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Od podwórkowej akcji
do zarządzania rozwojem lokalnym
O tym, po co nam aktywne społeczności, co wynika
z bliskiej obserwacji lokalnych inicjatyw i w jaki sposób
warto wspierać kapitał społeczny – mówią Bohdan
Skrzypczak, Paweł Jordan i Ewa Chromniak
w rozmowie z Moniką Makowiecką.
monika makowiecka: Aktywne społeczności. Zmiana społeczna.
Katalog praktyk – pod tym tytułem zostały wydane cztery tomy
publikacji traktujących o działaniach w społecznościach lokalnych.
Co spowodowało, że idea aktywnej społeczności znalazła się
w nurcie organizowania społeczności lokalnej i została zilustrowana w katalogach wydanych w projekcie „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej”?
paweł jordan: W projekcie funkcjonuje Laboratorium Innowacji
Społecznej, które wypracowywało Ramowy Model Organizowania
Społeczności Lokalnej. W ramach tego modelu prowadzimy metodyczną
ścieżkę organizowania społeczności lokalnej, która z założenia ma być
realizowana przez przygotowanych pracowników socjalnych oraz innych
specjalistów z doświadczeniem animacyjnym, np. w organizacjach
pozarządowych. Chcemy ją wspierać, jest to długofalowa, świadoma
interwencja pracy w społecznościach lokalnych, w szczególności trudnych,
wieloproblemowych. Wypracowując i śledząc wdrażanie modelu
organizowania społeczności lokalnej, wiemy, że oprócz intencjonalnej
pracy ze społecznością obecna jest spontaniczna praktyka środowiskowa,
która jest bardzo bogata. Inicjatorzy są różnorodni: organizacje
pozarządowe, lokalni liderzy, ośrodki kultury, nieformalne grupy
mieszkańców. I to właśnie ich pomysły i dorobek chcieliśmy uchwycić
w katalogu aktywnych społeczności, pokazać wielką różnorodność,
która układa się jednak w pewne wspólne wektory tworzące koncepcję
określaną przez nas jako „filary aktywnej społeczności”. Koncepcja
„aktywnej społeczności”, uzupełnia model profesjonalnej pracy
środowiskowej, czyli „organizowanie społeczności lokalnej”, o pomysły
wychodzące od innych aktorów, podmiotów pracujących w społeczności.
Przekracza ograniczenia perspektywy jednej branży zawodowej… Ten
dodatkowy bank pomysłów i ich inicjatorów stanowi ważne wzmocnienie
4
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rodzącej się profesji organizatorów społeczności lokalnej. A ona stopniowo
rośnie w siłę, powstało m.in. Ogólnopolskie Forum Organizatorów
Społeczności Lokalnych, zainicjowane przez uczestników projektu, które
zaprasza do współpracy także osoby spoza poza wąsko pojętego sektora
pomocy społecznej.
W jaki sposób powstała koncepcja aktywnej społeczności
i w jaki sposób powiązana jest ona z praktyką środowiskową?
bohdan skrzypczak: Zastosowana przez nas metoda miała charakter
angażujący. Zaprosiliśmy do współpracy praktyków o znacznym
doświadczeniu w działaniach aktywizujących, którzy przyjęli rolę
animatorów regionalnych. Dzięki temu w każdym województwie znalazła
się osoba znająca się na animacji społecznej i mająca dużą wiedzę
o regionalnych inicjatywach. Posiadając animatorów regionalnych
we wszystkich województwach, staraliśmy się rozpoznać różnorodne
pomysły i inicjatywy lokalne, następnie scalić ze sobą, konfrontować.
Przyjęło to charakter ogólnopolskiego i długofalowego badania praktyki
środowiskowej. Badanie było nietypowe, bo podstawowym narzędziem
badawczym były reportaże. Animatorzy byli aktywnymi poszukiwaczami,
badaczami aktywnych praktyk środowiskowych, a swoje spostrzeżenia
opisywali w formie reportaży terenowych. Po każdej kolejnej serii
„lokalnych odkryć” spotykaliśmy się w gronie animatorów regionalnych,
by szukać pewnych prawidłowości, rzeczy, które są wspólne, jakichś
tendencji. Z dialogu animatorów stopniowo wyłaniały się założenia, czy
inaczej mówiąc, standard aktywnych społeczności, struktura idealnej
praktyki środowiskowej. Praktyka modelowa nie ma być narzuconym
schematem, lecz pewną inspiracją, wzorem, który pozwala na nowo
przyjrzeć się swojej praktyce. Ten idealny wzór pozwala zrozumieć,
w jakim miejscu znajduje się lokalna społeczność, w których elementach
jest bardziej aktywna, a w których mniej, nad czym należałoby pracować.
Tak więc „aktywna społeczność” to jest koncepcja, która stopniowo
przez kilka lat wyłaniała się z reportersko-badawczego rozpoznania,
prowadzonego w bardzo różnych społecznościach lokalnych dosłownie
na terenie całego kraju. Jest więc wyprowadzona wprost z doświadczenia
lokalnego, a następnie przetworzona w uwspólniony model przez
animatorów regionalnych.
pj: Animatorzy oprócz opisu danej praktyki dokładali swoją refleksję nad
tą praktyką, tworząc płaszczyznę dodatkowej refleksji wychodzącej z ich
5

Od podwórkowej akcji do zarządzania rozwojem lokalnym

Wstęp

obserwacji – a także interpretacji danej sytuacji. Oczywiście istotne było
to, żeby nie zaszkodzić prezentowanym opisem danej społeczności. Chodziło o pobudzenie do myślenia, zadania sobie pytania: czy społeczność
jest w rozwoju, co tworzy jej mocne strony, a co potrzebuje wsparcia.
Koncepcja aktywnych społeczności nie ma celu wyłącznie poznawczego,
nawet wręcz przeciwnie, ma być narzędziem praktycznej samooceny
dla ludzi, którzy podejmują działania środowiskowe, oraz ważną inspiracją dla profesjonalistów z sektora pomocy i integracji społecznej.

aktywnej społeczności to nie tylko akcentowanie jej ruchliwości
i mobilności. Jest to społeczność, która scala w sobie różne elementy,
w tym: odpowiedzialność za miejsce, w którym żyje, solidarność, która
łączy ludzi tam mieszkających. To jest społeczność, która współkreuje
wspólnotę samorządową i współzarządza nią, czyli jest współdecydentem
w różnych inicjatywach, polityce publicznej, która się dzieje na poziomie
lokalnym. Ważnym elementem jest traktowanie społeczności holistycznie,
komplementarnie. Mamy różnych aktorów tej społeczności: samorząd
lokalny, ramy prawne i przepisy i mamy społeczność obywatelską,
jako ogół ludzi tam mieszkających z mniejszymi częściami, np. osiedle,
wieś, ulica. Powstają różne grupy, organizacje pozarządowe, mamy
przedsiębiorców. I pytanie jest takie: czy ta społeczność rzeczywiście
rozwija się i podnosi jakość życia, ale wszystkim, nie tylko tym, którzy
są bardziej przedsiębiorczy i potrafią sobie radzić? Czy samorząd jest
przywódcą uczącym się? Czy rzeczywiście słucha ludzi i chce odpowiadać
na potrzeby? Czy jest w dialogu z ludźmi? I czy ludzie są aktywni, myślą
nie tylko o sobie i swojej rodzinie, ale również o otoczeniu? Wiele badań
w Polsce pokazuje, że świetnie troszczymy się o swoich bliskich, a bardzo
słabo potrafimy zadbać o pewną przestrzeń wspólną, o dobro wspólne.
W tym miejscu wyłania się aktywna społeczność, pewna koncepcja,
w której mamy zbiorowość zarządzaną partycypacyjnie z aktywnymi,
świadomymi aktorami, którzy współpracują ze sobą, są w jakiejś relacji,
są dobrze połączeni sieciami społecznymi, potrafią rozwiązywać różnego
typu problemy, uczyć się wspólnie, rozwijać postawy zaangażowania
i partycypacji. Jest to wyzwanie, pewna koncepcja, która zakłada,
że możemy dążyć do aktywnej społeczności.

mm: Pani Ewo, jako jedna z animatorek regionalnych poszukiwała
pani właśnie aktywnych społeczności, które później pani odwiedzała
i opisywała w katalogu aktywnych społeczności. Jakie są pani
refleksje z wizyt w tych miejscach?
ewa chromniak: Po trzech latach pracy w roli animatorki regionalnej
zauważyłam, że z każdym rokiem było łatwiej wyszukiwać aktywne
społeczności. Wynikało to zarówno z lepszego rozpoznania regionu,
jak i z coraz większej ilości prowadzonych działań w społecznościach.
Dotyczy to zarówno środowisk wiejskich, jak i miejskich. W Krakowie
nawet ukuto hasło: „Aktywizm miejski jest sexy”. Budowanie
społeczności, uczestnictwo w inicjatywach społecznych, obywatelskich
to dla wielu atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego. Panuje
moda na bycie aktywnym, dla wielu liderów, aktywistów wiejskich
i miejskich to nawet rodzaj uzależnienia, wynikającego z głębokiego
poczucia odpowiedzialności za to, co robią, oraz wielkiego marzenia,
jak rzeczywistość wokół nich powinna wyglądać, a mieszkańcy w niej
funkcjonować. Mam nadzieję, że przygotowywane przeze mnie opisy do
katalogów pomogły społecznościom, które zaprosiłam do współpracy.
Ich członkowie mogli mówić o sobie, promować swoje miejsce, budować
na tym swój kapitał. Mieszkańcy chętnie dzielili się doświadczeniami, byli
zadowoleni, że mogą o sobie opowiedzieć. Moja praca w społecznościach
miała też oddziaływanie edukacyjne, czasami zmuszała ludzi do refleksji
nad samymi sobą, czasami ułatwiała dostrzeżenie nowych ścieżek
rozwoju, mocnych i słabych stron społeczności. Zainspirowana ideą
„badania w działaniu” starałam się prowadzić rozpoznanie społeczności
w taki sposób, aby korzyści z tego miały obie strony, a rozmówcy
wychodzili ze spotkań z nową wiedzą o sobie i z nowymi pomysłami.
mm: Co się kryje pod nazwą koncepcja aktywnej społeczności?
pj: Z naszego punktu widzenia, wypracowanego wspólnie, koncepcja
6

mm: Jakie są podwaliny i na jakich wartościach była budowana
koncepcja aktywnej społeczności?
bs: Myślę, że możemy nawiązać do pewnych ogólnych idei, które wiążą
się z aktywną społecznością. Jak wiemy, człowiek jest istotą społeczną,
która wchodzi w różnorodne relacje społeczne. W koncepcji aktywnej
społeczności staramy się prześledzić i uchwycić, na ile społeczność,
zbiorowość żyjąca na pewnym określonym terytorium stymuluje rozwój
społeczny i jednostkowy. Na ile jest to właśnie taka przestrzeń, która
uwzględnia mechanizm rozwojowy oparty na uczestnictwie i relacjach.
Można powiedzieć, że to jest właśnie teza, którą postawił Arystoteles.
A my staramy się zobaczyć, jak idea „człowieka jako istoty społecznej”
funkcjonuje we współczesnej Polsce. Robimy to, przyglądając się zarówno
7
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metodom i sposobom działania, jak i wartościom, które za tym stoją.
Wydaje nam się, że skoncentrowaliśmy się na partycypacji społecznej
o dowolnych przejawach, ale mając z tyłu głowy pewne zamierzenie.
Zastanawialiśmy się także, na ile ta spontaniczna, a z drugiej strony jakoś
pobudzana przez lokalnych liderów praktyka środowiskowa może być
inspirująca albo pozytywnie i sensownie wykorzystana przez samorząd
lokalny. Wykorzystywana w realizowanych inicjatywach, które wiążą
się ze świadomym projektowaniem polityk publicznych przez samorząd,
czyli tworzeniem takich mechanizmów rozwiązywania problemów
społecznych, które wykorzystują potencjał ludzi, uczestnictwo obywateli.
Ale wykorzystują potencjał i mechanizmy, które już są, nie narzucają
pewnych rozwiązań, ale raczej starają się wykorzystać wszystko, co już
intencjonalnie pojawiło się w naszych lokalnych miejscach. Tak więc
zmierzamy do stymulowania podmiotowej relacji samorząd–mieszkańcy
opartej na partnerstwie i partycypacji. Nasze katalogi aktywnych
społeczności to bogactwo konkretnych przykładów, jak to robić, jak
można uczestniczyć, partycypować społecznie. Zarówno w kulturze, jak
i w sprawach socjalnych, realizując swoje hobby, zawsze jednak w oparciu
o mechanizm pozytywnej zbiorowej kooperacji, współdziałania, które ma
społecznościowy, wspólnotowy mechanizm. Nie działam pojedynczo jako
ja obywatel, ale jako jako my, czyli grupa ludzi, których coś połączyło.
Z poznanych i opisanych praktyk ujawnił się jakiś wspólny rys, który
spróbowaliśmy dookreślić na poziomie pewnych kluczowych wartości.
Jako fundamentalne wskazujemy: godność człowieka, szacunek do innych,
równość szans, sprawiedliwość społeczną. Jest to pewna pula wartości,
na których zbudowane są aktywności. Różne ciekawe sposoby działań nie
mogą im zaprzeczać ani ich niszczyć.

coś, na czym można budować. Tymi filarami budującymi na miejscu
jest w naszym ujęciu tożsamość, pewien charakter społeczności, który
stopniowo się wyłania dzięki aktywności, dalej wspólne działanie,
zaangażowanie się i współpraca. Równie ważny jest kontakt, sposób
informowania pomiędzy różnymi środowiskami i głos. Zabranie
głosu powoduje często stanie się widocznym. Społeczność ma szansę
być zauważona, a jak jest zauważona, to może zabrać głos – może
uwierzyć w siebie. Z bogactwa różnorodnych działań wyłaniają się
pule pewnych wartości, które zostały następnie omówione przez
animatorów regionalnych. W ten sposób wyłoniono kluczowe wątki –
nazwane przez nas filarami aktywnej społeczności. Zebraliśmy w ten
społecznościowy sposób wiedzę na temat tego, jak dzisiaj wygląda
uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym, czy szerzej – publicznym.
Bardzo ważną kategorią jest to, jak te sfery się łączą ze społecznym
rozwiązywaniem różnych problemów: materialnych, zdrowotnych,
obecnością w przestrzeni publicznej, w której prywatne rzeczy stają się
sprawą publiczną i muszę umieć je wynegocjować, muszę je pogodzić
z potrzebami innych osób, ograniczoną pulą zasobów, a to wszystko
jest oparte na potencjale ludzi. Czyli jak współpraca, wspólne działanie,
wspólne wartości ludzi mogą dać większą energię do tego, żeby
rozwiązywać nowe problemy, tworzyć równe szanse dla ludzi. To jest
właśnie przestrzeń, w której poruszaliśmy się w praktyce.

mm: W katalogach zostały opisane liczne interesujące formy
inicjatyw. Czy jednak szukając atrakcyjnej formuły działania,
nie zapominamy o wartościach fundamentalnych dla rozwoju
aktywnych społeczności?
bs: Staraliśmy się stworzyć okazję do refleksji, jak te fundamenty
związane z kluczowymi wartościami mogą się przejawiać w takim
konkretnym działaniu. Pojawiły nam się konkretne, praktyczne filary,
które staraliśmy się zobaczyć poprzez pryzmat miejsca, czy też jakiejś
przestrzeni, w której ta społeczność jest. Miejsce ma wymiar terytorialny,
ale też emocjonalny, ma wymiar pamięci, ma wymiar psychospołecznych
więzi, które cementują miejsce jako coś ważnego dla danej grupy osób,
8

mm: To już czwarty tom katalogu praktyk aktywnych społeczności,
w którym zebrane są przykłady praktycznych działań prowadzonych w społecznościach. Czytelnik może zapoznać się z pozytywnymi
ich aspektami, ale działaniom tym pewnie towarzyszyły również
trudności. Jakie z waszej perspektywy trudności mogą wystąpić
w procesie budowania aktywnej społeczności?
pj: Rzeczywiście są trudności i chyba największą trudnością jest ta
ogólnopolska, wynikająca z niskiego poziomu kapitału i gotowości do
współpracy z innymi. Zaangażowanie się w swoją rodzinę, w budowanie
silnych więzi powoduje trudności w myśleniu o pewnej wspólnocie,
o relacjach z innymi, funkcjonowaniu w tej wspólnocie – i to jest chyba
największa trudność. O ile pierwsza była na poziomie międzyludzkim,
o tyle druga, jak bym to określił, tkwi w przestrzeni między prywatną
a publiczną. W zasadzie od dwudziestu lat mamy wspólnoty samorządowe i nagle pojawia się bardzo silna trudność i wyodrębnienie się
władzy samorządowej i administracji oraz ludzi, czyli wspólnoty
9
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obywatelskiej. Można powiedzieć, że przecież władza samorządowa czy
administracja to są ludzie, najczęściej z tej społeczności, ludzie, którzy są
zatrudnieni w tej administracji samorządowej, a nagle wchłonięci w ten
byt administracyjno-formalny stają się wyobcowani z tej społeczności.
Są pewnego rodzaju ogniwem, które mówi: „To my tu zarządzimy tą
społecznością, ale nie musimy już jej słuchać, bo zostaliśmy wybrani
w oficjalnych wyborach”. To jest olbrzymi problem. Czyli mamy często
taką formalną odgórną strukturę samorządową, która, wybierana raz na
cztery lata, już często nie tworzy dialogu. Mamy ludzi, nieformalne grupy,
organizacje pozarządowe, które często nie wierzą, że mają jakiś wpływ na
zmianę sytuacji, i to jest olbrzymia trudność. Poza tym często problemem
jest osamotnienie liderów czy animatorów i nieumiejętność włączania
w inicjowane przez nich działania mieszkańców.

rzeczy dla nas bardzo trudne, a w działaniach służących wzmacnianiu
aktywnych społeczności wręcz kluczowe. Gdy dodamy jeszcze do tego
codzienny pęd, w którym żyjemy, pogoń za pracą, chroniczny brak
czasu, to często trudno jest uniknąć takiej sytuacji, że społecznie się
angażują tylko ci najbardziej przekonani, wrażliwi społecznie, ci – jak
się kiedyś mówiło – z żyłką społecznikowską. Na dłuższą metę takie
okoliczności mogą spowodować osamotnienie liderów, a w konsekwencji
ich wypalenie. To są realne zagrożenia, choć nowe tendencje i marketing
inicjatyw społecznych (w tym publikacje takie jak nasza) coraz skuteczniej
zmieniają tę sytuację. Co nie zmienia faktu, że należy inwestować
w kompetencje społeczne nas wszystkich, nie tylko liderów
i animatorów, wśród których często są „naturszczycy”, którzy, działając
intuicyjnie, całkiem nieźle dają sobie radę. Mówiąc o konieczności
inwestycji w kompetencje społeczne, w rozwój aktywności i poczucia
współodpowiedzialności za swoje wspólnoty, widzę tu jeszcze
kolejną trudność, wcześniej już też wymienioną: świadomość władz
lokalnych. Samorządy dostrzegają namacalne problemy, najczęściej
te infrastrukturalne, znacznie gorzej wychodzi im z diagnozą potrzeb
społecznych, tych mniej widocznych, oczywistych, tych wymagających
większej świadomości procesów społecznych i zasad zrównoważonego
rozwoju. Gdy zapytamy o potrzeby przeciętnego Kowalskiego, to on czy
ona również wskaże te najbardziej oczywiste: dziurawe drogi, koślawe
chodniki itp. I tu jest pewien dylemat demokracji, dylemat władzy,
konieczność wyważenia między zaspokajaniem potrzeb bieżących
a inwestowaniem w potrzeby mniej oczywiste, ale w dłuższej
perspektywie przyspieszające rozwój społeczny. Dlatego tak ważnym
obszarem wspierającym aktywne społeczności jest edukacja, adresowana
do różnych środowisk i grup.

mm: Z czego wynikają trudności z zagospodarowaniem potencjału
lokalnej społeczności?
pj: Bywają liderzy, którzy często działają samodzielnie, słabo włączają
ludzi, nie wykorzystują potencjału społeczności, a później spotykają
się z wypaleniem. Trudność powoduje także małe wsparcie dla
inicjatyw społecznych, dominuje widzenie miejsca bardziej w kategorii
infrastrukturalnej, wspierane są takie działania jak: budowa drogi,
kanalizacji, chodnika. Jest to ten poziom, na którym samorząd się mocno
zatrzymuje. Cały czas pokutuje bardzo słabe myślenie o prawdziwej
polityce społecznej, która faktycznie kształtuje to miejsce w kategorii
jego rozwoju społeczno-gospodarczego, włącza ludzi i myśli o nich jako
o współtwórcach. Społeczność, która zmierza w kierunku aktywnej
społeczności, potrafi wykorzystywać różnorodne zasoby nawet w tych
społecznościach słabszych społecznie i chyba z naszego punktu widzenia
zwrócenie uwagi na grupy słabsze społecznie jest ważne. Powrócę tu do
pewnej powinności, ale i wartości, która jest istotna. Niektórzy ludzie
są po prostu słabsi, ale oni również stanowią część swoich społeczności.
Nie wystarczy, żeby ktoś przyszedł i zaoferował im jakąś usługę. Ważne,
żeby społeczność dostrzegała tych ludzi i ich problemy i starała się o nich
myśleć. Pomagała im włączyć się w istniejące sieci wzajemnego wsparcia.
ech: Zgadzam się. W swojej pracy często spotykam się z tymi bolączkami.
Umiejętności społeczne – komunikacji, słuchania się nawzajem, wspólnego
wypracowywania pomysłów w oparciu o dyskusję, a później współpracy
w zespole, dzielenia się odpowiedzialnością i sukcesami – to są wszystko
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mm: Pokazanie przykładów wspólnych działań aktywnych
społeczności to niejedyny cel publikacji, katalogi to też próba
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co z tego wynika, że dzięki
zrealizowanym wydarzeniom ludzie są aktywni.
bs: Tak, to sprawdzanie, na ile konkretne działania, które kończą się
wystawą, festiwalem, zrobieniem czegoś, rzeczywiście zmieniają coś
w życiu zaangażowanych ludzi, całych społeczności. A więc katalog
Aktywnych Społeczności to jest z jednej strony katalog dobrych
przykładów, ale z drugiej strony próba zobaczenia, że te różne aktywności
coś łączy, że tworzą jakąś swego rodzaju filozofię bycia mieszkańcem,
11
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bycia obywatelem, angażowania się w swoje sprawy, w sprawy publiczne.
Zaczęliśmy te rzeczy ze sobą zestawiać, nie był to łatwy proces, bo
z jednej strony wymagał pokazania, jak w trzech krokach zrobić fajną
rzecz, a z drugiej strony była perspektywa długiego dystansu: czy ta
opisana akcja podwórkowa coś zmienia. No bo tak, ludzie przyszli, coś
przeżyli, ale co tak naprawdę poczuli, co to w ich życiu zmieniło, czy to
dało nowe możliwości? Trzeba zastanowić się nad sensem tej aktywności,
bo w ostatnich latach dość mocno rozpowszechniła się filozofia
aktywizacji, mówiąca, że jest dobrze aktywizować, ale już nie bardzo
wiemy, dlaczego jest dobrze, co z tego rzeczywiście wynika. Czy to
rzeczywiście dzięki temu, że zabieramy głos, mamy wpływ na swoje życie
i życie swojej społeczności, a może wcale nie? Może głośno krzyczymy
w mikrofon i media o tym napiszą, ale tak naprawdę nasza społeczność
się nie zmienia? Dyskusję na ten temat zaczęliśmy, ale jej większa część
jeszcze przed nami. Nie chodzi tylko o katalog dobrych praktyk, ale
przede wszystkim o refleksję, czemu służą prezentowane w nim działania.
I to jest bardzo ważne. Wracając do początku naszej dyskusji – staramy
się zobaczyć, czy świadomie, intencjonalnie, strategicznie uruchamiane
procesy społecznościowe (jak organizowanie społeczności lokalnej)
połączone ze spontanicznymi, pozwalają na wytworzenie strategicznej
energii, dającej nowy wymiar zmiany społecznej. Wydaje się nam,
że dopiero te dwa nurty, profesjonalna praca środowiskowa i spontaniczna
praktyka, razem mogą tworzyć taką dynamiczną przestrzeń rozwojową,
i chcieliśmy te dwie części opowiedzieć i spróbować połączyć, ale
zachowując autonomiczność. Organizowanie społeczności lokalnej nie
może zajmować całej przestrzeni, ale powinno widzieć, poruszać się, czy
też być w jakiejś relacji z aktywnościami spontanicznymi albo idącymi
z innych instytucji, mającymi źródło w innych działaniach
intencjonalnych.

refleksyjności i świadomości procesów społecznych, które zachodzą
między ludźmi. Aktywizowanie społeczności to rozpoczęty proces
odmrażania zmiany, który bardzo trudno realizować, bo wiąże się
z negacją zmiany. Często w wypowiedziach mieszkańców spotykamy
dylematy: po co to robić, przecież jest dobrze. Jest to moment frustrujący,
ale z trudnością tą społeczności muszą się zmierzyć. Czasami moje
komentarze kierowane do lokalnej społeczności były z metapoziomu,
ale interwencja miała charakter edukacyjny.

ech: Tak, praktyka pokazuje, że jesteśmy jeszcze przed etapem
świadomego zarządzania rozwojem społeczności lokalnych. Konieczne jest
wzmocnienie w społecznościach myślenia w perspektywie długofalowej –
dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć, jak chcemy zmienić tę
rzeczywistość i ludzi, którzy nas otaczają? Dopiero na podstawie tego
można będzie wprowadzić cykl pracy oparty na: planowaniu, działaniu
i ewaluacji, przy zachowaniu jednak naturalnej energii i spontaniczności,
którą charakteryzują inicjatywy oddolne. To połączenie nie jest łatwe,
ale możliwe, wymaga wzmocnienia (wśród liderów i animatorów)
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mm: W odwołaniu do opisanych doświadczeń, co może wesprzeć
rozwój aktywnych społeczności?
pj: Jak wynika z katalogów dobrych praktyk, mówimy o pewnych
elementach, które sprzyjają wykorzystywaniu energii ludzi. Myślę,
że zawsze musi być jakiś lider czy grupa liderów, to jest ważne, bez tego
nie ma inicjatyw. To może być lider, który bardziej ciągnie za sobą ludzi,
może to być lider, który bardziej idzie w kierunku animacyjnym, wspiera
ludzi w ich rozwoju… różnie. Ale zawsze w każdej inicjatywie jest ktoś,
kto ją rozpoczyna, pobudza, rozwija. Dużo zależy od mądrości liderów,
od ich umiejętności włączania ludzi i wspierania. Na przykład w jednej
wsi zaczyna sołtyska, pracuje z ludźmi, a w innej wsi nie pracuje i tam
się nic nie dzieje, nie ma żadnej aktywności. Druga sprawa to czy jest
systemowe wsparcie na poziomie lokalnym. Weszły fundusze sołeckie,
które mają szansę wzmacniać aktywną społeczność. Ważny jest moment,
w którym można wykorzystywać różnego typu przestrzenie publiczne,
czyli instytucje publiczne, do różnej aktywności społecznej. Pytanie:
można czy nie można? Jeśli można, to jest to bardzo wzmacniające,
ponieważ społeczność musi mieć jakieś swoje miejsce społeczne, na
którym może się oprzeć, w którym może się spotkać, które jest jej, daje
szansę na zaplanowanie jakichś działań, ich realizację. Ważna jest również
zupełnie nieodkryta edukacja środowiskowa, podnosząca kompetencje
ludzi do wspólnego działania, ucząca planowania wspólnych działań,
współpracy, budowania zespołu, wywierania wpływu itd.
ech: Innym z pomysłów jest inicjatywa lokalna dająca możliwość
współpracy samorządu z nieformalnymi grupami mieszkańców, aby mogli
brać sprawy w swoje ręce. Inicjatywa lokalna jest w praktyce najwyższym
szczeblem partycypacji społecznej: daje mieszkańcom możliwość
zdefiniowania potrzeb, samodzielnego określenia sposobu ich zaspokojenia
przy założeniu, że sami mieszkańcy biorą czynny udział w tych działaniach,
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oraz następnie możliwość zrealizowania tych pomysłów we współpracy
partnerskiej z samorządem. To jest świetne narzędzie do tego, aby
z pożytkiem wykorzystywać energię mieszkańców, dawać im motywację
i realne możliwości samodzielnego rozwiązywania tych problemów, które
są w zasięgu ich wpływu. Samorząd, finansując inicjatywy, nawiązuje
współpracę z mieszkańcami i odpowiada na zgłaszane przez nich potrzeby.
Jest to nie tylko sposób na skuteczne rozwiązywanie lokalnych problemów,
dawanie mieszkańcom poczucia sprawstwa, pokazywanie, że dzięki
podjęciu aktywności mogą zrobić coś realnego dla siebie i swojej
społeczności, ale również narzędzie bardziej efektywnego i racjonalnego
wydatkowania środków publicznych! Przecież do środków publicznych
zainwestowanych w inicjatywy lokalne należy doliczyć realny wkład
rzeczowy, finansowy i pracy społecznej mieszkańców.

społecznego w naszym kraju, kończąc to apelem do szkół, by coś
zrobiły w tym zakresie. Tymczasem moim zdaniem prawdziwą szkołą
kapitału społecznego są lokalne działania opisane w katalogach, a nie
formalne struktury oświatowe. I tak na nie należałoby popatrzeć, jako na
strategiczny sposób edukacji konstruowany społecznie, który jednocześnie
zmienia to społeczeństwo. W ten sposób pozyskiwana wiedza zmienia,
inaczej sytuuje człowieka, staje się on osobą kontrolującą swoje życie,
ma na nie wpływ, ma władzę nie w sensie politycznym, ale władzę nad
sobą, kształtuje godność, daje poczucie spełnienia. Wydaje się, że pozornie
błahe, lekkie inicjatywy, które często widzimy jako zabawę, mają moc
naprawdę bardzo dużą i zmieniają ludzi z biernych konsumentów
w aktywnych obywateli. Wtedy wchodzimy już na inny poziom znaczenia
tego typu działań, bo okazuje się, że to może być prawdziwy fundament
demokracji, która – jak wiemy – przeżywa dziś głęboki kryzys. Mówimy
o wielorakiej fasadowości współczesnej demokracji, próbujemy ją ożywić
poprzez kampanie propagujące uczestnictwo w wyborach, ale być może
o wiele ważniejszym elementem i o wiele głębiej sytuowanym jest właśnie
włączenie w budowanie empowermentu, pewnej siły i podmiotowości
różnych grup ludzi. Każdy w pojedynkę siły ma mało, ale okazuje się,
że razem wiedzą więcej, mogą więcej i stają się prawdziwymi aktorami
na scenie demokratycznej.

mm: Kluczowymi elementami wspierającymi aktywne społeczności
są społeczne miejsce, liderzy i inspiracja. Gdzie poszukiwać tej
inspiracji?
pj: Wydaje się, że szalenie ważna jest sytuacja, kiedy ludzie wyjeżdżają
po naukę, czyli nie siedzą w jednym miejscu i nie mówią: ja wiem
najlepiej i teraz będę robił tak, a nie inaczej. Uczą się, sprowadzają
kogoś, żeby się zainspirować, rozwijają się indywidualnie, grupowo,
patrzą, jak robią to inni. To jest niezwykle motywujące i otwiera postawę
typu: mogę się rozwijać, mogę czerpać z innych doświadczeń, sam
mam coś do zaproponowania, mogę innym pokazać. To bardzo wspiera
postawę rozwojową. Niezwykłe jest to, że ja chcę się uczyć, że ja i inni
ludzie jesteśmy w jakimś procesie uczenia się w powiązaniu z procesem
twórczym, wykazujemy się jakąś aktywnością twórczą, rozwijamy się
w kontakcie z kulturą i innymi ludźmi. Aktywne społeczności buduje
pewna tradycja pozytywnych działań, które się zaplatają, w których jedne
działania wynikają z drugich. Powstaje sieć ludzi, która rzeczywiście
tworzy różnego typu działania społecznościowe, włącza innych do siebie.
To cechuje się pewną długofalowością, nie ma skoków, zrywów, nie jest
tak, że coś nagle ożywa i zaraz upada.
bs: Ja zwróciłbym uwagę na dwa elementy. Pierwszy to dostrzeżenie
w tych aktywnościach wielkiej wartości edukacyjnej. Oto mamy do
czynienia z nową szkołą, szkołą życia społecznego. Pewnych kompetencji
społecznych nie da się inaczej nabyć jak tylko we wspólnym działaniu.
Często w Polsce mówimy czy wręcz narzekamy na niski poziom kapitału
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mm: Pani Ewo, w jakim stopniu odwiedzane przez panią
społeczności są osadzone na praktycznych filarach modelu aktywnej
społeczności?
ech: Model aktywnej społeczności to jednak model idealny, a przez to
w pewnym sensie niedościgniony. W praktyce rzadko spotykałam się ze
społecznościami, które funkcjonują w zgodzie z modelem, tj. skutecznie
budują wszystkie cztery filary modelu. Zwykle jest tak, że któryś z filarów
jest szczególnie rozwijany, a inne elementy w społecznościach giną.
Z moich doświadczeń wynika, że częściej można dostrzec symptomy
filarów: tożsamości miejsca, zaangażowania i współpracy między ludźmi
(choć często ta współpraca nie należy do łatwych, ale społeczności
znacznie częściej już dostrzegają, że jest niezbędnie konieczna),
a rzadziej widać filary głosu i partnerstwa instytucjonalnego. Te dwa
słabsze filary to jest właśnie to zderzenie sfery prywatnej z publiczną,
o którym wcześniej była mowa. A przecież chodzi o to, aby te dwa światy:
środowisko samorządowe i społeczność aktywnych ludzi, obywateli,
działaczy, mieszkańców, zaczęły się nawzajem słuchać
15
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i ze sobą współpracować na bazie relacji partnerskich. Współpracy,
w tym międzysektorowej, w środowiskach jest sporo, ale faktycznego
partnerstwa jeszcze niewiele. Kolejny krok w rozwoju społeczności to
refleksja nad zmianą w samych społecznościach, w tym strukturach
samorządowych, zarządzanie rozwojem społeczności. Potrzebne jest
całościowe widzenie, świadomość modelu, ideału, do którego zmierzamy,
i korzyści, wartości dodanej, która z tego wynika.
mm: Jaką rolę w budowaniu aktywnych społeczności odgrywa
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej?
pj: Jako cal budujemy sieć ludzi, którzy powiązani
w omawianych wcześniej wartościach starają się wspierać lokalne
społeczności w rozumieniu podmiotowej relacji, wydobywaniu potencjału,
myślenia o samorządzie uczącym się i przywództwie uczącym się,
o poczuciu godności, wpływu. Dla nas ważne jest, żeby współpracować.
Bo o to chodzi w partnerskiej relacji z różnymi ludźmi w Polsce.
Pracujemy nad taką zmianą w kierunku aktywnej społeczności.

Maciej Bielawski

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych eswip

W55 – Fabryka Inicjatyw
Młodzieżowych
55, czyli Warszawska 55, to miejsce, na które młodzież w Elblągu czekała bardzo długo. To przestrzeń, w której aktywność młodzieży widoczna
jest w każdym zakamarku. Obojętnie, którego dnia wybierzesz się w odwiedziny, jedno jest pewne – nie zastaniesz pustego budynku, a wręcz przeciwnie – będziesz mieć problem z wyborem, do których drzwi zapukać…

W

Kombajn, Elbląg, Europa

Zaczęło się 10 lat temu. Wtedy grupa przyjaciół i znajomych postanowiła
założyć Stowarzyszenie Elbląg Europa. Jak mówią po latach: „Postanowiliśmy założyć nową organizację, ponieważ brakowało nam przestrzeni do
realizacji naszych pomysłów”. Od samego początku ideą stowarzyszenia
było wspieranie różnego rodzaju oddolnych inicjatyw. Nawet najdziwniejsze
pomysły, które miały służyć rozwojowi lub aktywizacji mieszkańców Elbląga i okolic, dostawały wsparcie. W ten sposób środki na działania otrzymała
grupa nieformalna związana z capoeirą czy pierwsza Młodzieżowa Rada
Miasta w Elblągu. Szybko okazało się, że w Elblągu jest wiele organizacji
młodzieżowych – formalnych i nieformalnych, które działają niezależnie
od siebie, często borykając się z podobnymi problemami. Tak narodziła
się idea Federacji Młodych Elbląga, czyli nieformalnej reprezentacji grup
młodzieżowych. Stowarzyszenie Elbląg Europa pomagało w organizacji
spotkań, przepływie informacji i realizacji pierwszych inicjatyw. Jedną
z nich były tak zwane korpusy obywatelskie, czyli pomysł na prowadzenie
lekcji obywatelskich w szkołach, podczas których członkowie młodzieżowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych opowiadali swoim
rówieśnikom, jak rozwijać własne zainteresowania oraz czym są organizacje pozarządowe i „trzeci sektor”. Kolejną inicjatywą był Kombajn – targi
organizacji młodzieżowych, gdzie jednego dnia, w jednym miejscu można
było spotkać liderów organizacji młodzieżowych i zobaczyć na żywo, czym
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się zajmują. Ten pomysł udowodnił, że jest wiele do zrobienia na rzecz
młodzieży, ale – co najistotniejsze – także wspólnie z młodzieżą.

Ważne są wartości i idee

Osoby związane ze stowarzyszeniem często podkreślają, jak ważne są dla
nich wzajemne relacje, często przyjacielskie, oraz wartości, którymi kierują
się w swoich działaniach. Mówią o sobie: „Jesteśmy grupą zapaleńców,
ludzi pozytywnie zakręconych, mających szeroki horyzont spojrzenia na
świat, a w szczególności na nasz lokalny, elbląski kawałek świata. Nasz
światopogląd nie zamknął się na telewizorze i „Świecie według Kiepskich”.
Lubimy robić coś dla innych i przy tym sami dobrze się bawić. Wprowadzamy nowe rozwiązania, poszerzamy horyzonty i otwieramy kolejne okna.
Uczymy pozytywnych, społecznych postaw, pokazujemy alternatywę i pozytywny aspekt aktywności obywatelskiej. Wskazujemy możliwości rozwoju
siebie przy okazji działania na rzecz innych, nabywania przydatnych w życiu umiejętności, realizacji swoich marzeń z korzyścią dla społeczeństwa”.

W poszukiwaniu przystani

Początkowo Stowarzyszenie Elbląg Europa było organizacją „na walizkach”.
Spotkania organizowano właściwie w każdym możliwym miejscu, a działania miały charakter pojedynczych akcji. Momentem przełomowym dla
organizacji był rok, w którym rozpoczęto prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych w Elblągu. Określono wówczas trzy obszary działalności:
wsparcie dla rozwoju trzeciego sektora, animacja i aktywizacja młodzieży
oraz działania na rzecz propagowania historii i kultury regionu, zwłaszcza
tematu lokalizacji na tych terenach wikińskiej osady Truso.
Wreszcie w 2011 roku organizacja otrzymała od samorządu lokalnego budynek na Wyspie Spichrzów, miejsce na miarę oczekiwań i pomysłowości członków stowarzyszenia. To był moment, który pozwolił im
rozwinąć skrzydła i realizować wszelkie inicjatywy. Działania kierowane
są do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania. Jednak
to młodzież stanowi grupę, która najczęściej korzysta z oferty organizacji.
Jeżeli ktoś ma pomysł, ale nie wie, jak go zrealizować, to właśnie Elbląg
Europa jest miejscem, w którym znajdzie wsparcie.
– Już w trakcie realizacji pierwszych inicjatyw pojawił się pomysł
stworzenia Fabryki Inicjatyw Młodzieżowych, miejsca, gdzie młodzi dla
młodych, pod opieką animatorów, mogą sami realizować swoje pomysły
lub rozwijać swoje zainteresowania – mówi Paweł Kulasiewicz, prezes stowarzyszenia. – Wówczas brakowało w Elblągu niezależnego, prowadzonego
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przez młodych miejsca spotkań. Dziś takie miejsce istnieje. Nazwaliśmy je
W55 od ulicy Warszawskiej 55, bo pod tym adresem znajduje się nasza siedziba. Wystarczy jeden wieczór spędzony w budynku stowarzyszenia, żeby
przekonać się, czym jest W55. W jednym z pomieszczeń grupa młodzieży
przygotowuje się do kolędowania, w kolejnym trwają warsztaty decoupage,
jeszcze w innym odbywa się próba zespołu muzycznego.
Każdego dnia młodzież odwiedzającą W55 czeka inny zestaw atrakcji. Jednak przestrzeń, którą tworzy Elbląg Europa, to nie tylko udostępniane pomieszczenia i sprzęty, ale też osobowość prawna, z której młodzież
może skorzystać, starając się o zdobycie środków.

Siła tkwi w różnorodności

Stowarzyszenie Elbląg Europa niejedno ma imię. Prowadzi działania
w różnych obszarach. Od kilku lat obsługuje Centrum Organizacji Pozarządowych, świadcząc usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne na rzecz
trzeciego sektora w Elblągu. Kieruje Punktem Eurodesk, dostarczającym
informacji na temat działalności młodzieżowej w skali europejskiej, a także promuje wolontariat studencki i europejski oraz pełni w nim funkcję
pośrednika. Stowarzyszenie ma również duże doświadczenie w działaniach
kulturalnych, zwłaszcza muzycznych. Od kilku lat organizuje festiwal muzyki alternatywnej – Elbląg Rocks Europa, który od 2013 roku ma być
uzupełniony koncertami hip-hopowymi i reggae. Dodatkowo od wielu lat
stowarzyszenie wspiera grupę Truso – wikingów, którzy zajmują się odtwórstwem historycznym i zabiegają o odbudowę średniowiecznej osady
Truso.
– Osada ma żyć mieszkańcami i turystami – mówi Wojciech Ławrynowicz, członek stowarzyszenia. – Chcemy odtworzyć codzienny rytm
życia w tamtych czasach i przywrócić niepowtarzalny klimat, oddziałujący
na emocje turystów. Pracujący rzemieślnicy mieliby wytwarzać przedmioty
niezbędne ludziom epoki, a nie gadżety dla turystów. Kucharka ma gotować dla siebie i innych wikingów to, czym posilano się w tamtych czasach;
szewc ma robić buty, w których będziemy chodzili. Turysta ma dosłownie
poczuć zapach średniowiecza.

atomy – pionierzy wśród młodzieży

Stowarzyszenie Elbląg Europa było inicjatorem powołania Sieci atomy. To
w stowarzyszeniu wykluł się pomysł na przeniesienie doświadczeń lokalnych
na grunt regionalny. atomy to sieć ponad 30 organizacji młodzieżowych
i grup nieformalnych z regionu Warmii i Mazur, działająca dla rozwoju jej
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członków, kreowania i wspierania działań na rzecz młodzieży i jej uczestnictwa w życiu publicznym. Od 1 kwietnia 2011 roku sieć integruje organizacje młodzieżowe oraz kreuje politykę młodzieżową w województwie.
Członkowie Sieci atomy spotykają się regularnie na zlotach, zdobywając
nowe umiejętności w Szkole Coachów oraz Szkole Liderów i Animatorów.
Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych przez sieć w ciągu dwóch
lat jest opracowanie dokumentu Kierunki polityki młodzieżowej w województwie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sieć stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy, umiejętności, zasobów i doświadczeń. Organizacje członkowskie sieci zrealizowały
już kilkadziesiąt różnego rodzaju inicjatyw: rajd rowerowy zorganizowany
w Zalewie, Festiwal Gier w Ełku czy Europejski Tydzień Młodzieży w Elblągu. Młodzi decydowali również o formach podejmowanych przez siebie inicjatyw, były więc happeningi (Strajk Młodych w Elblągu), warsztaty
(warsztaty fotograficzne w Elblągu), akcje (akcja pisania listów – Amnesty
International w Morągu), kampanie (kampania na rzecz ośrodka Monar-Markot w Ełku – Zwykłe rzeczy od niezwykłych ludzi), czy wreszcie zloty
Sieci atomy – najmilej wspominane przez młodzież.
Ważnym elementem w procesie podejmowania inicjatyw była
współpraca z przedstawicielami administracji publicznej – urzędami, szkołami, bibliotekami czy ośrodkami kultury. Bez wsparcia takich instytucji
realizacja przedsięwzięć byłaby trudniejsza, chociażby ze względu na brak
przestrzeni do działania czy odpowiednich sprzętów. Inicjatywy młodzieżowe Sieci atomy pokazują, że młodzież chce działać i działa. Młodzi sami
podejmują przedsięwzięcia, które wydają się im ciekawe. Przy odpowiednim
wsparciu i współpracy można wykorzystać kreatywność i potencjał młodych
na rzecz ich własnego rozwoju, przy równoczesnym rozwoju społeczności
lokalnych. Stowarzyszenie Elbląg Europa udowadnia, że to możliwe.
Kontakt:

Stowarzyszenie Elbląg Europa
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel.: 55 643 43 12

e-mail: biuro@elblageuropa.pl
www.elblageuropa.pl
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Okiem animatora regionalnego cal
Stowarzyszenie Elbląg Europa to grupa przyjaciół, pozytywnie
zakręconych, cechujących się kreatywnością i aktywnością,
podejmujących liczne inicjatywy na rzecz młodzieży. Spotkali się
i zdecydowali wspólnie podjąć wyzwanie, którego celem było
stworzenie atrakcyjnej i wszechstronnej oferty rozwoju dla
młodzieży. Początkowo traktowali to jako przygodę, pomysł na
rozwój własnych pasji i zainteresowań. Z czasem stało się to jednak
ich pomysłem na życie.
Początki nie były łatwe, napotykali na swojej drodze różne
przeszkody, brakowało im zaplecza, zasobów, pewnych
umiejętności. Szli jednak do przodu, stawiając czoło nowym
wyzwaniom. Jednym z nich było podjęcie się prowadzenia
Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie musieli zmierzyć się
z potrzebami i oczekiwaniami nie tylko młodzieży, ale i innych grup
– choćby seniorów. To było ważne doświadczenie, także z uwagi
na potrzebę podjęcia i wzmocnienia współpracy z samorządem
lokalnym. Z czasem relacje stały się partnerskie. I wreszcie
przyszedł rok 2011, a wraz z nim upragniony budynek – przestrzeń
do realizacji wszelkich pomysłów. Warszawska 55 (W55),
bo o niej mowa, dała stowarzyszeniu swobodę działania i poszerzyła
horyzonty kolejnych pomysłów. To miejsce niewątpliwie w ciągu
ostatnich dwóch lat mocno zmieniło swoje oblicze. Dawny budynek,
który stanowił bazę hufca zhp, przekształcił się w młodzieżowe
centrum aktywności lokalnej. Tu młodzież jest architektem
przestrzeni i wspólnie ze stowarzyszeniem kreuje ofertę spotkań,
warsztatów, zajęć. Dziś już nikogo nie dziwi pojawiające się
kalendarium wydarzeń na kolejny tydzień, w którym znaleźć można
szkolenie z fundraisingu, planszówki, próby zespołów muzycznych,
kurs języka tureckiego czy warsztaty robienia baniek mydlanych.
Stowarzyszenie nie jest osamotnione w swoich działaniach.
Jest otwarte na współpracę z pojedynczymi osobami, grupami,
organizacjami oraz instytucjami. Stale współpracuje z grupą
kilkudziesięciu organizacji w regionie w ramach sieci, których
jest członkiem. Przez te wszystkie lata działalności stowarzyszenie
pozyskało kilku stałych partnerów, którzy są gotowi je wspierać.
Z pewnością jest jeszcze sporo pracy w zakresie relacji
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z administracją samorządową, chociaż i tak jest to organizacja, z którą
samorząd lokalny chętnie współpracuje. To przekłada się również na
aktywność stowarzyszenia w zabieraniu głosu w sprawach dotyczących
młodzieży. Ten głos stał się jeszcze silniejszy w momencie powołania
sieci organizacji młodzieżowych, która reprezentuje postulaty i opinie
kilkudziesięciu organizacji z całego województwa. Efektem tego jest
choćby opracowanie przedstawiające kierunki polityki młodzieżowej
w regionie, tworzone we współpracy z Samorządem Województwa.
Stowarzyszenie Elbląg Europa czeka teraz ważna próba. Musi ono
wzmocnić się wewnętrznie, usprawnić zarządzanie organizacją,
wyznaczyć priorytety. Jedno jest pewne – determinacji i kreatywności
na pewno mu nie zabraknie.

