstwem i grafiką.

Global

+48 696 438 948 / studiopracownia@interia.pl / https://www.facebook.com/studiopracownia/

A graduate of the Katowice branch of the Academy of Fine Arts in Krakow
(Faculty of Graphic Arts - diploma in graphic design and graphic design in 1998).
She runs her own graphic studio PRACOWNIA, where she is involved in: designing layouts
for catalogues, brochures, folders, covers, press advertisements, designing promotional
materials: billboards, citylights, posters, calendars, leaflets, invitations; developing logos,
logotypes and visual identification of companies, as well as advertising campaigns
(advertising newspapers, billboards, posters, leaflets, graphics for the Internet and social
media, catalogues, press advertisements, banners, shop exterior visualizations,
car sticker designs).
She is also involved in drawing, painting and graphics.

+48 696 438 948 / studiopracownia@interia.pl
https://www.facebook.com/studiopracownia/

32

Global FemArt - Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business

PROGRAM
Bogusława Bębnik
16.30 rejestracja, bufet kawowy
17.00 PANEL WPROWADZAJĄCY:
Anna Ochmann - przywitanie gości, wprowadzenie do projektu Global FemART
oraz podsumowanie wstępnych wyników „Global FemArt Competence Framework”
w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Bogusława Bębnik „Zalety bycia kobietą artystką – abstrakcyjny obraz czy realistyczna fotografia?”
Anna Lewicka „Droga do kariery artystycznej - szanse i zagrożenia w szkolnictwie artystycznym kobiet”
Wenancjusz Ochmann - wprowadzenie do Artist Circles™ i Global FemArt ACADEMY (Learning and Network
Platform), a także kilka słów o „Global FemArt - the women that drive the creative industries”
Katarzyna Kuczyńska-Budka „Pasja i praca. Dlaczego warto podążać za marzeniami”
18.00 Podsumowanie i debata z udziałem prelegentek i wszystkich uczestniczek i uczestników,
wnioski i rekomendacje – moderacja Wenancjusz Ochmann
18:30 Przerwa kawowa
19.00 PREZENTACJE, prowadzenie Izabela Piotrowska-Grosse
Poczęstunek, networking

Psycholożka, doradczyni zawodowa, trenerka.
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie zawodowym
na rzecz różnych grup klientów. Szczególnie chętnie pracuje z grupami
kobiet wchodzących na rynek pracy.
Jest licencjonowaną moderatorką Design Thinking, trenerką WenDo
i asesorką Analizy Potencjału Zawodowego. Była zaangażowana
w projekty wpierające kobiety na rynku pracy, także te związane
zawodowo z sektorem kultury i kreatywnym.

Globa

Fem
Psychologist, career counsellor, trainer. She has over 15 years
of experience in career counselling for various groups of clients.
She is particularly keen on working with women entering the labour
market. She is a licensed moderator of Design Thinking, WenDo trainer,
and assessor of Vocational Potential Analysis. She was involved in projects
supporting women on the job market, including those professionally
related to the cultural and creative sector.

Anna Lewicka

PROGRAMME
4:30 p.m. registration, coffee buffet
5:00 p.m. INTRODUCTION PANEL:
Anna Ochmann - welcoming the guests, introduction to the Global FemART project and summary
of the preliminary results of the „Global FemArt Competence Framework” in Poland and selected
countries of the European Union
Bogusława Bębnik „Advantages of being a woman-artist. Abstract image or realistic photograph?”
Anna Lewicka „Road to artistic career - opportunities and threats in women’s art education”
Wenancjusz Ochmann - introduction to Artist Circles™ and Global FemArt ACADEMY (Learning and Network
Platform), as well as a few words about „Global FemArt - the women that drive the creative industries”
Katarzyna Kuczyńska-Budka „Passion and work. Why is it worth following your dreams?”
6:00 p.m. Summary and debate with speakers and all participants, conclusions and recommendations
- moderated by Wenancjusz Ochmann
6:30 p.m. Coffee break
7:00 p.m. PRESENTATIONS, Izabela Piotrowska-Grosse
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Refreshments, networking

ART
Z wykształcenia przede wszystkim psycholog, od ponad 14 lat współpracuje
ściśle z biznesem, prowadząc coaching, mentoring, szkolenia i treningi
w obszarze rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych.
Pracuje dla firm i organizacji jako szkoleniowiec, psycholog, psychoterapeuta,
konsultant, analityk, doradca zawodowy, coach, nauczyciel akademicki.
Realizuje projekty w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych
i interpersonalnych w procesie grupowym i indywidualnym.
Założycielka Akademii Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka,
prowadzi rozwój drugiego człowieka w ramach autorskich programów
rozwoju osobistego oraz zawodowego.
A psychologist by education, she has been working closely with business
for over 14 years, providing coaching, mentoring, and training in the area
of personal development and professional competence. She works for
companies and organizations as a trainer, psychologist, psychotherapist,
consultant, analyst, professional advisor, coach, academic teacher.
She implements projects in the field of professional and interpersonal
competence development in a group and individual process. Anna Lewicka,
the founder of the Academy of Human Development and Transformation,
supports the development of another human being by means of her own
personal and professional development programs.
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Katarzyna Kuczyńska-Budka

