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§ Co to za projekt – „Sztuka Przeciwko Prze-
mocy”?
§ Projekt „Sztuka Przeciwko Przemocy” jest 
przedsięwzięciem angażującym różne formy 
sztuki do wyrażania sprzeciwu wobec narasta-
jącej fali przemocy w życiu codziennym, tak-
że wśród osób młodych. Jest to forma kon-
struktywnego rozwiązywania problemu, mają-
ca za zadanie przedstawić młodzieży alternaty-
wę, jaką jest partycypacja i tworzenie działań kul-
turalnych. Młodzież poprzez różnorodne ścieżki 
warsztatowe, ścieżkę rozwoju muzycznego oraz 
współtworzenie festiwalu interdyscyplinarne-
go o charakterze ponadlokalnym uczestniczyła
w tworzeniu oferty kulturalnej. Projekt skierowa-
ny był bezpośrednio do 50 osób w wieku 16-25 
lat oraz do 15 amatorskich zespołów muzycz-
nych z województwa pomorskiego, w szczegól-
ności powiatu tczewskiego i ościennych.
§ Czy problematyka walki z przemocą spotkała 
się z dużym odzewem?

§ Tak, ponieważ ta idea połączyła ze sobą róż-
ne subkultury i podmioty przy wspólnych dzia-
łaniach.
§ Czy Fundacja „Pokolenia” prowadzi jeszcze 
inne działania/projekty związane ze sprawami 
dyskryminacji i nietolerancji?
§ Fundacja „Pokolenia” stale prowadzi działania 
zmierzające do zwiększenia świadomości spo-
łecznej na temat różnych zjawisk dyskrymina-
cji, wykluczenia społecznego. Są to między in-
nymi spotkania z cyklu „Galeria tolerancji” (pa-
nele dyskusyjne, wystawy, pokazy filmowe). Od 
dwóch lat Fundacja sprzyja realizacji działań do-
tyczących praw człowieka, wśród których znaj-
dują się: Maratony Pisania Listów – Amnesty In-
ternational, wystawa „Prawa człowieka w obiek-
tywie”, Międzynarodowy Dzień Solidarności
z Tybetem, Stop Przemocy Wobec Kobiet. 
Udzielamy pomieszczeń oraz wsparcia meryto-
rycznego lokalnej grupie Amnesty International 
w Tczewie. 

* * *

Podczas finału „Sztuka Przeciwko Przemocy”
 wolontariusze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘ-

CEJ” i Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN) prowa-
dzili stoisko informacyjne, na którym można było 
zapoznać się z całym zakresem naszej działalno-
ści antyfaszystowskiej, porozmawiać o dotych-
czasowych osiągnięciach oraz planach na przy-
szłość. Rozdaliśmy wiele ulotek, vlepek, odpo-
wiedzieliśmy na wiele pytań uczestników wyda-
rzenia. GAN Trójmiasto ma nadzieję, że nie była 
to ostatnia tego typu akcja w Tczewie i w przy-
szłości będziemy mogli liczyć na współpracę
z Fundacją „Pokolenia”, jak i na przyłączenie się 
do innych inicjatyw przeciwdziałających przemo-
cy i dyskryminacji. 
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Projekt „Sztuka Przeciwko Przemocy”
Rozmowa z ALICJĄ JABŁONOWSKĄ, koordynatorką projektu

20 listopada 2010 roku w Tczewie w Alternatywnym Centrum Kultury „ZEBRA” 
odbył się finał projektu „Sztuka Przeciwko Przemocy”. Wystąpił zwycięzca kon-
kursu, zespół Datura oraz gwiazda wieczoru – zespół Pustki.