1

2
Maciej Bielawski

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych eswip

Warto mieć marzenia
ażde marzenie jest nam dane wraz z siłą potrzebną do jego spełnienia.
Musimy tylko odważyć się marzyć, odrzucić myślenie, że coś jest niemożliwe, nierealne, na pewno się nie uda. Przykładem tego są działania
podejmowanie od kilku lat przez grupę kobiet z Lidzbarka Warmińskiego
i okolic, które animują inne mieszkanki do aktywności i spełniania swoich
marzeń o tańcu, śpiewie, wędrowaniu, obcowaniu ze sztuką, pomaganiu
sobie i innym.

K

Kobiety z marzeniami

Lidzbark Warmiński to miasteczko liczące blisko 17 tys. mieszkańców, leżące na Warmii, z bogatą przeszłością historyczną. To tutaj w 2008 roku
grupa 16 mieszkanek postanowiła wspólnie spełniać swoje marzenia. Żeby
to realizować, założyły Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”. Postanowiły
swoim przykładem przekonać innych, że warto mieć marzenia, a co więcej,
że wspólnymi siłami można wiele z nich spełniać. Swoje działania ukierunkowały na aktywizację i integrowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza
środowiska kobiet oraz dzieci i młodzieży, w oparciu o działania edukacyjne, kulturalne, wolontariat oraz aktywne i radosne sposoby spędzania
czasu wolnego.

Marzenia w ruchu

Marzenia i pomysły były tak różnorodne, że nie sposób wymienić wszystkich działań, które je realizują. Jednym z przykładów są rajdy piesze organizowane regularnie od 2009 roku. Kilkadziesiąt kobiet przemierza malownicze ścieżki warmińskiej krainy, z tematem aktualnej pory roku w tle. Choć
niektóre odcinki trasy są trudne i wymagają nie lada kondycji, to wspaniałe
widoki i miłe towarzystwo wynagradzają wszelkie niedogodności. Najbardziej wytrwałe uczestniczki, które ukończą wszystkie rajdy w danym roku,
otrzymują tytuł Wytrwałej Piechurki.
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A kto zamiast pieszych wędrówek woli coś bardziej dynamicznego
i zmysłowego, może wybrać taniec. Na warsztatach cyklicznych dla dzieci, kobiet i par najczęściej królują gorące rytmy latynoamerykańskie oraz
rytmy afro-kubańskie. Do tego dochodzą letnie zajęcia taneczne „Wyginaj
śmiało ciało”. Jak podkreślają organizatorki, warsztaty te cieszą się dużym
zainteresowaniem, a taniec to świetny relaks i najlepsza forma poprawy
kondycji i samopoczucia.

Artyści są wśród nas

Wiele uczestniczek warsztatów organizowanych przez stowarzyszenie to
osoby uzdolnione plastycznie. Obok doświadczonych artystek, wystawiających już niejednokrotnie swoje prace, pojawiają się panie, które tworzą
w domowym zaciszu, dla relaksu, z wewnętrznej potrzeby, nie prezentując
swoich prac nikomu poza najbliższymi osobami. Organizowane cyklicznie
wystawy są okazją, by przedstawić te dzieła szerszej publiczności, pozwalają
mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego poznać lokalnych artystów oraz porozmawiać o inspiracjach, procesie tworzenia, wyrazie artystycznym.
Teatr Jak Marzenie jest integralną częścią stowarzyszenia. Aktorki
teatru przygotowują dwie premiery rocznie: jedną dla publiczności dorosłej, drugą dla całych rodzin. Do obejrzenia spektakli zapraszają nie tylko
publiczność lidzbarską, ale wyjeżdżają na gościnne występy do okolicznych miejscowości: Rogóża, Babiaka, a nawet Olsztyna, Bartoszyc, Górowa
Iławeckiego.

Radość śpiewania

„Idź tam, gdzie słychać śpiew – nasze starania na rzecz rozśpiewania” to
kolejna inicjatywa. Pomysł na nią powstał z potrzeby podtrzymywania historycznego zwyczaju wspólnych śpiewów, spotkań przy dźwiękach muzyki
i utrzymania w pamięci ludności dawnych pieśni. Nie chodziło więc o naukę
zawodowego śpiewu, ale o samo czerpanie z tego radości i poczucia jedności. Jak podkreślają inicjatorki, „to akcja długoterminowa, skierowana do
osób w różnym wieku, kultywująca tradycję wspólnego śpiewania, której
głównym celem jest radość śpiewania i możliwość dzielenia się pozytywnymi emocjami”. Pomysł szybko zamieniono w działanie. Na początek powstały śpiewniki i podkłady muzyczne. Pierwsze próby i wspólne śpiewy zaczęły
towarzyszyć kolejnych rajdom pieszym oraz spektaklom teatralnym. Towarzyszyły temu radość i entuzjazm, więc postanowiono zrobić kolejny krok –
zorganizować koncerty. Na pierwszym, długo wyczekiwanym występie,
w czerwcu 2012 roku, wykonano tradycyjne pieśni dziecięce. Cały koncert
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zatytułowany był „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Odbył się on dwukrotnie
i był niewątpliwą atrakcją dla ponad 500 gości, głównie dzieci z rodzicami,
którzy z niekrytą radością i entuzjazmem żywo włączali się do wspólnego
śpiewania popularnych utworów. Potem odbyły się kolejne koncerty: „Kolędujmy, póki czas” oraz Koncert Noworoczny.

Są nagradzane i nagradzają

Wielość działań stowarzyszenia i jego aktywność zostały kilkakrotnie wyróżnione i nagrodzone, czego przykładem jest tytuł Indywidualność Roku
2010 w plebiscycie organizowanym przez samorząd lokalny, we współpracy z „Gazetą Lidzbarską”. Inicjatywa „Idź tam, gdzie słychać śpiew
– nasze starania na rzecz rozśpiewania” otrzymała główną nagrodę w regionalnym konkursie Godni Naśladowania na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych. Nagrodę w wysokości 3000 zł przyznali organizatorzy – Rada Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Stowarzyszenie jest nagradzane, ale samo także nagradza! Panie
skupione wokół stowarzyszenia postanowiły wspierać realizację marzeń
innych osób i grup. Dlatego organizują cyklicznie konkurs grantowy Charytatywnie Aktywnie, w którym udział biorą zwłaszcza grupy nieformalne –
przedszkolne, szkolne, koła naukowe, grupy muzyczne, teatralne i sportowe
z powiatu lidzbarskiego, które chcą twórczo realizować swoje zainteresowania i pasje lub szerzyć ideę wolontariatu. Nie ma ograniczeń wiekowych,
granty przyznawane są zarówno grupom przedszkolnym, jak i klubom seniorów. Stowarzyszenie pozyskuje środki na dotacje poprzez własne akcje:
rajdy, sprzedaż prac plastycznych, organizację spektakli.

Współpraca i partnerstwo

Ta wielość działań, form aktywności realizowanych przez grupę pasjonatek
nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu osób i instytucji. Członkinie stowarzyszenia określają je mianem „grupy sprzymierzeńców i przyjaciół”. Są
wśród nich przedszkola, szkoły, domy kultury, biblioteki, szkoła muzyczna,
Muzeum Warmińskie, parafie, samorząd miejski i powiatowy oraz kilka
stowarzyszeń, m.in. z Babiaka, Rogóża i Kraszewa. Poza instytucjami mogą
również liczyć na wiele osób dobrej woli, które wspierają stowarzyszenie
swoimi talentami, usługami oraz są darczyńcami. Wspólnie aktywizują, integrują społeczność lokalną oraz tworzą ciekawą i inspirującą ofertę rozwoju
pasji i zainteresowań mieszkańców.
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Kontakt:

Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”
ul. Gdańska 21

11-100 Lidzbark Warmiński

e-mail: stowarzyszenie@miejmarzenia.org.pl
www.miejmarzenia.org.pl

Okiem animatora regionalnego cal
Stowarzyszenie „Miej Marzenia” to grupa blisko 30 kobiet o różnych
charakterach, zawodach, wieku, upodobaniach, które wzajemnie się
inspirują i chętnie poświęcają swój czas wolny na tworzenie i realizację
wspólnych pomysłów, cechujących się pasją, zaangażowaniem, dobrą
energią. Często wspominają, że działania i inicjatywy to nic innego jak
ich marzenia, które realizują, a przy okazji uszczęśliwiają innych. Dużo
mają tych marzeń, o czym świadczy wielość organizowanych warsztatów,
rajdów, spektakli, akcji. Co ważne, mimo że jest to stowarzyszenie,
którego członkiniami są tylko kobiety, to jego oferta jest różnorodna,
skierowana również do rodzin oraz całej społeczności lokalnej. Może
o tym świadczyć efekt inicjatywy „Idź tam, gdzie słychać śpiew – nasze
starania na rzecz rozśpiewania”: powstał chór męski Rolika, złożony
z ośmiu mężczyzn, którzy postanowili zacząć się spotykać na oddzielnych
próbach.
Stowarzyszenie „Miej Marzenia” swoją ofertę buduję wokół tożsamości
miejsca – to Lidzbark Warmiński i jego walory przyrodnicze, kulturowe,
historyczne są inspiracją do wielu podejmowanych inicjatyw. Członkinie
stowarzyszenia mają wspólne doświadczenia, wspólnie spędzają czas
wolny, łączą je silne więzi i relacje. Poza aktywizacją i integrowaniem
lokalnej społeczności dodatkową wartością dla nich jest ożywianie
dawnych pieśni, zwyczajów, wspieranie lokalnych twórców, artystów,
pasjonatów. Podejmują wspólne działania w oparciu w własne
doświadczenia, umiejętności i zdolności. Tworzą ofertę dla siebie samych
i całej społeczności lokalnej. Mają dużą zdolność do diagnozowania
potrzeb i oczekiwań mieszkańców, tworząc ofertę rozwijającą różne
zainteresowania, pasje. Dają impuls do działania, inspirują i wspierają
inne grupy, pokazują, że wspólnie można kreować otaczającą nas
rzeczywistość. Jednocześnie angażują do współpracy wiele osób
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i instytucji. Tworzą nieformalne partnerstwo różnych podmiotów, które
akcyjnie włącza się w organizację wielu inicjatyw i przedsięwzięć, dzieląc
się zasobami i umiejętnościami. Pewnie warto wspierać i wzmacniać te
relacje partnerskie, być może nawet nadać im formy instytucjonalne,
niemniej jednak ta współpraca jest realna i skupia się wokół określonych
tematów i działań. Należy również wzmacniać głos grupy aktywnych osób
skupionych wokół stowarzyszenia, tak by ich propozycje i inicjatywy
znalazły odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych gminy czy też
w ofercie lokalnych instytucji kultury.
To przykład wspólnego, oddolnego, spontanicznego działania, którego
efektem jest wzrost aktywności, integracji i zaangażowania wielu
członków społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego i rozwijania pasji mieszkańców. Świadczy o tym frekwencja
w trakcie realizacji różnych inicjatyw, co przekłada się na zaangażowanie
kolejnych osób, które tworzą nowe grupy zainteresowań, zespoły
artystyczne, doskonaląc swoje umiejętności. Pobudza to wiarę we własne
siły oraz uwydatnia społeczne i emocjonalne korzyści płynące z pracy
w grupie ludzi o podobnych pasjach. Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego
widzą, że nawet w małym miasteczku można żyć aktywnie i wesoło.

3
Katarzyna Błasińska

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Opowieści o domach i ludziach
hcielibyście poznać historię gigantycznego szczupaka, mrocznego wnętrza baru Pod Kotwicą? Albo poszukać haków tramwajowych, aniołków
i rozruszników serca? Jedźcie do Dolnego Miasta i posłuchajcie Opowiadaczy Historii.

C

Zaginione ulice

Przed wybuchem ii wojny światowej Dolne Miasto stanowiło gęsto zabudowany obszar Gdańska z typowo mieszczańskimi okazałymi kamienicami. Pomiędzy nimi działały fabryki i rozwijał się przemysł. Dolne Miasto
przetrwało wojnę bez większego uszczerbku, jednak okres prl-u przyczynił
się do upadku nie tylko życia społecznego dzielnicy, ale także jej estetyki
i wizerunku.
„Kiedyś dzielnica była mozaiką różnego rodzaju ludzi z kresów, danzigerów, polskich gdańszczan, Niemców, którzy pozostali w Gdańsku. Była
ciekawym miejscem. Ktoś miał na Wigilię śliziki wileńskie, a rodzina obok –
gęś, bo była to tradycja gdańska. Ktoś inny, po poznańsku – zupę grzybową… Wtedy ludzie żyli w wielkiej zgodzie, dzielili się każdym upieczonym
plackiem. Pożyczali od siebie szklankę mąki, cukru. Była fantastyczna symbioza, którą jeszcze scalało życie podwórka” – wspomina Marek Bumblis
w Subiektywnym przewodniku po Dolnym Mieście.
„Ułańska… Teraz by pan szukał Ułańskiej. Nie ma, zginęła… I ten
dom tam, i po drugiej stronie… Ale zburzyli, nie ma Ułańskiej…” – opowiada Franciszek Szmaglik w tymże przewodniku.

Zapomniana dzielnica

Dziś Dolne Miasto to dzielnica walących się kamienic. Przez lata brakowało pieniędzy i dobrej woli urzędników, więc wszystko popadało w ruinę.
Likwidacja działającej jeszcze w latach 90. trasy tramwajowej oraz wcześniejsza budowa trasy przelotowej spowodowały, że Dolne Miasto przestało
być utożsamiane z samym Śródmieściem. Od starówki dzieli je zaledwie
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kilkuminutowy spacer, ale trudno spotkać tu turystów. Odstrasza ich, podobnie jak samych mieszkańców Gdańska, nie najlepsza opinia. Podział na „swoich” i „obcych” jest tu bardzo wyraźny. To budzi wiele obaw wśród nowych
mieszkańców i inwestorów. A stąd już krótka droga do uznania dzielnicy
za obszar o niskiej atrakcyjności mieszkalnej, turystycznej i inwestycyjnej,
a następnie – do wykluczenia jego mieszkańców z życia społecznego.

Dolne Miasto się otwiera

Znalazła się jednak grupa osób i instytucji, które dostrzegły zasoby społeczne,
kulturowe i środowiskowe dzielnicy. W 2010 roku zawarto porozumienie
o współpracy partnerskiej między Miastem Gdańskiem, organizacjami, instytucjami i osobami ważnymi dla społeczności lokalnej Dolnego Miasta, skupionymi wokół działań rewitalizacyjnych podejmowanych w obrębie dzielnicy.
Intencją partnerów jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i budowania tożsamości Dolnego Miasta oraz poprawy warunków życia mieszkańców, aby ta historyczna dzielnica stała się atrakcyjna pod względem
społecznym, kulturalnym i gospodarczym.
– Partnerstwo Społeczne Dolne Miasto Otwarte to niezwykle wartościowa platforma porozumienia między organizacjami, instytucjami, firmami i osobami prywatnymi, którym los Dolnego Miasta nie jest obojętny.
Partnerzy wspólnie realizują program rewitalizacji tej ważnej historycznej
dzielnicy Gdańska, stwarzając lepsze warunki do życia, uprawiania turystyki
i rozwoju dzielnicy, tak aby była ona potrzebna i konkurencyjna – mówi
Magdalena Chełstowska, inicjatorka zawiązania partnerstwa społecznego.
Proces budowania partnerstwa rozpoczął się w 2008 roku – od samego początku przy współudziale mieszkańców dzielnicy. W pracach nad
programem rewitalizacji uczestniczyli liderzy społeczności lokalnej, na co
dzień zajmujący się problematyką społeczną i działający w różnych organizacjach pozarządowych. Dziś w partnerstwie oprócz Miasta Gdańska działają 24 podmioty – organizacje pozarządowe, jednostki gminy, przedsiębiorcy,
a będzie jeszcze więcej. Efektem pracy partnerów jest program społeczny
Dolne Miasto Otwarte, który sięga do tradycji ruchów społecznych i aktywności obywatelskiej Gdańszczan oraz zakorzenienia Gdańska w historii
i kulturze krajów europejskich. „Odwołując się do dorobku historycznego,
kulturowego i społecznego [Gdańska], wprowadza życie do jego zamierającej dzielnicy, budując Dolne Miasto Otwarte: na historię, na siebie, na
innych” – czytamy w dokumencie Program Społeczny „Dolne Miasto Otwarte” – materiale Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
29

Opowieści o domach i ludziach

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Opowiadacze historii

3

Podczas jednego ze spotkań Partnerstwa Społecznego Dolne Miasto Otwarte
wywiązała się dyskusja na temat pamięci, historii mówionej i jej znaczenia w procesie budowania dumy lokalnej. Jak zaznaczają inicjatorzy ruchu
Opowiadacze Historii: Łukasz Darski, Joanna Śnieżko-Misterek, Piotr Wołkowiński i Marek Z. Barański, trudno powiedzieć, skąd wziął się pomysł.
Po prostu „zaiskrzyło”. Bardzo długo zastanawiano się, jak ugryźć temat
spotkań z mieszkańcami. W tym czasie na Dolnym Mieście realizowany
był już projekt warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży Fabryka
Talentów na Dolnym Mieście. Był więc punkt zaczepienia, ale co dalej? Jak
zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu, wysłuchania opowieści innych
i podzielenia się własnymi historiami?
– Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tematem pierwszego spotkania oraz miejscem, w którym miałoby się ono odbyć. Wiedzieliśmy, że
musi to być na Dolnym Mieście. Była tam tylko jedna restauracja, Kameralna, więc problem lokalu rozwiązał się samoistnie. Tematem natomiast
stały się Tramwajowe Opowieści – wspomina Joanna Śnieżko-Misterek
z Fundacji Theatrum Gedanense. W pierwszym spotkaniu wzięło udział
ok. 10 osób, mieszkańców dzielnicy. Do przyjścia skłoniły ich plakaty z nośnym tematem spotkania i czysta ciekawość, o co chodzi z tymi tramwajowymi opowieściami. Tyle samo było organizatorów.
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– Wiedzieliśmy, że Tramwajowe Opowieści otwierają cykl spotkań –
opowiada dalej Joanna Śnieżko-Misterek. – Jednak początki nie były łatwe.
Przed każdym spotkaniem dzwoniliśmy do osób, które były obecne wcześniej, zachęcaliśmy do ponownego przyjścia, przyprowadzenia znajomych,
podzielenia się fotografiami ze swoich zbiorów i opowieściami o dzielnicy.
W 2010 roku, kiedy spotkania odbywały się w Kameralnej, brało
w nich udział ok. 20 osób. W kolejnym roku miejsce spotkań zostało
przeniesione do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, a dzięki większej
przestrzeni mogło w nich uczestniczyć więcej osób. Szybko okazało się,
że same spotkania to jednak za mało, zarówno dla organizatorów, jak
i dla mieszkańców Dolnego Miasta. Pojawił się więc pomysł spacerów po
dzielnicy z przewodnikiem, wraz z którym odkrywać będzie można jej tajemnice, a jednocześnie obalać mity i weryfikować stereotypy, z którymi
wiąże się postrzeganie tej części miasta. Również w 2011 roku do Dolnego Miasta zaproszony został Jacek Głomb, reżyser teatralny, twórca jednej
z najciekawszych polskich scen – Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, który przygotował spektakl oparty na motywach Romea i Julii Williama Szekspira, odnoszący się do tematów współczesnych, które – tu i teraz
– bolą i niepokoją. W spektaklu Kochankowie z Werony wzięli udział mieszkańcy Dolnego Miasta, którzy jako statyści odgrywali rolę „ludu Werony”.
– Ucieszyło nas, że w spektaklu biorą udział osoby, które poznaliśmy
na spotkaniach Opowiadaczy Historii – mówi Joanna Śnieżko-Misterek.
Tego samego roku na Dolne Miasto zawitały narracje. Podczas
festiwalu na fasadach kamienic można było podziwiać wielkoformatowe
projekcje audio-wizualne, a na najbardziej oddalonych miejskich podwórkach i w zakamarkach – instalacje i interwencje artystyczne.

U siebie

W 2012 roku kontynuowano spotkania i spacery po Dolnym Mieście.
– Nasze spotkania przeznaczone są nie tylko dla mieszkańców, ale
dla wszystkich miłośników dzielnicy i historii Gdańska – opowiada Marek
Z. Barański. – W roku 2012 spotkaliśmy się osiem razy, by dyskutować
na różne ciekawe tematy. W naszej lipcowej wycieczce z przewodnikiem
Aleksandrem Masłowskim wzięło udział ponad 300 osób. Podobnie było,
gdy we wrześniu zwiedzaliśmy z Tadeuszem Keslinką dawny szpital przy
ul. prof. Zdzisława Kieturakisa. Ich konsekwencją stało się wydanie serii
Subiektywnych przewodników po Dolnym Mieście.
Opracowanie ma charakter „mapy żywej pamięci” subiektywnych
ścieżek wrażeń, na które składają się archiwalne zdjęcia, krótkie opisy
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historyczne oraz pełne emocji i świeżości wspomnienia mieszkańców i ludzi
związanych z Dolnym Miastem.
Z czasem mieszkańcy Dolnego Miasta stali się gospodarzami i organizatorami spotkań, spacerów i wielu innych inicjatyw podejmowanych
w dzielnicy. Stali się lokalnymi liderami, pełnymi pomysłów i chęci do
zmiany oblicza dzielnicy, której są dumnymi mieszkańcami i o której tożsamość walczą.
– Cieszę się, że teoretyczne hasła, które początkowo stanowiły tylko
zapis we wniosku o dofinansowanie projektu, zostały przełożone na praktykę – mówi Joanna Śnieżko-Misterek.
Opowiadacze Historii stali się ruchem społecznym, który przyciąga coraz więcej osób. Planów na najbliższą przyszłość jest wiele: wydanie
subiektywnego albumu fotografii Dolnego Miasta, kolejne przewodniki.
A przede wszystkim założenie stowarzyszenia, którego członkami będą
mieszkańcy i miłośnicy Dolnego Miasta. Teraz to oni decydują, co, kiedy
i w jaki sposób będzie realizowane w ich dzielnicy. Dolne Miasto, jak Kazimierz w Krakowie, będzie w niedalekiej przyszłości magnesem dla turystów.
Prawie wszystko, co tu jest, to autentyczny Gdańsk.
– My, mieszkańcy, czekamy na rewitalizację należną temu miejscu.
Powojenny stereotyp o Dolnym Mieście zmienimy, pokazując urok tej dzielnicy – kończy jedna z mieszkanek Dolnego Miasta.
Kontakt:

Opowiadacze Historii

e-mail: opowiadaczehistorii@gmail.com

www.facebook.com/opowiadaczehistorii

Okiem animatorki regionalnej cal
Partnerstwo Społeczne Dolne Miasto Otwarte jest przykładem budowania
partnerstwa samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, na rzecz
realizacji aktywnej polityki społecznej. Schodzi do poziomu dzielnicy
miasta, aby tam prowadzić działania w zakresie reintegracji wszystkich
grup zagrożonych wykluczeniem, kompleksowego wspierania rodziny,
ograniczania skali problemów społecznych, wspierania różnorodnych
form aktywności seniorów oraz rozwoju profilaktyki. Stanowi ono
przestrzeń wymiany poglądów, z zapewnieniem równości różnorodnym
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ludziom, grupom, sektorom, oraz daje szansę na podejmowanie
wspólnych inicjatyw. Co znamienne, liderzy, przedstawiciele organizacji,
które podpisały Partnerstwo, rozpoczęli proces budowy społeczności
lokalnej i przekazują teraz inicjatywę mieszkańcom. Udowadniają tym
samym, że czasami potrzebny jest „ktoś z zewnątrz”, kto uświadomi
ludziom wartość i znaczenie miejsca, w którym mieszkają, oraz wyzwoli
potencjał tkwiący w społeczności. Kilkuletnia praca z mieszkańcami
Dolnego Miasta pozwoliła na wyłonienie i wykształcenie liderów, którzy
przejmują obowiązki organizatora wydarzeń i gospodarza. Buduje
to drogę do autentycznego uczestniczenia mieszkańców w szeroko
rozumianym rządzeniu i współodpowiedzialności za społeczność lokalną.
Opowiadacze Historii wydobywają wszystko, co najlepsze, z dostępnych
w dzielnicy zasobów: ludzkich, materialnych i kulturowych. Swoim
zapałem i kreatywnością zarażają innych, dzięki czemu przez kilka lat
utrzymuje się dość wysoka frekwencja na organizowanych spacerach
i spotkaniach. Wsparcie ze strony Miasta, które, reagując na zmiany
zachodzące w dzielnicy, organizuje tam właśnie kolejne akcje, festiwale
i wydarzenia, sprawia, że mieszkańcy uwierzyli, że ich głos jest słyszalny,
że mogą mieć realny wpływ na podejmowane decyzje. Znajduje to
odzwierciedlenie w samoorganizowaniu się i samorządności, przekłada
na zdolność mieszkańców do mobilizacji i łączenia zasobów, co sprzyja
kreatywności, wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu
wspólnych celów. Opowiadacze Historii, jak mówią sami liderzy
inicjatywy, to czysty HR, czyli historia i rozrywka. Inicjatywa osób
z „zewnątrz” przerodziła się w ruch społeczny, który włącza się
w rozwiązywanie problemów, w realizację spraw ważnych dla
mieszkańców. Ten ruch to pomoc, ale także rekreacja, rozrywka
i wspólna zabawa. A wszystko to odbywa się w zapomnianej do niedawna
dzielnicy, której mieszkańcy bardzo sceptycznie podchodzili do propozycji
jakichkolwiek zmian. Uważali, że nie mają powodów do dumy, a tym
bardziej do dzielenia się historiami i opowieściami dotyczącymi Dolnego
Miasta. Na prośbę o przyniesienie fotografii i materiałów dotyczących
dzielnicy odpowiadali, że takich nie ma. Obecnie Opowiadacze Historii
mają w swych zbiorach ponad 2 tys. zdjęć i plan, aby było ich 5 tys.
do końca 2013 roku. Wszystko to nie byłoby możliwe bez zmiany, która
zaszła w samych mieszkańcach.
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Młodzi globtroterzy
aWalii na Sycylię. Zaraz potem do Rumunii. Po powrocie krótki czas na
przygotowania do przyjęcia gości z Rumunii i spotkanie omawiające realizację projektu. Wbrew pozorom nie jest to kalendarz biznesmena, tylko
plan na wakacje młodzieży z Łęga.

Z

Daleka droga

– Wiadomo, że w Łęgu ludzie są z tyłu. Gdzie im do miasta… Nie chcą się
angażować, bo „co ludzie powiedzą”. Boją się spróbować nowego, zwłaszcza
w nowym miejscu – taki obraz mieszkańców Łęga maluje jego młodzież.
Łąg to wieś położona w gminie Czersk, licząca ok. 1200 mieszkańców. Przez długi czas nie wyróżniała się niczym szczególnym. Jak wszędzie:
kościół, szkoła, centrum kultury, w którym nie ma młodzieży, i przystanek, na którym jest jej za dużo. Tak było do czasu, kiedy do Łęgu zawitał
Eurodesk.
– Taki Lokalny Punkt Informacyjny otwiera znakomite możliwości
tym, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, czegoś się nauczyć, pójść drogą
nowoczesności, sprostać postępowi informatyki, nawiązać kontakty zagraniczne we wspólnej już przecież Europie – mówi Wiesław Lipski, prezes
Stowarzyszenia „Nasz Łąg – nasza wieś”.
Eurodesk to program skierowany głównie do dzieci i młodzieży.
Za pośrednictwem stowarzyszenia w Łęgu można dowiedzieć się, w jakich
krajach organizowane są otwarte staże, wymiany młodzieży, w których są
intratne oferty pracy i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc tam wyjechać.
Ale to jeszcze nie wszystko. Dzięki temu projektowi członkowie stowarzyszenia mają informacje z pierwszej ręki o konkursach grantowych w Polsce
i Europie, których realizatorami mogą być właśnie stowarzyszenia.

Zapał, wcale nie słomiany

Wszystko zaczęło się od grupy osób z zapałem, pomysłami i chęcią wprowadzenia zmian w rodzinnej miejscowości.
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– Chcieliśmy upamiętnić budowniczego kościoła, przybliżyć młodzieży historię Łęga, zainspirować ją do działania i poszukiwania możliwości rozwoju – wspomina Wiesław Lipski. – Już pięć lat temu podjęliśmy
pierwszą próbę założenia stowarzyszenia, które zrzeszałoby mieszkańców
i miłośników Łęga wspólnie działających na rzecz rozwoju miejscowości.
Z informacją o planowanej inicjatywie chcieliśmy dotrzeć do wszystkich
zainteresowanych.
Na spotkaniu założycielskim pojawiło się wiele osób, reprezentujących różne środowiska i często odmienne poglądy. Niestety formalności
przerosły chęci i zamiary. Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem. Potrzeba było kilku kolejnych miesięcy, aby utwierdzić się w przekonaniu, że
decyzja była właściwa, zapał nie minął i nadal są chętni do działania. Nie
można było zaprzepaścić szansy na wprowadzenie zmian. Postanowiono
połączyć siły i zaangażować każdego, komu zależy na losach miejscowości.
W kolejnym spotkaniu założycielskim wzięli udział przedstawiciele Ośrodka
Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, władz lokalnych. Stowarzyszenie zostało
zarejestrowane i można już było pozyskiwać środki na działania dla społeczności lokalnej. Warto dodać, że w tym czasie funkcjonował już Lokalny
Punkt Informacyjny Eurodesk, który przeszkolił pierwszych wolontariuszy.
Nowe stowarzyszenie od razu przystąpiło do działania. Upamiętniono losy miejscowego kapłana i animatora społecznego oraz zrealizowano projekt „Miejsca kultu w obiektywie młodzieży”. Przez sześć miesięcy
uczestnicy projektu pracowali nad skatalogowaniem krzyży i kapliczek
w swojej parafii, których zdjęcia wraz z opisem historii zostały wydane w pamiątkowych folderach. Działania zostały ciepło przyjęte przez mieszkańców Łęga.
– Cieszę się, że młodzi ludzie zajęli się czymś fajnym, zawsze to
będzie jakaś pamiątka – mówi jeden z mieszkańców.
– Sam jestem ciekaw, jaka jest historia powstania tych kapliczek –
dodaje inny.

Czas na młodzież

Przez pierwszy okres działalności stowarzyszenia jego głównym motorem
był Ośrodek Kultury i jego pracownicy: Iwona Szulc (kierownik ośrodka)
oraz Marlena Bakhaus i Andrzej Narloch (instruktorzy). Wszystkie wydarzenia kulturalne zostały przez nich zainicjowane i przeprowadzone. Pomimo
że z Łęga wyjechało kilku założycieli i aktywnych członków stowarzyszenia, to ziarno aktywności zostało zasiane. Do stowarzyszenia przystępowali
kolejni młodzi ludzie. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, sami pisali
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kolejne projekty i realizowali działania. Zaczęli od małych inicjatyw lokalnych. Wspólne wyjście do restauracji, na kręgle, aktywne spędzanie czasu
wolnego. Ale granice są po to, żeby je przekraczać. Dlaczego więc nie przekraczać ich fizycznie? Niemożliwe? A jednak…

Łąg w Europie, Europa w Łęgu

Pierwsza wymiana młodzieżowa odbyła się w Estonii. Poprzedziła ją wizyta
przygotowawcza, podczas której ustalono program spotkania, oczekiwania
uczestników. Była to również okazja do poznania partnerów. Prócz Polaków i gospodarzy – Estończyków, w projekcie wzięli udział młodzi Grecy,
Francuzi, Węgrzy i Rumuni. Hasłem przewodnim spotkania było „Youth culture – ecological culture”, łączące dwie główne wartości Unii Europejskiej:
ekologię i kulturę. Idea ochrony środowiska przyczynia się do nawiązania
porozumienia ludzi z różnych krajów i zwiększenia ich aktywności, w celu
ochrony przyrody, w oparciu o nowe doświadczenia. Kolejny wyjazd do
Niemiec na spotkanie dotyczące podstaw boksu i sztuki samoobrony spotkał się z dużym zainteresowaniem miejscowej młodzieży. Podczas spotkań
młodzież nie tylko poznała inne państwa i kultury, lecz również nawiązała
znajomości, które zaowocowały kolejnymi wspólnymi projektami. Po kilku
wyjazdach zagranicznych przyszła pora na goszczenie kolegów u siebie.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo na wodzie. Nie zabrakło również
atrakcji, takich jak spływ kajakowy czy rejs jachtem. Podczas rozmów zrodził się pomysł na kolejną inicjatywę. Tym razem w Łęgu i równolegle
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w mieście partnerskim w Rumunii zbudowane zostaną boiska do gry w bule,
a mieszkańcy podczas warsztatów będą mogli poznać zasady gry.
– 12 osób z naszego stowarzyszenia i 8 z Curtea de Argeş w Rumunii
pozna w trakcie warsztatów zasady gry w bule, zbuduje 5 pól do gry w okolicach Łęga (m.in. Czersk, Rytel i Czarna Woda) oraz 3 w Curtea de Argeş
w Rumunii. Następnie będzie uczyć mieszkańców tej gry. Zorganizujemy
lokalne turnieje oraz dwa turnieje międzynarodowe: w Polsce i Rumunii –
mówi Claudia Chrabkowski, koordynatorka projektu, a zarazem członkini
Polskiej Federacji Petanque.
Stowarzyszenie planuje także, oprócz udziału w czterech wymianach zagranicznych, zorganizowanie u siebie kolejnej wymiany młodzieżowej, tym razem o tematyce artystycznej. Chce też złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Grundtvig, tak aby działaniami
obejmować nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe.
– Zastanawiamy się również, jak zaangażować w nasze działania
młodzież, która wyjeżdża z Łęga – mówi Radosław Ważyński, członek stowarzyszenia. – Choć teraz czasu mniej, bo studia w Gdańsku wypełniają
go w całości. Nie chcę jednak rezygnować z tych działań, zwłaszcza że są
potrzebne. Miał rację Wiesław Lipski, kiedy zachęcając mnie i innych młodych do zaangażowania w działania lokalne, mówił „Przyjdź, zaryzykuj,
może będzie fajnie”.
Przyszli, zaryzykowali, zostali i nadal im mało.
37

Młodzi globtroterzy

Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”

4

Kontakt:

Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”
Wiesław Lipski

ul. Chojnicka 30
89-652 Łąg

e-mail: naszlag@wp.pl
www.lag.pl

www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Nasz-Łąg-nasza-wieś

Okiem animatorki regionalnej cal
Jak wskazuje sama nazwa, Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”
realizuje działania na rzecz rozwoju wsi Łąg i jej mieszkańców. Działania
zainicjował lider wywodzący się ze środowiska lokalnego, zainteresowany
jego rozwojem i zaangażowaniem w ten proces innych mieszkańców.
Kilkuletnia działalność stowarzyszenia jest przykładem systematyczności
i cierpliwości w pracy nad zmianą społeczną. Już w pierwszych
miesiącach zauważono, że w Łęgu nie można działać samodzielnie, stąd
też wynikła współpraca stowarzyszenia z innymi podmiotami: Ośrodkiem
Kultury, szkołami. Sposób działania stowarzyszenia jest przykładem
upodmiotowienia młodzieży, która w chwili obecnej ma decydujący
wpływ na kierunki działania i rozwoju. Poprzez zrealizowane już projekty
wymian, szkolenia, wizyty przygotowawcze młode osoby rozwinęły
kompetencje lidera. Przekazano im prawo decydowania o podejmowanych
inicjatywach oraz samodzielnego przygotowywania wniosków
i projektów. Sami młodzi podkreślają, że realizacja projektów
międzynarodowych i udział w nich jest okazją do rozwoju umiejętności
językowych, kulturowych i społecznych. Młodzież dostrzega potrzebę
zmian i chce aktywnie uczestniczyć w tym procesie, a także włączyć
do niego pozostałych mieszkańców. Świadczą o tym próby podjęcia
działań dla pozostałych grup: seniorów, dorosłych, dzieci, a także
realizacja inicjatyw lokalnych w samym Łęgu. Ich aktywność nie wygasa
nawet po wyjeździe na studia, co świadczy o sile zaangażowania. Przed
stowarzyszeniem długa droga do przełamania barier nieufności
i bierności, nadal istniejących w lokalnej społeczności. Zwiększenie liczby
działań, skierowanie ich do nowych grup może pomóc zaktywizować
większą liczbę mieszkańców.
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Opowieść o Sikorkach
ch odrębność jest dla nich zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem – mówi Dorota Głowacka-Prus, animatorka lokalna z Krakowa. –
Z jednej strony mniejsze i jasno wyodrębnione społeczności łatwiej zintegrować i zaktywizować, z drugiej zaś strony wszystko tu jest bardziej wyraziste
niż gdzie indziej: problemy, podziały, konflikty i emocje.

I

Mieszkańcy „Bloku Sikorki” to odizolowana społeczność, w dosłownym
i metaforycznym tego słowa znaczeniu. Dosłownym, bo co prawda do centrum Krakowa mają blisko, lecz w praktyce – rzadko tam bywają z powodu
braku połączeń komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie znajdują się głównie tereny przemysłowe albo szczelnie odgrodzone enklawy tzw. nowych
bloków. Metaforycznie izolacja mieszkańców „Bloku Sikorki” wiąże się
z ich trudną sytuacją materialną, społeczną i zawodową. Trudniejszą niż
u większości ich sąsiadów.

Rokowali nadzieję

Na szczęście jednak mieszkańcy bloku socjalnego zlokalizowanego w xiv
Dzielnicy Krakowa nie żyją w całkowitym odosobnieniu. Ktoś się nimi
w końcu zainteresował. A konkretnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(mops), który od 2010 roku zajmuję się tą społecznością w ramach Programu Aktywności Lokalnej (pal) „Sikorki” realizowanego w projekcie systemowym „Pora na aktywność” współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mieszkańców bloku przy ul. Sikorki 15 wybrano nieprzypadkowo.
Wskazań było wiele, a jednym z nich – wyniki badań zleconych przez krakowski Magistrat. Wykazały one, że to środowisko, mimo kumulacji problemów, rokuje nadzieję. Zanim zapadła ostateczna decyzja o objęciu tej społeczności działaniami aktywizującymi, pracownicy mops-u przeprowadzili
przy ul. Sikorki kilka spotkań. Mieszkańcy – jakby w odpowiedzi na okazane
im zainteresowanie – między jedną a drugą wizytą pracowników mops-u
zorganizowali w jednym z blokowych pomieszczeń miejsce spotkań, klub
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młodzieżowy. Nie była to co prawda inicjatywa legalna, ale jakże odpowiadająca na zgłaszane przez nich potrzeby.

Bo my jesteśmy z Sikorek!

Mieszkańcy „Bloku Sikorki” to, wbrew pierwszemu wrażeniu, społeczność
mocno zróżnicowana. Niektórzy zostali tu przesiedleni z powodu utraty
wcześniejszego lokum i nie stać ich na inne miejsce zamieszkania. Inni
są w gorszej sytuacji – mają problemy z prawem, uzależnieniami, trudności
w wychowywaniu dzieci. Znaczna część tych osób jest bez pracy, korzysta z pomocy społecznej. Model życia na bezrobociu jest tu już mocno zakorzeniony
i przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Pracownicy mops zaczęli swe działania klasycznie: od diagnozy
problemów i potrzeb. Na pierwsze spotkania przychodziła grupka ok. 20
mieszkańców. Mówili przede wszystkim o złych warunkach życia: wysokich
czynszach, zaniedbanym otoczeniu, zdewastowanych klatkach, głośnych
i niebezpiecznych sąsiadach. Wśród zgłaszanych problemów pojawiły się
również takie jak brak miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży oraz doskwierająca izolacja od otoczenia. Pytania o oczekiwania często kończyły się „koncertem życzeń” uczestników spotkań. Dla animatora był to sygnał, że nie
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mają oni poczucia wpływu na swoje życie i otoczenie. Co charakterystyczne,
mieszkańcy często powtarzali: „bo my jesteśmy z Sikorek”. Mówili to, wstydząc się swego miejsca zamieszkania, jak również usprawiedliwiając swoje
złe zachowania. „Bo tu tak jest, tak tu żyjemy” – w ten sposób przerzucali
osobistą odpowiedzialność za swoje czyny na środowisko. Był to wyraz ich
bezsilności i kapitulacji wobec samych siebie.
Również wśród sąsiadów, służb miejskich, a nawet taksówkarzy
miejsce to cieszyło się złą sławą.

Od debaty do działania

Gdy problemy i potrzeby zostały już rozpoznane i określone, rozpoczęła się
praca z mieszkańcami. Jednym z celów, który sobie postawili pracownicy
mops-u zaangażowani w pal, było pokazanie mieszkańcom „Bloku Sikorki”, że mogą mieć wpływ na to, jak żyją, i zmniejszyć wszechogarniające
poczucie bezsilności. W tym duchu zaproszono ich do udziału w debatach
społecznych – plenarnych spotkaniach, podczas których dyskutowali o ważnych dla nich sprawach. Początki nie były łatwe, w komunikacji dominowały pretensje i oskarżenia, a w takiej atmosferze trudno było rozmawiać.
Dzięki pracy animatorów udało się zmienić charakter debat. Wypracowano
zasady komunikacji. Na początku ich przestrzegania pilnowali animatorzy,
teraz mieszkańcy robią to sami. Obowiązuje np. zakaz udziału w spotkaniu
osób będących pod wpływem alkoholu, zwraca się też uwagę na czas i formę wypowiedzi. Spotkania mają teraz charakter bardziej konstruktywny,
bywają zalążkiem wspólnego działania. Grupa mieszkańców „Bloku Sikorki”
podejmuje bowiem wspólne inicjatywy. Część z nich to wcześniej zaplanowane akcje, jak na przykład zbiórka podpisów pod petycją do Rady Dzielnicy o wybudowanie boiska, wspólne uporządkowanie zieleńca, opieka nad
powstałym ogródkiem jordanowskim. Coraz częściej mieszkańcy reagują też
spontanicznie na pojawiające się problemy. Na przykład, gdy była awaria
wodociągów, grupa młodzieży z bloku zorganizowała akcję dostarczania
wody do wszystkich sąsiadów.

Dogadać się z urzędnikiem

Teraz coraz częściej mieszkańcy sami zgłaszają animatorowi pal konieczność organizacji spotkania i proponują temat rozmowy. Część z nich poświęcona jest na przykład kontaktom z lokalnymi instytucjami. Zmiana stosunku
mieszkańców do przedstawicieli instytucji publicznych to kolejne wyzwanie. Niechęć, totalny brak zaufania, a w konsekwencji unikanie kontaktów
i wszelkiej współpracy – tak to wyglądało na początku. Ta, nierzadko
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skłócona, społeczność w kontaktach z urzędnikami wykazywała nadzwyczajną solidarność. Czuła się zaniedbana, zapomniana, dyskryminowana. Obu
stronom trudno było siąść do wspólnego stołu, odłożyć na bok uprzedzenia
i wzajemne pretensje. Wydaje się jednak, że impas został już przełamany.
Najpierw sami pracownicy pal musieli zdobyć zaufanie swych podopiecznych, co też nie było łatwe, reprezentują przecież instytucję. Później działali
jak bufor – pośredniczyli w kontaktach, stali się rzecznikami mieszkańców.
Jednak nie wyręczali ich w załatwianiu spraw, ale wspomagali w kontaktach, w poszukiwaniu rozwiązań i w pisaniu pism. Teraz obie strony są
bardziej otwarte na kontakty. Ostatnio we współpracy z krakowską Fundacją bis animatorzy pal zorganizowali forum, podczas którego mieszkańcy
„Sikorek” wspólnie z radnymi dzielnicowymi szukali rozwiązań ważnych
dla ich środowiska problemów. Coraz częściej zdarzają się też kontakty
bezpośrednie, w których udział pośrednika nie jest już potrzebny.

Praca z młodymi nie jest łatwa

Zmieniło się otoczenie bloku – dzięki wsparciu finansowemu z Rady Dzielnicy powstało boisko sportowe, ogródek jordanowski, na pobliskim zieleńcu
mieszkańcy zasadzili rośliny podczas warsztatów ogrodniczych pal. Działa
Punkt Porad Obywatelskich, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pomoc
w rozwiązaniu swoich osobistych problemów, oraz „pogotowie lekcyjne”, w ramach którego wolontariusze pomagają w nauce najmłodszym lokatorom
bloku przy ulicy Sikorki 15. Natomiast dla młodzieży powstała siłownia.
Opiekę nad nią powierzono jednemu z młodych liderów tego środowiska,
który już od 7 miesięcy dba o bezpieczeństwo i należyte wykorzystanie
sprzętów do ćwiczeń.
Praca z młodymi mieszkańcami „Bloku Sikorki” jest jednym z kluczowych elementów programu aktywizującego. To do nich w dużej mierze
adresowane były treningi i wyjazdy służące wzmocnieniu ich kompetencji
osobistych, społecznych i zawodowych. W czasie pracy wyłonili się młodzi
liderzy – Michał i Sebastian. Pierwszy z nich stara się zagospodarować młodym czas – organizuje rozgrywki sportowe, prowadził zajęcia z breakdance.
Natomiast Sebastianowi bliższe są sprawy zmiany otoczenia. Nie chce, aby
mieszkańcy wstydzili się za swoje miejsce zamieszkania. Myśli o pozyskaniu
sponsorów na farby – chce wspólnie z innymi odmalować klatki schodowe
w bloku.
Pracownicy pal często dostrzegają zaangażowanie i współpracę
młodych mieszkańców „Bloku Sikorki”. Cenią sobie wyrazy ich sympatii.
Nierzadko są z nich dumni. Tym bardziej że aktywność młodych popycha
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do działania również starszych. Jednak, jak się przekonali, praca z młodymi – choć wdzięczna – nie jest łatwa.
– Wiele wysiłku włożyliśmy w pokazanie im alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. I wciąż stanowi to trudność – mówi Dorota
Głowacka-Prus zapytana o wyzwania. – Młodzi, jak to młodzi, mówią jedno,
a w chwili słabości robią drugie. W dalszym ciągu zdarzają się przypadki
zakłócania ciszy nocnej przez imprezujących na klatkach schodowych młodych uczestników pal czy niszczenia zieleni przez nich samych nasadzonej.
Młodzi wymagają w dalszym ciągu uwagi i wsparcia.

