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W Migrant Info Point chętnie współpracujemy z wolontariuszami. 
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1.

Chcesz z nami współpracować i zostać wolontariuszem/wolontariuszką? 

Napisz e-mail, w którym zgłaszasz się do wolontariatu w MIP  —>  office@migrant.poznan.pl

MIP to miejsce, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu.  Chcieliśmy, żeby osoby 
przyjeżdżające do naszego miasta, nieznające języka, nierozumiejące wielu procedur, a pragnące tutaj mieszkać i mające do załatwienia 
wiele spraw mogły dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić. MIP jest miejscem, gdzie można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją 
pobytu, pracy oraz spraw związanych z życiem codziennym. Mówimy, jak wypełnić formularze, tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości 
polskiego prawa. Pomagamy cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. Stale staramy się rozszerzać 
naszą ofertę – proponujemy warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne. Pracują tu osoby, które mają doświadczenie, 
wiedzę w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce – pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy. W MIP mówimy w czterech 
językach: po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku. Więcej przeczytasz na naszej stronie internetowej: http://migrant.poznan.pl/pl/
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2. W Poznaniu funkcjonuje idea Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu na PBO 
2023 mieszkańcy miasta, którzy mają skończone 13 lat, sami, bez zgody opiekuna lub rodzica, 
będą mogli głosować w PBO i zgłosić do niego swój projekt. Każdy mieszkaniec Poznania 
może zgłosić swoje projekty - maksymalnie 3. W powszechnym głosowaniu wybierane są te, 
które następnie zostają sfinansowane. Głosowanie zaplanowano od 10 do 31 października.  

Tomasz Nyczka, Poznański Budżet Obywatelski po nowemu „Gazeta Wyborcza”, 5.04.2022 r. 
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28303656,poznanski-budzet-obywatelski-po-nowemu-az-25-mln-zl-po-raz.html [dostęp online 23.04.2022]

Proszę w parach napisać o projektach, które chcielibyście/chciałybyście zgłosić do PBO.
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Projekt ogólnomiejski:

Zielony budżet (jego celem jest stworzenie atrakcyjnych terenów zielonych):

Projekt rejonowy (związany z dzielnicą, w której mieszkasz):



3.

5

Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania.

(1) IDEA
Pol'and'Rock Festival to ogromny letni festiwal muzyczny organizowany na przełomie lipca i sierpnia w Polsce. Przez 16 lat odbywał się 
w Kostrzynie nad Odrą, a w jego czasie gościliśmy artystów z Polski i zza granicy na pięciu scenach: Dużej, Małej, Scenie Lecha, Viva Kultura 
i Nocnej Scenie ASP.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim 
wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad 
jeziorem Żarnowieckim. (...)

(2) WYJĄTKOWE EDYCJE
26. edycja Pol’and’Rock Festival odbyła się w terminie 30–31 lipca i 1 sierpnia 2020 r. W związku z panującą pandemią koronawirusa 
zorganizowano Najpiękniejszą Domówkę Świata. Była to pierwsza edycja festiwalu, która odbyła się całkowicie online, a transmisja trwała 
nieprzerwanie blisko 70 godzin. Do studia zaproszono artystów z Polski, którzy zagrali na scenie, oraz gości, z którymi rozmowy 
przeprowadzono na ASP.

27. edycja Pol’and’Rock Festival odbyła się w dniach 29–31 lipca 2021 r. Po 16 latach Festiwal zmienił swoje miejsce – w tym roku było to lotnisko 
Makowice-Płoty. Zaproszonych artystów można było posłuchać na dwóch scenach: Dużej Scenie oraz w Namiocie Akademii Sztuk 
Przepięknych. 27. Pol’and’Rock Festival przybrał wersję hybrydową – to połączenie festiwalu rozgrywającego się na żywo z transmisją 
internetową.

(3) MUZYKA
Na każdej edycji festiwalu występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata. Od kilkunastu lat fundacja organizuje przesłuchanie chętnych 
zespołów, które chcą zaprezentować się przed ogromną publicznością. (...)
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(4) SPOTKANIA
Bardzo ważnym elementem festiwalu jest Akademia Sztuk Przepięknych. Tam właśnie spotykają się autorytety, dziennikarze, ludzie telewizji i 
wielkiego świata, i rozmawiają z festiwalowiczami. O czym? O wierze, prawdzie, marzeniach, przygodach i arcyciekawych drobnostkach. Każdy 
rok, każde kolejne spotkanie to coraz większa publiczność i zainteresowanie. Nasze namioty ASP są w stanie pomieścić kilka tysięcy ludzi i nie 
zdarza się, żeby były puste.

(5) PIENIĄDZE
Pieniądze, dzięki którym organizowany jest festiwal, pozyskiwane są dzięki sponsorom i środkom uzyskanym w ciągu całego roku. Oznacza to, 
że środki zbierane w ramach styczniowej kwesty są w całości przeznaczane na realizację tematu Finału, czyli zakup sprzętu medycznego.

(6) BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata oparte jest o Pokojowy Patrol, czyli grupę wolontariuszy, profesjonalną ochronę (Niebieski 
Patrol) oraz policję, która zajmuje się przypadkami łamania prawa. Nasz festiwal to najbezpieczniejsza impreza masowa w Polsce. Masa 
różnych ludzi spotyka się ze sobą, mieszka w jednym miejscu, razem się bawi. Co roku policja potwierdza, że przy tak ogromnej publiczności 
fenomenem jest tak niewielka ilość zgłoszeń dotyczących agresji.

(7) JUREK
Jurek – dyrygent Orkiestry i postać, która prowadzi, ogarnia cały festiwal. To on rozmawia z ludźmi ze sceny, splata wszystkie koncerty w jedną 
opowieść, a ostatniego dnia nie jest już w stanie powiedzieć żadnego słowa. Nie ze względu na brak lotnej myśli, ale ze względu na gardło, które 
za każdym razem odmawia mu posłuszeństwa. I wszyscy gorąco na to liczą. Bo to właśnie słowa Jurka – prócz koncertów – sprawiają, że 
festiwal ma swój niepowtarzalny klimat.

29.05.2015 w Los Angeles w ramach corocznego plebiscytu International Music Industry Awards Przystanek Woodstock i Jurek Owsiak, 
„dyrygent" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostali nagrodzeni w kategorii najlepszy promotor.

https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu [dostęp online 23.04.2022]
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Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.
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O jakich styczniowych działaniach jest mowa w akapicie 1?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Jak festiwal funkcjonował w czasie pandemii? 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Jak młodzi muzycy mogą wziąć udział w festiwalu?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Co poza koncertami jest organizowane podczas festiwalu? 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Z jakich funduszy finansowany jest festiwal?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Jak zorganizowana jest ochrona festiwalu?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Z jakim problemami zdrowotnymi wiąże się dla Jurka Owsiaka występowanie na festiwalu?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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Materiały do nauki o Polsce „Wolontariat” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Ogólnopolska Sieć Wolontariatu
http://wolontariat.org.pl/

Centrum Edukacji Międzykulturowych Horyzonty
ul. Feliksa Nowowiejskiego 15, Poznań
https://cimhoryzonty.org/

Stowarzyszenie „Jeden Świat”
ul. Sienkiewicza 7/Reja 1, Poznań
http://jedenswiat.org.pl/
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