Wenancjusz Ochmann

Samorządowiec, pasjonatka komunikacji społecznej, gliwicka radna, mama,
żona polityka. Od 17 lat pracuje w administracji, której niestrudzenie stara się
nadać ludzką twarz, inicjując nowatorskie projekty i rozwiązania.
Jej autorstwa jest pierwszy w województwie śląskim program senioralny
i program dla młodych. Dzięki jej zaangażowaniu powstała pierwsza
na szczeblu regionu Rada Działalności Pożytku Publicznego i pierwszy
wojewódzki budżet obywatelski. Optuje za wzmocnieniem współpracy
między III sektorem a administracją, jak najszerszą partycypacją
i wzmacnianiem potencjału społeczeństwa obywatelskiego.
Z pasją angażuje się w inicjatywy społeczne, które uważa za wartościowe,
a niekoniecznie spektakularne. Mechanizmy i kulisy polityki to tematy,
które wciąż ją absorbują. Kiedyś dziennikarka, dlatego media to obszar,
któremu bacznie się przygląda i potencjał którego wciąż docenia.
Jeśli coś wyprowadza ją z równowagi, to jej kalendarz, w którym często
zbyt mało jest miejsca na film, teatr, książki i spacer w siną dal.

Z WYKSZTAŁCENIA MUZYK – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach (pracownik w studiu muzyki elektroakustycznej tej uczelni),
stypendysta Hochschule fur Musik F. Liszt w Weimarze (Niemcy), współwłaściciel
pierwszego na Śląsku cyfrowego studia nagraniowego „Diaton”.
Z PASJI KOMPOZYTOR - autor muzyki reklamowej, do etiud filmowych
i studenckich, materiałów autorskich m.in.: „Aqua” (składanka śląskich twórców
muzyki elektronicznej), „Sampler vol II” (składanka polskich twórców muzyki
elektronicznej), „Światło dla A!” i innych. W ostatnich latach zamienił instrumenty
elektroniczne na klasyczny fortepian i powrócił do grania dla przyjemności
w zespole jazzowym. ZAWODOWO - pedagog muzyczny, założyciel i dyrektor
działającej od 1999 roku Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO, współautor
innowacyjnej metody nauczania języka niemieckiego poprzez muzykę (publikacja:
„Jak leci? Śpiewająco…”), juror licznych konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu
regionalnym i wojewódzkim. Wykładowca akademicki (Politechnika Śląska).
Od 1996 roku właściciel i dyrektor instytucji szkoleniowej VENO’S STUDIO Przemysły
Qultury, w ramach której realizuje szereg unikalnych warsztatów i szkoleń,
wprowadza, nowatorskie na polskim rynku, metody pracy z artystami,
które wspierają ich rozwój zawodowy (m.in. poprzez mentoring). Od 2006 roku
związany z Fundacją ARTeria w Zabrzu. Zajmuje się profesjonalizacją sektora NGO.
W 2016 roku, wraz z żoną Anną, stworzył KURORT QULTURY Gajowa 9 - prywatną,
niezależną instytucję kultury.

Global

A local government official, passionate about social communication,
Gliwice councillor, a mother, the wife of a politician. For 17 years she has
been working in the administration, which she tirelessly tries to give a human
face by initiating innovative projects and solutions. She is the author of the
first senior programme and a programme for young people in the Silesian
Voivodeship. Thanks to her involvement, the first Rada Działalności Pożytku
Publicznego (Public Benefit Activity Council) and the first provincial participatory budget were created at the regional level. She advocates strengthening
cooperation between the third sector and the administration, the broadest
possible participation and strengthening of the potential of civil society.
She is passionately involved in social initiatives, which she considers
valuable, but not necessarily spectacular. Political mechanisms and backstage of politics are constantly absorbing her. As a former journalist, she keeps
a vigilant eye on the media and still appreciates their potential. If something
upsets her, it is her calendar, where all too often there is not enough room
for film, theatre, books and a walk into the blue.