Co dalej, „Sikorki”?

Wyzwaniem jest też otwarcie się tej społeczności na innych, na otoczenie,
zmiana wizerunku „Bloku Sikorki” w oczach samych mieszkańców, jak i ich
sąsiadów. Temu służą różne zabiegi.
Ostatnio animatorzy pal, współpracując z młodymi, zorganizowali grę miejską. Był to ich wkład w Święto Czyżyn – „imienin” dzielnicy.
Integrować miały też pikniki rodzinne oraz wyjazdy integracyjne corocznie
organizowane dla mieszkańców bloku.
– Dwie pierwsze imprezy zrobiliśmy dla nich sami – wspomina
Dorota Głowacka–Prus. – W organizację kolejnej włączyli się już mieszkańcy
bloku. Poddawali pomysły, a część z nich zrealizowali: było karaoke, gry
i zabawy, konkursy. Pikniki integracyjne były ważnym elementem budowania nowego wizerunku tego miejsca, mieszkańcy cieszą się, że coś ciekawego się u nich na podwórku dzieje, że mogą się czymś pochwalić przed
sąsiadami, że nie są gorsi.
Zacieśnienie relacji z sąsiadami to kolejny krok w planie działań
pal. Zadanie nie jest łatwe, bo do tej pory „Sikorki” cieszyły się tutaj raczej
złą sławą. W najbliższym sąsiedztwie bloku znajduje się Fajny Dom. Nazwa
tego szczelnie otoczonego ogrodzeniem, nowoczesnego bloku nie pozostaje
bez znaczenia. Od samego początku Fajny Dom był solą w oku mieszkańców
„Sikorek”. Na jego tle ich blok prezentował się mało urodziwie, a oni sami
odstawali od swoich sąsiadów. Jakby tego było mało, ogrodzenie bloku
spowodowało naruszenie przestrzeni życiowej mieszkańców Sikorek. Teraz do przystanku tramwajowego muszą chodzić naokoło. Jednak sąsiedzi
z Fajnego Domu wydają się dla mieszkańców „Bloku Sikorki” bardzo ważni.
Animatorzy pal chcą więc ocieplić wzajemne stosunki i spróbować zaprosić
sąsiadów do współpracy. Widzą w nich ważnych sojuszników, potencjalnych
wolontariuszy pokazujących mieszkańcom „Bloku Sikorki” inne wzorce życiowe: pracy zawodowej, sposobów spędzania czasu wolnego. Animatorzy
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pal planują wkrótce zorganizować pierwsze spotkanie z mieszkańcami Fajnego Domu. Mają już punkt zaczepienia – wspólny dla obu społeczności
„interes”, czyli brak chodnika. Jaka będzie reakcja mieszkańców Fajnego
Domu? Czy tym z ul. Sikorki 15 uda się zmienić niekorzystny wizerunek?
Wzmacnianie pozytywnych relacji z otoczeniem jest jednym
z elementów budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju mieszkańców w tej okolicy. Systematyczna współpraca działających na tym terenie
organizacji i instytucji oraz okolicznych przedsiębiorstw ma służyć nie tylko
wspieraniu społeczności będącej w gorszym położeniu, ale również podniesieniu komfortu życia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Dla
pracowników pal to ważne i perspektywiczne zadanie, tym bardziej że od
stycznia 2013 roku pal „Sikorki” objął w tej okolicy swym wsparciem już
drugie środowisko.
Kontakt:

Animator Lokalny – Dorota Głowacka-Prus
Program Aktywności Lokalnej Sikorki
ul. Sikorki 15

31-589 Kraków

tel.: 12 259 64 01, 780 511 833, 780 511 834
e-mail: palsikorki@mops.krakow. pl
www.pal.mops.krakow.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Program Aktywności Lokalnej realizowany w społeczności mieszkańców
ul. Sikorki 15 w Krakowie ma charakter planowy. Animatorzy lokalni
starają się wcielić w życie Model Aktywnych Społeczności, wykorzystując profesjonalne przygotowanie do organizowania społeczności
lokalnej. Podejmują działania w oparciu o znajomość prawidłowości,
metod i narzędzi, ale mają też świadomość, że praca ze społecznością
rzadko ma charakter modelowy. Pracując w wieloproblemowej
społeczności, trzeba być gotowym na uczenie się pracy z ludźmi
od nowa, w praktyce.
Zaczęli podręcznikowo – punktem wyjścia ich działań była solidna
diagnoza. Podstawowym założeniem przyświecającym od samego
początku ich działaniom w społeczności, było przekonanie, że trzeba dać
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ludziom poczucie wpływu. Pokazać, że to wszystko, co nie działa u nich
na podwórku, w bloku, wśród sąsiadów to nie tylko wina innych, ale oni
też mają realny wpływ na swoje życie, otoczenie, relacje. Na początek
animatorzy oddali głos mieszkańcom, pomogli im w zdefiniowaniu
potrzeb i bolączek ważnych dla tej społeczności. Następnie rozpoczęli
systematyczne wsparcie w podejmowaniu środków zaradczych.
Animatorzy od samego początku starają się pokazać mieszkańcom, że
oni nie tylko mogą te problemy zgłosić, ale również mogą sami sobie
pomóc. Oczywiście na początku to animatorzy byli odpowiedzialni za
podejmowane w społeczności działania, członkowie społeczności nie
byli jeszcze do tego ani chętni, ani gotowi. Wymiar anegdotyczny ma
już opowieść, która mówi o tym, jak animatorzy samodzielnie rozpoczęli
porządkowanie podwórka i okolicznego zieleńca, bo na zbiórkę do
pracy nikt z mieszkańców się nie zgłosił. Jednak dawanie przykładu,
modelowanie zachowań, podpowiadanie i inspirowanie do działania
z czasem przyniosło pożądane efekty. Teraz coraz częściej mieszkańcy
samodzielnie podejmują inicjatywy, przejmują odpowiedzialność,
a animator jedynie wspiera, podpowiada bądź inspiruje. Warto
również zaznaczyć, że nie byłoby tego efektu bez działań edukacyjnych
adresowanych do tej społeczności. Aby skutecznie oddać głos
mieszkańcom, umożliwić im dialog w ich środowisku, ale też
z osobami i instytucjami z zewnątrz, animatorzy równolegle wzmacniali
ich kompetencje społeczne – uczyli rozmowy i współpracy. Te
umiejętności były im potrzebne, aby działać razem jako grupa.
Rozwój społeczności lokalnych jest skomplikowanym, wielowymiarowym
procesem. Dodatkowo specyfika pracy ze społecznościami ze środowisk
trudnych, wieloproblemowych narzuca animatorom konieczność działania
na dwóch płaszczyznach: indywidualnej i grupowej. Wiadomo, że te dwie
perspektywy mocno na siebie oddziałują. Nie da się pracować z grupą, nie
reagując na indywidualne problemy jej członków, i odwrotnie – trudno
jest zablokować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie
grupy na jednostki.
– Na początku w społeczności były osoby gotowe działać na rzecz
uzyskania pozytywnej zmiany – mówi Dorota Głowacka-Prus. – Dzięki
nim i przy ich wsparciu odbywały się spotkania, na których podejmowano
trudne tematy, poszukiwano pozytywnych rozwiązań danej sytuacji.
Te osoby zostały ambasadorami naszych działań wśród najbliższych
i sąsiadów. Stanowiły rodzaj kontroli społecznej, uwiarygodniającej naszą
działalność wśród członków społeczności lokalnej.
45

Opowieść o sikorkach

Program Aktywności Lokalnej Sikorki

5

Podsumowanie kilku lat interwencji w środowisku „Bloku Sikorki”
umacnia wiarę w sens pracy animacyjnej, daje nadzieję, że trudne
problemy społeczne można skutecznie rozwiązywać. Nie poprzez odgórne
urzędnicze interwencje, lecz poprzez pracę oddolną, cierpliwy rozwój
ludzi i środowisk. Wymaga to sporego zapasu kompetencji i czasu, ale
daje wymierne efekty!

6
Ewa Chromniak

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Przebudzenie! Kierunek: Piaski Nowe
a krakowskim osiedlu Piaski Nowe z sukcesem łączy się nowoczesna
„obywatelskość” z fascynacją lokalnym dziedzictwem, kulturą i sztuką.
Mieszkańcy już zrozumieli, na czym współcześnie polega zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Teraz muszą tego nauczyć osiedlowe
instytucje.

N

„Siedemnaście jedenastopiętrowych wieżowców zostało skomponowanych
na planie trzech czwartych owalu, z otwarciem na krajobraz kulturowy
dawnej wsi, o średniowiecznym rodowodzie, Piaski Wielkie. W obszarze
kompozycji urbanistycznej układ nawiązuje do tradycji i kultury planowania
miast renesansowych. W wyniku takiej koncepcji powstało otwarte wnętrze
placowe, forum ze znacznym obszarem zieleni, terenem rekreacyjnym, centrum handlowym, miejscem krzyżowania się dróg wewnętrznych”1.
Osiedle jak każde inne. W jednej z peryferyjnych dzielnic Krakowa,
wieżowce z wielkiej płyty rodem z lat 70. xx wieku, niedawno odświeżone
kolorami nawiązującymi do barw krajobrazu (ziemi, roślin, nieba). Trochę
zieleni, dzikie miejsca parkingowe, standardowa infrastruktura w blaszanym
pawilonie, jakich wiele na podobnych osiedlach. W przeciętnym mieszkańcu polskiego miasta takie miejsca nie budzą specjalnych emocji, chyba że
miłe wspomnienie beztroskiego dzieciństwa spędzonego pod trzepakiem
z kluczem na szyi. Jednak fachowe oko widzi więcej: przemyślaną klasyczną
kompozycję, piękną przestrzeń z olbrzymim potencjałem do wykorzystania,
nawiązania do dawnych tradycji urbanistycznych.
– Takiego potencjału nie można zaniedbać – podkreśla Ewa Gaj,
inicjatorka warsztatów społecznego planowania przestrzeni na osiedlu
Piaski Nowe. Bezpośrednią inspiracją do wspólnego planowania był aneks
do planu zagospodarowania przestrzennego osiedla z lat 70. xx wieku.
1. Ewa Gaj, Raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego terenów
zielonych w centrum Osiedla Piaski Nowe w Krakowie. Raport powstał w ramach projektu „Ogrody
Osiedla Piaski Nowe, sztuka nieustających przemian”.
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parkowania samochodów osobowych, które obecnie wypełniają przestrzenie
międzyblokowe, degradując je, wyznaczenia atrakcyjnego dla psów »parku«.
Dzieci zaprojektowały ogród pełen fantazji, w którym mogłyby poznawać,
obserwować, oswajać, pielęgnować zwierzęta. Pływać w basenie, ślizgać się
na lodowisku, cieszyć oczy fontannami, oglądać filmy w plenerze. Slalomem
między blokami jeździć na rowerze, deskorolce”.

Mehoffer na Piaskach – dlaczego nie?

W 2012 roku udostępnił go inżynier Julian Hajduk, mieszkaniec i miłośnik
tego osiedla. Nidy niezrealizowany projekt przedstawiał Piaski Nowe jako
ogród, uwzględniający wszystkie ważne dla mieszkańców funkcje terenów
zielonych.

Chodź, zaplanuj sobie osiedle!

Na warsztaty wspólnego planowania przestrzeni w jedną z lutowych sobót
2013 roku Ewa zaprasza więc młodych i starszych mieszkańców osiedla.
Jednak zanim uczestnicy zasiądą do pracy, odbywa się wernisaż fotografii
artystycznej – można zobaczyć zdjęcia osiedla oraz kilka prezentacji wprowadzających w niełatwą sztukę planowania zieleni. Kolejny etap to moderowana dyskusja i praca w grupach. Uczestnicy spotkania zastanawiają się,
jakie funkcje powinna spełniać wspólna przestrzeń osiedlowa. Co chcieliby
tam robić, jak należy ją zagospodarować? Efekty tych prac Ewa Gaj podsumowała w cytowanym wyżej raporcie z przeprowadzonych konsultacji
społecznych: „Mieszkańcy podkreślali potrzebę stworzenia na terenach
zielonych warunków do uprawiania sportu przez osoby w różnym wieku,
do spotykania się w przestrzeni ogrodów, uczestnictwa i współtworzenia
wydarzeń kulturalnych (rodzinnych pikników tematycznych, wystaw, koncertów, pokazów filmowych, tańców towarzyskich), rozwiązania problemu
48

Warsztaty na Piaskach Nowych to nie pierwsza akcja integrująca mieszkańców wokół lokalnego dziedzictwa poprowadzona przez Ewę Gaj – „artystyczną duszę”, liderkę nieformalnej Grupy Inicjatywnej Mieszkańców.
Wszystko zaczęło się od Akademii Dziedzictwa – studiów podyplomowych
w Międzynarodowym Centrum Kultury.
– Profesor Jacek Purchla, autorytet i inicjator akademii, zainspirował mnie stwierdzeniem, że dziedzictwo jest wszędzie, należy je dostrzec –
opowiada Ewa Gaj.
Pod wpływem swego mentora przygotowała monografię dzielnicy Podgórze Duchackie2 – odkryła korzenie historyczne i kulturowe tego
obszaru oraz wyznaczyła osiem szlaków historycznych w tej, kojarzącej
się głównie z sypialnią Krakowa, dzielnicy. W nieodległym xxix Liceum
Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego Ewa zrealizowała autorski
program nauczania dziedzictwa kulturowego. Z jej inspiracji młodzi ludzie
odkrywali pozostałości ogrodu zlokalizowanego w otulinie szkoły, poznawali kapliczki, tradycyjną architekturę dawnej gminy wiejskiej. Młodzi zadbali
o zieleń, bo przekonały ich słowa Ewy Gaj, która często powtarza, że „ogród
to najwyższy wyraz kultury”.
Z tych samych inspiracji wyrastają również prowadzone później na
osiedlu akcje społeczne pani Ewy, m.in. wspólne jesienne sadzenie cebulek
kwiatów wiosennych czy happening „Mehoffer na Piaskach”. „Techniką
zbliżoną do mozaiki cztery pokolenia mieszkańców ułożyły na łące ważkę w centrum osiedla Piaski Nowe. Ważkę dziesięciometrowej długości,
o rozpiętości skrzydeł sześciu metrów, inspirowaną obrazem Józefa Mehoffera Tajemniczy ogród. W ten symboliczny sposób zawłaszczyliśmy łąkę pod
planowane kwitnące ogrody. Urządziliśmy również plener fotograficzny
inspirowany obrazem J. Mehoffera Czerwona parasolka. W happeningu

2. Ewa Gaj, Na granicy miasta i łąki. Dziedzictwo kulturowe XI Dzielnicy Krakowa Podgórze
Duchackie, wyd. Rada Dzielnicy XI Miasta Krakowa Podgórze Duchackie.
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uczestniczyło ponad czterdzieścioro mieszkańców” 3. Akcja „Mehoffer
na Piaskach” oprócz ważnego charakteru integrującego środowisko
lokalne miała także istotny aspekt ekologiczny: ważka ułożona została
z tekturowych odpadów, mimo to w swoim wymiarze stanowiła lokalne
„dzieło sztuki”.
– Mój cel to oswoić mieszkańców naszego osiedla z myślą, że jesteśmy w centrum Europy! Nie ma podziału na Piaski i Kraków. Jesteśmy
częścią dziedzictwa kulturowego naszego miasta – z pasją podkreśla swoją
misję Ewa Gaj. I dalej snuje opowieść o kijakach piaszczańskich – bogatych
mieszkańcach podkrakowskiej wsi Piaski Wielkie, którzy, wzbogaciwszy
się na pędzeniu bydła z Wołynia aż po Wiedeń i na handlu mięsem, zapisali się w historii lokalnej jako fundatorzy pobliskiego kościoła i licznych kapliczek, mecenasi szkoły, domu cechowego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy
oraz stadionu sportowego „Orzeł”. Ewa Gaj już planuje wydarzenia odwołujące się do tych korzeni. Na przykład chce organizować w osiedlowej scenerii tradycyjne jarmarki przedświąteczne na wzór średniowiecznych targów.
Na razie, aby zarazić innych swoim entuzjazmem i pasją, stara się uświadamiać mieszkańcom, gdzie im „przyszło żyć”. Szefostwu osiedlowego Klubu Kultury „Piaskownica” zaproponowała cykl wykładów o historycznych
kulturowych korzeniach Piasków Wielkich, Woli Duchackiej i Kurdwanowa –
dawnych gmin wiejskich włączonych w 1941 roku w granice Krakowa, stanowiących obecnie obszar Dzielnicy xi Podgórze Duchackie. Odbyły się też
już dwie wycieczki szlakiem historycznym wyznaczonym przez Ewę.

Obywatelu-spółdzielco, obudź się!

Jak gdyby tego było mało, na osiedlu Piaski Nowe trwa również obywatelskie przebudzenie! Z inicjatywy Jolanty Osińskej i Krystyny Danielak
powstała nieformalna grupa mieszkańców – Gospodarne Osiedle Piaski
Nowe. Panie, członkinie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski Nowe, mimo pełnionej funkcji, nie były w stanie skutecznie wpłynąć na
zmianę sposobu działania spółdzielni. Grupa jest więc wyrazem sprzeciwu mieszkańców wobec tej sytuacji. Utrudniony dostęp do dokumentów
spółdzielni, niechęć do komunikacji z mieszkańcami, nieuwzględnianie ich
uwag i wniosków, niegospodarne działania, wreszcie blokowanie spotkań
mieszkańców – to tylko niektóre problemy, na które skarżą się członkowie
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grupy. Teraz jeszcze spółdzielnia chce oddać gminie jedną z ważnych osiedlowych ulic.
– Wtedy znacząco obniży się komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania na osiedlu z powodu wzmożonego ruchu pojazdów o różnej masie! –
denerwuje się Ewa Gaj, również członkini grupy. Nie pozostało więc nic
innego jak wziąć sprawy w swoje ręce. Od połowy 2012 roku odbywają się
systematyczne comiesięczne spotkania mieszkańców poświęcone ważnym
sprawom osiedla. Powstało również forum internetowe służące bieżącej komunikacji. Teraz spotkania będą mieć charakter bardziej edukacyjny. Grupa
chce, aby mieszkańcy dowiedzieli się m.in., jakie prawa ma członek spółdzielni mieszkaniowej, jak z nich korzystać, jak można realnie wpływać na
działania władz spółdzielni. Mieszkańcy muszą szybko poznać odpowiedzi
na te pytania. Trzeba walczyć z powszechnym przeświadczeniem, że nic się
nie da zrobić!

Pierwsze duże i małe sukcesy

Jolanta Osińska i Krystyna Danielak wykazały się niezwykłą determinacją
i założyły sprawę w sądzie przeciwko władzom spółdzielni. Chodziło
o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej przez Walne Zebranie Spółdzielni z naruszeniem prawa. I wygrały! Sukcesem zakończył się również
proces o dostęp do dokumentów spółdzielni. Dostępu takiego domagali się
członkowie spółdzielni. Obecnie w Walnych Zebraniach Członków Spółdzielni uczestniczy znacznie więcej mieszkańców niż do tej pory, na ostatnim z nich aż pięcioro przedstawicieli Grupy zostało wybranych do nowej
Rady Nadzorczej. Zatem to dopiero początek, dopiero teraz na osiedlu Piaski
Nowe zacznie się dziać!
Kontakt:

Grupa Inicjatywna Mieszkańców „Gospodarne Osiedle Piaski Nowe”
Adres (grzecznościowy):

Klub Kultury „Piaskownica”
ul. Łużycka 55

30-692 Kraków

tel.: 503 471 821

e-mail: ewagaj13@wp.pl

www.facebook.com/pages/Gospodarne-Osiedle-Piaski-Nowe/129521787242635

3. Za: Ewa Gaj, Raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego terenów
zielonych w centrum Osiedla Piaski Nowe w Krakowie. Raport powstał w ramach projektu „Ogrody
Osiedla Piaski Nowe, sztuka nieustających przemian”.
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Okiem animatorki regionalnej cal
Aktywność obywatelska mieszkańców Osiedla Piaski Nowe rozwija się
dwiema splatającymi się ścieżkami. Łączy zamiłowanie do sztuki
i artystyczne spojrzenie na świat z twardym stąpaniem po ziemi i skutecznym egzekwowaniem swoich praw. Dwa źródła aktywności wybiły
i połączyły się w jeden uzupełniający się strumień działań.
Dzięki różnym zainteresowaniom i kompetencjom liderów powstał
zaskakujący mariaż nowoczesnej obywatelskości z fascynacją lokalnym
dziedzictwem, kulturą i sztuką. Twórczość Mehoffera na Piaskach,
w socrealistycznym entourage’u – czemu nie? Tu się myśli śmiało,
z rozmachem, bez kompleksów i zahamowań! Równocześnie liderzy
dbają o działania praktyczne, w prosty sposób sprzyjające integracji
mieszkańców. Międzysąsiedzka wymiana ciuchów, wspólne ubieranie
choinki, sadzenie kwiatów czy projektowanie osiedla. Dobór różnych
pomysłów, środków, metod gwarantuje dotarcie do różnych grup
mieszkańców, o różnej wrażliwości i potrzebach. I to się powoli udaje.
Różne są też sposoby na wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości
i wspólnoty. Z jednej strony poprzez odwołanie do osiedlowych
spraw i problemów, z drugiej strony – nawiązując do historii i tradycji
tego miejsca, tak różnych od teraźniejszej rzeczywistości.
Mieszkańcy rozwijają się, śmiało czerpią z przykładów, proszą o pomoc
zewnętrzne osoby i instytucje. Profesorowie krakowskich uczelni,
architekci, Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych,
Żywa Pracownia to sojusznicy, ważni partnerzy, a niekiedy
też współinspiratorzy akcji podejmowanych na osiedlu.
W działaniach mieszkańców Piasków Nowych uderza otwartość na nowe
doświadczenia i inspiracje, często wyjęte z innych kontekstów i znaczeń.
Patrząc na podejmowaną tu aktywność, zewnętrzny obserwator widzi,
jak ogólnoświatowa idea oddolnych ruchów miejskich dociera i tutaj.
Kojarzona głównie z młodzieńczym idealizmem, tu kiełkuje w pokoleniu
ludzi dojrzałych i doświadczonych życiem. Na Piaskach obserwujemy
narodziny „nowych mieszczan”, zamieszkujących nie śródmiejskie
kamienice, lecz 11-piętrowe wieżowce w peryferyjnej dzielnicy Krakowa.
Mieszkańców świadomych swoich praw, dla których nie jest obojętne,
w jakim otoczeniu żyją i jakie decyzje się w ich imieniu podejmuje. Którzy
nie boją się podnieść głos, gdy za dużo stanowi się o nich bez nich.
Włączanie mieszkańców i ich integracja wciąż jest wyzwaniem. Osiedle
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w mieście nie jest społecznością wiejską, gdzie wszystko się dzieje na
miejscu, z braku innych możliwości. Jej mieszkańcy mają miejskie
zwyczaje i potrzeby. Uciekają do centrum, do Krakowa, gdzie można
„zażyć kultury”, pooddychać „śródmiejskim powietrzem”. Ale coraz
częściej z kulturą spotykają się również tu, na osiedlu. Piaski mają już
przyjemną kawiarnię, niepodobną do standardowych osiedlowych barów.
Mają swój klub kultury, jeszcze nadto kojarzony wyłącznie z ofertą dla
dzieci i osób starszych, ale z potencjałem miejsca i ludzi. Wreszcie mają
swój otoczony wianuszkiem wieżowców zielony „rynek” – wspólną
przestrzeń, potencjalne miejsce spotkań mieszkańców osiedla.
Rosnąca aktywność mieszkańców jest wyzwaniem dla lokalnych
instytucji. Większość z nich tkwi jeszcze w starej rzeczywistości, gdzie
instytucja działa „dla” mieszkańca, często zgadując jego potrzeby, ale
również nierzadko po prostu je ignorując. Gdzie aktywiści postrzegani
są jako mniej lub bardziej szkodliwi „oszołomi”, relikt zeszłej epoki.
Tymczasem przyszedł czas partnerskiej współpracy. Mieszkańcy chcą być
traktowani na równi – jak partnerzy. Chcą zgłaszać problemy, wnosić
pomysły, uczestniczyć w ich realizacji, dzieląc się przy okazji swoimi
kompetencjami. To wymaga zmiany zasad funkcjonowania instytucji
i filozofii ich działania. Otwarcia się na dialog, uznania innych racji niż
własna – nawet jeśli jest poparta wieloletnim doświadczeniem.
W tej „nowej” rzeczywistości instytucje stają się animatorami lokalnej
aktywności, wspomagają mieszkańców i umieją czerpać korzyści
z ich zaangażowania. Pracują z mieszkańcami, a nie jedynie dla nich.
Aktywni mieszkańcy Piasków Nowych już dorośli do tej zmieniającej się
rzeczywistości, teraz muszą tego nauczyć swoje lokalne instytucje.

7
Wioletta Gawrońska
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Gdzie diabeł nie może…
aBurzeninie to kobiety postanowiły wyjść z domu i zrobić coś dla mieszkańców gminy. Założyły stowarzyszenie, które nieoficjalnie nazwały
bmw – od trzech pierwszych liter wsi, z których pochodzą (Brzeźnica, Marianów, Waszkowskie). bmw, bo to najlepsza marka na rynku.

W

Burzenin to obecnie wieś. Dawniej było to miasto, ale w 1870 roku reforma
carska pozbawiła miejscowość praw miejskich. Leży przy średniowiecznym
szlaku solnym prowadzącym z Małopolski do Wielkopolski i na Kujawy.
To piękna gmina położona nad Wartą.
Co tydzień odbywa się tu targ. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby
nie fakt, że targi te odbywają się w gminie co środę od 1419 roku. Wtedy
to Burzenin, wraz z zatwierdzeniem praw miejskich, dostał pozwolenie na
jeden jarmark w roku i na targi co środę. Dziś targi nie są już tak okazałe
jak dawniej, ale także mają swój urok.
– Nasze społeczeństwo, moim zdaniem, jest konserwatywne, ale
bardzo ciekawe świata. Przynajmniej młodsze pokolenie. Chcieliby dużo
zobaczyć, rozwijać się. Starsze pokolenie jest raczej negatywnie nastawione do różnych postępowych pomysłów. Oczywiście starsi przekazują swoje
doświadczenia i wiedzę, ale nie bardzo pozwalają, by młodsi szli własnymi
drogami. Tak jest w rodzinach, gdzie gospodarzą rodzice i ich następcy –
mówi pani Teresa, mieszkanka gminy. – Nie można się wychylić poza pewne ramy. Nie wolno być za biednym ani też za bogatym.
Oczywiście na wsiach w ostatnim czasie sporo się zmieniło, a wiejskie kobiety dbają nie tylko o wychowanie dzieci, domy, ogródki pełne
warzyw i kwiatów, ale także o tradycję dawnej polskiej wsi. Dzisiejsze panie
nie narzekają na monotonię życia na wsi i stawiają przed sobą wiele nowych wyzwań. Z powodzeniem łączą obowiązki domowe z pracą zawodową
i działaniami na rzecz społeczności.
Przykładem takiego kobiecego przedsięwzięcia jest utworzone
w grudniu 2009 roku Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich gminy Burzenin.
Z pomysłem połączenia trzech Kół Gospodyń Wiejskich w jedno
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stowarzyszenie wyszła ówczesna wójt Barbara Darul, która wspierała oddolne inicjatywy. To ona zleciła Ani Bartos – z jednej strony urzędniczce,
a z drugiej strony aktywnej działaczce – zebranie najbardziej aktywnych
mieszkanek gminy. Oczywiście w różnych sołectwach były podejmowane
różne działania. Idei połączenia tych aktywności przyświecał jeden cel: pobudzenie współpracy w całej gminie.

bmw – najlepsza marka na rynku

W spotkaniu założycielskim wzięło udział 35 kobiet, które bardzo ucieszyły się z tej inicjatywy i pozostają wciąż aktywnymi członkiniami
stowarzyszenia.
Humorystycznie nazwały swoje stowarzyszenie bmw. Bo to najlepsza marka samochodowa na rynku, a poza tym to pierwsze litery miejscowości, w których działają ich Koła Gospodyń Wiejskich, czyli Brzeźnica,
Marianów, Waszkowskie.
Do stowarzyszenia należą panie w bardzo różnym wieku: od 20 do
76 lat. Mimo takich różnic tworzą bardzo zgrany zespół, wspaniałą grupę,
otwartą na wiele pomysłów i świetnie ze sobą współpracującą.
– Seniorki naszego stowarzyszenia we wspaniały sposób przekazują
tradycje i obrzędy polskiej wsi, a młode pozyskują wiele wskazówek i doświadczeń – mówi pani Agnieszka.
Poprzez spotkania międzypokoleniowe i organizację imprez integracyjnych uczą się współpracy, gospodarności i znajdują wspólny język.
– Wszystkie sprawy, decyzje i problemy, które pojawiają się przecież w każdej organizacji, podejmujemy i rozwiązujemy wspólnie – mówią
kobiety. Starają się, aby we wszystkie prace były zaangażowane wszystkie
członkinie. Mają świadomość, że różne inicjatywy, które podejmują, wiążą
się z postawą obywatelską. Bardzo im zależy na tym, aby w ich działania
włączała się cała gmina, jak najwięcej mieszkańców.

Jak działają?

Organizują dużo imprez okolicznościowych, integracyjnych, np. wielkanocne jajeczka, wieczory andrzejkowe, wieczory opłatkowo-noworoczne, dzień
kobiet i inne. Bardzo ciekawe są imprezy plenerowe, jak np. Noc Świętojańska nad Wartą w Jarocicach. W organizację tego wydarzenia włączyło
się nie tylko Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, ale także Ochotnicza Straż
Pożarna, Urząd Gminy, sołectwo w Jarocicach.
W gminie odbywają się również rajdy rowerowe. W tym roku był
już drugi. Panie starają się połączyć przyjemne z pożytecznym: rajd to nie
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tylko okazja do integracji społeczności lokalnej, ale również do poznania
zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej i bezpiecznego poruszania
się po drogach. Na przeprowadzenie rajdu pozyskały pieniądze z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sieradzu, z którym również
współpracują.
Podczas jarmarku dożynkowego członkinie stowarzyszenia można
spotkać na warsztatach kulinarnych połączonych z degustacją potraw.
Ciekawym wydarzeniem była wycieczka do spółdzielni socjalnej
Szklany Świat w Krośnicach koło Milicza. Uczestnicy tej wyprawy poznali
technikę wyrabiania i malowania bombek. Po tej wizycie przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich wpadły na pomysł, aby zaangażować
mieszkańców w malowanie bombek. Głównym celem tej inicjatywy było
pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i przywrócenie jej należnego
miejsca w środowisku lokalnym. Do malowania bombek przyłączyli się
zaproszeni goście, m.in. wicestarosta powiatu sieradzkiego, radni powiatu
sieradzkiego, władze gminy Burzenin – wójt, zastępca wójta, przewodniczący Rady Gminy i radni, sołtysi, proboszczowie, dyrektorzy Gminnego
Domu Kultury oraz szkół, a nawet przedstawiciele nadleśnictwa. Bombki
oraz stroiki bożonarodzeniowe kupili zaproszeni goście, resztę rozprowadzono w Gminnym Domu Kultury. To, co zostało, kobiety przed świętami
z życzeniami rozdały znaczącym osobom, z którymi współpracują.
Panie z Burzenina szczególną wagę przywiązują do pielęgnowania tradycji, dlatego w styczniu 2013 roku zorganizowały darcie pierza.
W czasie tego spotkania seniorki stowarzyszenia opowiadały, jak to dawniej długie zimowe wieczory upływały w wielu domach przy oskubywaniu
gęsi z piór, czyli właśnie darciu pierza. Był to rodzaj wzajemnej pomocy: w jednym domu gromadziło się nieraz kilkanaście kobiet i dziewcząt
i przez kolejne wieczory darły pierze. Każda zapobiegliwa matka hodowała gęsi, by z ich piór zrobić później córce pierzynę i poduchy na wiano
panny młodej.

Grunt to współpraca

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin szuka sprzymierzeńców
do swoich działań w różnych instytucjach. Panie współpracują m.in. ze strażakami, z Lokalną Grupą Działania „Przymierze Jeziorsko”, z dziećmi szkolnymi np. podczas akcji Sprzątanie Świata, z Gminnym Ośrodkiem Kultury
współorganizują warsztaty rękodzielnictwa.
Bardzo dobrze układa się także współpraca z Urzędem Gminy i nie
ogranicza się jedynie do wymiaru finansowego. Na przykład wójt udostępnia
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samochód na wyjazdy dla pań. Co ważne – jest w urzędzie pracowniczka,
Anna Bartos, która pomaga stowarzyszeniu i jest przekaźnikiem informacji między organizacją a samorządem. Doceniając jej pracę, gminni strażacy oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich zgłosili panią Anię do konkursu
„Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym”. Została nominowana,
ale nie dostała statuetki. Pomysłodawcy postanowili więc wziąć sprawę
w swoje ręce: sami przygotowali dyplom, statuetkę, zorganizowali spotkanie, zaprosili gości i uroczyście wręczyli pani Annie te dowody uznania.

Liderki – kobiety niezwykłe

Według burzenińskich kobiet lider to osoba świadomie obserwująca rzeczywistość, w której żyje, odważnie podejmująca wyzwania i wkładająca
wysiłek w zmianę otoczenia na lepsze. Lider nie pracuje sam, inicjuje współpracę, zachęca i angażuje innych do działania. Lider inspiruje i motywuje,
dzieli swoją energię z innymi, ponieważ działa dla ludzi i wraz z nimi.
– Jesteśmy liderkami wiejskiej społeczności i realizujemy własne
projekty, inspirujemy i angażujemy innych do działania – mówią członkinie stowarzyszenia. – W naszej gminie największą liderką jest wiceprezeska stowarzyszenia Małgorzata Płóciennik (obecnie radna gminy Burzenin, podczas zakładania stowarzyszenia była sołtyską w Jarocicach). Od
samego początku podjęła trud połączenia wszystkich trzech kół i zachęcenia
do współpracy. Dzięki niej osiągnęłyśmy to, co mamy. Bywały potknięcia
i upadki, ale ona zawsze twardo stąpała po ziemi i starała się rozwiązać
każdy problem.
Pani Małgosia zachęca do działania i wspiera cały nowy zarząd pomocą i radą. Ważną osobą dla aktywnej części społeczności Burzenina jest
także wspomniana już Anna Bartos, urzędniczka, ale i mieszkanka gminy.
To ona pomaga w różnych przedsięwzięciach i akcjach, jak również inspiruje do działania i nie wiadomo, jak to robi, ale zawsze ma czas dla każdego.
Inna liderka to Teresa Janiak, pierwsza prezeska w stowarzyszeniu.
Dobra inicjatorka, organizatorka, społeczniczka.
Jak widać, liderek w Burzeninie nie brakuje, a pojawiają się też
nowe aktywne osoby.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Panie dobrze wiedzą, jak ważna jest edukacja.
– Ciągle nie wiemy tyle, żeby wiedzieć wszystko – powtarzają. Nowych doświadczeń i inspiracji do pożytecznych działań w gminie dostarczają im różnego rodzaju wyjazdy i wizyty studyjne.
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– Lubimy podpatrywać ciekawe rzeczy i jesteśmy otwarte na nowości – mówią panie. Ale wyjeżdżają nie tylko po to, żeby się uczyć. Bardzo
sobie chwalą również takie wyjazdy, podczas których odpoczywają, lepiej
się poznają i świetnie spędzają czas w swoim towarzystwie.
Kontakt:

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin
Marianów 15

98-260 Burzenin

Okiem animatorki regionalnej cal
Patrząc na gminę Burzenin w ciągu ostatnich kilku lat, można sobie
zadać pytanie, czy to jest wyjątkowa gmina, czy wyjątkowi są
przedstawiciele samorządu? Wiele osób, widząc rozwój społeczności
w Burzeninie, pomyślałoby, że to naprawdę rzadko spotykane. A ja,
znając tę społeczność, znając te aktywne panie i przedstawicieli tutejszego
samorządu, potwierdzam wyjątkowość tego miejsca. Wiem również,
że nieczęsto zdarza się takie porozumienie obywateli z samorządem.
Przykład z Burzenina pokazuje, że to wcale nie muszą być dwie
przeciwstawne strony. Samorząd zaprasza mieszkańców do współpracy,
ale i współdecydowania. Robi to z pełną świadomością korzyści
wynikających z takiego porozumienia. A kobiety z Burzenina to naprawdę
niezwykły „zasób” gminy. Od lat działają aktywnie w tych obszarach,
w których widzą różne deficyty. Potrafią się świetnie zorganizować i na
najwyższym poziomie przygotować wydarzenie. A do tego wciąż się uczą,
poznają nowe możliwości, które starają się przenieść na swój grunt.
Oczywiście nie tylko kobiety są aktywne w tej gminie, choć to właśnie ich
działania są najbardziej widoczne. Potrafią też bardzo dobrze dogadywać
się i współpracować z panami, których pomoc i praca również są nie do
przecenienia.
Społeczność Burzenina na pewno można uznać za aktywną, twórczą,
szukającą inspiracji w swoim środowisku i na zewnątrz. Mieszkańcy nie
boją się mieć wielkich pomysłów, które powoli wcielają w życie. Ich
zaradność przejawia się na każdym etapie działań. Wiele z inicjatyw nie
wydarzyłoby się, gdyby nie współpraca mieszkańców, różnych instytucji,
organizacji oraz samorządu. Jest to również społeczność bezpieczna,
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w której każda jednostka ma szanse rozwoju, co widać na przykładzie pań
ze stowarzyszenia. A bez solidarności nie byłoby tylu ciekawych
i potrzebnych wydarzeń.
Coraz więcej mieszkańców ma nadzieję na lepsze jutro i coraz częściej
wiedzą, że to zależy od nich samych.
Niezwykle ciekawe w tej społeczności jest również zagadnienie związane
z tożsamością miejsca. Według cal-owskiej interpretacji społeczność
lokalną powinny łączyć: kultura i jej dziedzictwo, tradycja, przynależność;
określone formy życia społecznego: silne kontakty sąsiedzkie, patriotyzm
lokalny, wspólne doświadczenia oraz środowisko naturalne: przyroda,
warunki geograficzne, krajobraz1. Tak rozumiana społeczność lokalna jest
ważnym podmiotem historycznym, społecznym i przyrodniczym.
Jest miejscem spotkania i dialogu z drugim człowiekiem, historią,
przyrodą kulturą. I te wszystkie aspekty odnajdujemy w tej gminie.
1. Por. A. Zajączkowski, Rzecz o socjologii, Warszawa 1993, s. 83–87; cyt. za: Paweł Jordan,
Aktywne społeczności – odkryj siłę społeczności.

8
Wioletta Gawrońska
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Kto powiedział, że będzie łatwo?
ędziejowice są małe i piękne. I mają swój własny ważny epizod historyczny: w 1863 roku odbyła się tu zwycięska bitwa z Rosjanami. Wydarzenia
sprzed 150 lat są tu wciąż żywe i kultywowane. Społeczność dba, by historia
nie została zapomniana.

S

Społeczność gminy Sędziejowice: seniorzy, dzieci i młodzież, dorośli, rolnicy i pracujący poza rolnictwem, samorząd i różne jego instytucje, jak np.
biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły oraz formalne i nieformalne
organizacje społeczne. Kiedyś mieszkańcy byli mało aktywni, mniej ufni.
Teraz to się zmieniło. Ludzie zrobili się bardziej otwarci. Pomogły zmiany
ustrojowe po 1989 roku.
Wydarzeniem, które wpłynęło na to, co obecnie dzieje się w gminie, była zmiana na stanowisku kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w 2010 roku. Nowa kierowniczka Beata Magdziak nie tylko energicznie
zarządza biblioteką, ale również pobudziła aktywność Gminnego Ośrodka
Kultury.
Beata Magdziak była nauczycielką polskiego i wiedzy o kulturze
w miejscowym Zespole Szkół Rolniczych. Gdy została kierowniczką biblioteki, odkryła, że mieszkańcy gminy chcą uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach, nie tylko kulturalnych. Oraz że brakuje promocji takich imprez.
Na początek zaczęła więc zapraszać do biblioteki na małe spotkania i pracować z czytelnikami. Jej propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego w 2011 i 2012 roku zaczęła organizować już większe
wydarzenia.
– Można powiedzieć, że wiele działań powstało z niczego. Okazało
się, że ludzie chcą się pokazać – mówi pani Małgosia, była nauczycielka,
mieszkanka gminy.
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„Razem, młodzi przyjaciele…”

– Tylko razem można osiągnąć sukces, a niemożliwe staje się możliwym –
mówi Beata Magdziak.
Pod koniec 2012 roku jej aktywność przyniosła nagrodę w konkursie
partnerstw lokalnych w województwie łódzkim Działanie w Partnerstwie –
Partnerstwo w Działaniu, zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wpłynęło 17 zgłoszeń, a partnerstwo z Sędziejowic zajęło pierwsze miejsce. Pod uwagę brano skład partnerstwa lokalnego
i jego dokonania, korzyści płynące z podejmowanych działań dla mieszkańców, rolę i aktywność biblioteki w partnerstwie, promocję wydarzenia
i stopień trudności przy jego organizacji.
W Sędziejowicach w różne działania lokalne i gminne zaangażowana jest właściwie cała społeczność: instytucje, mieszkańcy, ale również radni
i urzędnicy samorządowi. Ta aktywność nie jest wymuszona czy udawana.
Wójt podpowiada, sugeruje, ale też – jak sam przyznaje – czasem odwodzi
od pewnych pomysłów. Wspiera tych, którzy coś robią, i te miejsca, w których coś się dzieje.
Kiedyś trzeba było proponować, teraz ludzie sami wychodzą z inicjatywą. Coraz bardziej aktywni są młodzi ludzie, którzy np. wstępują do
Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczą w zawodach pożarniczych, włączają się w organizację różnych wydarzeń. Widać to szczególnie w tych wsiach,
gdzie są młodzi, np. w Brzeskach. Duży wpływ na aktywność społeczną
ma dobra organizacja różnych instytucji, np. gok-u czy biblioteki. To daje
mieszkańcom przekonanie, że warto z nimi coś wspólnie zrobić. Widzą też
korzyści dla siebie: radni i sołtysi zdrowo rywalizują ze sobą, stając się
prawdziwymi gospodarzami miejsc.
– Czasem jest ciężko – przyznaje Emilia Mikołajczyk, od roku sołtyska w Kozubach. Mieszkańcy odwołali poprzedniego sołtysa, ponieważ
chcieli, żeby coś się działo we wsi, coś zmieniało. Pani Emilia ma grono
przyjaciół, którzy ją wspierają: i finansowo, i dobrym słowem. Bardzo jej
pomaga Rada Gminy. Najtrudniej jest przekonać ludzi do dobrych działań.
Ale się udaje i są już sukcesy: w 2012 roku mieszkańcy z Kozub zajęli
pierwsze miejsce podczas dożynkowego konkursu stołów wiejskich. Obecnie
rozbudowują świetlicę wiejską. Mają wiele planów na przyszłość.
Wójt gminy jest optymistą, chociaż dostrzega także problemy: roszczeniowość i niezadowolenie części mieszkańców. Gmina pomaga tym, którzy chcą coś robić, wspiera te miejsca, które są aktywne. Wójt zarządzanie
dopasowuje do rzeczywistości.
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– Do każdego środowiska trzeba trafić indywidualnie. Ale gmina to
jedność – mówi.

Rozśpiewana i roztańczona gmina

W Sędziejowicach jest wiele grup muzycznych i teatralnych. Działają przy
Gminnym Ośrodku Kultury, który słynie m.in. z rozpowszechniania folkloru.
Jedną z tych grup jest Strażacka Orkiestra Dęta „Druh”, która liczy
35 osób. Powstała w 1999 roku, dzięki pomocy sponsora. Gmina zatrudniła
kapelmistrza. W orkiestrze może grać każdy, kto ma czas i ochotę. Starają
się zachęcać do grania młodzież i dzieci. Próby odbywają się dwa razy
w tygodniu. Orkiestra występuje na wszystkich uroczystościach gminy,
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łącznie z kościelnymi, koncertuje też dla mieszkańców. Bierze udział w zlotach orkiestr i zawodach. Poszerza repertuar, dba o fajne stroje. Finansowo
wspiera tych członków, których nie stać np. na wspólne wyjazdy. Bardzo
dobrze współpracuje z biblioteką, zapewniając np. oprawę muzyczną podczas jasełek.
Od 2000 roku istnieje przy Gminnym Ośrodku Kultury Kapela Podwórkowa „Sędziej”, która ma już na swoim koncie dwie nagrane płyty.
Zespół jest wizytówką gminy, promuje ją w całej Polsce. Muzycy, w charakterystycznych strojach ludowych, wyśpiewali wiele konkursowych nagród
i wyróżnień w kraju.
Mieszkańcy gminy udzielają się również w Kapeli Ludowej „Grabianie” (działa od 1999 roku), Zespole Pieśni i Tańca Seniorów „Ziemia Sędziejowicka” (działa od stycznia 2004 roku), Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca
„Mali Sędziejowiczanie” (powstał w 1985 roku, jego członkami są uczniowie
miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w wieku od 8 do 12 lat),
Zespole Śpiewaczym „Sędziejowianki” (powstał w 1995 roku, pierwszymi
członkiniami były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sędziejowicach, później dołączyły do grupy osoby spoza Sędziejowic), grupie tańca nowoczesnego Rebellious Teens (działa od 2010 roku, tańczą hip-hop, locking, house
i dancehall, członkowie to uczniowie i uczennice ze szkoły w Sędziejowicach w wieku 14–15 lat), zespole tańca nowoczesnego Kontra (absolwenci
zso w Sędziejowicach; istnieje również Mała Kontra, w której tańczą uczennice szkół podstawowych), Klubie Piosenki „Metrum” (tutaj uczęszczają
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich, uczą się poprawnego
śpiewania oraz doskonalą umiejętności wokalne), Teatrze Apostrof (12 osób
ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Sędziejowic).
Poza gok-iem działa jeszcze Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”. To zespół o długiej tradycji, powstał bowiem w 1975 roku z inicjatywy
ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Szkoła
do dziś sprawuje mecenat nad zespołem. „Sędziejowiczanie” prezentują pieśni, tańce i obrzędy regionu sieradzkiego i łowickiego oraz tańce narodowe:
poloneza, mazura, krakowiaka. Wielokrotnie z powodzeniem koncertowali
za granicą. Są także kilkukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej.

Nowe ciekawe działania inspirowane „miejscem”

W Sędziejowicach jest wiele miejsc wartych pokazania: rezerwaty, zabytki, miejsca związane z legendami. Władze i mieszkańcy gminy uczestniczą
właśnie w projekcie, w którym mają się nauczyć, w jaki sposób atrakcyjnie
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i nieszablonowo chwalić się tym, co mają. Dzieje się to w ramach Lokalnej
Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”, która realizuje projekt „Questing
umożliwi innowacyjne działanie”, w ramach prow 2007–2013. Questing
to nic innego jak odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
turystyka z zagadkami. Nowo zdobywane umiejętności wykorzystuje się do
lepszego organizowania imprez już obecnych w kalendarzu gminy.
Od 2012 roku biblioteka organizuje rajdy rowerowe po gminie Sędziejowice. Impreza jest cykliczna. Nie jest to jednak zwykła przejażdżka
rowerowa. Organizatorzy chcą, aby łączyło się to z utrwalaniem tradycji
patriotycznych i prezentowaniem miejsc pamięci na terenie gminy, popularyzacją roli książki i bibliotek wśród mieszkańców, poznawaniem walorów turystyczno-krajoznawczych najbliższych okolic Sędziejowic, integracją mieszkańców gminy i pracowników biblioteki wokół działań na rzecz
lokalnej społeczności, wzbogaceniem ogólnopolskich obchodów Tygodnia
Bibliotek i Dnia Bibliotekarza. ii Rajd Rowerowy po gminie był przygotowany metodą questingu. Uczestnicy mogli wysłuchać opowieści o wioskach
z ust sołtysów i radnych. A na zakończenie było ognisko z kiełbaskami
i dobrą zabawą.
Z inną ciekawą inicjatywą wystąpiły Lasy Państwowe (Leśnictwa
Sędziejowice), które zaprosiły mieszkańców do sadzenia lasu modrzewiowo-lipowego. Na mniej więcej hektarze powierzchni zasadzono około 6 tys.
sadzonek, aby uczcić pamięć bohaterów Powstania Styczniowego w 150.
rocznicę bitwy pod Sędziejowicami. Sadzili samorządowcy, delegacje szkół,
przedstawiciele instytucji gminnych, organizacji społecznych oraz firm. Zaproszono także gości, m.in. wojewodę łódzką Jolantę Chełmińską i senatora
rp Andrzeja Owczarka. W sumie w powstaniu tego żywego pomnika pamięci brało udział ponad 100 osób.

Radni dzieciom

W Sędziejowicach myśli się jednak nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Szczególnie tej dalekiej, która będzie udziałem dzieci, obecnych przedszkolaków. To im wójt i sekretarz gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele,
radni i przyjaciele filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Marzeninie czytali
bajki podczas akcji „Łódzkie czyta”. Filia w Marzeninie połączyła czytanie
dzieciom z udziałem w akcji „Masz głos, masz wybór”. Dzięki temu dzieci
mogły porozmawiać z radnymi, było to ich pierwsze spotkanie z lokalnymi
władzami. Podobne wydarzenia są już organizowane cyklicznie.
Nieco starsze dzieci z Sędziejowic zostały zaproszone przez bibliotekę do udziału w obchodach Dni Gutenberga 2012. Podczas październikowego
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spaceru po Sędziejowicach, w niemal zimowej scenerii, piątoklasiści przeżywali niezwyczajne przygody literackie. Dzieciaki, pod przewodnictwem
bibliotekarek, odwiedzały różne miejsca we wsi, aby odebrać tam koperty
z fragmentami hasła i tekstu, z którymi miały się zapoznać w bibliotece.
W czasie spaceru dzieci odwiedziły także cmentarz, gdzie oddały hołd powstańcom poległym w 1863 roku.

Bez lidera się nie uda

Centrum, wokół którego skupia się życie społeczne w Sędziejowicach, to
biblioteka. A osobą, która tym wszystkim animuje, jest kierowniczka – Beata
Magdziak. To od jej przyjścia do biblioteki wszystko się zaczęło.
Beata Magdziak nie jest mieszkanką gminy, ale jest głęboko związana z Sędziejowicami. Skupia wokół siebie czytelników biblioteki oraz
aktywnych mieszkańców gminy. Do działania zachęca poprzez rozmowy.
Jej maksymą życiową jest „carpe diem” („chwytaj dzień, żyj każdą chwilą, bo żyjemy tak krótko”). Jako nauczycielka języka polskiego i wiedzy
o kulturze nie ma trudności w kontaktach bezpośrednich z całą społecznością. Nie stanowi dla niej różnicy, czy pracuje z dziećmi i młodzieżą,
czy z seniorami i niepełnosprawnymi, o których bardzo dba. Rozumie, że
biblioteka powinna być miejscem, w którym samotny, schorowany, nieszczęśliwy człowiek może znaleźć zrozumienie, odrobinę współczucia oraz
receptę na „choroby duszy”. O rozwój niepełnoletnich czytelników dbają
szkoły, zapewniając im wiele zajęć dodatkowych. Dla seniorów i osób
niepełnosprawnych nie ma tak bogatej oferty, z której mogliby skorzystać
w wolnym czasie. Takie osoby często czują się niedowartościowane, niedocenione i wyobcowane ze społeczeństwa. Dlatego tak ważny jest w tym
przypadku kontakt indywidualny.
– Rozmowy z przyjaciółmi to nasza podstawowa metoda działania.
Gdybyśmy liczyły na to, że wywieszenie plakatów czy ulotek załatwi sprawę, nasze mury świeciłyby pustkami, a my nie miałybyśmy pracy – mówi
pani Beata. – Jesteśmy dla ludzi i dla nich wychodzimy na zewnątrz.
Biblioteka, we współpracy z instytucjami partnerskimi, bierze udział
w różnych akcjach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, np. „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień Bezpiecznego
Internetu”, „Tydzień z Internetem”, „Łódzkie czyta”, „Program Rozwoju
Bibliotek”, „Se-Ma-For Film Festival On Tour”. Na swoje działania pozyskuje
pieniądze także np. od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (grant na
warsztaty dla seniorów) czy od Muzeum Historii Polski (dotacja na warsztaty dla niepełnosprawnych). Współpracuje również z wolontariuszami,
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którzy wnoszą swoją wiedzę, nowe rozwiązania i pomysły do działań
bibliotecznych.
Biblioteka publiczna w Sędziejowicach ma wielu przyjaciół, a każdy
„Przyjaciel Biblioteki” ma tam swój kubek.
– Biblioteka to nasz dom. Miejsce, w którym dobrze się czujemy
i chcemy przebywać, dlatego też otaczamy się przedmiotami, które kojarzą
nam się z własnym domem. Tutaj spędzamy wiele czasu, dlatego filiżanka czy kubek z kawą to podstawa! – mówi pani Beata. – To nieodłączny
element dyskusji literackich, planów na przyszłość, projektów, rozmów
o problemach czy szukania rozwiązań. A te rozmowy są toczone z ludźmi,
którzy naszą instytucję wspierają, a nas otaczają szacunkiem, dlatego właśnie oni otrzymali kubki.
Swoje kubki mają wójt gminy, sekretarz, przewodniczący Rady Gminy, uczestnicy różnych projektów, stałe czytelniczki, informatyk, redaktor
„Dziennika Łódzkiego”, niektórzy radni i sołtysi.
Kontakt:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wieluńska 7
Sędziejowice

tel.: 43 67 112 11

e-mail: gbp_sedziejowice@wp.pl

www.biblioteka.gminasedziejowice.eu

Okiem animatorki regionalnej cal
Najbardziej widocznym filarem w gminie Sędziejowice jest współpraca,
podkreślająca aspekt powiązań pomiędzy instytucjami, organizacjami,
firmami, ale i mieszkańcami. Jednym z przejawów takiej współpracy
jest budowanie partnerstwa lokalnego, które stanowi podstawę do
wprowadzania zmian w społeczności lokalnej. W Sędziejowicach
takie partnerstwo buduje się już od kilku lat, a wciąż dołączają
kolejni partnerzy. Partnerstwo w Sędziejowicach opiera się przede
wszystkim na wykorzystaniu zdiagnozowanych zasobów, zarówno
tych instytucjonalnych, jak i osobowych. Gdy patrzymy na powiązania
partnerów w Sędziejowicach, to widzimy połączenia i współpracę
na różnym poziomie i w różnych konfiguracjach. Te kontakty nie są
66

Sędziejowice

województwo łódzkie

8

jednokierunkowe, np. samorząd–organizacje, samorząd–mieszkańcy.
Siatka powiązań jest szeroka. Ani nie zaczyna się, ani nie kończy na
samorządzie.
Zmiana, która dokonuje się w Sędziejowicach, jest również oparta na
założeniu, że w procesie zmiany człowieka nie można postrzegać
w oderwaniu od jego środowiska życia, bo ma ono zasadniczy wpływ na
jego funkcjonowanie. Ważne jest zatem docenienie procesu grupowego,
który wzmacnia przebieg zmiany, przełamuje stereotypy czy systemy
zachowań. Proces zmiany jest oparty na pozytywnych doświadczeniach,
które budują wiarę w ludzi, wiarę w lepsze jutro i przekonanie, że to co
się wydarza, w dużej mierze zależy od samych ludzi.
Warto również podkreślić, że nie powstałyby w Sędziejowicach ani takie
partnerstwo, ani takie powiązania między ludźmi, instytucjami
i organizacjami, gdyby nie opierało się ono na podstawowych
wartościach, takich jak: sprawiedliwość i równość szans, szacunek oraz
poszanowanie godności. Wartości te budują fundamenty, bez których
trudno wprowadzać zmiany społeczne. Ważni aktorzy życia społecznego
w Sędziejowicach, liderzy, wiedzą, jak bardzo te wartości są istotne,
i kierują się nimi.
Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy czują, że są we wspólnocie. Są tacy,
którzy negują działania w gminie i zaangażowanie innych mieszkańców.
Dotarcie do nich, zrozumienie, z czego wynika ich postawa, to proces,
który się dzieje w gminie. Coraz większa grupa liderów pozwala na
indywidualne dotarcie do tych osób i włączanie ich we wspólne działania
poprzez niwelowanie trudności, barier, z którymi się borykają.
Edukacja jest również ważnym elementem rozwoju społeczności i całej
gminy. W różnych sytuacjach edukacyjnych czy to mieszkańcy, czy
przedstawiciele różnych instytucji lub organizacji – zyskują świadomość,
że od nich coś zależy, i nabywają kompetencje do wyrażania swoich
potrzeb.
Niewątpliwie duży kapitał społeczny1 w gminie, pojmowany jako ogół
norm, więzi, sieci wzajemnego zaufania, lojalności oraz solidarności,
znajdujących odzwierciedlenie w samoorganizowaniu się i samorządności, w umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie grupy
i społeczności, to potencjał, który charakteryzuje tę społeczność.
1. T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce
społecznej i nie tylko, Warszawa 2007.
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Magdalena Gołębiowska
Stowarzyszenie boris

Atak liderek wiejskich na Krasnosielc
ak skutecznie integrować i aktywizować społeczności wiejskie? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej ma na to swoją receptę. Jej najważniejsze składniki to lokalni liderzy, oddolne inicjatywy i duża dawka
kobiecego entuzjazmu.

J

Urszula Dembicka to osoba wielofunkcyjna – regionalistka, animatorka oraz
dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu. Po trzydziestu latach
pracy w 2009 roku odeszła na emeryturę. Pomimo to nadal działa, i to na
pełen etat. Ostatnio swój czas i energię zainwestowała w wykształcenie
grupy animatorek, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej (tpzk).
– Jeżeli nie będzie lokalnych liderów i liderek, to wiele inicjatyw po
prostu nie zaistnieje, ponieważ nie będzie osoby, która motywuje, zachęca
i wspiera pomysły mieszkańców. W ludziach nadal jest potrzeba i chęć działania, wystarczy ją tylko pobudzić. A do tego potrzebni są liderzy. Takie
osoby są w każdej społeczności. Trzeba je odszukać, zmotywować i przeszkolić – mówi Urszula Dembicka.
W aglomeracjach miejskich już nikogo nie dziwi to, że sąsiedzi się
nie znają i nic o sobie nie wiedzą. Także mazowiecka wieś w niewielkim
stopniu przypomina tradycyjną wspólnotę lokalną o silnych więzach społecznych. Dezintegracji wiejskich zbiorowości sprzyjają m.in. nasilone migracje
i wzrastająca liczba mieszkańców dojeżdżających do pracy w miastach oddalonych często nawet o 100 km od miejsca zamieszkania. Nie inaczej jest
w gminie Krasnosielc, położonej w północnej części województwa mazowieckiego (dawniej w województwie ostrołęckim), zamieszkanej przez
ok. 6 tys. osób, w ponad trzydziestu wsiach.
– Trudno wyciągnąć ludzi z domu. Zamykają się w swoich czterech
ścianach, nie pomyślą nawet, że można coś wspólnie zrobić. Na społeczną
izolację narażone są szczególnie kobiety. Wiele z nich nie pracuje zawodowo. Zajmując się w domu dziećmi, są odcięte od otoczenia – relacjonuje
Urszula Dembicka, która poza innymi zajęciami jest także koordynatorką
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projektu „Aktywne animatorki – aktywne środowisko”1. Celem głównym
przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu kobiet poprzez podniesienie ich aktywności. Uczestniczkami projektu zostało dziesięć lokalnych
liderek. Z zainicjowanych przez liderki działań już skorzystało pół tysiąca
osób.

Liderzy są wśród nas

– Mieszkańcy sami wskazali, jakie są ich potrzeby. To ogromna wartość –
podkreśla Urszula Dembicka.
W procesie rekrutacji przyszłe animatorki zaprezentowały własne
pomysły na lokalne inicjatywy. Mogły to być działania o charakterze edukacyjnym lub integracyjnym, sprzyjające wymianie doświadczeń, wzmacniające
więzi międzypokoleniowe lub budujące przywiązanie do tradycji i historii
„małej ojczyzny”. Kolejnym etapem projektu było utworzenie grupy partnerskiej (4–5 osób) przez każdą z dziesięciu zakwalifikowanych pań. Następnie
kobiety uczestniczyły w szkoleniach, których celem było wyposażenie ich
w umiejętności animacji lokalnej, przygotowania wniosków, zarządzania
projektami oraz wzmocnienie postaw przywódczych i innych kompetencji
psychospołecznych. Pierwotnie zakładano, że tylko osiem wniosków otrzyma
dotacje. Jednak aktywność uczestniczek w trakcie warsztatów oraz ciekawe pomysły skłoniły tpzk do przyznania środków na realizację projektów
wszystkim zakwalifikowanym liderkom. Oznaczało to zmniejszenie budżetu –
zamiast 2000 złotych na każde działanie rozdysponowano 1600 złotych.
Uderzająca jest różnorodność pomysłów lokalnych. Zrealizowano dziesięć
miniprojektów w siedmiu wsiach. Były to m.in. zajęcia ruchowe dla osób
starszych, wycieczki do zoo, warsztaty teatralne dla młodzieży wraz z wyjazdem na występ kabaretu, szkolenie na temat samokontroli zdrowia i badania
kobiet, warsztaty taneczne zakończone potańcówką „na dechach”. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy wsi Pienice, gdzie zrealizowano aż trzy wydarzenia. W ramach jednego z nich przeprowadzono szkolenie z metod uprawy
roślin ozdobnych, po którym nastąpiło wspólne sadzenie krzewów.
– Ja z ogromną radością patrzę, jak podczas przygotowania programu grupa w ciągu kilku tygodni się zżywa. Ludzie się zaprzyjaźniają, a są
z różnych miejscowości. Ponadto wspólna zabawa tworzy fundament pod
trudniejsze działania, służące lokalnej społeczności, co uważam za niezwykle istotny element w całości naszych działań – mówi Urszula Dembicka.
1. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych (działanie 7.3 PO KL „Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji”) był realizowany w okresie od lutego do sierpnia 2011 roku.
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Mieszkańców wsi najlepiej integrują imprezy obrzędowe. Przygotowanie widowiska opartego na dawnych zwyczajach to doskonała forma
łączenia pokoleń, utrzymania więzi społecznej i pobudzenia aktywności
jednostek. Uczy współdziałania, pracy w grupie, odkrywa talenty, nie tylko
aktorskie, także organizacyjne. Jest okazją do sprawdzenia się. Scenariusze
widowisk obrzędowych przygotowują miejscowy lekarz weterynarii, pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej oraz proboszcz parafii. Widowiskiem
obrzędowym „Krojenie i kiszenie kapusty u Sztychów” mieszkańcy Drążdżewa w gminie Krasnosielc żegnają kolejne lato. Impreza obiegowo nazywana „Kapustą” należy do cyklu imprez popularyzujących dawne zwyczaje
i obrzędy ludowe, które Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu, wspólnie
z Towarzystwem Przyjaciół Krasnosielca oraz Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Ziemi Krasnosielckiej, wpisał do swojego kalendarza i konsekwentnie
realizuje od kilku lat. „Zapusty”, „Kupalnocka”, „Darcie Pierza”, „Narodziny” – to tylko niektóre tytuły przypomnianych zwyczajów, przygotowywanych przez mieszkańców różnych miejscowości z terenu gminy.
– Nie są to działania jednorazowe. Dobre efekty wymagają ustawicznej pracy. Należy jednak pamiętać, że osoby skupione wokół wydarzeń nie
są z nimi związane zawodowo i nie możemy od nich wymagać tyle, ile musimy wymagać od siebie. Dlatego warto je nieustannie, jak ja to nazywam,
dopieszczać – podkreśla Urszula Dembicka.

Jak obudzić w sobie lwa

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie” – to jedno
z haseł warsztatów dotyczących autoprezentacji. Nic dziwnego, że po takiej dawce motywacji liderkom nie przeszkodził nawet ograniczony budżet.
Wszystkie inicjatywy przeprowadzono zgodnie z planem, a liczba uczestników nierzadko była większa, niż zakładał plan. Tak było w przypadku
projektu „Wspólne działanie – wspólne świętowanie”, którego liderką była
Sylwia Dudek, mieszkanka wsi Drążdżewo. Projekt obejmował aż trzy imprezy lokalne: Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz rajd rowerowy „Śladami
lokalnej historii”.
– Spodziewaliśmy się 50 osób, a zjawiła się ponad setka mieszkańców. Te imprezy spowodowały duże ożywienie. Coś się zaczęło dziać, dużo
ludzi się przełamało. Przekonali się, że takie wspólne spotkania i poznawanie się to wartościowa sprawa – mówi z satysfakcją Sylwia Dudek.
Najbardziej cieszy ją, że na tym się nie skończyło. Inni też zaczęli
się organizować – od tamtego czasu we wsi odbyły się już dwie potańcówki.
Kilka animatorek, wraz z członkami grup partnerskich, nadal regularnie się
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spotyka. W planach mają utworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi
gminy Krasnosielc.
– Na razie jesteśmy nieformalną grupką. Mamy dużo wspólnych
tematów, większość z nas to młode mamy na urlopach macierzyńskich lub
wychowawczych. Zastanawiamy się, co ciekawego można byłoby jeszcze
zrobić dla wsi. Mam nadzieję, że coś z naszych planów wypali – dodaje
Sylwia Dudek.
W nieformalnej grupie też jest Anna Kruk, odpowiedzialna za inicjatywę Aktywne Babeczki w Drążdżewie Małym. Zorganizowała ona cykl
zajęć fitness dla kobiet w różnym wieku. Wspólne przysiady i skłony oraz
nieformalna atmosfera zbliżają.
– Lubię, kiedy coś się dzieje. Mam taką potrzebę, aby coś robić,
niekoniecznie dla siebie – przyznaje pani Anna.
Wybór padł na ćwiczenia, bo to najlepszy sposób na odreagowanie
stresu, oderwanie się od szarej rzeczywistości. A tego właśnie bardzo brakuje kobietom zajmującym się na co dzień domem i dziećmi. Mężowie często
pracują poza miejscem zamieszkania, do domu wracają tylko na weekendy.
W szkole udostępniono odremontowaną salę gimnastyczną – żal byłoby jej
nie wykorzystać. Te zajęcia pozwoliły nawiązać wiele znajomości. Osoby,
które wcześniej tylko wegetowały w domu, teraz wychodzą, chce im się
coś robić.
– To mnie bardzo motywuje i nakręca do tego, aby realizować kolejne inicjatywy – dodaje pani Anna.
Urszula Dembicka uważa, że wszystkie liderki spisały się na szóstkę.
Docenia ich odpowiedzialność, sprawność w działaniu oraz terminowość
w dostarczaniu dokumentacji.
Przedsięwzięcia podejmowane w Krasnosielcu udowadniają, że przy
niewielkich środkach finansowych można realizować skuteczne i wartościowe działania lokalne. Tym cenniejsze, że w ramach projektu uczyli się
wszyscy. tpzk – jak technicznie rozwiązać finansowanie działań oraz odbiór dokumentów finansowych i merytorycznych od dziesięciu animatorek.
Kobiety – jak planować i realizować projekt oraz jak angażować innych do
działania. Grupy partnerskie uczyły się współorganizować lokalne wydarzenia. Mieszkańcy przekonali się, że społeczność wiejska nie musi popadać
w marazm i być grupą marginalną, pozbawioną dostępu do kultury i innych
form rozwijania zainteresowań.
– Wszyscy razem uczyliśmy się lokalnej integracji i społecznego
działania – podsumowuje Urszula Dembicka.
71

Atak liderek wiejskich na Krasnosielc

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

9

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej
Rynek 39A

06-212 Krasnosielc
tel.: 29 717 52 05

e-mail: tpzk@tpzk.pl
www.tpzk.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Umiejętność współdziałania, wzajemne zaufanie i wykształcenie postaw
aktywnych w mieszkańcach to proces długofalowy. Potwierdza to
konkretnym przykładem Urszula Dembicka:
– W Krasnosielcu pracowaliśmy na to latami. Dodatkowo zbudowanie
wielopodmiotowego partnerstwa daje nam większe szanse na osiągnięcie
określonego celu, na integrację środowiska lokalnego oraz pozyskanie
zewnętrznego finansowania. Partnerstwo w Krasnosielcu podobnie jak
inne mazowieckie partnerstwa nie posiada osobowości prawnej, jest
ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy
członków, m.in.: szkół podstawowych w Drążdżewie, Rakach, Amelinie,
Ośrodka Pomocy Społecznej, kół gospodyń wiejskich, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafii rzymskokatolickiej
w Amelinie, sołtysów oraz właściciela tartaku w Pienicach.
W Krasnosielcu nie ma instytucji przezwyciężających problem
marginalizacji społecznej – spółdzielni socjalnych, centrów integracji
społecznej, które odpowiadałyby na lokalne problemy i stanowiły
wsparcie dla rozwoju inicjatyw. Aktywnym liderkom i liderom brakuje
dostępu do ważnych lokalnie zasobów, osób i informacji, wsparcia
lokalowego i finansowego. Dlatego właśnie ogromne znaczenie dla
rozwoju i zmiany społecznej mają partnerskie inicjatywy, porozumienia,
wspólne działanie. Jedno przedsięwzięcie zakończone sukcesem buduje
kontakty i zaufanie, które prowadzą w przyszłości do zwiększonej
współpracy nad kolejnymi zadaniami.
Środkiem, narzędziem i podmiotem, który daje zaplecze organizacyjne,
a niekiedy także inspirację i informacje, jest Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Krasnosielckiej. Kooperacja liderek lokalnych i różnych podmiotów
pozwoliły wielu osobom uwierzyć w siebie i zrozumieć, że nawet we wsi
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liczącej kilkadziesiąt osób można coś zrobić, jeśli się chce. „Obudzili się”
mieszkańcy takich wsi, w których nic się nie działo, które są położone
daleko od siedziby gminy, miejsc, gdzie nie ma lokalu do zorganizowania
spotkania mieszkańców, miejsc, gdzie zabudowa jest rozproszona,
w końcu miejsc, o których nikt nie słyszał, takich jak Ruzieck czy Papierny
Borek. To właśnie w tych wsiach mieszkańcy najbardziej włączają się
w działania.

10
Magdalena Gołębiowska
Stowarzyszenie boris

Owies daje plon
ieszkańcy Mchowa, Leszna, Dobrzankowa, Bogatego i Bartników testują
różne pomysły na działania. W każdej z tych miejscowości powstał już
lokalny plan rozwoju. Nie chodzi o potężne budowle czy nowoczesne technologie. Mieszkańcy tworzą stowarzyszenia, dzięki którym działania liderów
nabiorą jeszcze większego rozpędu, a same wsie wzmocnią swój kapitał
ekonomiczny i społeczny. Mieszkańcy wiosek wiedzą, że najważniejsza inwestycja to inwestycja w ludzi.

M

Przasnysz to gmina, z którą Stowarzyszenie boris współpracuje od ponad
dwóch lat. Owocem tej współpracy jest między innymi Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju Gminy Przasnysz, które animuje lokalne życie społeczne. Działania animacyjne w gminie rozpoczęły się od spotkania z przedstawicielami
samorządu, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Podczas
spotkania, które odbyło się w lutym 2012 roku, wybrano pięć wsi, które
miały zostać objęte działaniami edukacyjnymi: Dobrzankowo, Bogate, Mchowo, Bartniki i Leszno. Odbyło się już kilkanaście spotkań, podczas których
mieszkańcy zastanawiali się, w jaki sposób mogą wzmocnić swoje działania
na rzecz społeczności, poprzez zawiązanie formalnych organizacji pozarządowych. Aby im w tym pomóc, do wsi przyjeżdżali specjaliści z różnych branż.
– Z początku niektórzy przychodzili tylko po to, żeby posłuchać.
Nic dziwnego, była to pierwsza tego typu inicjatywa organizowana w Przasnyszu – mówi Elżbieta Urbanek, dyrektorka Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przasnyszu.
Już podczas pierwszych spotkań mieszkańcy sypali pomysłami jak
z rękawa. Nikt im niczego nie narzucał. Zdecydowali samodzielnie, co, gdzie
i kiedy powstanie w ich wiosce.

Wiejski inkubator

Spotkania z doradcą pozwoliły mieszkańcom dowiedzieć się, w jaki sposób
działają organizacje pozarządowe, z czym się wiąże założenie stowarzyszenia i jakie potrzeby lokalne można zaspokajać poprzez taką formę działania.
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Większość pomysłów mieszkańców dotyczy tworzenia, remontowania
i udoskonalania miejsc aktywności społecznej (remiza, plac zabaw, wiata).
Nie brakuje też innych inspiracji, takich jak gotowanie, fitness, festyny,
zabawy czy warsztaty dla dzieci. Pomiędzy poszczególnymi spotkaniami
z mieszkańcami odbywają się szkolenia w ramach Wiejskiego Inkubatora
Ekonomii Społecznej (wies)1. W ramach tych spotkań przedstawiciele każdej ze społeczności – łącznie 20 osób – uczą się, w jaki sposób ekonomia
społeczna może wspierać ich wieś. Chodzi o to, by wzbudzić w mieszkańcach kreatywność, którą później zarażą swoich sąsiadów. W ramach przygotowań do konkretnych działań każda z wiosek wypracowała Plan Rozwoju
Wsi, zawierający najważniejsze zadania na najbliższe lata.
Po pierwszym szkoleniu zadaniem uczestników było zbudowanie zespołu (3–4 osoby), który byłby wsparciem i podporą w dalszych działaniach
liderów. Po drugim szkoleniu osoby uczestniczące miały przeprowadzić inwentaryzację zasobów lokalnych. Diagnoza, tworzona wspólnie z zespołem
oraz innymi mieszkańcami zaproszonymi do wsparcia, pozwoliła spojrzeć
na miejscowości z różnych punktów widzenia i odkryć potencjał, dotąd
niedostrzegany. Kolejnym zadaniem dla liderów było, wspólne z zespołem
i mieszkańcami, opracowywanie planów – na jakim potencjale czy zasobach
naszej wsi możemy budować i planować działania, co chcemy robić, jaka
jest nasza wizja rozwoju i kto może nas w tym wesprzeć (być partnerem).
Pomiędzy dwoma ostatnimi szkoleniami uczestnicy opracowywali kosztorys
swoich pomysłów na rozwój wsi oraz planowali, skąd mogą czerpać środki
finansowe.
– Jednym z efektów współpracy mieszkańców, organizacji i samorządowców jest to, że gmina może pochwalić się własnym przetworem wpisanym na Listę Produktów Tradycyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi potwierdziło, że marmolada z antonówek wytwarzana na terenie gminy
Przasnysz stała się certyfikowanym produktem tradycyjnym – mówi Grażyna Wróblewska, wójt gminy Przasnysz.
Decyzja o wpisaniu marmolady z antonówek jest konsekwencją projektu, który od lipca ubiegłego roku był realizowany w Mchowie (z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego). W okresie jesiennym
odbywały się tam cykliczne warsztaty, które miały pomóc w wyborze najciekawszych przepisów kulinarnych, a także w utworzeniu lokalnego Centrum
1. Wsparcie edukacyjne 5 wsi z gminy Przasnysz jest realizowane w ramach projektu „owies,
czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Produktu Tradycyjnego i Regionalnego. W trakcie tych zajęć uczestnicy
stwierdzili, że marmolada z antonówek będzie doskonałym przykładem
kultywowania dawnych tradycji kulinarnych z podprzasnyskich wsi.

Społeczność w działaniu

Pomiędzy intensywnymi szkoleniami, oprócz zadań domowych, odbywały
się także inne działania w społeczności, spotkania poradnicze w sprawie
zakładania stowarzyszeń rejestrowych, konsultacje z ekspertami na temat
produktu lokalnego, tworzenia muzeum lokalnego, questingu czy papieroplastyki – wszystko to, czego społeczności potrzebowały do rozpoczęcia
zaplanowanych działań. Oczywiście, ważnym punktem inspirującym ich
do działania były wizyty studyjne w województwie warmińsko-mazurskim,
podczas których uczestnicy mogli podpatrzeć, jak robią to inni.
Pierwszy sprawdzian ze współdziałania przasnyskie społeczności
mają już za sobą. Zaplanowały i zrealizowały wydarzenia lokalne w ramach
Czerwca Aktywnych Społeczności, który promuje aktywność obywatelską,
odpowiada na potrzeby mieszkańców, zarówno tych działających prężnie
i doświadczonych, jak też rozpoczynających pracę animacyjną. Co jest ważne dla „społeczności w działaniu”? Przede wszystkim możliwość prezentacji tego, co robi. Z drugiej strony społeczność korzysta z doświadczenia
innych biorących udział w Czerwcu Aktywnych Społeczności. W ramach
Dni Mchowa mieszkańcy zorganizowali poświęcenie pola. Ten powszechny zwyczaj, praktykowany od wieków w naszych parafiach, jest obrzędem
błogosławieństwa pól. Odprawia się go w okresie najbujniejszego wzrostu
roślin, zbóż. Konkursy i zajęcia sportowe to efekt współpracy przedstawicieli miejscowej szkoły, rodziców i uczniów. Podczas pikniku promowano
grochówkę mchowską i ciasta przygotowane przez lokalne gospodynie.
W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób, nad których bezpieczeństwem
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna. We wsi Dobrzankowo głównym wydarzeniem był piknik rodzinny Dobrzanka, z zabawami, pokazem strażackim,
wspólnym grillem i potańcówką. O muzyczną oprawę wydarzenia zadbał
pan Zbyszek, zdjęcia robiła pani Agnieszka, a dyplomy przygotowała i wydrukowała Sylwia. Podobny przebieg miały imprezy przygotowane przez
mieszkańców wsi Leszno. Tu aktywnie włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich, przygotowując poczęstunek. Sołtys skosił trawę; miejscowa szkoła
wypożyczyła sprzęt sportowy. Objazd pola zakończył się paradą konną.
W Bartnikach podczas pikniku rodzinnego można było wziąć udział
w konkursach – dojenie krowy, ubieranie się na czas, karmienie dorosłych
butelką ze smoczkiem. Można było spróbować pysznego chleba ze smalcem
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domowej roboty i potańczyć do północy. W Oględach, poza piknikiem
z okazji poświęcenia pola, zorganizowano warsztaty stolarskie i rzeźbiarskie,
na przygotowanej przez mieszkańców polanie. Dlaczego osiągnęli sukces?
– Współpracujemy i dzielimy się doświadczeniami pomiędzy wsiami.
– Staramy się maksymalnie wykorzystywać zasoby, które mamy we wsi.
– Tak planujemy zadania, by nie przywalił nas ogrom prac, bo jeszcze mamy inne obowiązki.
To tylko niektóre wypowiedzi mieszkańców przasnyskich wsi.

Mamy to na papierze!

Każda z pięciu wsi przasnyskich stworzyła plan rozwoju wsi – dokument,
który ma pomóc w realizacji działań oraz, co istotne, zostanie wzięty pod
uwagę przy tworzeniu Gminnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
i Integracji Społecznej. Dzięki temu działania na poziomie samorządu i na
poziomie obywatelskim mają szansę zazębić się tak, by aktywności rozpoczęte w projekcie i ich efekty były wzmacniane w dalszym procesie działań w obszarze rozwoju ekonomii społecznej. Jednak aby opracowywany
dokument był dobrze dopasowany do możliwości i potrzeb całej gminy,
wymagane jest uczestnictwo w jego tworzeniu większej liczby podmiotów
z gminy niż tylko przedstawiciele pięciu społeczności. Dlatego ważne jest
stworzenie partnerstwa gminnego do planowania i wypracowywania narzędzi wspierających rozwój gminy. Partnerstwo gminne jest doskonałą
przestrzenią do spotkania różnych podmiotów z całej gminy, by wspólnie
ustalać kierunki rozwoju i określać potrzeby. Dlatego też w trakcie realizacji
projektu odbywały się spotkania partnerstwa z ekspertem, podczas których
wspólnie przyglądano się działaniom w społecznościach oraz dyskutowano
o możliwościach wspierania inicjatyw mieszkańców przez partnerstwo.
Efektem tego działania ma być powstanie Gminnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej i uchwalenie go przez Radę
Gminy.

Czwarta odsłona funduszu sołeckiego

W 2013 roku już czwarty raz gmina Przasnysz będzie realizować zadania
związane z Funduszem Sołeckim. To narzędzie jest istotne zarówno z punktu widzenia władz samorządowych, jak i samych mieszkańców. Tym pierwszym daje bowiem możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy, tym
drugim zaś pozwala na współdecydowanie o swojej okolicy. Fundusz Sołecki
jest narzędziem, które pozwala na realizację w każdym sołectwie (z gminy
wiejskiej lub wiejsko-miejskiej) lokalnych zadań inwestycyjnych. Zadania
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te są najpierw finansowane z budżetu gminy, część funduszy wraca jednak
do samorządu w postaci dotacji z budżetu centralnego. I to jest pierwsza
ważna zaleta tych działań. Druga ma charakter nie tylko ekonomiczny. Oto
bowiem sami mieszkańcy danej wsi czy sołectwa mogą zdecydować, co
warto w danym roku wykonać na rzecz swojej społeczności. O kierunku
inwestycji zawsze decyduje tylko zebranie sołeckie. W Dobrzankowie ma
powstać w tym roku plac wielofunkcyjny z zadaszonymi wiatami, stołami i ławkami. W Golanach mieszkańcy chcą kupić siatki do bramek piłkarskich i odświeżyć sprzęt na boisku sportowym. Społeczność Karwacza
planuje wykonać plac wielofunkcyjny do gier sportowych i zaplecze rekreacyjne. Oględa wzbogacić się ma o boisko piłkarskie, a Sierakowo – o boisko koszykarskie. Widać więc, że mieszkańcy doceniają choćby możliwość
upiększenia swoich miejscowości. Co nie znaczy, że napraw drogowych
w tym roku nie będzie – te zgłosiło łącznie kilkanaście sołectw. W ubiegłym
roku na inwestycje z funduszu przeznaczono ok. 357 tys. złotych. 30% tej
kwoty wróci do budżetu gminnego. W tym roku środki mają być podobne,
zatem refundacja też powinna tyle wynieść. To zaś daje gminie możliwości
dalszego inwestowania na rzecz społeczności lokalnych.
Kontakt:

Urząd Gminy w Przasnyszu
ul. św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz

tel.: 29 752 27 09

e-mail: wojt@przasnysz.pl
www.przasnysz.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych w Przasnyszu
uwzględnia kategorię lokalności jako istotnego elementu organizacji
życia mieszkańców. Ważna w tej koncepcji jest rola społeczności i jej
zasobów. Na powodzenie procesu aktywizacji wsi, w kontekście lokalnym,
niebagatelny wpływ ma partycypacja obywateli, ich mobilizacja;
włączenie do rządzenia (a raczej zarządzania) społecznością pozostałych
aktorów lokalnych: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców; aktywizacja i zaangażowanie do działania osób i grup
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marginalizowanych. Inicjatywy w Przasnyszu mają charakter trwały,
ponieważ pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego (gminą)
a organizacją wsparcia (Stowarzyszenie boris) zawierana jest pisemna
umowa o współpracy, przy wdrożeniu modelu partnerskiej gminy,
oraz zatwierdzane są plany rozwojowo-strategiczne gminy. Współpraca
nie ma charakteru projektowego, incydentalnego – jest intencjonalnie
realizowana w długim okresie, niezależnie od środków i źródeł. Ciekawym
narzędziem wspierającym rozwój przasnyskich wsi jest fundusz lokalny.
Z roku na rok widać, że mieszkańcy coraz bardziej przywiązują się do
tej formy decydowania o swoim otoczeniu. Co więcej, zmienia się też
profil samych inwestycji. Kilka lat temu prowadzone prace były typowo
użytkowe – inwestowano w oświetlenie, chodniki, a przede wszystkim
remonty lokalnych dróg. Teraz mieszkańcy zaczynają dostrzegać, że
Fundusz Sołecki daje możliwości także rozwoju lokalnego. W roku 2013
więc zrealizowane będą takie zadania, które wcześniej nie cieszyły się
popularnością w żadnym z podprzasnyskich sołectw.
Lokalni partnerzy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że tworzenie
lokalnej polityki w sposób profesjonalny jest i pozostanie wymagającym
wyzwaniem. Sukces zależy od wielu czynników – zdolności do
systemowego myślenia, wyznaczania priorytetów, tworzenia
realistycznych celów, programów działania, wykorzystywania
doświadczeń społecznych, analizowania wyzwań, budowania zasobów
ludzkich i organizacyjnych do podejmowanych działań, umiejętności
tworzenia partnerstw samorządu z innymi podmiotami.
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Alina Hałoń

Fundacja takjak

Droga do Edenu
dy mieszkańcy mają dużo propozycji atrakcyjnego spędzania czasu, nie
jest łatwo zmienić ich zaangażowanie z odbiorców w twórców. Nie jest
to proste, ale jest możliwe.

G

Obszar aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny” to teren
położony w północnej części województwa śląskiego (Wyżyna Wieluńska
i Obniżenie Górnej Warty). Obejmuje swym zasięgiem gminy: Mykanów,
Kłomnice, Rędziny, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Miedźno. W sumie ponad
50 tysięcy mieszkańców. Wyraźnie czuć patriotyzm lokalny: mieszkańcy
z dumą mówią o swojej historii, wymieniając rody Reszków, Lubomirskich,
Denhoffów; podkreślają piękno tutejszej przyrody. W części północnej obszaru dominuje rolnictwo. Część południowa, sąsiadująca z Częstochową,
jest bardziej przemysłowa. Nie ma tu większych problemów społecznych.
Ludzie, którzy chcą uczestniczyć w życiu społecznym, mają duży wybór:
mogą działać w organizacjach pozarządowych, brać udział w licznych wydarzeniach kulturalnych czy społecznych. Ale jak zmienić rodzaj ich zaangażowania, tak żeby z odbiorców stali się twórcami? Jak wykrzesać z nich
aktywność i zaangażowanie? Co zrobić, żeby stali się świadomymi obywatelami, współodpowiedzialnymi i współdecydującymi o rozwoju miejsca,
w którym żyją? Z pewnością potrzebni są animatorzy, liderzy, którzy różnymi metodami pracy będą potrafili wesprzeć mieszkańców w samoorganizacji, pomóc rozpoznać potencjał, zasoby miejsca, zachęcić do aktywności.
I przekonać, że warto zainwestować czas i energię w rozwój.

Po co eden?

Odpowiedzią na te pytania ma być program „eden – od animacji do partycypacji mieszkańców sołectw”. Jego cel to „budowanie zrównoważonego rozwoju społeczności sołectw na obszarze działania lgd »Razem na
wyżyny«, w oparciu o potencjał sołectw i ich mieszkańców, oraz budowa
zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt realizowany jest
na terenie wybranych sołectw z terenu Lokalnej Grupy Działania „Razem
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na wyżyny” – Wierzchowisko, Lubojenka, Radostków Wieś i Kolonia z gminy Mykanów, Zawada z gminy Kłomnice, Widzów z gminy Kruszyna oraz
Dąbrowa Zielona.
Na program składają się cztery projekty:
1. E
 dukacja animatorów do pracy społeczno-kulturalnej
z mieszkańcami sołectw: Animator społeczny kagankiem rozwoju
sołectwa (okres realizacji: VIII 2010 – VII 2011)
2. D
 iagnoza zasobów i potencjałów sołectw metodą „badanie
przez działanie”: Mapa zasobów i potrzeb pierwszym krokiem
rozwoju sołectwa (okres realizacji VIII 2011 – I 2012)
3. E
 dukacja liderów sołectw do pracy społeczno-kulturalnej
z mieszkańcami sołectw: Lider organizatorem społeczności
lokalnej (okres realizacji II 2012 – XI 2012)
4. N
 owa aktywność sołectwa: Wspólnie możemy więcej, lepiej,
taniej (okres realizacji: od XII 2012, wciąż trwa)

Kluczowi są animatorzy

Projekt pierwszy polegał na wyłonieniu animatorów, wspierających działania projektowe przez cały okres realizacji programu. Aby mogli jak najlepiej
pełnić swoje funkcje, uczestniczyli w cyklu szkoleniowym. Tematem warsztatów były obszary niezbędne dla pracy animatora – rozpoznawanie środowiska, zadania animatora w środowisku, podstawy komunikacji społecznej
oraz podstawy projektowania. Z dwudziestu jeden animatorów biorących
udział w szkoleniu do pracy w społecznościach zaproszono dwunastu.
Następnym krokiem były wizyty animatorów w sołectwach objętych projektem i stworzenie „wizytówek” sołectw – wstępnego rozeznania potencjału
i zasobów miejscowości.

Zbadać w działaniu

Do realizacji drugiego projektu zaproszono studentów i naukowców
z warszawskiej wyższej uczelni Collegium Civitas. Wraz z animatorami
przeprowadzali „badania w działaniu” mające na celu uszczegółowienie
zasobów, potencjału sołectw, możliwych kierunków rozwoju, wsparcia, jakiego potrzebują społeczności. W badaniach istotny był udział mieszkańców
miejscowości. Mieszkańcy mogli sami zastanowić się, co jest największą
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wartością w ich sołectwach, co można zmienić, żeby jak najefektywniej wykorzystać kapitał społeczny, walory kulturowe i przyrodnicze. Efektem ich
pracy są publikacje Mapa zasobów i potrzeb – raport z badań, diagnoza społeczna oraz artykuł w zeszytach naukowych Collegium Civitas Wartością sołectwa są ludzie – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich.

Kontakt:

Solidne przygotowanie

Krzysztof Wójcik

W trzecim projekcie nacisk położony został na edukację liderów. Warsztaty
obejmowały tematy roli lidera w społeczności, metod mobilizowania społeczności do aktywności, partycypacji i współpracy, jako metody tworzenia
więzi grup społecznych, planowania zmiany społecznej i jej finansowania.
Liderzy uczestniczyli w wizycie studyjnej w gminach Brzeszcze i Suszec.
Równolegle odbywały się warsztaty przygotowujące animatorów do poprowadzenia w sołectwach procesu tworzenia strategii wraz z mieszkańcami
(diagnoza potencjału i zasobów miejsca i ludzi oraz problemów i potrzeb
społecznych; analiza swot; wizja rozwoju sołectwa; cele wynikające z wizji
rozwoju sołectwa: cele strategiczne, cele operacyjne; wdrażanie strategii:
działania, harmonogram działań, finansowanie działań; zarządzanie strategią: monitoring, ewaluacja, podział odpowiedzialności; przedstawienie
mieszkańcom, skonsultowanie i opublikowanie strategii). Przygotowano
zasady przyznawania grantów oraz opracowano regulamin konkursu grantowego na działania zgodne z wypracowanymi strategiami i pomysłami
mieszkańców.

Wsparcie dla mieszkańców

Czwarty projekt jest wsparciem projektów przygotowanych przez mieszkańców. Pomysły dofinansowane są w kwocie do 5 tysięcy złotych i mogły być
zgłaszane przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, rady sołeckie.
Program eden realizowany jest od 2010 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie.
A tak ocenia pracę nad programem Krzysztof Polewski, jego inicjator, lider i „dobry duch”:
– Największym wyzwaniem w projekcie była edukacja animatorów.
Oczekuje się od nich nie tylko organizowania, ale i nieustannej mobilizacji
do wysiłku budowania relacji w społeczności, a poza tym kreatywności, dobrego refleksu i… poczucia humoru. Zbudowanie takiego programu edukacyjnego nie jest łatwe, a od tego, jak przygotowani są do pracy animatorzy,
zależy bardzo dużo.
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Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
ul. Samorządowa 1A
42-233 Mykanów

tel.: 34 374 00 42

Koordynatorzy, autorzy projektu: Magdalena Majewska, Krzysztof Polewski,

Okiem animatorki regionalnej cal
Program eden jest edukacyjną, systemową pracą na rzecz wyzwolenia
aktywności na terenie części województwa śląskiego. Poszczególne
elementy projektu (seminaria, konferencje, sprawozdania, podsumowania)
były wielokrotnie opisywane, ale nigdy jako całość. Pozwoliłam sobie
na kompleksowe opisanie programu z dwóch powodów. Program może
być wdrażany na innych obszarach kraju, wnioski z jego realizacji
mogą służyć innym – to powód pierwszy. Drugim jest fakt, że nie jest
to wydarzenie jednorazowe, lecz proces aktywizowania ludzi – dlatego
ważne jest opisywanie tego procesu całościowo. Obserwowałam program
od pierwszych zapisów (2010 rok). Jego realizacja ukazała bardzo trudną
prawdę: trzeba pamiętać, że ludzie nie zawsze potrzebują aktywności (lub
spełniają się aktywnie inaczej, niekoniecznie w środowisku społeczności
lokalnej), brakuje też bodźców, które wyzwoliłyby działania. Jest jeszcze
trudniej, gdy społeczności mają zaspokojone podstawowe potrzeby.
Działania kulturalne można kreować, a nawet generować potrzeby,
a potem je zaspokajać – pod warunkiem że mamy pewność, że społeczność
tego oczekiwała.
Główne wnioski, które nasuwają się przy programie eden:
•• animator musi pamiętać, że proces ma swój rytm – potrzebny jest
czas na rozwój;
•• ważne jest stworzenie przestrzeni na refleksję, edukację,
upowszechnianie;
•• niezbędna jest znajomość ludzi, dla których się pracuje,
i wzajemnych relacji w środowisku.
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Czy w bibliotece powinno być cicho?
isza, spokój, porządek – zwykle tak kojarzy nam się biblioteka. Mieszkańcom Zbrosławic kojarzy się zupełnie inaczej: z wrzawą, zabawą i centrum
najciekawszych wydarzeń.