Fem
Anna Ochmann

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarka, projektantka. Od
2006 r. prezeska Fundacji ARTeria, gdzie współtworzy i realizuje
różnorodne projekty, badania i działania związane z politykami kulturalnymi,
nowoczesną edukacją, a przede wszystkim rozwojem sektora kultury
i sektora kreatywnego, wspieraniem artystów, a także „kulturalnych”
organizacji pozarządowych. Ekspertka zaangażowana w kilkanaście
- głównie międzynarodowych - partnerstw projektowych, a także w prace
międzynarodowych sieci.
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A graduate of the K. Szymanowski Academy of Music in Katowice (employee
in the studio of electroacoustic music at the Academy), holder of a scholarship
from the F. Liszt Hochschule fur Musik in Weimar (Germany), co-owner of the first
digital recording studio „Diaton” in Silesia. From PASSION a composer - author
of advertising music, for film and student etudes, copyright materials, among
others: „Aqua” (a compilation of Silesian electronic music composers), „Sampler
vol II” (a compilation of Polish electronic music composers), „Światło dla A!”
(„Light for A!”) and many more. In recent years, he changed electronic instruments
into a classical piano and returned to playing (e.g. with a jazz band).
PROFESSIONALLY - music teacher (he works mainly with adults using his own
programs of learning piano, stage singing, and the rules of music), founder and
director of VENO’S STUDIO, a Private Music School, which has been operating since
1999, co-author of an innovative method of teaching the German language through
music („Jak leci? Śpiewająco...”), juror of numerous competitions and music festivals
on regional and provincial level. Academic lecturer (Silesian University
of Technology), since 1996 owner and director of the training institution VENO’S
STUDIO Przemysły Qultury, where he organises a range of unique workshops
and trainings. He introduces methods of working with artists, which are innovative
on the Polish market, and which support their professional development
(e.g. through mentoring). Since 2006, he has been associated with the ARTeria
Foundation in Zabrze. He deals with the professionalisation of the NGO sector.
In 2016, together with his wife Anna, he created KURORT QULTURY Gajowa 9
- a private, independent cultural institution.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow, painter, designer.
Since 2006, she has been the President of the ARTeria Foundation,
focused on creating and implementing various projects, studies
and activities connected with cultural policies and modern education,
and most importantly, on developing the cultural and creative sectors
and supporting artists and non-governmental “cultural” organisations.
She is an expert involved in several, mainly international project
partnerships as well as in the operation of international networks.
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Izabela Piotrowska-Grosse
Ukończyła filologię polską, podyplomowe studia dziennikarskie, zarządzanie
w mediach oraz podyplomowe studia w PWSFTiTV w Łodzi. Od 20 lat związana
sektorem kreatywnym i kultury. Od początku swojej pracy zawodowej związana
z telewizją, chociaż posiada w swoim CV także epizody związane z radiem
czy gazetą. Przez wiele lat łączyła pracę dziennikarza i sekretarza redakcji z funkcją
wiceprezesa zarządu Telewizji Sfera. Jest autorką i producentką wielu audycji,
przygotowywanych zarówno na antenę lokalną jak i ogólnopolską (ZOOMTV,
NovaTV, Superstacja). Dziś pełni rolę producenta koordynującego projekty
na antenę ogólnopolską. Prowadzi także zajęcia na Wydziale Organizacja Produkcji
Filmowej i Telewizyjnej PWSFTiTV w Łodzi. Od 2009 roku współpracuje z Fundacją
ARTeria wspierając organizację w projektach związanych z mediami, rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieraniem osób związanych zawodowo
z sektorem kultury i kreatywnym.
She graduated from Polish philology, postgraduate studies in journalism, media
management and postgraduate studies at the National Film, Television and Theatre
School in Łódź. For 20 years she has been working in the creative and cultural
sector. Since the beginning of her professional career she has been connected
with television, although her CV also includes episodes related to radio
or newspaper. For many years she combined the work of a journalist and chief
editor with the function of Vice-President of the Management Board of Telewizja
Sfera. She is the author and producer of many programmes for both local
and national channels (ZOOMTV, NovaTV, Superstacja). Today, he acts as
a producer coordinating projects for the national antenna. He also teaches
at the Faculty of Organization of Film and Television Production of the National
Film, Television and Theatre School in Łódź. Since 2009 he has been cooperating
with ARTeria Foundation, supporting the organization of projects related to
the media, development of civil society, and supporting people professionally
involved in the cultural and creative sector. Privately, a rather demanding mother
and a slightly mean wife, she is said to always get her way and usually has to have
the last opinion.

The ARTeria Foundation is a non-governmental non-profit organization established
in 2006. ARTeria does a variety projects and activities related to social and economic
development primarily through culture and art, and extensively with cultural education
in a spirit of frankness respecting culture differences and intellectual dialogue.
ARTeria is a place for propagating active participation in culture and public life - we do this
not only through a variety of forms of artistic/cultural expression but first of all through
promoting new trends, skills and knowledge, through the initiation of ideas, organization
of concerts, debates, exhibitions, conferences, courses, trainings, meetings, cultural events,
scientific and educational activities.
The work of ARTeria is divided into three areas:
• ART&NET - deals with such issues as the development of the cultural and creative sector;
supporting artists and creatives; and organisation of different cultural, media and artistic
activities
• ARTerioheritage - runs projects connected with cultural heritage
• ARTeriopublishing - does publishing and exhibition activities
ARTeria conducts projects dedicated to enhancing social and economic development
through art and cultural education. It stimulates the development of individuals
(primarily artists and creatives), groups and communities.
ARTeria actively participates in national and international conferences, seminars
and workshops devoted to shaping cultural policies at a regional, national and European
Community level. The Foundation is also active within the Eastern Partnership.
ARTeria has been a member of Culture Action Europe since 2010 - the international
network which acts as an advocate for the cultural sector at a European level.
ARTeria participates actively in the process of creating EU cultural policy.
The ARTeria Foundation is a training institution registered in the register of training
institutions in the Regional Labour Office in Katowice (number 2.24/00173/2013).
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