C

Zbrosławice od zawsze były oazą. Pagórkowate tereny, połacie pól, lasy,
wąwozy i czysta rzeka Drama. Duży kontrast z graniczącą „przez miedzę”
aglomeracją górnośląską. Bytom, Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry – sąsiedzi Zbrosławic to mocno uprzemysłowione miasta, najczęściej potocznie
(i krzywdząco) kojarzone z przemysłem ciężkim, wielkimi blokowiskami,
nieodzownym smogiem i szarym kolorem. Gdy zapytamy o Zbrosławice,
większość ludzi odpowie: świetny ośrodek jazdy konnej. Ale cała gmina to
także dwadzieścia innych sołectw, równie pięknych i czystych. Wszystko to
zajmuje obszar nieco mniejszy od stolicy województwa – Katowic. W całej
gminie mieszka ponad piętnaście tysięcy osób. Jak na tę liczbę mieszkańców dzieje się tam wyjątkowo dużo: działa osiem zespołów instrumentalno-chóralnych, zespoły sportowe, kluby jeździeckie, koła łowieckie, artystyczne grupy nieformalne. Całości obrazu dopełniają aktywnie działające szkoły
i Centrum Usług Publicznych.
Centrum Usług Publicznych zostało otwarte we wrześniu 2011 roku.
Mieści się tu nowoczesna biblioteka, sala widowiskowa, miejsce zabaw dla
dzieci. Ale cup to przede wszystkim zespół ludzi – pracowników biblioteki – którzy, jak sami mówią, robią wszystko, aby to miejsce było otwarte
i przyjazne dla wszystkich. I tak jest rzeczywiście. W działaniach biblioteki
znajdziemy tradycyjne obszary pracy: konkursy dla dzieci, spotkania autorskie, wydarzenia artystyczne, spotkania integracyjne, pracę nad rozwijaniem czytelnictwa. W Centrum Usług Publicznych odbywają się również
ważne dla życia społeczności wydarzenia: sesje rady miasta, spotkania stowarzyszeń, inicjatyw lokalnych.
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Centrum życia rodzinnego

Jednym z projektów realizowanych przez Centrum Usług Publicznych jest
projekt „Mama, tata i maluch w bibliotece”. Działania realizowane są z myślą o dzieciach i ich rodzicach, a celem jest edukacja najmłodszych, połączona z integracją rodziców. Projekt podzielono na 6 wydarzeń, każde o innej
tematyce, dostosowanej do zainteresowań. Przed rozpoczęciem urządzono
kolorowe i bezpieczne miejsce dla najmłodszych.
Pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników projektu pod nazwą
„Mama, tata i maluch w bibliotece” odbyło się 8 lutego 2013 roku w budynku zbrosławickiego Centrum Usług Publicznych. Obecnym na spotkaniu
rodzicom przedstawiono harmonogram spotkań ze specjalistami różnych
dziedzin. Rodzice wspólnie z dziećmi obejrzeli Kącik Malucha wyposażony
w gry i zabawki edukacyjne, kolorowe książeczki i ściany ozdobione postaciami z bajki o Franklinie.

O czym każdy rodzic wiedzieć powinien

Na kolejnym spotkaniu rodzice mogli wysłuchać krótkiego wykładu psychologa o czytaniu dzieciom książeczek od najwcześniejszych miesięcy. Zwracano uwagę, że czytanie jest nieodzownym elementem rozwoju dziecka.
Na przykładzie wiersza J. Tuwima Lokomotywa przeprowadzono warsztaty,
demonstrując, jak w prosty sposób można zainspirować dziecko; namawiano
rodziców do przeniesienia zdobytych doświadczeń do domu, np. do stworzenia półeczki z książeczkami dla dziecka, a zainteresowanym udzielano
indywidualnych porad.
W projekcie wzięli udział eksperci znani z mediów. Zaproszono
Dorotę Zawadzką – psycholożkę z programu „Super Niania”. W spotkaniu
uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi. Kiedy dorośli słuchali wykładu Doroty Zawadzkiej, maluchy miały okazję harcować w przygotowanym specjalnym kąciku zabaw. Radzono rodzicom, jak lepiej zrozumieć i dobrze
wychować pociechy, stworzono przestrzeń do zadawania pytań. Podczas
spotkania była też okazja, aby napić się kawy i herbaty oraz zjeść wiosenne kanapki.
Innym razem terapeutka, z którą spotkali się uczestnicy projektu,
opowiedziała, na co należy zwracać szczególną uwagę w rozwoju malucha,
co powinno zaniepokoić rodziców i może wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej oraz jakie mogą być konsekwencje takich nieprawidłowości. Potem specjalistka podpowiedziała rodzicom, jak mogą ćwiczyć ze
swoimi pociechami, aby ich dzieci były prawidłowo zintegrowane sensorycznie. Szczególnym momentem była prezentacja zabawek, które wspierają
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sensoryczny rozwój maluchów. Dzieci natychmiast zainteresowały się kolorowymi i nietypowymi przedmiotami i nie chciały wypuścić ich z rąk.
17 maja 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem gośćmi
specjalnymi byli dietetyczka oraz lekarz pediatra. Dla dzieci przygotowano kącik zabaw, w którym maluchy mogły układać klocki, lepić zwierzęta
z ciastoliny, rysować i robić jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Rodzice natomiast mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu lekarza pediatry,
który poruszał kwestie szczepienia dzieci, ich odporności, pierwszej pomocy
dziecku w warunkach domowych. Dietetyczka przybliżyła rodzicom sposoby
właściwego odżywiania oraz opowiedziała o tym, jakich produktów należy
unikać w diecie dziecka.

Tłumy w bibliotece

Kulminacją projektu był odbywający się 14 czerwca Dietetyczny Piknik
z Franklinem. Dzieci i rodzice przybyli tłumnie do zbrosławickiej biblioteki,
gdzie czekała na nich moc atrakcji. Przygotowano specjalny program dla
najmłodszych gości: byli klauni, muzyka i wspólne zabawy. Dzieci mogły
się wytańczyć i wyszaleć. Rodzice również bawili się wyśmienicie. Sala została udekorowana kolorowymi balonami. Specjalnym gościem był bajkowy
żółw Franklin, który bawił się razem z maluchami. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy projektu pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Na twarzach rodziców i dzieci było widać uśmiechy i zmęczenie zabawą. Na zakończenie
wręczono wszystkim rodzinom biorącym udział w projekcie pamiątkowe
dyplomy, słodycze oraz książkowe upominki dla dzieci.
A tak efekty projektu ocenia Anita Nalepa – dyrektorka Centrum
Usług Publicznych i zbrosławickiej biblioteki: „Dzięki projektowi dzieci
są bardziej otwarte, identyfikują się z miejscem, zapewniamy edukację
dzieciom już od najmłodszych lat. Dzieci to najważniejsza inwestycja. Nie
zapominajmy, że projekt dotyczy także rodziców, którzy podczas spotkań
wymieniają się doświadczeniem, poznają się, jeśli jest potrzeba – wspierają.
Stałym elementem w projekcie jest książka, jako źródło wiedzy i element
kulturotwórczy”.
Kontakt:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach
ul. Oświęcimska 2a

42-674 Zbrosławice
tel.: 32 233 70 80

e-mail: biblioteka@zbroslawice.pl
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Opisany projekt nie jest jedynym realizowanym przez Centrum Usług
Publicznych – Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach. Równolegle
prowadzony jest projekt dla seniorów, przygotowywane są wakacje dla
dzieci, odbywają się konkursy, wystawy, koncerty i wszystko to, co należy
do codziennych zajęć biblioteki.
Mnie „uwodzi” nie tylko aktywność, ale sposób myślenia o bibliotece
jako miejscu inspiracji dla tworzenia wspólnego dobra, opartego na
wiedzy oraz rzetelności działania. Zapewne nie jest łatwo godzić
tradycyjne formy działania biblioteki (gromadzenie, udostępnianie
itd.) z aktywnym wychodzeniem do społeczności. W Zbrosławicach się
udało. Dzięki nazwaniu działań biblioteki – wprost – usługą publiczną
rozpoczęto proces, w którym biblioteka staje się naturalnym miejscem
aktywnych mieszkańców, a może, co ważniejsze, skłania do aktywności
niezdecydowanych.
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Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Dobry dach to podstawa
ówi się, że podstawa to dobre fundamenty. A co z dachem? Przecież jest
tak samo ważny. Bez dobrego dachu nie ma mowy o solidnym domu.
W Chudobie o tym wiedzą – na dachach znają się jak mało kto.

M

Dekarstwo stare jak świat

Dekarstwo to jedna z najstarszych sztuk rzemieślniczych. Odkąd nasi praprzodkowie wyszli z jaskiń, zaczęli szukać innych sposobów, by zapewnić
sobie dach nad głową. Kto wie, czy dekarstwo, obok np. myślistwa lub
garncarstwa, to nie jeden z najstarszych zawodów, które pojawiły się na
świecie. Dekarz nie ma lekko. Oprócz znajomości fachu musi mieć siłę,
zdrowie i zręczność. Czy żar z nieba, czy ulewa – pogody nie wybiera, pod
dach też się nie schowa. Trudny zawód, ale ważny i niezmiennie potrzebny.
„Porządny dach na domu jest jak korona na głowie króla” – z dumą mówi
pan Stanisław, dekarz z Chudoby.

Wokół dachów budujemy codzienność

W Chudobie wie o tym każdy, pan Stanisław nie jest wyjątkiem. Budowanie
dachów to wieloletnia tradycja wsi, jej duma i chluba. Dla wszystkich było
oczywiste, co będzie osią wioski tematycznej. Powstał projekt „Chudoba
wioską dekarzy”. W ramach projektu stworzono ofertę, która w ciekawy
sposób pokazuje zawód dekarza, przypomina historię dekarstwa i zachęca
turystów do bliższego poznania tajników tego fachu.
Mieszkańcy Chudoby zaangażowali się w nowe działania szybko
i ochoczo. Dziś wizja ich wioski tematycznej jest jasno sprecyzowana i sukcesywnie wdrażana. Pierwszym krokiem było wykonanie „witaczy”, które
jednoznacznie kojarzą się z dachami. Konsekwentnie każda kolejna inicjatywa była powiązana z dekarstwem. Nawet lokalny turniej piłkarski od
2012 roku jest rozgrywany o Złotą Dachówkę. Ważnym krokiem była realizacja projektu „Ścieżka edukacyjna – pokrycia dachowe”, na który składa się
8 tablic edukacyjnych o tematyce dachów – każda z nich przedstawia
88

innego rodzaju materiał używany do krycia dachu. Ostatecznie działania te
mają doprowadzić do wypracowania silnego wizerunku Chudoby jako wioski dekarzy. Ważnym wydarzeniem o znaczeniu ponadregionalnym są corocznie odbywające się zawody dekarzy. Ich cennym elementem są lokalne
wypieki i potrawy przygotowywane przez gospodynie. Zawody organizuje
Stowarzyszenie „Dla Chudoby”. Za tę inicjatywę mieszkańcy zostali nagrodzeni w konkursie na produkt lokalny „Jakość Doliny Stobrawy”. Było to
niezwykle ważne wyróżnienie dla mieszkańców wsi. „Cieszymy się, że ktoś
spoza naszej społeczności docenia włożony trud i wysiłek. To motywuje nas
do organizacji kolejnych zawodów” – tak podsumował otrzymanie nagrody
Rafał, mieszkaniec wsi.
Ogromną atrakcją są też warsztaty z malowania dachówek oraz zabawy i gry edukacyjne. Warsztaty prowadzą lokalni malarze, tacy jak pani
Gabriela Kowolik, którzy fachowymi radami pomagają uczestnikom zajęć
przygotować swoje małe arcydzieła.
Wdrażając kolejne elementy planu, udało się pozyskać do współpracy Lokalną Grupę Działania „Dolina Stobrawy” oraz profesora Wacława
Idziaka, który zaszczepił na polski grunt ideę wiosek tematycznych.
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Dachy tradycyjne, codzienność nowoczesna

Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Dla Chudoby” udało się pozyskać środki
na Salę Spotkań. Sala jest wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny –
projektor multimedialny, internet, tablety graficzne, laptop, nagłośnienie itp.
To ważne miejsce dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W sali odbywają się kursy i szkolenia o różnej tematyce (np. komputerowe, ratownika medycznego, ochroniarza, kierowcy kat. C oraz wiele
innych). Sala jest też wykorzystywana przez wszystkie organizacje działające
w Chudobie do przeprowadzania zebrań. Tutaj odbywają się próby orkiestry
parafialnej, a dwa razy w roku strażacy organizują zbiórkę krwi. To miejsce
stale tętni życiem. Tu się dyskutuje, planuje, uczy, pomaga, bawi.
Nowoczesna pracownia komputerowa z dziewięcioma stanowiskami
przed południem oblegana jest przez uczniów, a po południu pełni funkcję
komputerowego centrum kształcenia na odległość. W centrum można skorzystać z oferty ponad 50 rodzajów kursów komputerowych.
Wieś ma też swoją stronę internetową: www.twojachudoba.pl.
Witryna pełni funkcję platformy informacyjnej dla wszystkich mieszkańców,
także tych, którzy wyemigrowali, ale wciąż śledzą losy swojej miejscowości. Każdy z nich, jeżeli tylko chce, ma stały i aktualny dostęp do ważnych
informacji dotyczących codziennego funkcjonowania wsi, podejmowanych
inicjatyw i planowanych wydarzeń.
Planowana zmiana społeczna dotyka wielu dziedzin życia mieszkańców, więc angażuje stale nowe osoby. Mieszkańcy mają poczucie, że
robią coś ważnego dla swojej społeczności, ale jednocześnie wykorzystują
i rozwijają swoje talenty.

Czas wolny – także razem

We wsi od kilku lat realizowany jest projekt „Sport i rekreacja domeną
mieszkańców Chudoby”. W ramach projektu, przy wsparciu ze środków
gminy, organizowane są bardzo popularne wśród mieszkańców rajdy rowerowe i doroczne lokalne turnieje piłkarskie, w których biorą udział drużyny
reprezentujące różne środowiska Chudoby i okolicy (dekarze, ministranci,
reprezentanci tartaku i firm działających w okolicy oraz – atrakcja każdego
turnieju – drużyny kobiece). Co roku organizowana jest wycieczka turystyczno-krajoznawcza. Mieszkańcom udało się już odwiedzić wiele ciekawych miast: Pragę, Skalne Miasto, Wiedeń, Berlin, Budapeszt, Gdańsk. To
wspólne spędzanie wolnego czasu jest bardzo ważnym elementem integrującym całą społeczność.
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Kontakt:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Dla Chudoby”
Chudoba 124

46-275 Chudoba

e-mail: dlachudoby@twojachudoba.pl
www.twojachudoba.pl

Okiem animatora regionalnego cal
Chudoba to wieś w gminie Lasowice Wielkie położona nad malowniczą
rzeką Bukówką. Mieszkańcy wioski upodobali sobie zawód dekarski,
który stał się nie tylko sposobem na zarabianie, ale również ich pasją.
Mieszkańcy Chudoby to społeczność osób o bardzo silnych charakterach.
Są świadomi trudów, jakie niesie codzienne życie, i siły tkwiącej
w grupie wspólnie dążącej do osiągnięcia danego celu. To ich
determinacja i wiara w powodzenie zaplanowanych działań są siłą
napędową zmiany zachodzącej w lokalnej społeczności. Początki
współpracy mieszkańców były wyzwaniem dla wszystkich. Dużo było
wzajemnej nieufności i dystansu. Potrzebny był czas i zbudowany wzajemny szacunek, aby „zaiskrzyło”. Gdy tak się już stało, rozkręconej spirali
działań nic nie jest w stanie zatrzymać.
Wszystko to powoduje, że mieszkańcy Chudoby są niezwykle wytrwali
i pracowici. Mają głęboko zakorzenioną odpowiedzialność za
wykonywaną pracę, bardzo im zależy, aby zawód dekarzy był ceniony
i wykonywany właściwie. Dlatego tak bardzo dbają o swoje tradycje,
starają się je jak najbardziej upowszechnić. Starają się zachować zwyczaje
i wdrażać do zawodu nowe pokolenia. Dzięki temu udaje się scalić całą
zróżnicowaną społeczność i zbudować jedność międzypokoleniową. Bez
wątpienia symbolem Chudoby mogłaby stać się piękna ręcznie malowana
dachówka – jej wykonanie wymaga cierpliwości, determinacji, talentu
i wiedzy. To są właśnie cechy charakterystyczne całej społeczności.
Ważnym miejscem w codziennym życiu mieszkańców jest Sala Spotkań.
To właśnie tam odbywają się różne szkolenia, spotkania – formalne
i nieformalne – dzięki którym społeczność się integruje. Bardzo
„smacznym” elementem spotkań i warsztatów są potrawy, które
mają kształt… dachówek! Gospodynie prześcigają się w tworzeniu
potraw, które można podać w takim właśnie kształcie. Niezastąpionym
91

Dobry dach to podstawa

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Dla Chudoby”

13

narzędziem komunikacji w Chudobie jest strona internetowa. Dzięki
przeprowadzonym kursom komputerowym i otwartej pracowni
internetowej nikt z mieszkańców nie jest wykluczony z dostępu do
informacji. Strona stanowi jednocześnie narzędzie wykorzystywane
do komunikacji z tymi mieszkańcami, którzy wyemigrowali z Chudoby.
Dzięki temu udało się odtworzyć historię wsi, niektóre z zapomnianych
lokalnych tradycji. Internet i kontakty ze „starymi” mieszkańcami
pomogły w odtwarzaniu przeszłości, pozyskiwaniu informacji. Ta
wiedza przydała się do przygotowania tablic edukacyjnych i warsztatów
tematycznych, które stały się cenioną atrakcją turystyczną, a przy tym
dumą i chlubą twórców. Sama sala stała się natomiast centralnym
miejscem spotkań całej społeczności.
Mieszkańcy Chudoby pokonali wiele przeciwności losu. Znaleźli w sobie
odwagę, aby zrobić pierwszy krok, zapoczątkować zmianę. Ze swojego
trudnego zawodu uczynili największy skarb, którym dzielą się z innymi.
Dobrze wykonany dach to inwestycja na wiele lat. Podobnie jak dobrze
zaplanowana i przeprowadzona „rewolucja” w codzienności lokalnej
społeczności – będzie procentować przez wiele lat i pokoleń.

14
Tomasz Kosmala

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Kultura na opak
pole – miasto festiwalu. Tak jest znane w całej Polsce. Grupa młodych ludzi postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do kulturalnej oferty, bo przecież
„nie samym chlebem (a w Opolu – festiwalem) człowiek żyje”.

O

Pierwsze kroki

Zadzwonił telefon. „Musimy się spotkać, mam dla ciebie niespodziankę,
bądź za dwie godziny w Ostrówku”. O wyznaczonej porze w pubie Ostrówek zjawiła się – oprócz Seweryna, sprawcy całego zamieszania – grupa
młodych ludzi z błyskiem w oczach. W ten sposób rozpoczęła się działalność
stowarzyszenia opak, (czyli Opolskiego Projektora Animacji Kulturalnych),
a uczestnicy spotkania zwołanego przez Seweryna stali się członkami tego
stowarzyszenia.
Zaczęło się od rozmowy. Tematem był festiwal na ulicy Strzelców
Bytomskich. Festiwal, który miał stać się nowym, ważnym i innym od dotychczasowych wydarzeniem kulturalnym w Opolu. Miał być szansą dla
młodych, nieznanych (jeszcze) twórców na zaprezentowanie się. Przy okazji festiwalu zaplanowano powstanie muralu i wykorzystanie przestrzeni
miejskiej jako nietypowej przestrzeni wystawienniczej. Ważnym elementem
stały się także warsztaty przeznaczone dla przypadkowych przechodniów,
którzy zdobyli się na odwagę, aby odkryć w sobie artystę. Miejsce wybrane
na Ulicę Kultury nie było przypadkowe: okolica Kiosku Kulturalnego, Młodzieżowego Domu Kultury, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego,
Radia Opole i Liceum Plastycznego. Była duża szansa, że właśnie tam można
spotkać ludzi zainteresowanych kulturą.
Pomysły kłębiły się w głowach wszystkich uczestników spotkania.
Pod koniec tej pierwszej rozmowy wizja imprezy stawała się coraz wyraźniejsza. Okazało się, że każdy z uczestników zna ludzi, którzy robią różne
ciekawe rzeczy – „do szuflady”. Wszyscy oni zostali zaproszeni do udziału
w realizacji projektu. Zebrała się grupa zapaleńców, która przez dwa miesiące działała jak w transie, przygotowując się razem do wyjścia na ulicę.
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siebie coś interesującego. „To właśnie umiejscowienie w przestrzeni miasta
i różnorodność realizowanych w ramach UK przedstawień, koncertów, akcji,
warsztatów jest jego największą siłą” – mówią organizatorzy.

To już piąty raz, czyli Ulica 2013

Każdy angażował wszystko, co mógł, i wszystkich, których mógł. Okazało
się, że potencjał założycieli opak-a był ogromny i został bardzo dobrze
wykorzystany przy tworzeniu Ulicy.

Pierwsza Ulica Kultury

Pierwszy festiwal wyszedł nadspodziewanie dobrze. 1 kwietnia 2009 roku,
w prima aprilis, całą ulicę opanowały kolorowe krzesła, które później „wyszły” w miasto, a niektóre zostały przeznaczone na aukcję charytatywną.
Odbywały się koncerty, przedstawienia, spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. W okolicach biblioteki rozbrzmiewały różne dźwięki, od hip-hopu
przez rock, muzykę elektroniczną aż po akordeonowe występy uczniów
z pobliskiej szkoły muzycznej. Skakali parkurowcy – pokazy odbyły się
zarówno na rampie, jak i w „bunkrze” przy Instytucie Śląskim. Był pokaz „mody prosto z lumpa”, performance’y i warsztaty. Spotkali się różni
twórcy, którzy żyją obok siebie, a wiedzą o sobie niewiele. Ulica stała się
wyjątkowa – na chwilę zamieniła się w tętniące życiem, pulsujące muzyką,
kolorowe miejsce spotkań. Powiało świeżością.
Ważne było to, że Ulica Kultury rozgrywała się w przestrzeni miejskiej Opola. Miała na celu połączenie różnych dziedzin sztuki oraz wejście
w interakcję z potencjalnym widzem poprzez zmianę otoczenia. Szereg różnorodnych wydarzeń z takich dziedzin, jak: sztuka, muzyka, teatr, działania
performatywne, street art czy warsztaty plastyczne sprawiają, że program
każdej edycji Ulicy Kultury jest bardzo bogaty i każdy może znaleźć dla
94

W kwietniu 2013 roku odbyła się piąta już edycja Ulicy Kultury. Tak jak
w poprzednich latach ulica Strzelców Bytomskich zmieniła swoje oblicze,
m.in. za sprawą nowych murali zdobiących rampę, która jest stałą sceną
kulturalnych wydarzeń ulicznych. Tradycyjnie już festiwalowi towarzyszą
warsztaty „artystycznych przemian”, podczas których wykorzystywane
są m.in. śmieci do stworzenia Eko-Dżungli czy fantastycznych eko-instrumentów. Wykorzystuje się wszystko, co pozornie bezużyteczne: puste butelki, stare wiaderka i wiele innych materiałów, które znajdą się pod ręką.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty, podczas których
rowerzyści mogli odmienić oblicze swoich dwóch kółek. Były instalacje
artystyczne, pokazy mody, a także akcja społeczna „Nie czytasz? Nie idę
z tobą do łóżka”.
– Ulica Kultury to również wydarzenia muzyczne – mówi Seweryn
Ptak, założyciel opak-a. – Koncerty odbywały się tradycyjnie na rampie
obok Instytutu Śląskiego oraz w Kofeinie 2.0. Zagrali między innymi Sinusoidal (zespół, który zagościł już na takich imprezach jak Heineken Opener,
Selector Festival czy Tauron Nowa Muzyka) oraz Wolfgang in a Truck, podkarpacka Łagodna Pianka, a także opolski Bongostan.
Z edycji na edycję lokalni artyści oraz mieszkańcy nadsyłają coraz
więcej „Indywidualnych Projektów Artystycznych”. Koło Gospodyń Miejskich podczas czwartej edycji zgłosiło projekt „craftywizm – partyzantka
robótkowa”, który polegał na obszydełkowaniu starego roweru wspólnie
z mieszkańcami Opola. Natomiast Opolscy Fotografowie zaprosili mieszkańców Opola na „spacer fotograficzny”.
Ulica Kultury wpisała się bardzo mocno w świadomość mieszkańców Opola jako miejsce pełne kreatywnej energii. Za jej sprawą artyści, którzy do tej pory nie mieli zbyt wielu okazji do zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności, mają taką możliwość. Ulica stała się również
inspiracją dla innych animatorów kultury z Opola, ponieważ jest projektem,
który cechuje duża różnorodność i otwartość na ludzi, pomysły i idee.

Kultura tworzona każdego dnia

Podejmowane przez członków opak-a działania pozwoliły na dotarcie do
wielu mieszkańców miasta, którzy wcześniej nie byli odbiorcami działań
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kulturalnych. Dlatego sami twórcy i realizatorzy pomysłu uk zaczęli podejmować kolejne inicjatywy kulturalne, m.in.:
• Kultura w formacie A2. Jest to swoisty plakat-kalendarz,
zawierający informacje o wydarzeniach kulturalnych oraz akcjach
społecznych odbywających się w Opolu w danym miesiącu.
Celem jest zachęcanie mieszkańców do aktywnego i kulturalnego
wypoczynku. Poprzez różnorodne oferty mogą oni wybrać
interesujące ich wydarzenia i odpowiednio zaplanować swój czas.
Dwustronny plakat formatu A2 dostępny jest bezpłatnie na terenie
Opola.
• Alternatywna Mapa Opola. Projekt powstał z myślą o lokalnej
społeczności, która chce bliżej poznać swoje miasto; studentach,
którzy stawiają tu swoje pierwsze kroki i nie wiedzą, dokąd
warto się wybrać; turystach odkrywających specyfikę miejsca, do
którego przyjechali. Mapa pokazuje wyjątkowy charakter Opola,
jego wielokulturowy rodowód, ale też widoczne dziś intensywne
zmiany. Ma zachęcać do odkrywania nieznanego oblicza miasta.
Warto podkreślić, że mapa (pod pewnymi względami inna niż
tradycyjne) została przygotowana tak, aby spełniać funkcję
zrozumiałego i przejrzystego przewodnika po mieście. Jest to
mapa alternatywna, ale i uniwersalna, dla wszystkich.
Ulica Kultury i inne działania Opolskiego Projektora Animacji Kulturalnych
na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń w Opolu. Tak jak zakładali twórcy, organizowane spotkania, warsztaty i koncerty z roku na rok
przyciągają coraz większą rzeszę mieszkańców, ale spora część z nich to
nadal „przypadkowi wędrowcy” z ulicy Strzelców Bytomskich.
Kontakt:

Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych (opak)
ul. H. Sienkiewicza 20
45-037 Opole

e-mail: opak1234@gmail.com
www.opak.org.pl
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Okiem animatora regionalnego cal
Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych, w skrócie
opak, to organizacja powstała w marcu 2009 roku w Opolu, zrzeszająca
młodych duchem i ciałem animatorów kultury, artystów oraz aktywistów.
opak-owców i ich działania cechuje duża kreatywność i różnorodność.
Głównym celem jest upowszechnianie kultury, a także tworzenie
przestrzeni, w której nieznani artyści mogliby prezentować swoją
twórczość. Innowacyjna i niezwykła inicjatywa, jaką jest Ulica Kultury,
pozwala na realizację wielu różnorodnych pomysłów. Wszystkie one się
dopełniają i sprawiają, że każdy mieszkaniec Opola – ten całkiem młody
i ten starszy – a także każdy twórca może znaleźć przestrzeń dla siebie.
Ulica Kulturalna szybko zaczęła żyć swoim życiem i na stałe wpisała się
w kalendarz wydarzeń ważnych dla miasta, jego twórców i uczestników,
a przede wszystkim – mieszkańców.
Pierwsze spotkanie w Ostrówku stało się kołem napędowym
rozkręcającym kulturalne strefy miasta. Każdego roku angażują się stali
lokalni twórcy, ale dołączają też nowe osoby. To właśnie ich twórczość
jest źródłem inspiracji do organizowania kolejnych Ulic Kultury.
Natomiast sam pub Ostrówek stał się swoistym miejscem dowodzenia,
w którym dyskutuje się i planuje kolejne kroki. To też lokal, w którym
zawsze jest czas i przestrzeń na świętowanie sukcesów kolejnych
wydarzeń artystycznych. Zarówno członkowie opak-a, jak i wszyscy inni
angażują się w Ulicę Kulturalną w miarę wolnego czasu i możliwości.
Do organizacji tak rozbudowanego wydarzenia potrzebna jest rzesza ludzi
z różnorodnymi talentami. Dla wszystkich jest jasne, że tylko wspólnie są
w stanie przygotować kolejne edycje Ulicy.
Wszystko to jest możliwe dzięki sile, jaka tkwi w młodych ludziach,
i ich niezgodzie na szarość ulic, na zamykanie wydarzeń kulturalnych
w murach teatrów i muzeów. Są silnie związani z Opolem i właśnie
dlatego chcą, by ich miasto stało się miejscem przyjaznym dla nieznanych
powszechnie twórców, muzyków i wszystkich z artystyczną duszą. Dzięki
temu osoby mieszkające na co dzień w Opolu odkrywają, ilu twórców,
rzemieślników mają w swoim otoczeniu. Sami często włączają się
w kolejne, nowe działania opak-a. A ulica Strzelców Bytomskich zmienia
co roku swój wygląd, stając się miejscem bardzo kolorowym i radosnym.
Z myślą o odwiedzających powstała Alternatywna Mapa Opola,
pozwalająca odkryć niezwykłe, często nieco ukryte, a ciekawe
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zakątki miasta. Znajduje się na niej obecnie 69 obiektów i co roku ich
przybywa. Sama mapa jest bardzo pomocna zarówno dla turystów, jak
i mieszkańców, którzy nie zawsze znają miejsce, w którym mieszkają.
Cenne jest także to, że każdy ma możliwość wskazania kolejnych miejsc,
które jego zdaniem powinny znaleźć się na mapie.

15
Jarosław Kuba

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Zjednoczeni wokół lustra wody
eszcze kilka lat i zapomniany zbiornik zarósłby doszczętnie. Dziś jednoczy
mieszkańców Pawłowic, którzy spojrzeli na 7 hektarów lustra wody jak
na „swoje” i aktywnie włączyli się w proces zmiany oblicza miejscowości,
przed którą działania Stowarzyszenia Przyjaciół Powiśla „Kołowrót” otworzyły nowe perspektywy rozwoju.

J

Każdy sobie rzepkę skrobał

Dwa lata temu mieszkańców pięknie położonej wsi Pawłowice nie łączyło
nic poza miejscem zamieszkania. W żaden sposób niezorganizowani i nieaktywni, nie mieli siły przebicia u władz samorządowych. Swoje plany ograniczali do własnego podwórka. Wtedy znalazł się człowiek, który pokazał im
zaniedbany zbiornik i zachęcił ich do jego oczyszczenia.
– Zebrałem osiemnaście młodych osób, bo do młodzieży świat należy,
i powiedziałem, że kiedyś będziemy tu robili wspólne pikniki. Razem wywieźliśmy dwa kontenery śmieci oraz wycięliśmy krzewy i usunęliśmy uschnięte
drzewa – wspomina początki Michał Kawałek, który wyjednał u wójta gminy
Solec nad Wisłą dziesięcioletnią nieodpłatną dzierżawę zbiornika dla powołanego z jego inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Powiśla „Kołowrót”.

Na początku był lider

Urodzony w Lipsku i od zawsze związany z Pawłowicami Michał Kawałek,
o ile jako zawodowy strażak oddał się św. Florianowi, o tyle po służbie
zwraca się ku Dionizosowi, marząc o rozwoju na Powiślu enoturystyki opartej na tradycji uprawy winorośli i wyrobu wina.
– To rodzaj powrotu do korzeni, gdyż w sąsiadującym z Pawłowicami Raju była niegdyś winnica – podkreśla związek z dziedzictwem kulturowym regionu i dodaje, że prywatnie już założył winnicę, a teraz ze
stowarzyszeniem planuje zakup 2 tys. sadzonek i budowę infrastruktury pod
potrzeby rozwoju enoturystyki. – Od dziecka interesowałem się drzewami
i ich sadzeniem – wspomina początki swej fascynacji florą regionu.
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Mają swój zbiornik i cel

Dziś stowarzyszenie liczy 43 osoby. Zbiornik jest oczyszczony i zarybiony. Odzyskane drzewo trafiło do szkolnej kotłowni, a zamiarom założenia
winnicy towarzyszą plany budowy półokrągło sklepionych piwnic, które
będą służyły jako sale wykładowe na potrzeby szerzenia wiedzy o winie,
a zarazem – jako praktyczne miejsce składowania beczek.
– Jeszcze w tym roku zamierzamy pogłębić zbiornik, postawić wiatę, gdzie będzie można organizować pikniki, oraz przygotować ogólnopolskie warsztaty budowy pomieszczeń gospodarczych ze słomy – odsłania
zamierzenia stowarzyszenia Michał Kawałek. – Mamy dwóch cieśli, którzy
stawiają domy z bali, a dla nas przygotują drewniane szkielety konstrukcji.
Najważniejsze jednak, że już udało się zjednoczyć mieszkańców i przekonać
ich do tego, że można coś zrobić z niczego. Rozpoczynaliśmy w kilkanaście osób, a z czasem dołączali się kolejni, przychodzili z własnymi piłami
i pomagali. Dziś wszyscy patrzą na zbiornik jak na swój, czują się gospodarzami i mają świadomość, że są dostrzegani przez gminę, współdziałają
z Krzemiennym Kręgiem i utożsamiają się ze wspólnym działaniem.
Kontakt:

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla „Kołowrót”
27-330 Pawłowice
Pawłowice 109

tel.: 516 505 313

e-mail: stowarzyszeniekolowrot@wp.pl

Okiem animatora regionalnego cal
Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla „Kołowrót” to interesujący przykład
połączenia pasji ludzkiej z walorami krajobrazowo-przyrodniczymi.
To dowód na to, iż jeden człowiek potrafił znaleźć w sobie tyle siły,
aby nadać mieszkańcom nową tożsamość i zmienić oblicze swojej
miejscowości. Siedmiohektarowe lustro wody dzisiaj już nie przypomina
zbiornika sprzed roku. Wtedy był to obraz smutny i ponury ze względu
na nielegalne wysypiska śmieci, głównie pozostawionych przez wędkarzy.
Teren wokół zbiornika był zarośnięty krzakami i nieregularnym
drzewostanem, który zasłaniał widok na lustro wody. Dzisiaj aż miło
spojrzeć. Teren posprzątany, wyplantowany, w oddali widać początki
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drobnej infrastruktury służącej w przyszłości rekreacji. Ale najcenniejsze
jest to, że to lokalna społeczność w pocie czoła i w przeświadczeniu, że
robi coś dla siebie, potrafiła się zorganizować i poświęcić swój czas, sprzęt
i pieniądze dla wspólnego dobra. Inicjatywa ta stała się przedmiotem
wielu rozmów prowadzonych przez zwykłych mieszkańców Pawłowic
w kontekście wielu ciekawych planów i pomysłów na funkcjonowanie
samego zbiornika, ale też na rozwój stowarzyszenia i integrację lokalnej
społeczności. Już pojawiają się pomysły na organizację rodzinnych
zawodów wędkarskich, organizację wspólnych ognisk czy spotkań
w „winnej ziemiance”. A zimą będą organizować kuligi i spotykać
się w domach, aby rozmawiać o przyszłości.

16
Jarosław Kuba · Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”
Anna Łubek · Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

Początki drogi do aktywności
początkiem 2000 roku samorząd mocno otwiera się na mieszkańców –
powstaje Gminne Centrum Informacji, następnie Gminne Centrum Kultury i Sportu. Od tego czasu wydarzenia mkną już błyskawicznie. Niezwykle sprzyjający okazał się okres, kiedy dostępne są środki z funduszy ue
i innych źródeł zewnętrznych. Powstają kolejne przedsięwzięcia społeczne,
a samorząd wspólnie z mieszkańcami i kolejnymi podmiotami skutecznie
sięgają po środki rozwijające ich potencjał. Gmina Bieliny i jej mieszkańcy
zyskują opinię „wyjątkowo aktywnej społeczności”, która potrafi wykorzystać posiadany potencjał, tworzy warunki sprzyjające rozwojowi turystyki,
inspiruje i zaciekawia pomysłowością, umiejętnością współpracy i przekuwania pomysłów na działania.

Z

Gmina Bieliny – Truskawkowe Zagłębie

Gmina Bieliny to malownicza kraina w sercu Gór Świętokrzyskich, u stóp
majestatycznego klasztoru na Łyścu, w otulinie Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Dominująca jest uprawa truskawki, która przywędrowała na
bielińskie pola w latach 50. ubiegłego stulecia, kiedy na niewielkich powierzchniach kilkunastu rolników uprawiało tzw. kartoflankę. Gmina szybko zyskała miano Zagłębia Truskawkowego, a uprawa truskawki w krótkim
czasie stała się motorem rozwoju ekonomicznego na terenie gminy i wzrostu
zamożności jej mieszkańców.
W tym czasie gmina Bieliny wzmacniała swój wizerunek „truskawkowej gminy”, zachęcając potencjalnych turystów między innymi poprzez
organizację dorocznego festynu „Dzień Świętokrzyskiej Truskawki”.

Trudna sytuacja impulsem do zmian

Dobra sytuacja i wysoka dochodowość produkcji truskawki utrzymywała
się przez wiele lat. Dopiero początek pierwszego dziesięciolecia xxi wieku przyniósł znaczące pogorszenie sytuacji na rynku truskawki. Wzrasta
zainteresowanie turystyką, a co za tym idzie, wykorzystaniem bogactwa
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kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu. Powstają pierwsze
w gminie gospodarstwa agroturystyczne, utworzone Towarzystwo Przyjaciół
Bielin obejmuje wsparciem i promuje twórców i artystów ludowych. Władze samorządowe dostrzegają potrzebę wsparcia merytorycznego ze strony
pracowników urzędu gminy dla organizacji pozarządowych, podejmowane
są pierwsze działania promocyjne na szerszą skalę, realizowane są inwestycje poprawiające infrastrukturę. Samorząd wychodzi naprzeciw potrzebom
mieszkańców, staje się dla nich bardziej dostępny i otwarty – stwarza oferty
spędzania wolnego czasu dla młodzieży w Gminnym Centrum Informacji,
udostępnia organizacjom pozarządowym bazę lokalową i sprzętową. Wspólnymi siłami podejmowane są liczne działania, które mają uczynić gminę
bardziej atrakcyjną dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla turystów,
przyciągnąć ich i zatrzymać, a tym samym stworzyć atrakcyjne warunki dla
rozwoju turystyki i tworzenia nowych miejsc pracy.
Od roku 2006 w gminie Bieliny obserwuje się prawdziwy boom
na aktywność społeczną. Mieszkańcy przy wsparciu samorządu oraz jego
jednostek zaczynają brać sprawy w swoje ręce. W roku 2006 z inicjatywy
członków Stowarzyszenia „lgd – Wokół Łysej Góry” oraz grupy młodzieży
z gminy Bieliny powstaje idea stworzenia produktu turystycznego „Kraina
Legend Świętokrzyskich”, który okazuje się promocyjnym hitem roku. Młodzież uzyskuje pierwsze dofinansowanie na realizację swojego pomysłu,
a w październiku produkt uzyskuje certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego roku 2006” nadany przez pot. W tym samym czasie powstaje
pomysł budowy infrastruktury i rozwoju produktu – Osady Średniowiecznej
(Wioski Słowiańskiej) w Hucie Szklanej. Osada i infrastruktura mają zatrzymać turystów w gminie i stworzyć dla nich ofertę wypoczynku i rekreacji.
Koncepcja obiektu powstaje dzięki środkom lgd, ale to samorząd sięga po
środki na zrealizowanie inwestycji.
Mieszkańcy zaczynają aktywnie działać i rozwijać się – powstają
pierwsze dziecięce zespoły śpiewacze i taneczne kultywujące folklor świętokrzyski, reaktywują działalność Koła Gospodyń Wiejskich, powstają kolejne
organizacje pozarządowe.

Inwestowanie w infrastrukturę i kapitał społeczny

W kolejnych latach, dzięki innowacyjnym pomysłom i środkom pozyskanym
na ich realizację, zaspokajane są podstawowe potrzeby mieszkańców oraz
potrzeby wyższego rzędu.
W ostatnich latach krajobraz gminy Bieliny znacząco się zmienił,
a wszystko za sprawą środków pozyskanych przez samorząd gminy
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z funduszy europejskich. Oprócz takich niewidocznych inwestycji jak wodociągi i kanalizacja powstają obiekty poprawiające estetykę miejscowości,
dzięki którym bielińskie okolice stają się przyjemne dla oka.
Samorząd skutecznie sięga po środki zewnętrzne, ale działania te są
odpowiedzią na potrzeby lokalne, społeczność zaś jest niezwykle aktywna
i w atrakcyjny sposób wykorzystuje efekty tych działań! Zespoły ludowe,
dziecięce i dorosłych, kgw, organizacje pozarządowe, grupy formalne i nieformalne, drużyny sportowe, uczestnicy rozmaitych projektów i wydarzeń
nadają życia i niepowtarzalnego charakteru tym obiektom i budowlom.
Dzięki takim działaniom projekty infrastrukturalne w gminie Bieliny żyją.

okolicy, tak aby te tereny przyciągały rzesze turystów. W tym celu chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, rozwijają kompetencje oraz umiejętności.
Mają na to szansę dzięki licznym działaniom finansowanym ze środków
unijnych.
Fundusze pozyskane w ramach projektów wykorzystuje się przede
wszystkim na rzecz aktywizacji społeczności zamieszkującej gminę Bieliny,
na rozwój ich kompetencji, umiejętności i kwalifikacji. Często udział w projektach jest szansą dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i tych,
które poszukują źródeł zatrudnienia poza rolnictwem.

Kluczowa inwestycja

W gminie Bieliny działają obecnie trzy instytucje kultury. Kalendarz imprez
kulturalno-turystycznych w gminie Bieliny każdego roku obfituje w wydarzenia, które przyciągają coraz większą rzeszę gości. Zwłaszcza w sezonie
letnim miejsce to tętni życiem. Odbywają się tu liczne imprezy plenerowe
o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym…

Na szczególną uwagę spośród kilkunastu realizowanych projektów inwestycyjnych zasługuje projekt „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”.
Przedmiotem projektu jest realizacja 6 działań:
• renowacja wschodniej i północnej fasady zespołu klasztornego
na Świętym Krzyżu
• kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości gminnych
w Hucie Szklanej obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej
i Regionalnej,
• budowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej,
• utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z polem
namiotowym w Hucie Starej,
• zagospodarowanie centrum Bielin wraz z budową siedziby
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich – centrum
aktywności lokalnej,
• rozbudowa zabytkowej zagrody w Kakoninie.
Projekt ten w największym stopniu wzmacnia możliwości aktywności społecznej w obszarze kultury – powstałe obiekty służą działalności mieszkańców, przyczyniają się do stworzenia fizycznych miejsc pracy,
a przede wszystkim generują ruch turystyczny na terenie gminy – pozwalają
zatrzymać turystów na dłużej, tworzą dla nich dodatkową ofertę.

Projekty społeczne, przedsiębiorczość

Mieszkańcy gminy Bieliny nieustannie poszukują coraz to nowych możliwości polepszania swoich warunków życia oraz uatrakcyjniania najbliższej
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Kontakt:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

tel.: 41 260 81 53, 601 172 620

e-mail: alubek@wokollysejgory.pl; bieliny@bieliny.pl

www.bieliny.pl; www.osadasredniowieczna.eu, www.wokollysejgory.pl
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Bieliny – „nowa” świętokrzyska kolebka aktywności i kultury – to swoisty
fenomen ponownego narodzenia aktywności społeczno-gospodarczej
oraz nieodłącznie związanego z tym faktem powrotu do niezwykłego
bogactwa kulturowego Gór Świętokrzyskich. To pomysł i umiejętności
wykorzystania tego potencjału dla rozwoju lokalnego całych społeczności.
A w działaniach tych wyróżnia się międzysektorowość, współpraca
wielu podmiotów, których motywacją jest realizacja wspólnej wizji
i misji. Zmieniające się warunki funkcjonowania polskich samorządów
w ostatnich latach wymusiły podejmowanie wielu dotychczas pomijanych
przez władze lokalne aspektów i obszarów, takich jak promocja
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walorów turystycznych, kreowanie wizerunku, tworzenie marki,
a także tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju turystycznego,
rozwoju kultury, zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji wsi.
Dzięki doświadczeniom lat 50. xx wieku i wspomnieniom o wspaniałych
sukcesach aktywnych działaczy z gminy Bieliny, promotorów kultury
ludowej – członków zespołu obrzędowego Wesele Bielińskie, również
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, rok 1995 przynosi powstanie
zespołu ludowego Bielinianki, który łamie stereotypowe widzenie wsi
i pokazuje folklor jako coś wyjątkowego i niezwykle wartościowego.
Kiedy kilka młodych dziewczyn wkłada stroje ludowe i pięknym
gwarowym śpiewem zaczyna promować gminę, powiat i województwo,
w świadomości mieszkańców regionu zachodzi zmiana… Równocześnie
kilkunastu działaczy i społeczników, pasjonatów historii, przyrody Gór
Świętokrzyskich, zakłada Towarzystwo Przyjaciół Bielin. Podejmowane
są pierwsze inicjatywy społeczne – kolejne grupy mieszkańców sięgają
do bezcennego dziedzictwa, z którego słynie region – do legend
świętokrzyskich, tradycji, kultury ludowej, szukając inspiracji dla swoich
działań.
Głównymi cechami tej społeczności są rozwijająca się zaradność
i kreatywność mieszkańców, a filarami – tożsamość miejsca i wspólne
działanie.
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Dziwna biblioteka w Dziwnowie
iejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie, jak wiele innych, wypożycza
książki, organizuje spotkania, spektakle i wykłady. Latem jej charakter
się zmienia. Staje się punktem informacji dla turystów spędzających urlopy nad Bałtykiem. Natomiast w ferie zimowe organizuje… Dziecięcą Sesję
Rady Miasta.

M

Taka sobie biblioteka

„Zwyczajna biblioteka” – tego o bibliotece w Dziwnowie na pewno nie można powiedzieć. Czego tutaj nie było! Spotkania autorskie, prelekcje, projekcje filmów Centrum Edukacji Obywatelskiej, lekcje biblioteczne, spektakle
teatralne, spotkania multimedialne, wystawy, wernisaże, galerie, kursy,
koncerty, zajęcia feryjne dla dzieci, Piątkowe Spotkania Skrzatowe dla najmłodszych, Czwartkowe Spotkania Robótkowe, „machniom – mieszkańcy Dziwnowa” (wymiana ciuchów, biżuterii, sprzętu sportowego, książek,
gier). A jeszcze do tego – punkt informacyjny dla turystów.
– W naszym środowisku są ludzie, organizacje i instytucje silnie
połączone z działalnością turystyczną i morzem. Chętnie włączają się
w działania biblioteki. Czujemy, że nasze kontakty coraz bardziej się zacieśniają i są coraz bardziej owocne. Mieszkańcy chętnie do nas zaglądają, proszą
o porady, udostępniają swoje zbiory do eksponowania, przychodzą na spotkania, wystawy. Coraz częściej słyszymy, że jesteśmy ich dumą, że jest
u nas ładnie i lubią tu zaglądać – mówi Alina Cygal-Sobhi, dyrektorka
biblioteki.
– To mieszkanki zainicjowały u nas organizację kursów: informatycznego, robótek ręcznych i rozwijania pamięci. Co miesiąc jeździmy do
Łukęcina i Międzywodzia z „Biblioteką na kołach”, mamy też punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Goleniowie i myślimy nad otwarciem
kolejnych – dodaje Iwona Bzdura, bibliotekarka.
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Co z tą demokracją?

Od trzech lat bibliotekarki organizują w Urzędzie Miasta w Dziwnowie
Dziecięce Sesje Rady Miasta. Dzieci i młodzież bardzo poważnie podchodzą do przejęcia władzy w mieście na jeden dzień. To dla nich okazja,
żeby poznać Urząd Miejski „od kuchni”, zwiedzić wszystkie biura, zajrzeć w zakamarki. Mogą dokładnie przyjrzeć się pracy w samorządzie, bo
dziecięcy burmistrz przystępuje do pracy w danym dniu już od siódmej
rano i towarzyszy przez cały dzień prawdziwemu burmistrzowi. To doskonała zabawa, ale też okazja, żeby pokazać młodym ludziom, jak ważne,
odpowiedzialne i trudne to zadanie. Podczas sesji szesnaścioro młodych
radnych podejmuje wiele uchwał, zobowiązań, rozstrzyga sporne sprawy
i rozwiązuje problemy.
– Dzieci i młodzież bardzo poważnie traktują swoją misję podczas
sesji, przygotowują się bardzo pilnie do wyboru tematyki swoich wystąpień,
zgodnie z komisjami, w których pracują – podkreśla Alina Cygal-Sobhi.
A co jest ważne dla dzieci? Na sesji padły między innymi takie
pytania:
• Czy jest możliwość powstania kina na terenie naszej gminy?
• Czy jest możliwość powstania większej liczby placów zabaw?
• Czy na terenie gminy mogłyby powstać billboardy z pomysłami
dzieci?
• Trzeba zadbać o teren jeziorka Martwa Dziwna, bo martwimy się,
że ono zarośnie.
• Nasz park jest mocno zaniedbany, trzeba go koniecznie
wyremontować.
• Kiedy drogi rowerowe połączą całą gminę?
• Czy można dla dzieci zorganizować „Białą Sobotę”
i przeprowadzić bezpłatne badania dla sprawdzenia ich
prawidłowego rozwoju?
Na wszystkie pytania rzeczowych odpowiedzi udzielali burmistrz Grzegorz
Jóźwiak wraz z przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Joanną Piwińską.
O tym, że udział dzieci w decydowaniu traktowany jest poważnie,
świadczą projekty uchwał, które powstały w efekcie sesji. Dotyczyły między
innymi ustanowienia Dziecięcych/Młodzieżowych Rad Sołeckich współpracujących z sołectwami w gminie i ustalenia terminów wyborów do Dziecięcych/Młodzieżowych Rad Sołeckich.
W głosowaniu jednogłośnie przyjęto obie uchwały.
108

Dziwnów

województwo zachodniopomorskie

17

– Ważne jest, żeby młodzież i dzieci same poznawały tajniki samorządowe i działanie mechanizmu urzędu miejskiego – stwierdza Alina
Cygal-Sobhi.
– Jesteśmy szczęśliwi i przejęci faktem, że udzielono nam głosu, że
zostaliśmy wysłuchani i poważnie potraktowani, bo przecież jesteśmy bardzo ważnym trybem tej całej maszyny – mówi Alicja Milczarek, uczennica
gimnazjum (przewodnicząca Dziecięcej Rady).
– Bardzo nam się podobało przejąć rządy dorosłych, tym bardziej
że udało nam się przedyskutować i przeforsować tak wiele ważnych dla nas
spraw – dodaje Wojciech Szadkowski, uczeń gimnazjum (burmistrz).
Sesje wnoszą wiele dla obu stron – dla dzieci i młodzieży, jak i dla
dorosłych. Młodzi ludzie przekonują się, że rządzić nie jest łatwo, a dorośli
poznają potrzeby i zainteresowania młodych mieszkańców gminy. Wielu
dorosłych było zaskoczonych tematyką pytań interpelacyjnych, troską o losy
miasta i zaangażowaniem młodych radnych.

Nie tylko od święta

Do końca września 2012 roku odbyły się wybory do Młodzieżowych Rad
Sołeckich w sołectwach gminy Dziwnów. Młodzieżowe Rady Sołeckie działają do dziś. Dzieci i młodzież chętnie angażują się w organizację życia
codziennego. To, jak działają, w dużej mierze zależy od sołtysów i ich rad
oraz od podejścia do współpracy z młodymi aktywistami. Przykładem może
być Łukęcin, gdzie Młodzieżowa Rada sołecka bardzo aktywnie działa razem z sołtysem Antonim Rupem, który chętnie powierza jej różne zadania
w pracach na rzecz sołectwa. Biorą udział w organizowaniu imprez, festynów. Ostatnio byli wolontariuszami i opiekowali się maluchami w czasie
ich podróży do zoo Safari w Świerkocinie.
– Sama mieszkam w Łukęcinie – mówi Alina Cygal-Sobhi. – Współpraca Rad w naszym Sołectwie jest widoczna i, ku zadowoleniu wszystkich
mieszkańców, zmierza w dobrym kierunku. Warto liczyć się z młodymi
ludźmi, ich zdaniem, pomysłami.

Zamiast podsumowania

Odwiedza nas wielu gości i zachwyca się naszą biblioteką: „Odwiedziłem wiele
bibliotek, ale takiej jak wasza, z takim klimatem, jeszcze nigdy nie spotkałem”.
Są turyści, którzy nas odwiedzają co roku, bo tęsknią za nami. Zaprzyjaźniliśmy
się z Tomaszem Raczkiem – odwiedza nas co roku, organizujemy z nim „nie
do zapomnienia” spotkania autorskie, oblegane przez mieszkańców i turystów.
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Miarą naszej pracy jest zadowolenie naszych mieszkańców i odwiedzających
nas gości. W każdej wolnej chwili, w domu, na urlopie, podczas zwolnień chorobowych (tych prawie nie mamy) – kombinujemy, co by tu jeszcze zrobić, zorganizować.
Długo by można mówić o tym, co się w naszej placówce dzieje, cieszymy się,
że nasi użytkownicy chętnie zwracają się do nas z prośbą o pomoc w realizacji
swoich pomysłów i zawsze dzieje się tu coś fajnego. Ale to, że jesteśmy „czynni
przez cały rok”, w końcu do czegoś zobowiązuje, a my, dziewczyny z mbp
w Dziwnowie, lubimy swoją pracę, to w końcu jest naszą pasją.
Biblioteka to nie tylko miejsce pracy. Jest także kreatorem kultury i centralnym
ośrodkiem informacji dla naszego miejsko-wiejskiego społeczeństwa. Jest miejscem spotkań, edukacji, rozwoju i wspólnego spędzenia czasu… Jesteśmy znane
i lubiane w naszej społeczności. Skąd wiemy? Otóż na każdy nasz apel czy prośbę mamy natychmiastową, życzliwą odpowiedź i reakcję. Cieszymy się z tego
i jesteśmy z tego bardzo dumne.
Bibliotekarki z Dziwnowa
Kontakt:

Miejska Biblioteka Publiczna

Dyr. mgr Alina Ewa Cygal-Sobhi
ul. Reymonta 10

72-420 Dziwnów

tel.: 91 381 35 47, 662 442 585

e-mail: biblioteka@dziwnow.pl, mbpdziwnow@interia.eu
www.biblioteka.dziwnow.net

Okiem animatora regionalnego cal
Dziwnów to klasyczna nadmorska miejscowość: uśpiona zimą, pełna życia
latem. Biblioteka się wyróżnia – życie w niej tętni przez cały rok.
Od kilku lat biblioteka się zmienia. Szerzej otwiera się na inicjatywy
i potrzeby mieszkańców. Przykładem tego mogą być Czwartkowe
Spotkania Robótkowe zainicjowane przez Pomysłowe Dobromirki
z Dziwnowa. W każdy czwartek w bibliotece można spotkać grono
fantastycznych pań, które tworzą różne piękne przedmioty – ozdoby
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świąteczne, okolicznościowe, karty na różne okazje, biżuterię
wykonywaną różnymi technikami, obrusy, serwety, narzuty, elementy
ozdobne do odzieży… Tym samym biblioteka stała się miejscem edukacji,
dzielenia się pomysłami, umiejętnościami. Przy okazji uczestniczki czytają
nowości, a potem omawiają je w trakcie spotkań – taki Robótkowy Klub
Książki. Są też inspiracją dla bibliotekarek przy doborze tytułów do
zakupów.
W sezonie letnim ważną formą działalności jest informacja turystyczna.
Bibliotekarki chcą być widoczne w środowisku, a efekty działalności
widać w otoczeniu (słup informacyjny ułatwiający dotarcie do biblioteki)
i w samej bibliotece.
Szacunek i godność to dominujące wartości w bibliotece w Dziwnowie.
To miejsce kształtowania świata w oparciu o tolerancję i szacunek do
poglądów innych ludzi. Inicjatywy takie jak kiermasz czy wymiana rzeczy
używanych sprawiają, że docierają one do osób o zróżnicowanym statusie
materialnym.
Wśród cech aktywnej społeczności podkreślić należy umożliwianie
realizacji twórczych pasji mieszkańców i stałe poszukiwanie nowych
rozwiązań. Społeczność wytworzona wokół biblioteki (wraz ze
współpracującymi podmiotami samorządu terytorialnego) jest twórcza.
Zaradność zauważalna jest nie tylko w rozwoju ekonomicznym, widać ją
również w charakterze działań podejmowanych przez bibliotekę.
To również ważny element komunikacji społecznej. Solidarność
i otwartość to kolejne cechy, które można zauważyć. Te cechy przejawiają
się głównie w działaniach związanych z różnorodnością kulturową,
etniczną, religijną i tożsamościową.
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Miasto – najlepsza plansza do gry
d kilku lat Szczecinek na jeden czerwcowy weekend z powrotem staje się
Neustettin. Po ulicach spacerują panowie w cylindrach i eleganckie panie
w piórach. Nie jest to filmowa scenografia. Miasto staje się planszą do gry.

O

Bez pionków, ale z aktorami

Gra miejska to nowa forma rozrywki, popularna w wielu miastach świata. Esencją gier jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej jako istotnego
elementu rozgrywki. Można w nich odnaleźć elementy flash mobów, happeningów ulicznych, gier komputerowych, rpg i harcerskich podchodów.
Organizowane są głównie w dużych miastach. Przybierają zarówno formy
otwarte – dla wszystkich, jak i zamknięte – na przykład w ramach oferty imprez integracyjnych dla firm. Gry miejskie powstają zarówno jako projekty
w pełni niezależne, jak i komercyjne. Ich tematyka może być różnorodna,
od wydarzeń historycznych, przez powieści, po historie wymyślone przez
autorów gry.
W Szczecinku zadaniem uczestników jest zawsze rozwiązanie zagadki kryminalnej z przedwojennego Neustettin, na podstawie otrzymanych
materiałów oraz rozmów z postaciami rozsianymi po najciekawszych punktach miasta. Kilkuosobowe grupy uczestników spotykają bohaterów wydarzeń (w tych rolach kilkunastu wolontariuszy), zadają im pytania, próbują
zebrać w całość posiadane informacje, ocenić, kto mówi prawdę, i po kilku
godzinach zmagań wskazać rozwiązanie intrygi.

A może zagramy?

Pierwsza Szczecinecka Gra Miejska odbyła się w marcu 2008 roku
w ramach obchodów 18-lecia Czarnego Szczepu, najstarszego środowiska
harcerskiego w Szczecinku. Na zaproszenie harcerzy przyjechali przedstawiciele zaprzyjaźnionych środowisk z całej Polski, jednak wśród uczestników przeważali mieszkańcy Szczecinka. Pomysł narodził się podczas
burzy mózgów.
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– Szukaliśmy pomysłu na wydarzenie, którego w mieście jeszcze nie
było, a które byłoby zgodne z naszą filozofią rozwoju poprzez projekty skierowane do mieszkańców – wspomina Paweł Wicik, jeden z organizatorów
pierwszej edycji gry. – Nie mieliśmy żadnego doświadczenia, jedynie kilka
osób było uczestnikami gry miejskiej we Wrocławiu.
Fabułę przygotowano we współpracy ze Szczecineckim Portalem
Historycznym Szczecinek.org – grupą miłośników historii Szczecinka. Głównym założeniem było zachowanie zgodności fabuły i jej detali z faktami
z historii Szczecinka. To założenie jest aktualne po dzień dzisiejszy i stanowi
ważny element edukacyjny gry.
Pierwsza gra, pomimo trudności organizacyjnych, okazała się sporym sukcesem. Po konsultacjach z Samorządową Agencją Promocji i Kultury
w Szczecinku, głównym partnerem wydarzenia, kolejną edycję zaplanowano
na czerwiec 2009 roku. Marcowa pogoda dała się we znaki uczestnikom.
Aktorki, występujące w samych zwiewnych sukniach, zmianę terminu na
czerwcowy przyjęły z radością i dużą ulgą.

Pół roku przygotowań

Kolejne edycje przygotowywano uważniej od strony organizacyjnej. Zespół
wolontariuszy odpowiedzialny za grę rozpoczynał pracę już na początku
roku. Najpierw opracowywano fabułę, potem kwestie organizacyjne: lokalizację punktów do gry, wybór aktorów, wypożyczenie strojów. Wszystko
wspomagane przez elektroniczny system zarządzania projektami. Kiedyś
były to witryny Google, teraz system do.com. W organizację gry zaangażowany jest zespół 6–8 osób. Jest to młodzież licealna, która odpowiada
za wszystkie etapy przygotowania wydarzenia, od fabuły aż do samej rozgrywki. Koordynatorem projektu jest od początku jedna osoba dorosła, która
pomaga w podziale zadań w pierwszej fazie projektu. Dodatkowo Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zapewnia obsługę logistyczną i wydruk
materiałów fabularnych do gry.
Promocja wydarzenia rusza mniej więcej na 3 tygodnie przed grą.
Wykorzystywane są media społecznościowe, telewizja, radio, prasa lokalna.
Co roku zgłasza się więcej chętnych. W 2012 roku ograniczono liczbę zespołów do 25 ekip, w roku 2013 udział wzięło 35 zespołów.

Co za akcja! Zwiastuny

2010
„Uczestnicy wcielą się w mieszkańców przedwojennego Neustettin i pomogą prof. Tümpelowi rozwikłać zagadkę kryminalną, od której zależy
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powodzenie obchodów 600-lecia miasta! Liczymy na to, iż poczują atmosferę miasta w 1910 roku, odwiedzą mroczne zakamarki, podwórza i piwnice.
W niewyjaśnionych okolicznościach znika jeden z kierowników przygotowań obchodów 600-lecia miasta – Paul Stubbe. Jego mieszkanie zostaje
spalone, a na zgliszczach lokalny dziennikarz znajduje tylko tajemniczy list.
Wszystkie ślady prowadzą do jego współpracownika, prof. Willego, który
zostaje szybko aresztowany. Prof. Karl Tümpel przypadkiem jest świadkiem rozmowy tajemniczych dżentelmenów planujących porwanie Stubbego i wie, że Wille jest niewinny! Uczestnicy będą mieli za zadanie pomóc
profesorowi odnaleźć zaginionego współpracownika i wyciągnąć Willego
z więzienia. Staną oko w oko z agentem wywiadu i członkami loży Hedwig
zum Licht, którzy również zainteresują się tą sprawą!”
2011
„Szczecinecka Gra Miejska – Kryptonim Odra. Fabuła tegorocznej edycji
opiera się na autentycznych wydarzeniach z 1944 roku. Kilku członków
organizacji »Odra« zostało zdekonspirowanych. Odnaleziono przy nich
mikrofilmy i szyfrogramy. Mają one zostać przetransportowane do Szczecina, celem odszyfrowania. Zadaniem uczestników jest przechwycenie
szyfrogramów i mikrofilmów, a następnie przekazanie ich w ręce tajnego
łącznika…”
2012
„Szczecinecka Gra Miejska – Operacja Inkwizytor. Akcja tegorocznej gry
miejskiej rozgrywa się w 1942 roku w Neustettin, a uczestnicy mają rozwiązać zagadkę morderstw trzech kobiet, które wydarzyły się w mieście
i których nie może rozwiązać lokalna policja kryminalna…”

Wyzwanie dla aktora

Zadaniem aktora podczas gry miejskiej jest wcielenie się w postać w bardzo wiarygodny i maksymalnie realistyczny sposób, tak aby uczestnicy nie
mieli problemu z prawdziwym zaangażowaniem się w fabułę. Już na długi
czas przed grą aktorzy przygotowują się do swoich ról. Muszą opanować
swoją postać i kwestie, które mają przekazać uczestnikom, tak by wyglądało to naturalnie. Żadne nieoczekiwane zachowanie lub pytanie grupy nie
mogą sprawić, że aktor wyjdzie z roli. Kolejnym ważnym zadaniem jest
przygotowanie wyglądu postaci. Musi być to strój odpowiadający czasom,
w których rozgrywa się fabuła, charakterystyczny, a nawet przerysowany.
Uczestnicy nie mogą mieć problemu z rozpoznaniem postaci, której szukają
pośród tłumu przypadkowych przechodniów. Największym wyzwaniem jest
oczywiście sama gra.
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– Moim zdaniem najtrudniejsze jest to, żeby przekazać tylko tyle informacji, ile może posiadać grana postać – mówi Agata Bijak, aktorka kilku
edycji gry. – A przecież aktor zwykle zna całą fabułę. Odpowiednie zagranie
jest kluczową sprawą, ponieważ to klimat przeniesienia się w inną rzeczywistość sprawia, że jest tylu chętnych na tę formę spędzenia wolnego czasu.

Nie tylko zabawa

Gra ma również walory edukacyjne. Dla uczestników prócz rozrywki jest
okazją do poznania nieznanych zakątków miasta, które do zwiedzania udostępniane są tylko raz w roku, właśnie z okazji gry. Do takich miejsc można
z pewnością zaliczyć podziemia kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Wszystkie postaci występujące w grze to osoby autentyczne, które
kiedyś żyły w Neustettin. Znalezienie odpowiednich nazwisk i zawodów
to żmudna praca, którą wykonują pasjonaci ze wspomnianego portalu
Szczecinek.org. Dodatkowo fabuła zawsze wzbogacona jest o ciekawostki
i mało znane fakty z historii Szczecinka.
Gra stanowi również wartość dodaną dla osób zaangażowanych
w jej przygotowanie. To swoisty poligon doświadczalny pracy metodą projektową, niekiedy pod presją czasu i szybko zmieniającej się sytuacji (np.
nagła rezygnacja właściciela posesji z udostępnienia terenu na punkt w grze
czy zaginięcie paczki z kostiumami). Wolontariusze, będący częścią grupy
przygotowującej grę, doceniają udział w pracach jako ciekawe i wartościowe doświadczenie.

Gramy dalej

Gra przez kilka lat swojego istnienia wpisała się na stałe w kalendarz miejskich wydarzeń. Tegoroczna edycja również będzie częścią obchodów Imienin Miasta. Zespół przygotowujący grę szykuje również pewne nowości.
Mowa tu o tak zwanych questach miejskich, czyli grach, w które można
zagrać o każdej porze dnia, po wydrukowaniu zadań z przygotowanej strony
internetowej. Będzie to uzupełnienie projektu „Exploring Szczecinek”, który
oprócz gier miejskich zawiera w sobie geocaching, zachęcający uczestników
gry do odwiedzania nietypowych, ciekawych lokalizacji, w poszukiwaniu
skrzynek, ukrytych przez innych uczestników zabawy. To przedsięwzięcie
realizowane przez inną grupę wolontariuszy ze Szczepu. Czy questy również
przyjmą się na fantastycznej planszy, jaką jest Szczecinek? Czas pokaże. Ale
kto nie gra, ten nie wygrywa!
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Kontakt:

Maciej Grunt

13 Czarny Szczep zhp im. Zawiszy Czarnego
ul. 9 maja 12

78-400 Szczecinek
tel.: 600 143 157

e-mail: maciej.grunt@caliwczerni.pl
www.caliwczerni.pl

Okiem animatora regionalnego cal
„szczecinek (niem. Neustettin, łac. Nova Stetin) – miasto
powiatowe położone w północno-zachodniej Polsce, w województwie
zachodniopomorskim, we wschodniej części Pojezierza Drawskiego,
ok. 41 tys. mieszkańców. Główną atrakcją turystyczną Szczecinka jest
jego położenie pomiędzy dwoma jeziorami: Trzesieckim, wzdłuż którego
rozciąga się zabytkowy park miejski, i Wielimiem” – tyle możemy
przeczytać m.in. na Szczecineckim Portalu Historycznym Szczecinek.org.
Najważniejsze jest jednak to „m.in.”. To pasja ludzi związanych
z historią miasta, harcerstwem i otwartością na nowe wyzwania. Nie mam
wątpliwości, że gra miejska w Szczecinku opiera się na wartościach,
z którymi związane są aktywne społeczności.
To sprawiedliwość i równość szans – w grze może uczestniczyć każdy,
a w jej organizację zaangażowanych jest wiele osób (w tym
wolontariuszy) z różnych środowisk.
To szacunek do ludzi i historii. Historii bardzo trudnej na Pomorzu
Zachodnim: przerwana ciągłość, nowi mieszkańcy, zmieniane nazwy
miejsc… To szacunek dla pracy i dokonań wielu pokoleń. Szacunek
zauważalny również w formie dialogu pomiędzy organizatorami
i forumowiczami portalu historycznego.
To godność, poczucie własnej wartości, którą kierują się organizatorzy
gry. Zachowują przy tym szacunek dla historii.
Gra w Szczecinku ma ogromny wymiar edukacji społecznej. Uczestnicy
zdobywają umiejętności pracy w grupie oraz wiedzę dotyczącą miejsca,
w którym żyją.
Realizacja gry to efekt doskonałej współpracy zhp, pasjonatów
związanych z portalem historycznym Szczecinek.org oraz Samorządowej
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Agencji Promocji i Kultury. Współpracy, która łączy zasoby i możliwości.
Organizatorzy przykładają dużą wagę do realiów gry. Przygotowane przez
sapik do jednej z gier reklamówka oraz materiały są tego przykładem.
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Obwarzankowa gmina
(i bynajmniej nie o przysmakach kuchni tomaszowskiej tu mowa)

-letni Piotr Wójtowicz, najmłodszy radny gminy Tomaszów Lubelski,
animator, prawnik, pokonuje bariery mentalne i angażuje społeczność
sąsiadujących ze sobą wiosek Sabaudii i Majdanka do wspólnego działania.
Czy uda mu się pokonać tę najtrudniejszą z barier – niechęć przed zmianą?

22

Powiat tomaszowski leży w południowo-wschodniej części województwa
lubelskiego, przy granicy z Ukrainą. Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Południoworoztoczański i Puszcza Solska. Jest także aż
11 rezerwatów przyrody, wśród nich Nad Tanwią i Czartowe Pole, ze słynnymi szumami, 5 użytków ekologicznych i około 100 pomników przyrody!
O wielokulturowym dziedzictwie tych ziem świadczą liczne zabytki świeckie i sakralne, jak np. grodziska należące do Grodów Czerwieńskich, kościoły rzymskokatolickie, cerkwie greckokatolickie (unickie) i prawosławne,
dawne zbory ewangelickie i żydowskie synagogi. Gmina Tomaszów jak obwarzanek okala miasto Tomaszów Lubelski. To specyficzne położenie gminy
powoduje, że mieszkańcy sąsiednich wsi niewiele o sobie wiedzą i trudno
nazwać społeczność gminy wspólnotą. Ale wydarzyło się coś, co spowodowało, że nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu społeczności dwóch wiosek,
a ich mieszkańcy zmienili sposób myślenia.
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Do rozgrywek w piłkę nożną zgłosiły się cztery drużyny, w tym jedna składająca się z młodzieży Sabaudii i Majdanka. Młodzież bardzo szybko
się zintegrowała. Początkowo spotykali się w starej szkole w Sabaudii. Zapał
młodzieży, połączony z doświadczeniem i kreatywnością pana Piotra, uruchomił kolejne działania.

Wspólny cel

– Jednym z pierwszych moich kroków była wizyta u sołtysa wsi Majdanek,
pana Alfreda Garbuli – relacjonuje pan Piotr. – Pytaliśmy, czy nie będzie
miał nic przeciwko temu, abyśmy z młodzieżą dokończyli budowę świetlicy
i aby ona służyła młodzieży i mieszkańcom Majdanka i Sabaudii.
Od 30 lat budynek stał w stanie surowym zamkniętym. Doprowadzenie go do stanu użytkowego było nie lada wyzwaniem. Propozycja ukończenia budowy świetlicy, ciągnącej się od 30 lat, spotkała się z aprobatą
młodzieży z Sabaudii i Majdanka.
– Zrozumieliśmy, że łatwiej będzie nam się porozumieć, mając do
dyspozycji coś, co będzie nasze wspólne – kontynuuje pan Piotr. – Wyobraźnia, pomysłowość, zgoda na wspólne działanie, odwaga w kreowaniu naszej
społeczności spowodowały, że bez wahania przystąpiliśmy do prac.

Tomaszowska Liga Podwórkowa

Piotr Wójtowicz, prawnik, radny Sabaudii i Dąbrowy Tomaszowskiej w latach 2006–2010, wykorzystał swój młodzieńczy zapał i energię, aby zbliżyć
do siebie mieszkańców dwóch sąsiednich wsi w gminie Tomaszów Lubelski
– Sabaudii i Majdanka.
– Do starszych najłatwiej trafić przez dzieci i młodzież – opowiada
o początkach inicjatywy pan Piotr. – Dlatego, licząc na udział młodzieży,
w czasie wakacji utworzyliśmy Tomaszowską Ligę Podwórkową.
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– Niech pani zobaczy naszą historię – zachęca mnie do obejrzenia
fotografii umieszczonych na ścianie świetlicy Paweł, młody mieszkaniec
Majdanka. W towarzystwie Pawła oglądam kolejno fotografie, na których
można prześledzić etapy prac i działań podejmowanych przez społeczność
obydwu miejscowości. W grupie siła – na tych zdjęciach to widać.
– To wszystko, co pani tutaj widzi, zrobiliśmy swoimi siłami – opowiada Paweł. – Dużo było pracy. Teraz mamy gdzie się spotykać, mamy
nasze miejsce, naszą świetlicę.
– Jest gdzie się spotkać z sąsiadami, dzieci są pod opieką, ciągle
odbywają się tu jakieś zajęcia. Muszą być ciekawe, bo dzieci bardzo chętnie
na nie chodzą – mówi pani Ania, mieszkanka Majdanka.

Mieszkaniec to partner, a nie petent

Wpływ mieszkańców na to, co dzieje się w ich społeczności, inaczej wygląda
w gminach wiejskich, a inaczej w dużych miastach. To, co wspólne, to skuteczność oddziaływania struktur pośrednich, w których zawierają się m.in.
grupy nieformalne, samopomocowe, obywatele i organizacje pozarządowe.
Sercem społeczności lokalnej są sami mieszkańcy, zaangażowani obywatele,
którzy poprzez samoorganizację tworzą przestrzeń dla własnej ekspresji,
inicjatywy i działań. Zgodnie z zawartą w preambule Konstytucji zasadą
pomocniczości ich udział w odpowiadaniu na lokalne potrzeby powinien
być prawnie zagwarantowany poprzez władze samorządowe. Pomocniczość
zakłada realizowanie działań na jak najniższym szczeblu społecznej i instytucjonalnej struktury. Gwarantuje to większą skuteczność i efektywność.
Tak rozumiana zasada pomocniczości wyznacza granice dla władzy publicznej. Napotkawszy samoorganizujące się wspólnoty odpowiedzialnych
i zaangażowanych obywateli, władza zobligowana jest do pewnych ograniczeń w sprawowaniu swoich funkcji. Takie zachowanie pozwala budować drogę do autentycznego uczestnictwa mieszkańców w szeroko rozumianym rządzeniu i współodpowiedzialności za własną wspólnotę lokalną.
W koncepcji aktywnej społeczności sektor biznesu charakteryzuje się wrażliwością i odpowiedzialnością społeczną. Nie traktuje swojej działalności tylko
w kategoriach zysków, ale również dba o społeczność, w której się zarabia. Aktywne organizacje spotykają się z biernością środowiska, w którym
działają. Dlatego tak istotna jest rola władz samorządowych i administracji
samorządowej – jej otwartość na mieszkańców i ich inicjatywy, dwustronna komunikacja, tworzenie dogodnych warunków dla działalności zarówno
ekonomicznej, jak i społecznej. Konieczne jest widzenie w mieszkańcach
partnera do dialogu, a nie natrętnego petenta. Bez uruchomienia energii
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ludzi, ich przedsiębiorczości i zdolności do innowacji nie ma szans na długofalowy lokalny rozwój.

W grupie siła

Mieszkańcy Sabaudii i Majdanka wyszli poza granice myślenia o swoich
wsiach. Ważne jest dla nich to, co wspólne, nasze.
– Jak można dłużej żyć obok siebie, osobno? – pyta retorycznie
jeden z mieszkańców. – Przecież wszyscy się tutaj znamy.
Sabaudia liczy około 700 mieszkańców, a Majdanek około 200.
W grupie siła. Dobrze to pokazały prace przy powstawaniu świetlicy. Ofiarność starszych mieszkańców i ich zaangażowanie w remont budynku przeniosły się na młodzież. Wspólnie wykuwano fundamenty. Tadeusz Dobiak,
współwłaściciel firmy remontowo-budowlanej, pomagał m.in. zalewać
fundamenty. Wspólnie z pracownikami swojej firmy doprowadzali wodę
i instalację wodno-kanalizacyjną. Przedsiębiorca zaangażował się też w pozyskanie 1%. Wójt gminy Antoni Wawryca także nie szczędził środków i jak
mógł, pomagał przy pracach remontowych. Mieszkańcy zaangażowali się
w zbiórkę pieniędzy na remont świetlicy. Dobrowolne wpłaty od mieszkańców pozwoliły przyspieszyć tempo prac. Stowarzyszenie niwa umożliwiło
zbiórkę 1%, za co zakupiono materiały do wykonania sufitu podwieszanego.
Firma Kreisel za pośrednictwem dyrektora handlowego dała upust na masę
tynkową. Piotr Wójtowicz złożył kilka projektów do różnych grantodawców,
m.in. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Działaj
lokalnie” (2009), a rok później do programu „Aktywna Wiosna”. Sięgnął
także po środki unijne i w 2012 roku można było zorganizować warsztaty
dla dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji miękkich, matematyki, języka
angielskiego, fotografii.
Oglądam z panem Piotrem dokumentację fotograficzną zapisaną
w komputerze. Wracają na chwilę dawne pozytywne emocje, które towarzyszyły pracom remontowym. Na zdjęciach widać pełną energii młodzież,
mieszkańców zaangażowanych w prace wykończeniowe. Skute podłoże,
pozbawione tynku ściany. Krok po kroku wyłaniają się obrazy przedstawiające ogrom prac, jakie trzeba było wykonać, aby doprowadzić do obecnego stanu. Kominek, pomieszczenia sanitarne, zaplecze kuchenne, siłownia, przestronna sala spotkań z wymienionymi oknami i drzwiami. Od
pierwszych prac remontowych, które rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku,
potrzebny był niespełna rok, aby w opuszczony 30 lat temu budynek
tchnąć nowe życie.
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W 2010 roku pan Piotr zaprosił do współpracy Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, który w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Praca – Staż” wspiera merytorycznie funkcjonowanie
świetlicy, zatrudniając pracownika.
– Każda wieś w naszej gminie ma budynek, remizę. Bez zaangażowania mieszkańców nie można zbyt wiele zrobić. Dlatego bardzo chętnie
wspieramy każdą inicjatywę, potrzebę, która wychodzi od społeczności
lokalnej – mówi Celina Koperwas, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.
Nieoceniona pani Beata Gromek opiekuje się dziećmi w świetlicy
w Majdanku. Jest wychowawczynią, menedżerką, pedagogiem i pracownikiem socjalnym. Kreatywna, otwarta na potrzeby dzieci, zawsze służy
pomocą i radą. Pani Ania, jedna z mieszkanek Majdanka, bardzo chwali
jej podejście do dzieci i otwartość na mieszkańców. Pani Kierownik gops
z troską mówi o staraniach, by wyposażyć świetlicę m.in. w sprzęt komputerowy. Z radością wspomina o partnerach, którzy pomogli i nadal pomagają
utrzymać budynek i rozwijać ofertę. Wspólnie ze stowarzyszeniem niwa
udało się zintegrować mieszkańców, powstało miejsce spotkań. Mieszkańcy
mogą organizować imprezy okolicznościowe, spotkania z samorządowcami,
posłami. Dwadzieścioro dzieci ze wsi Justynówka, Majdanek Górny, Majdanek, Sabaudia, Dąbrowa Tomaszowska może uczestniczyć w spotkaniach
terapeutycznych. Świetlica czynna jest od godz. 12.00 do 20.00, a w czasie
wakacji – od 9.00. Rozwój świetlicy i jej oferty wspierają także Powiatowy
Urząd Pracy, samorząd, radni, Lokalna Grupa Działania oraz partnerzy, na
których zawsze mogą liczyć mieszkańcy Sabaudii i Majdanka.
Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
ul. 29 Listopada 10

22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax: 84 664 29 31

e-mail: gopstomlub@post.pl;
www.gops-tomaszow.pl
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Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego niwa
Kościuszki 14B

22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax: 84 664 42 42

e-mail: stowarzyszenie.niwa@gmail.com
www.niwa.org.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
„Obwarzankową gminę”, jaką jest Tomaszów Lubelski, tworzy 29 sołectw.
Ale nie muszą żyć w oderwaniu od siebie, chociaż takie położenie nie
sprzyja integracji. Mimo że każdy mieszkaniec gminy na co dzień zajmuje
się różnymi aktywnościami, pracuje, uczy się, spędza wolny czas ze
znajomymi, sąsiadami, przyjaciółmi, to jest coś, co mieszkańców łączy.
To „coś” to między innymi:
• kultura i jej dziedzictwo, tradycja i tożsamość miejscowa,
przynależność, lojalność wobec miejsca;
• określone formy życia społecznego: podobne trudności czy radości,
solidarność miejscowa, wspólne doświadczenia;
• środowisko naturalne: przyroda, krajobraz.
To w ludziach leży potencjał do zmiany, wykorzystujący ich umiejętności,
wiedzę i doświadczenie. Rozwój społeczności zależy też od relacji między
ludźmi, instytucjami, organizacjami, firmami znajdującymi się na danym
obszarze, od więzi umożliwiających (lub nie) współpracę i współdziałanie.
Przed wszystkimi mieszkańcami stoi wyzwanie rozwoju nie „danej”, ale
„zadanej” społeczności lokalnej, wykreowanie jej wizerunku. Jak dalej
będą rozwijać się poszczególne centra i w jakim stopniu społeczności
lokalne kolejnych sołectw wykorzystają szanse na kreowanie małej
ojczyzny, jaką jest gmina Tomaszów Lubelski? Pierwszy krok został już
wykonany. Mocne strony wspólnego sukcesu to zaangażowani mieszkańcy
społeczności lokalnej oraz zaangażowanie samorządu. Problemem
jest niewielkie zaangażowanie starszych mieszkańców Sabaudii,
niewystarczająca świadomość i zrozumienie tego, co jest nasze wspólne.
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Odjazdowy bibliotekarz
amian Otkała, młodszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu, wszystko, co robi, robi z pasją. Klub Seniora, który przy jego wsparciu powstał w Mirczu, obchodził właśnie swój pierwszy jubileusz.

D

Ach, lubelskie, jakie cudne

Gmina Mircze leży we wschodniej części Polski w malowniczym zakątku powiatu hrubieszowskiego, w widłach rzek Huczwy i Bugu. Takie
położenie gminy oraz ogromne możliwości produkcyjne, a także czysta
ekologicznie żywność stwarzają doskonałą bazę dla agroturystyki. Duże
kompleksy leśne, czyste środowisko naturalne, piękne krajobrazy i produkcja zdrowej żywności – to wszystko może przyczynić się do powstawania
nowych gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy. Licznie występujące tu zabytkowe obiekty z xvi, xvii i xix wieku to dodatkowe atuty
umożliwiające rozwój funkcji turystycznych i wypoczynkowych. Atrakcyjne wycieczki piesze, rowerowe, samochodowe umożliwiają zapoznanie
z urokliwą przyrodą i zabytkami. Atutem miejscowej oferty turystycznej
są stawy i rzeka Bug – dla wędkarzy, a także bogate, czyste lasy dla grzybiarzy i myśliwych. W Mirczu mieszka 1513 osób. Co piąta jest w wieku
poprodukcyjnym.

Seniorzy są ważni

Jedną z mocnych stron gminy wymienianą w analizie swot Strategii
Rozwoju Gminy Mircze jest społeczność, szanująca tradycyjne wartości,
a jednocześnie otwarta i tolerancyjna. Ważnym dla samorządu zadaniem
jest wzmocnienie samorządności i procesów kontroli społecznej, niezbędne
do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju gminy, który możliwy jest tylko przy współudziale społeczeństwa o charakterze obywatelskim. Niezbędne
są zatem działania zmierzające do wzmocnienia organizacji pozarządowych
i propagowania aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy – czytamy
w Strategii Rozwoju Gminy Mircze na lata 2008–2015.
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– Bardzo mnie cieszy, że nie siedzicie Państwo w domach, że jesteście aktywni – podkreślił podczas spotkania jubileuszowego z okazji roku
działalności Klubu Seniora Lech Szopiński, wójt gminy Mircze. – To bardzo
ważne, że chcecie robić coś dla siebie.
– Minął już rok, od kiedy w naszej bibliotece swoje miejsce znaleźli
seniorzy – wspomina Damian Otkała, inicjator klubu. – Powstanie tej wyjątkowej grupy to mój sukces zawodowy. Bardzo dobrze czuję się z seniorami, lubię z nimi współpracować, planować nowe działania, wspierać ich
i zachęcać do aktywności.
W trakcie uroczystości przewodniczący Klubu Seniora Zbigniew
Kosiński podsumował ostatnie 12 miesięcy wspólnej pracy. Był czas na
podziękowania, gratulacje i serdeczności. Członkowie klubu otrzymali list
gratulacyjny od wójta gminy Mircze Lecha Szopińskiego oraz od przewodniczącej Rady Gminy – Marty Małyszek.

Klub się sprawdził

– Na pierwsze spotkanie z potencjalnymi członkami klubu przyszło kilkanaście osób – wspomina Damian. – Z drżącym sercem i nadzieją na to, że
inicjatywa się spodoba, czekałem na rozwój wydarzeń.
Pomysł założenia Klubu Seniora spotkał się z aprobatą mieszkańców. Różne doświadczenie życiowe, zawodowe są atutem grupy, która od
razu wyznaczyła sobie pierwsze zadanie: na kolejne spotkanie każdy przyprowadzi co najmniej po jednej osobie. Rozmawiano głównie o tym, w jaki
sposób zaktywizować osoby starsze, które nie muszą być samotne i mogą
w ciekawy sposób spędzać wolny czas.
– Wyjeżdżamy na wycieczki – mówi Marianna Pukaluk, skarbniczka
klubu. – Sami je planujemy, wyznaczamy trasę, szukamy wsparcia finansowego, piszemy prośby do wójta, sponsorów. Nie czekamy – działamy.
Staramy się o lokal dla nas, tak abyśmy mogli być niezależni i spotykać
się o każdej porze, jaka będzie dla nas dogodna. Napisaliśmy petycję do
wójta o przydzielenie lokalu. Wójt wspomniał na spotkaniu jubileuszowym,
że będziemy mieli miejsce w budowanym nowym obiekcie kulturalnym.
Opłaca się zabiegać o własne sprawy. Bardzo wspiera nas pan Damian Otkała, to nasz przewodnik, opiekun, super animator. To on nami się opiekuje
i wspiera nas.

Być seniorem w Polsce

Socjologowie z Instytutu Spraw Publicznych sprawdzili, jak to jest być
seniorem w Polsce. Pojechali do małych miasteczek i wsi na Podlasie
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zapraszamy chętnych na Rodzinny Wieczór w Bibliotece, gdzie odbędzie się
spotkanie z zainteresowanymi.”

Rosną nasze potrzeby i plany

i Kujawy. Przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów z seniorami: tymi
ok. 60. roku życia i starszymi – powyżej siedemdziesiątki. Rozmawiali też
z ich rodzinami, urzędnikami w gminach, byli w klubach seniora, na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Co wyszło z badań terenowych? Że seniorzy
są pozostawieni sami sobie. Mimo że troska o nich zapisana jest w wielu
dokumentach: od centralnych po gminne i powiatowe. W lokalnych społecznościach jednak na ich rzecz działa niemal wyłącznie pomoc społeczna. A to
usługi adresowane tylko do osób chorych lub bardzo ubogich.
Coraz częściej seniorzy próbują wypełniać swój czas wolny. A mają
go sporo – to między innymi efekt wyprowadzki dzieci za pracą, często daleko. Spędzają go z rówieśnikami, jeżdżą na wycieczki, pielgrzymki, chodzą
do klubów. Często spotkania w Klubie Seniora czy na zajęciach sprawiają, iż
znika przekonanie o osamotnieniu i wykluczeniu społecznym.
„Dlatego chcemy stworzyć dla dojrzałych mieszkańców naszej gminy miejsce do takich spotkań” – czytamy w biuletynie wydawanym przez
bibliotekę. „Co chcemy im zaproponować? Klub Seniora, Dyskusyjny Klub
Książki oraz zajęcia z obsługi komputera, które staną się okazją do zdobycia
nowej wiedzy czy umiejętności, ale także znakomitą okazją do zwykłych
rozmów, spotkań i nawiązywania nowych znajomości. Chcemy w ten sposób zachęcić seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, bo
przecież znakomitym owocem wyżej wymienionych klubów i zajęć będą
np. inicjatywy kulturalne podejmowane przez członków. Dlatego serdecznie
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Jedna z członkiń zaproponowała nawiązanie współpracy z którymś ze
stowarzyszeń, co pozwoliłoby na pozyskanie środków na dalszą działalność klubu.
– Nie wykluczamy, że założymy własne stowarzyszenie i wtedy będziemy mogli jeszcze więcej zrobić dla seniorów w naszym Mirczu i gminie –
mówią członkowie Klubu. – Obecnie w klubie jest 25 osób. Opracowaliśmy
regulamin klubu, a nasz samorząd kieruje naszymi wspólnie podejmowanymi planami. Mamy za sobą aplikowanie o środki do programu „Seniorzy
w akcji”.
Pan Damian zorganizował i przeprowadził kurs komputerowy dla
mieszkańców w wieku 50+, podczas którego uczestnicy zdobyli umiejętności i wiedzę niezbędne do prawidłowego korzystania z komputera i zasobów
internetu. Kurs odbył się w ramach projektu „Moje ja i biblioteka”. Seniorzy
zadeklarowali chęć udziału w warsztatach, na których wymienialiby się
doświadczeniami i rozwijali umiejętności. Starsi mieszkańcy gminy chcą
ciekawie spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz zwiedzać okolice i nawiązywać nowe znajomości. Wśród częstych propozycji wymieniają wspólne
obchodzenie różnych świąt i spotkania z członkami zaprzyjaźnionych klubów seniora. Członkowie klubu mówią:
– Jesteśmy przekonani, że zainicjowanie przez bibliotekę powstania
Klubu Seniora było dobrym pomysłem na aktywizowanie seniorów oraz na
wykorzystanie ogromnego potencjału, jaki w nas jest.
Klub Seniora ciągle czeka na nowych członków. Wystarczy przyjść
na spotkanie Klubu, które odbywa się w każdą środę o godz. 13:00.

Nowe spojrzenie

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz
na nowym spojrzeniu” – pisał Marcel Proust. I tak jest w Mirczu. Niestrudzony pan Damian jest kreatorem zmiany i animatorem pobudzającym
społeczność lokalną do aktywności. Kolejne szkolenia dla kolejnych grup
mieszkańców, w tym głównie osób starszych. W ogłoszeniu skierowanym
do mieszkańców, które umieszczone zostało m.in. w „Biuletynie Kulturalnym”, czytam:
„Biblioteka ze swojej strony zapewnia: znakomitą atmosferę, ciasteczka i herbatę oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności. W trakcie
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spotkań będziemy uczyć się i rozmawiać o: podstawowej obsłudze komputera, programie Word oraz przeglądarkach internetowych, o możliwościach,
jakie daje internet, czyli: komunikowania się z bliskimi, załatwiania spraw
urzędowych bez potrzeby wychodzenia z domu, robienia zakupów, a także
szukania potrzebnych informacji i porad. Będziemy także poszukiwać zapomnianych filmów czy piosenek na specjalnym spotkaniu sentymentalnym”.
– Każdy z uczestników wyszedł z naszej biblioteki z założonym profilem na portalu Facebook oraz własną skrzynką e-mailową i profilem Skype –
mówi pan Damian.
Ponadto wszyscy poznali sposoby spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem internetu oraz wyszukiwania potrzebnych informacji. No i jak
tu nie korzystać z takich działań?
Dyrektor gok Mircze Marianna Sobczuk jest bardzo zadowolona
z tego, że biblioteka poprzez swoje inicjatywy stała się miejscem spotkań
różnych grup mieszkańców. Obok podstawowej funkcji, jaką spełnia ta instytucja kultury, dzieje się w społeczności Mircza coś jeszcze bardziej cennego – integracja międzypokoleniowa. Wielu spotkaniom towarzyszy przemiła
atmosfera, która sprzyja pracy, żartom, tańcom i wspomnieniom, a także
rozmowom nad kolejnymi działaniami klubu.
Kolejną dobrą wiadomością jest zdobyty przez młodszego bibliotekarza gbp Mircze Damiana Otkałę tytuł Bibliotekarza Roku powiatu hrubieszowskiego za rok 2011. Nagrodę tę przyznała Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie. Tytuł został uroczyście
przyznany podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Strzyżowie.
Aktywność bibliotekarza przenosi się na aktywność mieszkańców.
Lokalna Grupa Działania w Hrubieszowie ogłosiła konkurs na inicjatywy
lokalne, w którym udział mogą brać organizacje pozarządowe, a także grupy
nieformalne. Z gminy Mircze wpłynęło 12 zgłoszeń, co niewątpliwie świadczy o sile działań społecznych w środowisku.
Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kryłowska 45, 22-530 Mircze
tel./fax: 84 65 190 72

e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl
www.gokmircze.pl

128

Mircze

województwo lubelskie

20

Okiem animatorki regionalnej cal
Głos – ten filar zapewnia podstawową możliwość wypowiedzi jednostkom
i grupom w sprawach, które ich dotyczą w danej społeczności.
Współudział mieszkańców w planowaniu, współtworzeniu dokumentów,
programów, strategii jest podstawowym prawem i obowiązkiem
odpowiedzialnych i aktywnych obywateli. Mieszkańcy gminy Mircze,
seniorzy, poprzez samoorganizację tworzą własne stanowiska i wyrażają
poglądy. Coraz częściej można napotkać pozytywne nastawienie
władzy lokalnej do konsultacji i współpracy ze społecznością lokalną.
Współrządzenie czy też współzarządzanie cechuje Samorząd Społecznie
Zaangażowany. Przejawami aktywnego udziału mieszkańców w życiu
publicznym są między innymi debaty publiczne, współpraca samorządu
z mieszkańcami czy też działalność mediów obywatelskich.
Społeczność gminy Mircze jest społecznością otwartą, szanującą
tradycyjne wartości i jednocześnie tolerancyjną. Bez względu na to,
gdzie i w jakiej roli mieszkańcy występują, kierują się z pewnością
dobrem nie tylko jednostki, ale też wspólnoty. Poprawa jakości życia
dokonuje się z udziałem samych zainteresowanych, jak i samorządu.
Czy to dwie przeciwstawne strony? Często słyszymy opinie dzielące na
„my”, czyli mieszkańców, i „oni”, czyli władzę samorządową. A przecież
samorządność odnosi się do koncepcji, w której mieszkańcy społeczności
lokalnej sami się rządzą i biorą sprawy we własne ręce. Mieszkańcy,
którzy poprzez samoorganizację tworzą przestrzeń dla własnej ekspresji,
inicjatywy i działań, to zaangażowani obywatele. Takim zaangażowanym
obywatelem jest niewątpliwie animator – bibliotekarz Damian Otkała –
oraz siła zaanimowanej przez niego grupy zrzeszonej w Klubie Seniora.
Ważne tutaj są relacje oparte na dialogu, potrzebie samorealizacji,
kreowaniu zaangażowanej społeczności lokalnej, odpowiedzialności
i przestrzeni do wspólnego działania.

21
Karolina Poczykowska

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

„Od Gęsi się zaczęło…”
K

ażdy człowiek jest inny. Jeden gruby, jeden chudy, niski bądź wysoki –
każdy inny. My jesteśmy niewidomi bądź słabo widzący. Po prostu.

– Jesteśmy niepełnosprawni i gramy w teatrze. Po prostu. Teatr ten
sami stworzyliśmy, przy Związku Niewidomych w Białymstoku prawie 8 lat
temu, a dokładnie wymyślili go Rafał i Krysia. Grają w nim do dziś.
– Zaczęło się od tego, że wygłupialiśmy się, na przykład składając
komuś życzenia, dowcipy sobie robiliśmy, wymyślaliśmy rymowanki na
każdą okazję i tak powstał pomysł, żeby założyć kabaret. Kabaret nazywał
się Krecik. Napisaliśmy i zagraliśmy kilka skeczy. I rozkręciliśmy się. Zaczęliśmy występować przed publicznością. Dołączały do nas nowe osoby.
– Zaczęliśmy pisać projekty, dostawać dotacje z urzędu miasta,
z Ministerstwa Kultury i innych źródeł. Jeździliśmy z naszymi przedstawieniami do Kielc, gdzie mieści się do Krajowe Centrum Kultury Niewidomych; na przeglądy teatralne w całej Polsce. Zaczęliśmy wygrywać konkursy
i przeglądy teatralne.

Terapia Tańcem i Teatrem

– Potem zmieniliśmy nazwę. Przekształciliśmy się w Teatr T3.
– Rozwinięcie skrótu brzmi: Terapia Tańcem i Teatrem.
– Ale dla nas także: towarzystwem, talentem, temperamentem, tematem, traumą… Każdy może dopisać sobie swój rzeczownik na „t” lub nie
na „t” – szczęściem, pozytywną energią, śpiewem…
– Na początku była to grupa o nastawieniu bardzo terapeutycznym.
Chcieliśmy walczyć z naszym zamknięciem, zakompleksieniem, niewiarą we
własne możliwości, wstydem, niskim poczuciem własnej wartości, trudnością z odnalezieniem się w grupie.
– Gra w teatrze pomogła nam rozwalić mur, bariery w nas samych.
Przełamaliśmy własne słabości, ograniczenia, zaczęliśmy inaczej postrzegać
siebie, swoje umiejętności i swój potencjał. Swoje cechy fizyczne związane
z niepełnosprawnością czy po prostu wyglądem zewnętrznym przekuliśmy
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w atuty. W teatrze to, że ktoś jest niski bądź wysoki, gruby, chudy, ktoś
się na przykład jąka – może być atutem. Upośledzenie wzroku przestaje
być ograniczeniem, bywa atutem, znakiem rozpoznawczym. Takie podejście pozwoliło nam odnaleźć się nie tylko na scenie, ale po prostu w życiu.
Dało nam siłę.
– Trzeba wiedzieć, że scena uwypukla słabości. Najgorszą rzeczą,
którą można zrobić, stając na scenie, jest próba ukrycia swojej słabości,
swojego defektu.
– Wiesz, jak się gra pijaka? Trzeba grać tak, jak by się grało, że
ukrywamy to, że jesteśmy pijani – wtedy wychodzi najlepiej. W innym wypadku przedobrzysz, nie będzie realistycznie.

Siła

– Teatr pomógł nam nabrać dystansu do siebie i do tego, co robimy. Bywają momenty, że nie jest tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Są lepsze
i gorsze występy. Czasem trzeba stanąć i spojrzeć sobie w oczy w lustrze
i przyznać, że słabo poszło. Ale czasem trzeba sobie pogratulować dobrego
występu, dobrej premiery czy fajnej roli.
– Teatr pomaga nam też przełamać egocentryzm. Dzieci niepełnosprawne, poprzez wychowanie, częstą izolację od rówieśników, współczujące i ograniczające podejście otoczenia, bywają egocentryczne. Są nastawione na siebie, ale także mało elastyczne, nie potrafią współpracować.
Praca w grupie, w zespole, jakim jest teatr, pomaga tę postawę ograniczać.
Ogranicza też roszczeniowość, podejście „nam się należy”. Teatr to organizm – jeden organizm. Jeśli szwankuje element – traci na tym całość. Niezbędna jest koordynacja, dopasowanie, koncentracja, ale także empatia oraz
lojalność. Tu wszyscy ciągle się tego uczymy.
– Co jest siłą tej grupy? Przede wszystkim chęć, ale także chemia.
My się po prostu przyjaźnimy, lubimy. Bez tej chemii nie byłoby teatru. Nikt
z nas nie wyszedłby z domu, aby spotykać się i robić coś wspólnie. A tak
mamy swoją grupę i przestrzeń na spożytkowanie nadmiaru energii. Łączą
nas także wspólne radości, sukcesy.
– Ambaras, czyli trudne wybory, na podstawie Ożenku Gogola, wygrał
konkurs teatrów amatorskich w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 roku. Był
to jedyny teatr osób niepełnosprawnych w trakcie przeglądu. Zagraliśmy
i nikt się nie zorientował, że jesteśmy teatrem osób z niepełnosprawnością. Nawet jury. Dostaliśmy ogromne brawa i uznanie jury. W tym samym
czasie Ożenek był wystawiany w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku.
Premiery były prawie w tym samym czasie. My byliśmy na premierze
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w Teatrze Dramatycznym, aktorzy teatru Dramatycznego zjawili się na naszej premierze w Teatrze TrzyRzecze. To dla nas ważne.
– Teatr pomaga nam się rozwijać, ćwiczy pamięć, uwagę, dykcję,
postawę, orientację w przestrzeni, psychomotorykę. To się przydaje w pracy
i w życiu osobistym. Wzmacnia nas i rozwija.
– Czy jesteśmy dobrzy? Bywa różnie. Ale mamy sukcesy. Każdy
z kolejnych reżyserów prowadzących nas podnosi nam poprzeczkę. A trzeba
powiedzieć, że wybieramy ich, od jakiegoś już czasu, w castingach. Aktualnie pracuje z nami Agnieszka Możejko-Szekowska – aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Wyzwanie

– Na czym polega ta coraz wyżej postawiona poprzeczka? Na przykład na tym, że graliśmy spektakl w języku esperanto. Wariacje tuwimowskie,
czyli fragmenty wierszy Tuwima, takich jak Ptasie radio, Bal w operze czy Lokomotywa, zostały przetłumaczone przez naszych partnerów z Towarzystwa
Esperantystów na język esperanto. I w tym języku graliśmy w Białymstoku
– rodzinnym mieście Ludwika Zamenhofa, twórcy tego języka. Wydało nam
się to dobrym pomysłem. Ale łatwo nie było. Zagranie w języku sztucznym,
wymyślonym od podstaw, nie jest proste. Ale odbiór sztuki był naprawdę
fajny.
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– Wystawialiśmy Zieloną Gęś, Zwierzyniec, Banalną historię hip-hopową, Rewolucję seksualną, Jak w przedwojennym kabarecie, co roku
przygotowujemy w okolicach Bożego Narodzenia przedstawienie świąteczne – repertuar bardzo różnorodny. Teraz przygotowujemy się do Alo, alo.
Kiedy premiera? Dokładnie nie wiadomo. Wkrótce. Mamy fanów, którzy
już czekają. To bardzo miłe. Nasze sztuki wystawiane są w Białymstoku
w różnych teatrach: TrzyRzecze, Arkadia. Sale są pełne i to nas cieszy.
– Co to znaczy dla nas, że jesteśmy teatrem osób z niepełnosprawnością? Nie patrzymy na to w ten sposób. Dla nas teatr może być jedynie
dobry lub zły. Nie nastawiamy się jakoś specjalnie na edukację otoczenia.
Nie chcemy, aby ludzie przychodzili na przedstawienia dlatego, że jesteśmy
niepełnosprawni, ale po prostu dlatego, że im się podoba, że warto z nami
spędzić czas, że nasza oferta im odpowiada. A wartość edukacyjna, przełamywanie stereotypów na temat niepełnosprawności, nauka otwartości – to
jest efekt uboczny naszych działań. Widzimy, że czasami ludzie są na dystans, nie wiedzą, jak się mają zachować, co powiedzieć. Ale to mija. Szybko
zauważają, że my sami dobrze się bawimy, że można grać i czerpać z tego
korzyści. Że wszystko z nami jest dobrze, skoro niewidomy facet w ciemnych okularach może stanąć na scenie i zaśpiewać, zatańczyć. Po prostu.
Kontakt:

Teatr T3 przy Polskim Związku Niewidomych – Okręg Podlaski
ul. Biała 13/33

15-434 Białystok

tel.: 85 732 42 83

Okiem animatorki regionalnej cal
Teatr T3 to inicjatywa w stu procentach oddolna. Grupa znajomych,
przyjaciół postanowiła zrobić coś dla siebie. Działali w Związku
Niewidomych, bo sami byli nie w pełni sprawni. Stworzyli grupę, w której
czują się dobrze, są doceniani, aktywni, przełamują własne bariery, ale
także rozwijają się, a przy tym aktywnie spędzają czas i pokazują innym,
że można. Odnoszą sukcesy.
W ich twórczości jest przywiązanie do miejsca, odwołują się do trudnej
historii Białegostoku, grając w języku esperanto. To sygnał: jesteśmy stąd.
To tu Ludwik Zamenhof półtora wieku temu miał pomysł, aby zjednoczyć
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ludzi, dając im wspólny język, bo wierzył, że będzie im się łatwiej
porozumieć, że mit wieży Babel zostanie przełamany.
Dzięki pracy grupowej i integracji została wyzwolona energia potrzebna
do zmiany wokół nich, do czerpania satysfakcji i szczęścia – mimo
ograniczeń fizycznych. W przypadku Teatru T3 oddolność i wspólne
działanie są wyznacznikiem aktywnej społeczności. Teatr T3 przełamuje
stereotyp osób niepełnosprawnych, czy też osób z niepełnosprawnością,
jako biernych obywateli. Pokazuje ich zaangażowanie oraz radość życia.
Teatr był od zawsze elementem życia społecznego. Takie postrzeganie
teatru sięga czasów starożytnych, gdzie teatr był ściśle powiązany
z życiem społeczności. Tak się dzieje także dziś. Teatr jest odpowiedzią na
potrzeby społeczności związane z ich aktywnością, energią; pełni funkcje
terapeutyczne, edukacyjne i integracyjne.
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Karolina Poczykowska

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Społecznicy z sokolskiego lasu
yobraźcie sobie polanę otoczoną przez puszczę. Na polanie jest wieś. Do
wsi prowadzi jedna asfaltowa (od niedawna) droga oraz linia kolejowa
(od dawna nieczynna). Nie ma sklepu, kościoła, knajpy. Ale dzieją się tam
rzeczy niezwykłe. Jesteście ciekawi? Przeczytajcie!

W

Sokole liczy 127 mieszkańców. Kilkadziesiąt zabudowań, dookoła przydomowe ogrody warzywne, stawy. Rolników tu nie ma, bo nie ma pól.
Mieszkańcy pracują w mieście (Białymstoku lub gminnym Michałowie),
w nadleśnictwie bądź na kolei. Wielu to emeryci. Wieś, jakich tysiące. A jednak jest coś, co ją wyróżnia. „My zawsze inni byliśmy. Kiedyś, gdy jeszcze
jeździł pociąg, nawet do kościoła czy do cerkwi jeździło się do Białegostoku.
Dojechać było łatwiej niż do Michałowa. Wsiadał człowiek na stacji i jechał
do samego centrum miasta, a po mszy wracał do Sokola na obiad. Szkoła,
zakupy – wszystko było prostsze. Teraz do wsi zajeżdżają dwa autobusy
dziennie, ale był czas, że nie było żadnego” – wspominają lokalne liderki
Barbara Pacholska i Urszula Kasperowicz.

Kiedyś

Na skraju wsi stoi Dom Ludowy, wybudowany w czynie społecznym przed
wojną, w 1937 roku. Kiedyś mieściła się w nim świetlica wiejska, szkoła
podstawowa i klub „Ruch”. Poza „Ruchem” na terenie wsi działał aktywnie
Związek Młodzieży Wiejskiej. W Sokolu zawsze się dużo działo. Barbara
Pacholska, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Sokola, wspomina, że we wsi,
która liczyła w latach 60. i 70. niewiele ponad dwustu mieszkańców, gościły
takie sławy jak Hanka Bielicka, Zygmunt Kęstowicz czy Stanisław Mikulski.
„To nas nobilitowało. W innych wsiach były kluby rolnika, u nas – klub
»Ruch«, bardziej inteligencki etos. Przaśnie było, to przaśnie, bez luksusów,
ale pisały o Sokolu takie tytuły jak »Sztandar Młodych« czy »Świat Młodych«. Mieliśmy dużo energii, pomysłów oraz zaangażowanych liderów.
To wtedy nabraliśmy szlifów społecznikowskich. Przydają się do dziś”–
ocenia prezeska.
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Dom Ludowy tętnił życiem do 1997 roku, kiedy mieszcząca się
w budynku szkoła podstawowa dla klas i–iii została zlikwidowana. Potem
jedynie harcerze sporadycznie korzystali z budynku, ale też do czasu. Akty
wandalizmu dokonywane przez lokalną młodzież doprowadziły do zabicia
okien deskami i zamknięcia budynku.

W stronę tradycji

O niszczejącym domu ludowym przypomnieli sobie w 2006 roku regionalni artyści sztuki współczesnej, skupieni w białostockim stowarzyszeniu
widok. Dogadali się z gminą i mieszkańcami Sokola. Dom Ludowy znów
ożył. Postawili na społeczność lokalną oraz kulturę alternatywną i sztukę
współczesną. Sprzątnęli Dom Ludowy i teren wokół, wyremontowali projektor filmowy z niedziałającego kina w pobliskim miasteczku i zamontowali
go w zrujnowanej świetlicy budynku. W sali z zabitymi oknami rozwiesili
prowizoryczny ekran i… zrobiło się jak w przedwojennym kinie. Wyświetlano polskie przedwojenne melodramaty, filmy propagandowe, kroniki filmowe oraz stare kreskówki dla dzieci. Widzowie dopisywali na każdym
seansie. A potem były potańcówki, zabawa z muzyką na żywo. Piosenki
lokalne – współczesne i starsze: po polsku, białorusku, w jidysz.
Latem w Sokolu odbywały się warsztaty bębniarskie, spektakle, projekcje filmowe i potańcówki. Zbierano zdjęcia i stare ubrania, z których
dzieci zrobiły pokaz mody. Taki prawdziwy – z wybiegiem, oprawą muzyczną i scenografią. Dzieci i młodzież, wraz z artystami, robili eksperymenty
i świetnie się przy tym bawili, zakopując się w mchu, zbierając grające
patyki. Osią zainteresowań artystów była historia i przeszłość takich miejsc
jak Sokole, lokalna tradycja, gwara, historie rodzinne. Inspirował ich potencjał ukryty w walorach przyrodniczych, w zwyczajach i wspomnieniach
mieszkańców.
Barbara Pacholska wspomina, że to, czego wstydziła się społeczność lokalna, czyli zdewastowany Dom Ludowy, artystom nie przeszkadzało,
wręcz przeciwnie – dodawało kolorytu ich działalności. „To wtedy przestaliśmy się wstydzić, powrócił do nas zapał do działania na rzecz społeczności.
Ze stowarzyszeniem widok zrealizowaliśmy także projekt »Smaki z sokolskiego lasu« – nasi mieszkańcy mogli zdobyć w trakcie realizacji projektu
wiele nowych umiejętności zawodowych, na przykład certyfikat klasyfikatora grzybów. Bo w projekcie zajmowaliśmy się przetwórstwem runa leśnego”.
Współpraca z Widokiem układała się bardzo dobrze. To wtedy zapadła decyzja o generalnym remoncie Domu Ludowego oraz o powołaniu stowarzyszenia. Towarzystwo Przyjaciół Sokola zarejestrowało się w 2009 roku.
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W sierpniu 2012 roku całkowicie wyremontowany budynek został oddany
przez gminę do użytku. W budynku mieści się obecnie świetlica wiejska, jest
kilka miejsc noclegowych, kuchnia. Towarzystwo Przyjaciół Sokola również
ma w nim swoją siedzibę i realizuje własne przedsięwzięcia.
Towarzystwo nawiązuje w swoich działaniach do tradycji i lokalnej historii. Na otwarcie Domu Ludowego przygotowano wystawę „Czas
nadziei. Wystawa portretów ślubnych sokolan”. Kuratorka wystawy pisała w broszurze: „Wystawa to znakomita okazja do podróży sentymentalnej
w lata, kiedy nie było we wsi fotograficznych aparatów cyfrowych, ba –
żadnych aparatów”. Większość fotografowanych już nie żyje, a zdjęcia zostały udostępnione przez potomków, którzy z troską przechowywali zdjęcia.
„Niech ta wystawa, z łezką w oku i w rytmie przyśpieszonego bicia serca,
zobrazuje piękno tradycji, która już nie wróci, i zapewni niezapomnianą
chwilę wspomnień” – czytamy w broszurze.

Dziś

Sentymentalna podróż trwa. W maju 2013 roku zorganizowano wystawę
dawnych sokólskich makatek. Te ręcznie wyszywane płótna były ówczesną
reklamą gospodyni lub gospodarstwa, z krótkimi, wierszykami o życiu codziennym i rodzinnym. „Kiedy żona gotuje, cały dom się raduje” – można
przeczytać na jednej z nich.
Stowarzyszenie organizuje wśród mieszkańców konkursy: na fraszkę o Sokolu, na zdjęcie – pocztówkę z Sokola. Samodzielnie wydaje lub
wspomaga wydanie publikacji – wydano już pięć książek poświęconych wsi.
Większość z nich napisana przez samych mieszkańców: lokalnego historyka
i badacza Andrzeja Kasperowicza, liderkę lokalną Barbarę Pacholską, sołtyskę Ewę Kupraszewicz. „Działania podejmowane w tej wsi to swoista lekcja
rozumienia państwa obywatelskiego i patriotyzmu lokalnego. Niech będzie
przykładem autentycznej troski o swoje korzenie dla innych środowisk,
często niedoceniających historii swojej »małej ojczyzny« i wstydzących się
swojej wiejskiej tożsamości” – piszą członkowie stowarzyszenia na swojej
stronie internetowej.
Kontakt:

Barbara Pacholska

Towarzystwo Przyjaciół Sokola
Sokole, 16-050 Michałowo
tel.: 85 717 51 92

www.sokole-tps.pl
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Okiem animatorki regionalnej cal
Tożsamość lokalna to filar, wokół którego kręci się działalność
mieszkańców, członków stowarzyszenia oraz animatorów. Wieś
Sokole, choć niewielka i peryferyjnie położona, ma silne tradycje
społecznikowskie. Aktywnie działający liderzy pamiętają czasy klubu
„Ruch” i Związku Młodzieży Wiejskiej, mają poczucie misji i wiedzą,
że to, co robią, robią dla siebie. Społeczność lokalna w Sokolu jest
współkreowana przez mieszkających tam ludzi. Za cel postawili sobie
ocalenie wspomnień, zdjęć, ulotnych chwil zapisanych w pamięci
mieszkańców, powiedzonek, przepisów na potrawy czy instrukcji wyrobu
tradycyjnych mebli, zdobień okiennych czy wyszywanek.
Silne poczucie tożsamości miejsca jest motorem do wspólnego działania.
Wiara w unikatowość ich tradycji i potrzeba kontynuacji jest czymś, co
ich motywuje do działania, pretekstem do spotkania i rozmowy. Jest
także czymś, czym warto się pochwalić, napisać o tym książkę czy zrobić
wystawę.
Mieszkańcy Sokola pokazują, że lokalna historia, choćby wydawała się
najzwyklejsza, codzienna, nieciekawa, to jednak przez to, że jest nasza,
jest warta utrwalenia. Nadając swojej opowieści ciekawą formę, czynią
swoją historię i tradycję interesującą także dla innych, spoza społeczności.

23
Anna Sędziak

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Współpraca sukcesu pieczęcią
adowoleni mieszkańcy z poczuciem przynależności do gminnej wspólnoty. To efekt działania partnerstwa lokalnego w Prusicach na Dolnym
Śląsku.

Z

Prusice to miasteczko leżące na Dolnym Śląsku, niedaleko Wrocławia. Liczy
niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców. Cała gmina Prusice była typowo
rolnicza, ale teraz zostały już tylko dwa duże gospodarstwa, a pozostali
mieszkańcy szukają zatrudnienia w działalności pozarolniczej. To tu w latach siedemdziesiątych nagrywano zdjęcia do filmu Słodkie oczy, a później Wyjście awaryjne. W filmach „zagrały” głównie budynek urzędu gminy
i rynek.

Organizacja w każdym sołectwie

W ostatnich czterech latach w Prusicach uaktywnił się sektor pozarządowy.
Rejestrują się nowe stowarzyszenia i fundacje. Już niemal w każdym sołectwie działa prężnie jedna organizacja pozarządowa, dzięki której wyzwala się
aktywność społeczna. Kiedyś mieszkańcy też byli aktywni, ale zamykali
się w swoim rejonie. Teraz powoli każda wieś się otwiera, a jej mieszkańcy
wychodzą poza granice swego miejsca zamieszkania.
W wyrastających jak grzyby po deszczu stowarzyszeniach działają
głównie przedstawiciele rad sołeckich i inni lokalni liderzy. Uzyskany status
prawny ułatwia im pozyskiwanie środków na działania, ale także zobowiązuje ich do wykazywania się, brania odpowiedzialności za wspólne dobro.
Pierwsze doświadczenia ze składaniem i realizacją wniosków na
swoje pomysły mieszkańcy zdobywali, współpracując z Fundacją Wspomagania Wsi, która przyznawała granty grupom nieformalnym. Otrzymanie
takiej dotacji było sprawdzianem dla zespołu, ale także wiązało się z nabyciem wiedzy i umiejętności: jak prawidłowo i jakościowo realizować zadania publiczne. Rozliczone przedsięwzięcia dodawały skrzydeł i pokazywały,
że można zrobić wiele fantastycznych rzeczy dla mieszkańców i wspólnie
z nimi. Obecnie stowarzyszenia składają wnioski głównie do Urzędu Gminy,
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ale niektóre starają się także o pieniądze z powiatu, województwa, a nawet
o środki unijne.

Połączone potencjały

Ale wróćmy do początków. Za namową burmistrza Prusic kilku lokalnych
liderów wzięło udział w Dolnośląskim Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zaszczepiono im ideę
animacji. Postanowili połączyć potencjały organizacji. Nawiązali kontakt
z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (rcwip), które pomogło im ten pomysł wprowadzić w życie.
Dwa lata, od 2008 do 2009 roku, Damian Dec z rcwip-u przyjeżdżał
i ładował akumulatory lokalnej społeczności. Przedstawiciele organizacji
brali udział w szkoleniach i warsztatach.
– Na nowo uczyliśmy się, czym jest współpraca partnerska. Zaczęliśmy się kontaktować, spotykać i organizować już wspólnie lokalne wydarzenia – wspomina Maria Zientarska, pełniąca funkcję pełnomocnika
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Prusicach. – Dodatkową wartością było to, że szkolenia odbywały się w różnych
miejscowościach, co dawało szansę na spotkanie z mieszkańcami całej gminy.

Metoda małych kroków

28 grudnia 2010 roku uroczyście podpisano porozumienie o współpracy.
16 partnerów zadeklarowało, że będzie wspólnie działać na rzecz swojej małej ojczyzny. Wśród nich były lokalne stowarzyszenia, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, Zespół Szkół, biblioteka, sołectwa.
Do dziś łączy ich twórcza pasja i manifest: „Razem, drodzy przyjaciele, we
współdziałaniu tkwią nasze cele, jednością silni i twórczym aktem, niech to
partnerstwo stanie się faktem”. Do dziś chłonni wiedzy, z każdego szkolenia
przyjeżdżają z nowym pomysłem. I wprowadzają kolejne rozwiązania. Bo
szkoda czasu. Metoda małych kroków sprawdza się u nich rewelacyjnie.

Wieczór kolęd na początek

Pierwszy mały krok to wieczór kolęd, który zorganizowali w miesiąc po
podpisaniu porozumienia i organizują kolejne edycje co roku. Jest to okazja
nie tylko do wspólnego śpiewania, ale po prostu do bycia ze sobą, rozmów, dzielenia się własnymi wypiekami. Kolejny krok to karnawałowy Bal
Samorządowca.
– I znów się to sprawdziło, bo organizujemy już kolejne edycje
balu i kolejne osoby są bardzo zainteresowane uczestnictwem. Zawsze na
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spotkaniu pojawia się burmistrz i mówi nam kilka krzepiących słów, które
sprawiają, że czujemy się potrzebni. Taka przychylność ze strony włodarza
jest bardzo ważna. Czasem zwykłe „dziękuję” potrafi wzmocnić. Na jednym z balów zbieraliśmy pieniądze na chore dziecko, więc był szczytny cel,
ludzie jeszcze bardziej zaangażowali się w organizację tego wydarzenia –
opowiada Joanna Wiraszka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Partnerstwo to nie tylko papierek, który podpisywaliśmy. To
przede wszystkim poczucie wspólnoty – dodaje Maria Zientarska. – Zadeklarowaliśmy współpracę partnerską i staramy się teraz wypełniać tę deklarację poprzez życzliwe, konstruktywne spotkania, planowanie i realizację
wydarzeń, które będą aktywizować naszą społeczność.
Przy organizacji czerwcowych Dni Prusic spotykają się wcześniej,
ustalają podział zadań, zastanawiają się, jak wesprzeć gminę. Najczęściej
wystawiają dorobek swoich sołectw, prezentują rękodzieło, produkty spożywcze, galerię zdjęć. W przygotowanie stoisk zaangażowani są mieszkańcy
wsi, rodziny, sąsiedzi. Chcą zarazić wszystkich lokalną dumą. Wydaje się
oczywiste, że mieszkańcy gminy powinni wiedzieć, co się dzieje w sąsiednich wioskach, ale nie zawsze tak jest, dlatego starają się docierać do jak
najszerszego grona osób z informacją, że można dołączyć do ciekawych
i twórczych inicjatyw.

Współpraca sukcesu pieczęcią

Jednak nie samymi imprezami partnerstwo żyje. Jest też czas na spotkania
robocze, podczas których dyskutują o kolejnych wyzwaniach i potrzebach.
Czasami, szczególnie w ciepłych miesiącach, dyskusje toczą się w kręgu,
przy ognisku.
– Przez te kilka lat funkcjonowania zrozumieliśmy, jak ważna jest
sama atmosfera. Budowanie zaufania, taka „chemia partnerska”, ma znaczenie na późniejszym etapie realizacji pomysłów – opowiada Maria Zientarska.
Dużym wyróżnieniem dla członków partnerstwa był udział w Forum
Partnerstw Lokalnych organizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Podczas tego spotkania m.in. ślubowali sobie
„Miłowanie, aby było wspólne zgranie, koleżeństwo, by gościło, w działaniach uskrzydliło, a współpraca była z chęcią i sukcesu stała się pieczęcią”.

20 partnerów

Kolejny krok to poszerzenie partnerstwa. Na Walnym Zgromadzeniu przyjęty został nowy regulamin i wybrany nowy zarząd. Do partnerstwa weszły
też nowe stowarzyszenia. Obecnie jest już 20 członków.
141

Współpraca sukcesu pieczęcią

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

23

– Mamy swoje logo, baner. Chcemy promować gminę Prusice i tworzyć jeden spójny wizerunek gminy przyjaznej, współpracującej, aktywnej
i ciekawej – mówi Joanna Wiraszka. – Podczas Powiatowych Dni Kultury
w Prusicach organizujemy się w taki sposób, aby mieć jedno wspólne stoisko. Razem, ale pokazując poszczególne działania, ustalamy, kto i co na
nim prezentuje. Gospodarzem jest jedno stowarzyszenie, a reszta je wspiera,
np. dostarczając potrawy. Podobnie jest przy okazji kiermaszów wielkanocnych: jedno stoisko pod szyldem jednego stowarzyszenia, ale wspólnie
przygotowane. Podczas I Forum Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu
także prezentowaliśmy naszą gminę. Z jednej strony wiązało się to z rezygnacją z wolnego weekendu, ale z drugiej strony – wzmocniło nasze więzi
i poczucie jedności.
lgd Kraina Wzgórz Trzebnickich zorganizowała na nowo odnowionym Rynku w Prusicach piknik, ze stoiskiem tematycznym przygotowanym
przez lokalne stowarzyszenia.
– Z całej gminy zbieraliśmy eksponaty przypominające średniowieczne, szyliśmy stroje, zrobiliśmy grill z bębna od pralki, na zaproszenie
lgd wystąpiło bractwo rycerskie. Było dużo pozytywnej energii, smaków,
zabawy. Wszystko to, co potrzebne, aby poczuć sukces działania. Pokazaliśmy, że możemy cudnie wszystko zorganizować i przygotować. To jeszcze
bardziej nas zjednoczyło – opowiada Maria Zientarska.

Cena za poczucie przynależności

– Działamy metodą małych kroków i konkretów. Po jednym ze szkoleń przyszedł nam do głowy pomysł na rajd rowerowy. Ustaliliśmy, że odbędzie się
1 października, i tak też się stało – dodaje Joanna Wiraszka. – Spotkaliśmy
się w Prusicach, żeby dokładnie wszystko omówić, Żmigród wydrukował
ulotki i rajd się odbył. W Brzeźnie sołtys pięknie przygotował finał, podczas
którego niektórzy mieli okazję nauczyć się podstaw gry w golfa na jednym
z bardziej znanych w Polsce pól golfowych, a inni mogli zobaczyć tamtejszy
pałac. W trakcie tej imprezy ustaliliśmy, że kolejny rajd będzie w 2013 roku
i że zrobimy go w maju, a potem zobaczymy, co dalej. Tak działamy. Często spontanicznie. Skrzykujemy się na telefon, mail, czasem dwa dni przed
imprezą. Spotkania i niektóre wydarzenia nie wymagają wielkich nakładów
finansowych. Organizujemy je własnym sumptem. To niewysoka cena za
naszą integrację, poznanie swoich okolic, większe poczucie przynależności.
W tym roku partnerstwo zamierza przygotować się do zgłoszonego
przez stowarzyszenie Bike Family Team kilkudniowego rajdu: mają w nim
wziąć udział uczestnicy z Prusic koło Wrocławia, Prusic koło Złotoryi oraz
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Prusic spod czeskiej Pragi. Ich współpraca nie jest sformalizowana, ale chcą
ją ożywić i pogłębić. Bike Family Team jest głównym organizatorem rajdu,
a partnerstwo ich wspiera i pomaga.

Nie ma niezdrowej rywalizacji

Do partnerstwa należą także instytucje publiczne. Dzięki temu lokalne organizacje pozarządowe mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie ze strony
samorządu. Gmina organizuje spotkania, podczas których działacze stowarzyszeń i fundacji mogą dowiedzieć się, jakie aktualnie są konkursy, gdzie
i na co można składać wnioski, aby uzyskać pieniądze na swoje działania.
Odbywają się konsultacje gminnego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Dwa razy w roku każde stowarzyszenie i fundacja mogą
zaprezentować się w specjalnie wydawanej lokalnej gazecie. Między innymi dzięki takim działaniom organizacjom lepiej się działa, rozumieją się
wzajemnie, mniej jest roszczeniowości. Duże wsparcie organizacje z Prusic
otrzymują od pełnomocniczki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która wywodzi się z iii sektora, dzięki czemu lepiej rozumie potrzeby
i problemy organizacji.
– Nie ma niezdrowej rywalizacji między organizacjami. Wyznaczamy wspólne cele, każdy odpowiedzialny jest za daną rzecz. Mamy spotkania,
myślimy, jakie projekty można składać. Mamy pomysł na otwarcie kawiarenki ze sprzedażą lokalnych produktów. Szukamy innowacyjnych rozwiązań. Nie chcemy się formalizować, na przykład zakładając stowarzyszenie.
– Formuła partnerstwa jest dla nas wystarczająca. Sprawdziliśmy się
już w działaniu. Wiemy, na co nas stać – mówi Igor Bandrowicz, burmistrz
Prusic. I wymienia konkretne przykłady: młodzi z Budzicza napisali wniosek
dotyczący budowania chodnika. lgd dofinansowało, urząd dofinansował
30%. – Trzeba się uczyć od liderów, są to bowiem osoby mądre, inteligentne, mają ciekawe pomysły na rozwój gminy. Należy czerpać od nich wiedzę,
pomagać im, wspierać ich projekty. To będzie sukces. Dużo rozmawiamy
z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami, mamy przyjazne relacje, szacunek, nie ma zawiści. Planujemy, tak żeby każdy członek partnerstwa znalazł swój weekend na lokalne wydarzenie, abyśmy mogli być
u siebie nawzajem gośćmi. Mikołajki i Dzień Dziecka robimy wspólnie,
a wcześniej każdy robił u siebie.

Partnerstwo było najlepszą decyzją

Gmina też dysponuje dużymi środkami na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym. Bolączką lokalnych organizacji jest jednak księgowość, nie
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każde ze stowarzyszeń czy fundacji ma możliwość bezpłatnie skorzystać
z takiej usługi. Problemem jest także brak lokalnego forum, na którym każde stowarzyszenie mogłoby się zaprezentować. Za mało się chwalą, za mało
mówią o swojej działalności. Nie każdy wie, ile dzieje się w gminie. Czasem
strona internetowa i profil na Facebooku nie wystarczą.
– Pracujemy nad produktem partnerstwa, takim wspólnym mianownikiem. Obecnie to są Barszczyk Partnerski i Ziemniak Pokoju. Dążymy
do tego, aby każde stowarzyszenie miało swoją specjalność, np. szarlotkę,
ogórki trzepane. Po tych produktach jesteśmy rozpoznawalni. Chcemy to
pokazać. Chcemy uaktywniać stowarzyszenia, zorganizować imprezę, podczas której będziemy lansować te produkty, np. Święto Truskawki. Małe
wydarzenia integrują społeczność – mówią Joanna Wiraszka i Maria Zientarska. – Czy jest poczucie tożsamości? Tak. Ludzie są zadowoleni, że mieszkają tutaj. Partnerstwo było najlepszą decyzją. Jest misja, a nią żyją całe
rodziny.
Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Rynek 1, Prusice

tel.: 71 312 62 24

e-mail: prusice@prusice.pl
www.prusice.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Działanie w formule partnerskiej umożliwia niejednokrotnie duży zysk
dla całej społeczności. W przypadku Prusic w rozwijaniu partnerstwa
należy podkreślić przede wszystkim poczucie sensu i chęć podejmowania
współpracy, czerpanie satysfakcji i przyjemności z bycia w partnerstwie
oraz niezawodne kreowanie nowych rozwiązań. Partnerzy także nawzajem
się szanują i wzmacniają. Nikt nie czuje się gorszy od innych bez względu
na to, ile lat funkcjonuje, czy jest młodszą, czy starszą organizacją.
Partnerstwo w Prusicach nie tylko zmobilizowało instytucje i organizacje
do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, ale przede wszystkim stało się
przestrzenią dialogu, rozmowy, ożywiło lokalne społeczności. Partnerstwo
zaczęto utożsamiać z siłą i jednością. Co istotne, partnerzy cały czas
są w procesie poszukiwania swojej ścieżki, zdobywając nową wiedzę
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i umiejętności, poszukując inspiracji na różnego rodzaju spotkaniach
branżowych. Partnerzy mają świadomość, że trzeba inwestować w zasoby
ludzkie. A przede wszystkim inwestować w partnerstwo.

24
Anna Sędziak

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Zabawmy się we Wleniu
leń. Miejscowość z 2 tys. mieszkańców. Cała gmina liczy około 7 tys.
mieszkańców. 11 sołectw. Zamek. Działo się nawet sporo, ale brakowało
myślenia wspólnotowego.
– Było bardzo trudno, mało wspólnych doświadczeń współdziałania. Działo się dużo, ale pojedynczo. Ciekawe, fajne rzeczy, ale dla swoich
odbiorców – wspomina Anna Komsta, dyrektorka Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki (oksit) we Wleniu. – Po dłuższym czasie przyszedł czas na
refleksję i wniosek, aby dzielić się doświadczeniem. Nie zatrzymywać dla
siebie sukcesów, wiedzy, kompetencji, a czasem i błędów. Niepotrzebne jest
dublowanie działań, choć w małych miejscowościach dość często się to zdarza. Przecież naszym wspólnym mianownikiem są mieszkańcy naszej gminy.
I to dla nich, a z czasem i z nimi wspólnie powinniśmy pracować. Przed
kilku laty mieszkańcy nie mieli poczucia, że mają na cokolwiek wpływ.
Z tego pewnie wynikała ich bierność. A czasem też, jak to nazywamy kolokwialnie, „niedasizm”. To taki krasnoludek, który powtarza: nie da się,
a na co, a po co to komu.

W

Bawialnia dla wszystkich

Wspólnymi siłami udało się jednak pokonać „niedasizm”. W 2011 roku we
Wleniu powstało Partnerstwo Lokalne „Działaj (Na)gminnie”. Znalazły się
w nim Zespół Szkół, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Gminy,
radni, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele sołectw oraz inni
mieszkańcy Wlenia – wolontariusze i animatorzy.
– Na początku nie wiedzieliśmy, jak to się skończy – mówi Anna
Komsta. – Ale małymi krokami budujemy wspólnotę. Powoli zaczynamy
czuć, że możemy na siebie liczyć. A to bardzo cenne. Bardzo.
Pierwszym sprawdzianem, w którym to zaufanie między partnerami i mieszkańcami Wlenia się rodziło, była wspólna praca przy tworzeniu
bawialni.
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Zostań czarodziejem

W Centrum Kultury mieściła się sala. Zaniedbana. Obdrapane i zawilgotniałe ściany. Służyła jako graciarnia, przechowalnia. I właśnie wokół tego
nieatrakcyjnego miejsca skupiła się energia mieszkańców zaangażowanych
w pierwszy w miasteczku projekt społeczny „Zostań czarodziejem! Pomóż
nam otworzyć bawialnię dla dzieci!”.
– To było niesamowite, wzruszające i niewiarygodne, kiedy na umówiony pierwszy termin przyszło 30 osób. Rodzice, dzieci, mieszkańcy, pracownicy oksit. Co najważniejsze: nie instytucje, lecz ludzie podjęli się tego
wyzwania – opowiada Anna Komsta. – Przez dobrych kilka miesięcy codziennie ta przestrzeń była przygotowywana do tego, by pełnić rolę bawialni.
A czym miała być bawialnia?
– Chcieliśmy, aby to miejsce żyło. Pachniało uśmiechami, radością i ciepłem rodziny. Stąd pomysł, aby do bawialni przychodzili rodzice
z dziećmi – mówi Anna Komsta.

Ani śladu po graciarni

Mieszkańcy Wlenia mieli jeszcze inne pomysły. Podczas nieformalnej debaty
społecznej zgłosili propozycję, aby bawialnia była także miejscem spotkań
grup formalnych i nieformalnych. Z czasem okazało się, że wyszykowana
wspólnymi siłami sala jest również doskonałym miejscem na organizację
przyjęcia urodzinowego.
Prace trwały kilka miesięcy. Przez ten czas wiele instytucji i mieszkańców włączało się w odnowę salki, jak tylko mogli. Były osoby odpowiedzialne za malowanie, za porządki, ale nie brakowało też takich, które
przynosiły pracującym ciasto albo pierogi albo wpadały chociaż popatrzeć,
uśmiechnąć się, wspomóc dobrym słowem. Byli i tacy, którzy już po remoncie przynosili książeczki, zabawki, firanki.
Tworzenie bawialni pokazało, że wspólny cel może połączyć czasem
obcych ludzi. Praca nad odnową i urządzeniem salki była procesem bardzo
spajającym i integrującym lokalną społeczność. W efekcie powstało miejsce
wypełnione kolorami, pełne życia. Po prostu cudowne! Po wcześniejszej
graciarni nie ma ani śladu.

Coraz większe zaufanie

– Sami tę bawialnię wyremontowaliśmy i sami ją teraz animujemy
– dodaje Anna Komsta.
W bawialni odbyło się już kilka wspólnych wydarzeń. Przy okazji
uaktywnili się miejscowi rodzicie, którzy wspierali organizację tych imprez,
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czuli się opiekunami. Zgłaszali własne pomysły. I zaczęli postrzegać oksit
jako instytucję z ludzką twarzą.
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zyskał i zyskuje zresztą nie tylko w oczach wleńskich rodziców.
– Z naszych doświadczeń wynika, że im więcej robimy, ale też im
więcej wychodzimy na zewnątrz, tym większe jest zaufanie – mówi Anna
Komsta. – Dowód? Dzieci. Najpierw trudno im było się zaangażować
w przedstawianie. Teraz mają odwagę nie tylko je tworzyć, ale same proponują wyjście do ludzi, chcą wystawiać sztuki na rynku. Nie wszędzie widać
duże zmiany. Dalej wyczuwa się antagonizmy, mimo że ludzie się znają.
Jest już jednak zespół osób, które chcą działać, współpracować, tworzyć,
kreować. To jest budujące.

Debaty o rewitalizacji i o młodzieży

Mieszkańcy poczuli, że ich głos jest ważny, szczególnie podczas dwóch debat publicznych. Pierwsza dotyczyła rewitalizacji społecznej. Mieszkańcy
zrozumieli, że mogą – w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy – powiedzieć, o co im chodzi, a nie jedynie krytykować poczynania władz. Sytuacja
wymusiła myślenie refleksyjne. Po pierwszej fali krytyki, po kilku rozmowach doszli do porozumienia.
– Małymi kroczkami uczymy się partycypacji. Mieszkańcy poczuli,
że też mają wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Że ich słowa mogą mieć wymierny skutek. Efektem był projekt rewitalizacji ośmiu
kamienic – mówi Anna Komsta.
Druga debata poświęcona była młodzieży. Zorganizowano ją pod
przewrotnym hasłem „Co mnie (nie) kręci we Wleniu?”. Młodzi ludzie zgłaszali propozycje, mówili o potrzebach, pomysłach na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej. Ich wnioski zostały spisane i czekają na realizację.
– Naszym wielkim sukcesem, związanym bezpośrednio z uruchomionym procesem zmiany społecznej, będzie realizacja w 2013 roku projektu „Gminna sieć dla animacji i edukacji społecznej we Wleniu”, w całości sfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – opowiada
Anna Komsta. – Niezmiernie się cieszymy i czekamy już niecierpliwie na
rozpoczęcie tego przedsięwzięcia. Celem jest przygotowanie przedstawicieli
sołectw i pracowników Domu Kultury do pracy animacyjnej. Będziemy się
dowiadywać, jak animować społeczności lokalne w profesjonalny sposób.
Jednym z rezultatów kilkumiesięcznego wsparcia będzie wydanie płyty
z dobrymi praktykami.
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Urodziny Gołębiarki

Może znajdzie się na niej i ta historia z gołębiami pocztowymi. Niewiele
bowiem osób wie, że we Wleniu w dawnych czasach odbywały się słynne
na świecie targi gołębi pocztowych. Od średniowiecza przyjeżdżali tu gołębiarze i handlarze nawet z Azji. Z tej tradycji do niedawna jedyną pozostałością był pomnik dziewczyny karmiącej gołębie, który stanął przed wleńskim
ratuszem w 1914 roku. Do niedawna, gdyż teraz jedną z popularniejszych
imprez miejskich są Urodziny Gołębiarki obchodzone w czerwcu w ramach
Dni Miasta i Gminy Wleń, a do tego w każdą niedzielę przed środą popielcową, na wzór starodawnych, odbywają się targi gołębiarzy.
– To jeden z nielicznych przejawów pielęgnowania tradycji – przyznaje Anna Komsta. – Nie ma u nas zespołów ludowych, jednej kuchni.
Prawie 90% mieszkańców jest przesiedlonych z innych terenów. Nie ma
wspólnej tożsamości. Nie ma wspólnej historii. Ale też osoby przesiedlone
nie pielęgnują swojej kultury, aby przekazywać ją kolejnym pokoleniom.
Szkoda. W różnorodności tkwi siła. Duszono to w czasach komuny, zostało
gdzieniegdzie jeszcze w domach. Trudno wyciągnąć ją na światło dzienne.
Niedługo Wleń obchodzić będzie 800-lecie. Przygotowania do tego
święta będą czasem wspólnego odkrywania historii i budowania tożsamości.
– Wykorzystujemy energię, którą mamy. Zależy nam na autentycznym zaangażowaniu, mocniejszych więziach, refleksyjności. Taki staje się
Wleń – mówi Anna Komsta.
Kontakt:

Anna Komsta

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Chopina 2
59-610 Wleń

tel.: 75 713 62 68

e-mail: oksit.wlen@gmail.com
www.oksit.wlen.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Podany przykład społeczności odkrywa jej siłę. Pokazuje wspólnotę
obywateli, którzy razem biorą odpowiedzialność za swoją przestrzeń.
Wartość, która uwidacznia się w tej społeczności, to przede wszystkim
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sprawiedliwość i równość szans. Poprzez wspólną inicjatywę mieszkańcy
zadbali o równość szans w dostępie do kultury. Poprzez debaty społeczne
stali się partnerami dla władz. Pokazuje to siłę społeczności i zmianę
postrzegania lokalnych decydentów. Przedstawiona społeczność jest
twórcza, zaradna i solidarna. Poszukiwane są różne narzędzia i metody
pracy z mieszkańcami. Odkrywane są zasoby i wykorzystywany lokalny
potencjał. Ludzie jednoczą się, by zrealizować cel, wykorzystując
posiadane środki, nie tylko finansowe, ale i rzeczowe, oraz zasoby ludzkie.
Mieszkańcy pokazali, że można się samoorganizować i nie ma barier, aby
spełniać marzenia i zmieniać rzeczywistość. Zainicjowane partnerstwo
lokalne pokazuje kierunek szukania wzajemnego wsparcia, dbania
o różnorodność i badania potrzeb. Według koncepcji aktywnej
społeczności – jej filarów – społeczność Wlenia opiera się głównie na
filarze współdziałania. To zdolności, kompetencje, czas mieszkańców
mogą być wykorzystane dla wspólnego dobra. We Wleniu była iskra
w postaci potrzeby zagospodarowania miejsca dla dzieci i ich rodziców,
ale także dla każdego mieszkańca, który chce się zaangażować społecznie.
Tę iskrę wykorzystała dyrektorka lokalnej instytucji i zainspirowała
do działania innych. Ci, którzy odczuli tę potrzebę, zaangażowali się
w różnorodny sposób. Pomocne i znaczące były środki – tzn. miejsce,
które można było zagospodarować. Nie było bariery biurokratycznej
w zagospodarowaniu przestrzeni. Wystarczyły już tylko dobre
chęci mieszkańców. Każdy mógł dać cząstkę siebie. Ludzie sami się
zorganizowali i okazało się, że to, co było w pierwszej perspektywie
niemożliwe, zostało zrealizowane. Filar ten jednak musi być dalej
wspierany i uaktywniany. Ważne jest, aby we Wleniu zaczął się rozwijać
filar tożsamości miejsca. Wówczas wspólne działanie będzie mieć większą
szansę na realizację. Jeśli rozwinie się u mieszkańców poczucie małej
ojczyzny, to tym samym będzie większa przychylność do wspólnego
działania. Działanie zostanie wówczas osadzone w przestrzeni – Miejscu.
Działania będą miały przełożenie na większe poczucie wpływu na zmianę
społeczną. Jednak aby mówić o jakiejkolwiek zmianie, muszą zaistnieć
odpowiednie czynniki: musi być osoba, lider, animator, który pokaże
perspektywę, wizję i do tej wizji przekona innych, a przy tym będą
zachowane podstawowe zasady: partnerstwa i pomocniczości.
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Mamowa sieć wsparcia
alkon jednego z toruńskich bloków w dzielnicy Rubinkowo w Toruniu, a na nim dwie kobiety, dwie matki. Rok 2007. „Skończmy biadolić
i w końcu to zróbmy” – powiedziała Gosia.

B

Tydzień Bliskości, Święto Rodziny, Mama w Mieście, Klub Kangura, Fotomatki, Zmysłoteka, Mama Gotuje, Sztukomatki – to tylko niektóre projekty,
które udało się zorganizować młodym mamom z Torunia w ciągu ponad
5 lat. Cechy charakterystyczne działań i inicjatorek: prostota, kreatywność i wytrwałość. Postanowiły stworzyć przestrzeń do spotkań, chciały
być głosem toruńskich mam, zawiązały Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje.
I włączyły w to… swoich mężów!

Rak na palmie

Początkowo nazwa organizacji brzmiała Stowarzyszenie Langusta. Dlaczego
tak? Langusta to morski skorupiak, taka duża krewetka bez szczypiec, która
mieszka na dnie, w ciemności i nigdy nie wychodzi na brzeg. W tradycji
chrześcijańskiej znana jest mozaika, na której langusta wyleguje się na szczycie palmy. Tradycja mówi, że miała być ona pomocą dla nowo ochrzczonych
dorosłych katechumenów, którzy niewiele z głoszonej im nauki rozumieli.
Patrząc na ten obraz, mogli pomyśleć, że ich życie to życie w ciemności,
w zimnie, jakie panuje na dnie morza, życie „denne”. Ale kiedy się ochrzczą
i wejdą na drogę chrześcijańską, kiedy zaczną ufać Bogu i za Nim podążać,
staną się jak ta langusta na palmie – wyniesieni w górę, ku słońcu, ku ciepłu,
ku szczęściu, w miejsce, do którego nigdy by sami nie dotarli. Dzieje się zatem
coś niemożliwego: rak bez szczypiec wyleguje się na szczycie palmy.
Dziewczyny przeniosły tę metaforę na życie toruńskich mam. Chodziło o to, aby zaprojektować nową przestrzeń dla matek, o której wcześniej
nikomu się nie śniło. Bo takiej przyjaznej przestrzeni bardzo im do tej pory
brakowało. Trudno się umawiać na spotkanie w kawiarni, gdzie nie ma
miejsca na wózki. Wyjście do kina z małym dzieckiem, karmienie piersią
podczas zakupów nie spotykało się ze zrozumieniem.
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– Dać możliwość do spotkania się dorosłej mamy z dorosłą mamą,
do wyjścia z domu, do tego, aby mama mogła się rozwijać i realizować
swoje pasje – tak określa główny cel stowarzyszenia prezeska Joanna Dardzińska. – Ten cel na tamten czas był dużym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę
mentalność ludzi, którzy nas otaczali, był jak „wejście langusty na palmę”.

Korzyści dla wszystkich

Zaczęło się od Klubu dla Mam, ale w dalszej perspektywie stowarzyszenie
chciało wspierać całe rodziny. Była to jedna z pierwszych takich inicjatyw
w Polsce. Dziewczyny chciały robić spotkania ze specjalistami.
– Napisałyśmy projekt, w którym opisałyśmy swój pomysł, i złożyłyśmy go do Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”. I udało się! Dali nam
salę i fundusze na realizację tego pomysłu. Teraz trzeba było poinformować
mamy w okolicy, że coś takiego uruchomiono – wspomina Joanna. – Wzięłyśmy z Gosią nasze dzieci, ja byłam wtedy w ciąży z trzecim dzieckiem,
i chodziłyśmy z ulotkami po osiedlowym ryneczku, zapraszając mamy na
darmowe spotkanie ze stylistką. Patrzyli na nas jak na objuczone dziećmi
żebraczki, które chcą coś sprzedać, naciągnąć ludzi, oszukać. Ludzie byli
bardzo podejrzliwi.
Dziś to część ich historii, ale wtedy było to trudne doświadczenie
dla początkujących aktywistek. Asia pamięta, że na pierwsze spotkanie do
spółdzielni przyszło bardzo dużo mam i wyszły bardzo zadowolone. Wracały
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na kolejne spotkania. Spotkania ze stylistką mogłyby wydawać się bardzo
powierzchownym sposobem spędzania czasu przez matki. Joanna zapewnia,
że te spotkania odmieniły wiele młodych kobiet, przekonanych, że mama
powinna dbać o dziecko, a nie o siebie. Wiele dziewczyn nie potrafiło dobierać kolorów, stylu ubrań do swoich figur, korzystać z dodatków. Stylistka
Ania Deperas-Lipińska, z którą dziewczyny współpracują do dziś, postawiła
sobie cel: mama ma czuć się pięknie i kobieco. Analizowała z mamami kolory, dobierała stroje do sylwetki, uczyła ekspresowego makijażu.
– Mamy nie potrafiły robić czegoś z myślą o sobie, one wolały robić coś dla dzieci niż dla siebie – opowiada Joanna. – Dodatkowo miały
ogromne obawy przed zostawianiem dzieci w domu z samymi tatusiami.
Zrozumiałam, że dzięki spotkaniom oprócz samych mam zyskiwali także ich
mężowie. Tatusiowie pozostawieni w domu z dziećmi świetnie sobie z tą
rolą radzili. Relacje na linii tata–dziecko poprawiały się, panika i lęk przed
pozostawieniem ich samych w domu znikał, a mama wracała ze spotkań ze
stylistką odmieniona. Same korzyści!
Mężowie, zachęceni przykładem dziewczyn, też zaczęli działać. Łukasz, mąż Małgorzaty Musiał, wiceprezeski Stowarzyszenia Rodzina Inspiruje, zaproponował innym ojcom wyjazd do Torunia na warsztaty „Siedem
sposobów efektywnego ojcostwa”, w ramach inicjatywy Tato.Net.
– Chcieliśmy dać możliwość spotkania się ojców, podzielenia się
doświadczeniami. To bardzo potrzebne, brakuje takiej praktycznej wiedzy.
Nikt nigdy nas nie uczył tego, jak być tatą i co to znaczy – wyjaśnia Łukasz.

Rodzic ma siłę, rodzic ogarnie

Wymienialnia to kolejna duża inicjatywa ciesząca się zainteresowaniem
wśród mam, zaraz po spotkaniach ze stylistką. Na wymienialnię każda
mama przynosiła swoje ubrania, ubrania dzieci, zabawki, bibeloty. Od początku wszystkie inicjatywy dla mam i później dla tatusiów były nakierowane na rodzica. Twórcy stowarzyszenia wychodzili z założenia, że ofert
na zajęcia dla dzieci jest bardzo dużo w Toruniu. Mając za sobą kilkuletnie
doświadczenie rodzicielstwa, dziewczyny zgodnie twierdzą, że trzeba wiele
siły, żeby sprostać wszystkim obowiązkom. Dlatego ich działania ukierunkowane były na dawanie tej siły rodzicom, a w szczególności mamom.
Po kilkumiesięcznej współpracy ze Spółdzielnią „Na Skarpie” dziewczyny wyszły ze swoją ofertą do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” i Biblioteki Pedagogicznej – obie instytucje znajdują się w centrum Torunia. Zdecydowały, że chcą trafiać do większego grona mam w mieście,
a spółdzielnia mieściła się na peryferiach miasta. Zaczęła się organizacja
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spotkań z cyklu „Mama gotuje”, „Pchli Targ”, event miejski Tydzień Bliskości i Międzynarodowy Dzień Rodziny (na jednej z edycji mdr wspólnie bawiło się ponad tysiąc osób). Ważną gałęzią działania stowarzyszenia
była też psychoedukacja rodziców, czyli warsztaty i spotkania, które miały
wspierać rodziców w ich rodzicielskiej przygodzie. Przykładowe tematy spotkań, to: jak przygotować dziecko na przyjęcie rodzeństwa, jak rozmawiać
z dzieckiem o seksie, jak postępować z małym buntownikiem.
– Nasze plany na przyszłość? – zastanawia się Joanna. – Nie zniechęcać się, robić dalej to, co nam wychodzi, i być czujnym na te sytuacje,
które podsuwają nam kierunek dalszych działań.
Kontakt:

Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje w Toruniu
prezes: Joanna Dardzińska

kontakt@rodzinainspiruje.pl
www.rodzinainspiruje.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Środowisko mamowe, które zebrało się wokół Stowarzyszenia
Rodzina Inspiruje, zainicjowało konkretną zmianę w obszarze polityki
prorodzinnej. Nie chodziło im o zwiększenie ilości pieniędzy na becikowe
ani o to, by znaleźć towarzystwo do wyjścia na kawę. Chodziło im o to,
by dać wsparcie psychiczne i merytoryczne przeciętnej matce w naszym
mieście. Chcieli działać inaczej, niż działa pomoc społeczna, która reaguje
na zastane już problemy społeczne, obejmując wsparciem tych, którzy
zostali w jakimś stopniu wykluczeni społecznie. Stowarzyszenie Rodzina
Inspiruje chciało działać i działa na rzecz przeciętnej toruńskiej matki,
która nie korzysta z pomocy społecznej, co nie znaczy jednak, że nie
potrzebuje wsparcia. Dziewczyny uprawiają cichą profilaktykę, dotyczącą
chociażby przemocy, organizując wymienialnie, pchle targi czy warsztaty
z noszenia dzieci w chustach. Obserwując od wielu lat poczynania osób
ze stowarzyszenia, można śmiało stwierdzić, że ich projekty ratowały
od depresji i izolacji wiele mam z naszego miasta, a kilkuletnia już
działalność stworzyła nieformalną, rzeczywistą grupę wsparcia.
Stowarzyszenia wykonało niesamowitą pracę. W efekcie ich działań
w Toruniu są seanse filmowe, na które można zabrać małe dzieci,
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utworzono miejsca do przewijania i karmienia dzieci. Widok mamy
z kilkorgiem dzieci u boku nadal budzi zainteresowanie i zdziwienie,
jednak zauważalne jest uwzględnianie mam z dziećmi w ofercie
kulturalno-towarzyskiej w naszym mieście. Filar „głos”, na którym opiera
się w dużej mierze działalność stowarzyszenia, zaczął być słyszalny.
Głos mam może nie wybrzmiał takim głosem jak toruński średniowieczny
dzwon Tuba Dei. Jednak kropla drąży skałę. Toruńska skała jest natomiast
bardzo efektywnie i wytrwale ciosana. Jaka rzeźba z niej powstanie?
Może Centrum Rodziny usytuowane w samym centrum Torunia?
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O barakowozie, który był domem kultury
edzie!!!” – taki okrzyk wydobył się z gardeł dzieci Markowa, gdy ujrzały
wyłaniający się zza zakrętu traktor, a za nim – barakowóz. Właściwie to
nie był barakowóz, tylko… Mobilny Dom Kultury.

„J

Kultura wjeżdża do Markowa

To był niecodzienny widok: mieszkańcy zgromadzeni przy sklepie, wyczekujący na przyjazd kulturalnego wozu, kolorowe balony poprzyczepiane
wzdłuż drogi, po której jechał barakowóz, i traktor ciągnący dom kultury.
A po jego obu stronach PoWSInogi – uczestnicy projektu, młodzież i seniorzy, rozdający po drodze wizytówki.
– Nasza dzieciarnia już nie mogła się doczekać – wyznaje sołtys Markowa Krzysztof Gola. Jest dumny z tego, że to właśnie jego wieś znalazła
się na trasie kulturalnego wozu. – Pokażemy, że Markowo umie i chce się
razem bawić – dodaje po chwili.

Skąd się wzięły PoWSInogi

Projekt „Barakowóz” powstał dzięki przyjaźni Kazimiery Kurzawskiej-Borkowskiej z Gniewkowa (lat 64) i Agnieszki Szczepańskiej z Torunia (lat 28),
która jest pomysłodawczynią projektu. Poznały się w Gniewkowie, krótko
po tym, jak Agnieszka rozpoczęła pracę w tamtejszym ośrodku kultury.
Pani Kazimiera to gniewkowianka z krwi i kości. Ich przygoda zaczęła się
w utworzonym przez Agnieszkę klubie seniora. To tam ziściło się marzenie:
zróbmy z barakowozu mobilny dom kultury! I tak też się stało.
Działalność klubu seniora przestała wystarczać uczestniczkom.
Warsztaty florystyczne, robienie biżuterii – to było zbyt mało. Chciały wyjść
do ludzi, na zewnątrz. Chciały się sprawdzić, czy mogą jeszcze coś zrobić
dla innych. Agnieszka je do tego pobudziła i zapaliła, przedstawiając pomysł na stworzenie objazdowego kulturalnego centrum, które mieści się
w barakowozie. Panie podłapały pomysł do razu. Wybrały spośród siebie
liderkę – Kazimierę, która razem z Agnieszką napisała projekt w ramach
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konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”. Do działań chętnie włączyli się
wolontariusze ośrodka kultury, których też zebrała wokół siebie animatorka.
Międzypokoleniowa grupa od tego czasu nazywa się PoWSInogi.

Markowo jest fajne!

Wóz w Markowie stanął na placu przy sklepie. Wokół od razu zgromadziły
się dzieci, które wyczekiwały na jego przyjazd już kilka tygodni. Bacznie
obserwowały gości, czekając na to, co teraz zacznie się dziać. Jak przystało na gości – zaczęli od przywitania się z mieszkańcami, przyczepiając na
ścianie barakowozu napis: „Dzień dobry” oraz opowiadając krótko, kim są,
skąd przyjeżdżają, na jak długo i w jakim celu. Dzieci słuchały z otwartymi
buziami!
Po tym wstępie Sylwia – jedna z PoWSInóg – poprosiła mieszkańców, aby sami się przedstawili, proponując zabawę „pajęcza sieć”. W ten
sposób przełamano pierwsze lody. Aby przekonać mieszkańców, że barakowóz przyjechał tu specjalnie dla nich, aby przez dwa miesiące być częścią
Markowa, zbudowano prowizoryczne studio fotograficzne, proponując każdemu portret zrobiony polaroidem. Dzieci miały ogromną frajdę, robiąc sobie nawzajem zdjęcia, które po kilku minutach Mateusz i Robert zawieszali
wewnątrz barakowozu. W ten sposób stworzona została galeria mieszkańców, z symbolicznym przesłaniem, że dom kultury jest dla wszystkich. Przed
kolejnym zadaniem pani Krysia zaprosiła dzieci do zwiedzania barakowozu,
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Po co ten wóz?

a Agnieszka razem z dziećmi stworzyła Barakowozowe Zasady, czyli zestaw
reguł, które obowiązują podczas spotkań w Mobilnym Domu Kultury.
Teraz nadszedł idealny moment na to, aby mieszkańcy opowiedzieli PoWSInogom o Markowie. Opowieści towarzyszył Wiejski Spacer,
w trakcie którego dzieci robiły zdjęcia najważniejszym dla nich miejscom
we wsi. Na tej liście pojawił się m.in. przystanek, sklep, pałacyk, cmentarz,
stawek. Po powrocie ze spaceru wykorzystano te zdjęcia do stworzenia
emocjonalnej mapy Markowa, z zaznaczonymi wszystkimi ważnymi miejscami we wsi.
– Ale to nasze Markowo jest fajne! – powiedział Łukasz, gdy mapa
została ukończona.
I w tym momencie nad Markowem zwisły czarne chmury i niebo się
oberwało! Na szczęście nie trwało to długo. Po kilku minutach pojawiło się
słońce, a nad Markowem i Barakowozem pojawiła się ogromna tęcza! Nie
zważając na mżawkę, w towarzystwie promieni słonecznych i ogromnej tęczy, wszyscy razem tańczyli przed barakowozem, próbując uchwycić każdy
detal z tego magicznego momentu!
Tego, co wydarzyło się tej soboty w Markowie, nie da się opisać
słowami. Najważniejsze jest to, że pomiędzy PoWSInogami i mieszkańcami
zaiskrzyło!
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Wszystkie działania objazdowego domu kultury mają na celu przełamywanie stereotypów dotyczących współpracy międzypokoleniowej, pobudzanie
do aktywności mieszkańców małych miejscowości oraz docieranie z działaniami kulturalno-społecznymi do miejsc, gdzie jest taka potrzeba.
Uczestnikami projektu są dzieci i podopieczni Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. każdego Człowieka z Torunia, młodzież
i wolontariusze ośrodka kultury w Gniewkowie oraz seniorzy z klubu seniora w Gniewkowie.
Projekt realizowany jest od września 2012 do czerwca 2013 roku na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przez pierwszych kilka miesięcy uczestnicy projektu spotykali się na spotkaniach roboczych w Toruniu.
Służyły one integracji, wzajemnemu poznaniu oraz działaniom remontowym
i aranżacji barakowozu. Z nastaniem wiosny uczestnicy projektu zakończyli
działania remontowe i wyjechali w teren. Miejscem, które odwiedzili jako
pierwsze, było Gniewkowo. Uroczystemu wjazdowi Mobilnego Domu Kultury
do Gniewkowa przewodniczył burmistrz Adam Roszak. Po wizycie w Gniewkowie kulturalny wóz przemieścił się do sołectwa w powiecie inowrocławskim – Markowa. PoWSInogi z Mobilnego Domu Kultury planują pozostać
tam przez dwa miesiące, organizując dla mieszkańców warsztaty i spotkania.
Cel tych działań to budowanie tożsamości wioski, przypomnienie historii Markowa oraz zebranie wspomnień mieszkańców. Grupa planuje także przypomnieć mieszkańcom zapomniane gry i zabawy sąsiedzkie, które mają służyć
integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Dzięki włączeniu się pracowników Urzędu Marszałkowskiego do akcji „Po kredce i pisaku dla mobilnego
baraku”, w ramach której organizatorzy zbierali materiały plastyczne, możliwa jest realizacja zajęć warsztatowych z mieszkańcami Markowa.
W czerwcu Mobilny Dom Kultury zjeżdża z powrotem do Torunia.
Międzypokoleniowa grupa planuje zorganizować uroczyste podsumowanie
i zakończenie projektu. I choć projekt oficjalnie kończy się w czerwcu, planowana jest dalsza działalność objazdowego domu kultury.
Projekt „Barakowóz – Mobilny Dom Kultury” jest realizowany
w ramach ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” przez Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. każdego Człowieka z Torunia.
„Seniorzy w akcji” to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Projekt jest objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Kontakt:

Agnieszka Szczepańska – menedżerka projektu
tel.: 691 020 234

e-mail: agnieszka.julia.szczepanska@gmail.com
www.mobilnydomkultury.blogspot.com

www.facebook.com/MobilnyDomKultury

Okiem animatorki regionalnej cal
Projekt ten pokazuje, że można wspólnie działać, zarówno
międzypokoleniowo, jak i międzymiastowo. Filar „wspólne działanie”, na
którym mocno jest osadzony ten projekt, wysuwa się na pierwsze miejsce.
W wykreowanie Mobilnego Domu Kultury i w jego funkcjonowanie zostali
włączeni bardzo aktywnie mieszkańcy Gniewkowa (młodzież
i seniorzy) i kilka osób z Torunia, ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży
„Wędka” im. każdego Człowieka. Mieli oni rzeczywisty wpływ na
wygląd barakowozu po remoncie oraz na rodzaj i charakter spotkań
w kulturalnym wozie w Markowie. Każdy zaangażowany miał duże
poczucie sprawczości, decyzyjności, wpływu na to, co i jak będzie się
dalej działo w projekcie. Widać, że grupa projektowa się zna i że przeszła
razem niejedną trudną sytuację. To jest bardzo spektakularna akcja.
Barakowóz jest widowiskowym pojazdem, który przyciąga mieszkańców
Markowa. Widać, że czują się wyróżnieni, że to właśnie do nich przyjechał
ten szczególny dom kultury. Wybór Markowa nie był przypadkowy.
Animatorzy znali inne sąsiednie sołectwa, zrobili diagnozę i analizę
wszystkich wiosek w gminie. Przygotowania do wjazdu kulturalnego
wozu do wioski trwały kilka miesięcy. PoWSInogi regularnie spotykały się
na warsztatach integracyjnych oraz na spotkaniach wokół remontu
pojazdu. Przed każdym otwarciem domu kultury w Markowie organizują
spotkanie robocze, na którym tworzą scenariusz, rozdzielają zadania,
aby każdy był za coś odpowiedzialny. Bazują na swoim potencjalei
zasobach, dopasowując do nich swoje zadania. Sam projekt wymagał
od uczestników dużego zaangażowania, wytrwałości. Jeśli się spojrzy
na rezultaty i efekty działań w wiosce, widać włożoną pracę. Wartością
dodaną jest to, że barakowóz ma dalej animować mieszkańców, pomimo
kończącego się w czerwcu grantu. Na razie nie powstał szczegółowy
plan wykorzystania mobilnego domu kultury. W czerwcu grupa dokona
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ewaluacji całego projektu. Przyjrzą się temu, co zadziałało, a co się nie
udało, zastanowią się nad przyczynami. Dzięki tej refleksji zarysuje się
przed PoWSInogami dalsza wizja działań wokół podwórkowego domu
kultury.
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Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie saww

Niemożliwe stało się możliwe
a wsi życie nie jest łatwe – prace w polu, dom, rodzina. W Dzwonowej
tylko nieliczne kobiety pracowały poza swoim gospodarstwem. Teraz
jest inaczej: panie wychodzą z domów, robią ważne rzeczy dla siebie i dla
społeczności.

N

Dzwonowa jest najmniejszym sołectwem gminy Jodłowa położonej na
Pogórzu Ciężkowickim. Tutaj graniczą województwa podkarpackie i małopolskie. Tereny piękne: urokliwe wzniesienia poprzecinane wstążkami
wąskich dróg, a w dolinach – rwące strumienie i rzeki. Życie jednak jest
tu trudne. Do najbliższego miasta jest prawie 12 km. Zimą, przy niesprzyjającej pogodzie, trudno poruszać się wąskimi drogami w górzystym terenie. Mieszkańcy sołectwa w większości zajmują się rolnictwem. Wśród zadbanych pól trudno znaleźć kawałki ugorów, których w innych częściach
Podkarpacia nie brakuje. Gmina Jodłowa należy do najmniej zaludnionych
terenów województwa podkarpackiego, a w samej Dzwonowej mieszka
niespełna 300 osób.

Oj, niewiele się tu działo

– Wcześniej nie działo się tu nic, w czym mogłyby uczestniczyć kobiety z naszej wsi – mówi Ania Mikrut. Czasem organizowane były zabawy wiejskie.
We wsi nie ma kościoła, a w 2004 roku, ze względu na bardzo małą liczbę
dzieci, zamknięto szkołę podstawową. Od 1977 roku w Dzwonowej działa
Ochotnicza Straż Pożarna. Należy do niej około 25 tutejszych mężczyzn.
Kiedyś w Dzwonowej było Koło Gospodyń Wiejskich, które jednak zamarło
na dobre 10 lat.

Z inicjatywą przyszedł wójt

W 2007 roku w gminie rozpoczęto wdrażanie Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich (ppwow). Wtedy wójt zaproponował, aby
w poszczególnych sołectwach zorganizowały się formalne grupy, które mogłyby działać w lokalnej społeczności, odpowiadać na jej potrzeby
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i pozyskiwać na ten cel pieniądze. To była dobra okazja, aby rozpocząć
działania integracyjne.
– Pierwsze spotkanie kobiet w Dzwonowej odbyło się z inicjatywy
wójta, ale zorganizowały je i przeprowadziły one same – opowiada Anna
Mikrut. Przyszło tylko kilka pań, które podjęły decyzję, że spróbują zawiązać stowarzyszenie. Część kobiet na początku sceptycznie podchodziła do
tego pomysłu, nie wierząc, że coś może się we wsi zmienić. Pani Ania nie
była na pierwszym spotkaniu, na drugie wyciągnęła ją koleżanka. Podczas
spotkania decyzje zapadały bardzo szybko: została wybrana na przewodniczącą nowej organizacji.
Stowarzyszenie w Dzwonowej powstało jako pierwsze. Za nim
„poszły” inne grupy: z Dębowej, Jodłowej Górnej, a ostatnio z sąsiedniej
Dęborzyny.
– Moje oczekiwania się spełniły – mówi Robert Mucha, wójt Jodłowej. – Koło w Dzwonowej jest najprężniejszą organizacją w naszej gminie.
Kobiety działają samodzielnie, mają dużo pomysłów, realizują bardo dużo
projektów, na które same pozyskują pieniądze. Podziwiam je za to, że swoje
działania kierują do różnych grup mieszkańców wsi, nie tylko do dzieci czy
seniorów.
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Ukochała wieś i rolnictwo

Anna Mikrut pochodzi z oddalonego o niecałe 12 km Pilzna, ale od 36 lat
mieszka w Dzwonowej i tu jest jej dom. Od zawsze była związana z rolnictwem – skończyła technikum rolnicze, wyszła za mąż za rolnika i zawodowo
przez wiele lat zajmowała się doradztwem rolniczym. No i w końcu prowadzi
gospodarstwo rolnicze. I choć to ciężki kawałek chleba, rolnictwo jest jej pasją.
W 2007 roku została przewodniczącą Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej, była także sołtyską tej wsi. Od lat bliskie są
jej problemy lokalnej społeczności – obecnie jest przewodniczącą Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy.

Wzięliśmy się do roboty

Do pierwszych działań niektórzy podchodzili sceptycznie, ale panie zaryzykowały i napisały swój pierwszy projekt. Dotyczył tego, na czym znały
się najlepiej: gotowania i szycia. Chciały zorganizować warsztaty kulinarne
i warsztaty krawieckie.
– Nie bałam się podjąć takiej decyzji, żebyśmy coś razem napisały.
Miałyśmy zresztą wsparcie konsultantki ppwow – mówi pani Anna.
Z roku na rok kolejne osoby włączają się do wspólnych działań. Panie przygotowują projekty zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej
społeczności. Mogą liczyć także na duże wsparcie ze strony władz gminy,
dla których są bardzo mocnym partnerem.
– Stowarzyszenie dzięki swoim działaniom jest już dobrze rozpoznawalne i to nie tylko na terenie naszego województwa, przez to bardzo
promują też naszą gminę – nie ukrywa zadowolenia wójt gminy. – Jako
samorządowiec obiecywałem, że będę wspierał działania integracyjne
w lokalnej społeczności, i staram się wywiązać z tych obietnic. W Dzwonowej powstaje obecnie budynek, który będzie służył takiej działalności. To
już trzeci taki budynek w naszej gminie. Samorząd i organizacje pozarządowe muszą się wzajemnie wspierać.

Odkrywają lokalne zasoby

Panie nie ściągały instruktorów do prowadzenia warsztatów, bazowały na
swoim doświadczeniu, dzieliły się pasjami i zainteresowaniami.
– Mam smykałkę do gotowania, to moja pasja – mówi pani Ania. –
A pasją pani Marii jest krawiectwo. Przed laty szyła i haftowała dla swoich
dzieci gorsety.
– Każda z nas umie co innego, każda ma jakiś talent: jedna do gotowania, druga do pisanek, trzecia do haftowania i szycia – mówi jedna
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z uczestniczek warsztatów kulinarnych. – Przewodnicząca zajmuje się papierami. Zosia gra na akordeonie, wieniec na dożynki robi Basia. Każda ma
swoje zamiłowanie.
Członkinie koła poszukują w swojej wsi osób o różnych umiejętnościach. Ostatnio jedna z mieszkanek zaprezentowała kunszt bibułkarski,
wykonując palmę wielkanocną. Inna kobieta zdobi pisanki różnymi technikami. Te wszystkie prace są prezentowane przy okazji różnych spotkań
i wystaw. Jedna z pań pochodzi z rodziny muzykującej i świetnie gra na
akordeonie. Znalazło się też kilka kobiet, które lubią śpiewać. Niebawem
założyły mały zespół śpiewaczy. W czasie gdy rozwijało się stowarzyszenie
w Dzwonowej, reaktywowała się kapela w gminnej Jodłowej. Wkrótce obie
muzykujące grupy połączyły siły i występują teraz wspólnie, jako Kapela
Jodłowianie. Dało to możliwość nawiązania nowych kontaktów, wyjazdów
na różne uroczystości i spotkania.

Dla lokalnej społeczności

Stowarzyszenie nie ogranicza się do działań tylko na rzecz własnych członkiń. Panie systematycznie prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki
wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi udało się zakupić sprzęt i zorganizować kawiarenkę internetową. Co roku przygotowywane są również zajęcia
dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. Najmłodsi mieszkańcy wsi
zapraszani są do wspólnych działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania
i jego mieszkańców, ale są też wyjazdy poza gminę – na basen lub na wycieczki krajoznawcze.
– Gdy malowaliśmy z dziećmi krzyże przydrożne, to w drodze powrotnej wózkiem wieźliśmy najmłodszego, który już nie miał siły iść. Wszyscy byli zmęczeni, ale i zadowoleni – ze wzruszeniem opowiada pani Ania.
Stowarzyszenie stara się również organizować różne wydarzenia
dla wszystkich mieszkańców wsi. Są to na przykład okazjonalne spotkania,
zabawy, dożynki, ale także szkolenia i konkursy dotyczące bezpieczeństwa
na wsi. Panie dbają też o seniorów, dla których cyklicznie organizowane są
spotkania z okazji różnych świąt.

Otwarte na współpracę

Do swoich działań we wsi panie często zapraszają strażaków. Gdy więcej
jest rąk do pracy, umiejętności oraz zasobów technicznych, wtedy udaje się
znacznie więcej zrobić. Członkinie koła chętnie współpracują także z innymi grupami i instytucjami, m.in. z powstałym niedawno stowarzyszeniem
w Dęborzynie.
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Przyjaciół mają w wielu miejscach, nie tylko na terenie gminy
Jodłowa. Wymieniają się doświadczeniami, odwiedzają się. Są często zapraszane na różne spotkania i uroczystości. Same też szukają takich możliwości
i zgłaszają się do uczestnictwa w różnych wydarzeniach w regionie. Jeżdżą
na przykład na konkursy kulinarne, z których nierzadko wracają z nagrodami i wyróżnieniami. Od trzech lat biorą też udział w przygotowaniach
Nocy Muzeum w Dębicy.
Dobre kontakty mają także z samorządami i innymi instytucjami
publicznymi. Korzystają ze wsparcia nie tylko w formie dotacji, ale również
z porad i informacji przydatnych w codziennej działalności.

Pod wspólnym dachem

Ze strażakami Koło Gospodyń Wiejskich dzieli się nie tylko pracą, ale
i wspólną siedzibą. Budynek remizy połączony jest z dawną szkołą, która
jest miejscem działań gospodyń z Dzwonowej.
Dzisiaj to plac budowy: rozbudowę i remont budynku finansuje gmina, która jest jego właścicielem. Po remoncie będzie tu Centrum Kultury
i Rekreacji w Dzwonowej, połączone lokalowo z remizą osp. Będzie więcej
miejsca i będą bardzo dobre warunki do szerszych działań. Będzie nie tylko
świetlica, ale też dobrze wyposażone zaplecze kuchenne, co dla zainteresowań kulinarnych pań jest bardzo ważne. Będzie miejsce na pracownie:
komputerową i krawiecką.
Z powodu remontu już prawie dwa lata budynek jest niedostępny. Sprzęt i urządzenia techniczne stowarzyszenia trzymane są w domach
prywatnych członkiń, a wszystkie spotkania odbywają się w domu, który
udostępnił syn pani Anny. Nie ma tu centralnego ogrzewania, ale paniom
to nie przeszkadza.
– W kuchni w piecu napalimy, jak trzeba, podgrzejemy grzejnikiem
gazowym. Damy radę przez ten czas – śmieją się.

Najważniejsze to być razem

Udział w pracach stowarzyszenia, spotkaniach, wydarzeniach ma także duże
znaczenie dla samopoczucia kobiet, które do niedawna prawie w ogóle nie
wychodziły z domów.
– Jestem w stowarzyszeniu od 2008 roku i lubię tu przychodzić,
tu zawsze się coś dzieje, są inne panie, jest wesoło. Można się czegoś
nauczyć, każda coś umie i tym się dzieli. Miło jest, gdy gdzieś jedziemy
z własnym stoiskiem i nie wypadamy najgorzej – mówi pani Kazimiera. –
Gdyby nie było stowarzyszenia, najbardziej brakowałoby nam tych spotkań,
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przede wszystkim spotkań. Tutaj można trochę od domu, od codzienności
odpocząć.
– Robimy to dla własnej satysfakcji, jesteśmy z tego dumne – dodaje
pani Anna.
Dzięki działaniom stowarzyszenia kobiety wyszły z domów, mają
okazję elegancko się ubrać. Panie były zawsze zapracowane, nigdzie nie
wychodziły, na żadne spotkania towarzyskie. Teraz kobiety są bardziej zmotywowane do tego, aby zadbać o swój wygląd. Gdy się pracowało tylko
w gospodarstwie i w domu, nie było na to ochoty.
– Koleżanki nieraz mówią, że jak dłuższy czas nie ma spotkania, to
już tęsknią za zespołem – mówi jedna z członkiń stowarzyszenia.
Najważniejsze jednak jest to, że nauczyły się być razem: pracować
w zespole, rozmawiać, pokonywać wspólnie różne codzienne problemy, co
wcale nie było takie proste na początku.
– Pod wpływem kilkuletnich działań stowarzyszenia w Dzwonowej
niemożliwe stało się możliwe – mówi Robert Mucha. – Wiele osób uwierzyło, że można coś zmienić, że to, co wcześniej wydawało się niemożliwe do
zrobienia, dziś się dzieje. Zmieniły się relacje między ludźmi. Tak, można
powiedzieć, że w Dzwonowej buduje się kapitał społeczny.

W przyszłości

– Myślimy o poprawie bytu kobiet w naszej miejscowości. Potrafimy świetnie
gotować, może odważymy się otworzyć własną działalność gospodarczą –
panie mają wiele pomysłów, szczegółów nie chcą na razie zdradzać.
Na pewno będzie działało nowe miejsce dla mieszkańców w Domu
Kultury. Przy okazji inwestycji gmina wybuduje tu boisko i plac zabaw,
więc będzie dużo atrakcyjniej niż w starym budynku po zamkniętej szkole.
Takie miejsce da każdemu jeszcze więcej możliwości podejmowania różnych
działań.
Kontakt:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej
Dzwonowa 85

39-225 Jodłowa

tel.: 792 586 207

prezes: Anna Mikrut

e-mail: anna.m77@interia.pl
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Okiem animatorki regionalnej cal
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej powstało pod
wpływem impulsu z zewnątrz, spoza miejscowości, ale równie ważny
był wpływ autorytetu, jakim jest wójt gminy Robert Mucha. Złożył on
w 2007 roku mieszkańcom swojej gminy konkretną ofertę, obiecującą
wsparcie techniczne dla sołectw, przy zaangażowaniu ich mieszkańców
w sprawy społeczne.
Na początku drogi wiele osób wątpiło w możliwość wprowadzenia
zmiany, osiągnięcia sukcesu. Same liderki stowarzyszenia też miały
wątpliwości. Jednak pierwsze spotkania i podjęcie konkretnych
i stanowczych decyzji o rejestracji organizacji oraz zaplanowaniu szybkich
działań, na które – można by powiedzieć – czekały już środki (ppwow),
obudziły aktywność tej grupy i społeczności, aktywność o sile lawiny.
Podstawową wartością działań członkiń stowarzyszenia jest to, że
wszystkie planowane przedsięwzięcia są odpowiedzią na realne potrzeby
lokalnej społeczności – różnych grup: dzieci, młodzieży, seniorów,
dorosłych. I co ważne: odpowiadają też na potrzeby samych kobiet
aktywnie działających w stowarzyszeniu. Zaspokajają także potrzeby
lokalnego samorządu, świadcząc usługi związane z promocją gminy,
regionu i lokalnych produktów. Panie mają też świadomość korzyści, jakie
czerpią ze swojej działalności – radość bycia w grupie, dumę, satysfakcję,
możliwość oderwania się od codziennych obowiązków, poczucie wpływu
na kreowanie otaczającej rzeczywistości – co bez wątpienia motywuje je
do wytężonej pracy społecznej.
Dzięki identyfikacji zasobów (umiejętności, talentów, pasji), które przez
lata były zapomniane i niedoceniane przez nie same, kobiety zwiększyły
poczucie własnej wartości i unikatowości tego, co posiadają jako zespół:
„Każda jest od czegoś innego, każda ma swoją pasję”.
Otwartość działań na potrzeby lokalnej społeczności, zaangażowanie
kobiet w pracę oraz osiągane sukcesy są mocnym sygnałem dla innych
mieszkańców, że „niemożliwe jest możliwe”, że wiele zależy od nas
samych, choć wymaga to ogromu pracy i zaangażowania. Realizacja
tak wielu działań była możliwa dzięki dobrej komunikacji w zespole
i nauczeniu się rozwiązywania konfliktów, które zawsze się zdarzają.
Ważne, aby umieć je konstruktywnie rozwiązywać.
Dla członkiń stowarzyszenia bardzo ważny jest fakt bycia w zespole
i wspólnej pracy z wykorzystaniem ich różnych talentów, a także
możliwość uczenia się nowych rzeczy i uczenia innych tego, co same
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potrafią najlepiej. Wzajemna wymiana stwarza możliwość rozwoju tego
zespołu. Dodatkowo wzmacnia to współpraca z samorządem (gminnym,
powiatowym, wojewódzkim) i innymi organizacjami, wymiana
doświadczeń oraz nieustanne zdobywanie nowej wiedzy.
Od początku działalności tej grupy potrzeby lokalnej społeczności były tak
ogromne, że wszystkie działania spotykały się z dużą akceptacją
i zadowoleniem.
W chwili, gdy niebawem działalność stowarzyszenia może w znacznym
stopniu poszerzyć swój zasięg ze względu na zapewnienie lepszych
warunków technicznych przez gminę (rozbudowany, nowy lokal), ważne
jest, aby wspólnie ze społecznością przeprowadzić planowanie. Centrum
Kultury, które powstanie w Dzwonowej, będzie miejscem dla wszystkich
mieszkańców, dlatego istotne jest, aby każdy miał możliwość kreowania
swej przyszłości. Włączenie większej grupy mieszkańców wsi w określanie
kierunku wspólnego rozwoju pozwoli w większym stopniu zaangażować
ich w działania na rzecz poprawy warunków własnego życia.
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Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie saww
Antoniów

Miejsce, które należy do każdego
ażdy, kto wchodzi do tej izby, ulega dziwnemu uczuciu, że jest tu cząstka jego rodzinnego domu, domostwa babci i wspomnień z dzieciństwa.
Każdy znajdzie jakiś przedmiot, o którym może powiedzieć: „Pamiętam,
u nas w domu, u mojej babci, sąsiadki widziałem podobny. Ktoś mi o tym
kiedyś opowiadał”.

K

Gmina Radomyśl położona jest pomiędzy Wisłą a jej prawym dopływem
– Sanem. Dzięki temu jest atrakcyjna rekreacyjnie i turystycznie. Tutejsze
sołectwa są rozproszone (najbardziej oddalone dzieli 23 km) wśród malowniczych lasów i łąk. Wieś Antoniów znajduje się w północnej części
gminy. Część osób nadal żyje tu z rolnictwa, jednak większość szuka pracy
poza rolą, w gminie lub w pobliskich miastach. Bardzo żywe są tu różne
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tradycje ludowe związane z obrzędami turków wielkanocnych, combra czy
zapustów. Jednak pęd współczesnego życia powoduje, że historia staje się
coraz bardziej odległa.

Gdy w głowie zakwitł pomysł

Na pomysł utworzenia Izby Regionalnej Teresa Lachowska wpadła w 2009
roku, dla jednej osoby było to jednak zbyt duże przedsięwzięcie.
– Chciałam coś w swoim życiu ważnego zrobić, a że nie miałam
łatwego życia, tym bardziej byłam zmotywowana do działania – mówi
o sobie pomysłodawczyni Izby Regionalnej. Pani Teresa po śmierci męża
wychowywała samotnie czterech synów.
Pracowała w szkole jako pracownik obsługi i studiowała ekonomię.
W szkole też znalazła sprzymierzeńców do realizacji swego pomysłu. Pierwsza była pani Małgosia, nauczycielka, koleżanka, którą Teresa poprosiła
o pomoc. Razem postanowiły zaprosić do współpracy harcerzy, bardzo licznych w gminie.

I ruszyło się

Gdy pomysłem utworzenia Izby Regionalnej udało się zainteresować władze
gminy, harcerze ruszyli w teren. Odwiedzali domy, rozmawiali, tłumaczyli.
Często ludzie sami dowozili eksponaty lub dzwonili, że chcą przekazać, że
trzeba przyjechać do wsi, zobaczyć, zabrać. Cenne przedmioty spływały
z różnych sołectw. Nadszedł czas, aby znaleźć miejsce dla tego przedsięwzięcia. Teresa Lachowska objechała całą gminę, oglądając każdy wolny
budynek – może przy szkole, może przy parafii… Tuż za zakrętem, obok
jej domu w Antoniowie stał Dom Ludowy, sporadycznie użytkowany. Od
15 lat budynek praktycznie był pusty. Nawet zebrania wiejskie odbywały
się w szkole, bo tu było brudno, zimno, nieprzewietrzone.
– Napisałam wtedy pismo do sołtysa wsi Jana Korzybskiego, obecnego radnego powiatowego, z prośbą o przekazanie tego budynku na potrzeby
tworzonej Izby Regionalnej. Zebranie wiejskie w Antoniowie wyraziło zgodę
na wykorzystanie budynku na ten cel – opowiada pani Teresa.
Dyrektor szkoły złożył wniosek o dotację do gminy.
Harcerze ciągle gromadzili eksponaty. Przedmioty składane były
w letniej kuchni – budynku gospodarczym – pani Teresy, gdzie je ewidencjonowano i opisywano. Sama pomysłodawczyni Izby także wciąż namawiała znajomych do poszukiwań.
– Może coś znajdziecie, przynieście. Zmieniacie dachy na domach,
stodołach, przepatrzcie dobrze strychy. Patrzcie, co wyrzucacie – prosiła.
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Efekt?

– Ten kredens ma ponad 120 lat. – Pokazuje jeden z eksponatów.
Niektórzy darczyńcy cieszyli się, że mogli pozbyć się starych rzeczy ze strychu, inni z nostalgią przekazywali pieczołowicie przechowywane pamiątki. Oddawali różne rzeczy: od dawnych sprzętów gospodarczych
używanych w rolnictwie i w domu, przez meble, ubrania, zdjęcia, obrazy,
instrumenty, naczynia, po narzędzia wykorzystywane w różnych dawnych
zawodach. Eksponaty pozyskiwano nie tylko z terenu gminy, ale i z innych
części Polski. Są przedmioty, które dotarły do Antoniowa z Poznania czy
Warszawy.

Czas na Izbę

Po roku wytężonych starań i załatwiania formalności można było zaczynać
prace już bezpośrednio nad tworzeniem Izby. Był lokal, ok. 300 eksponatów
i mnóstwo pomysłów. Teresa Lachowska została oddelegowana ze szkoły
do pracy w powstającej Izbie. Dzięki środkom pozyskanym przez dyrektora
szkoły udało się opłacić prace stolarskie i malarza. To był jednak dopiero
początek pracy.
Pani Teresa miała już w głowie koncepcję urządzenia Izby. W realizację zaangażowała rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. Najpierw podzielili
wszystkie eksponaty tematycznie i zaczęli aranżować poszczególne pomieszczenia. W pracach brało udział ponad 30 osób: tu trzeba było pozbijać,
tam wyciąć, zszyć, pomalować, przestawić, poustawiać, spisać, powycierać,
sfotografować, postawić piec, opracować materiały na stronę.
Pracy było na wiele tygodni. Jedni przychodzili z ciekawości tylko
popatrzeć, inni z przekonaniem i zaangażowaniem. Początkowo chcieli zagospodarować tylko jedną czwartą sali w Domu Ludowym, ale efekt przerósł
oczekiwania wszystkich – powstało pięć izb tematycznych. Z dotacji udało
się zakupić sprzęt komputerowy i instalację alarmową, zostało też trochę
na promocję.

Drzwi otwarte!

We wrześniu 2010 roku nastąpiło otwarcie Izby Regionalnej. Wydarzenie
to zapadło na długo w pamięć wielu osób. Po raz pierwszy mogli zobaczyć
ciekawą aranżację tego miejsca, obejrzeć i dotknąć przedmiotów, których
używali ich dziadkowie, ojcowie, a niektórzy pamiętali je jeszcze z dzieciństwa. Świetnie wyeksponowane, ułożone w ciekawą historię pamiątki połączono z nowymi technologiami – w starej szafie stoi komputer, w którym
skatalogowane są wszystkie przedmioty.
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Otwarciu Izby Regionalnej towarzyszyło wiele atrakcji: było darcie
pierza, wyrób masła, pranie na tarze, maglowanie, cięcie i rąbanie drewna.
Można było też spróbować swoich sił w dojeniu kozy. Były śpiewy, muzyka
ludowa i poczęstunek. Ale przede wszystkim były wspomnienia.

Każdy przedmiot ma swojego właściciela

Po wejściu do izby większość osób doznaje bardzo osobliwego wrażenia,
że jest tu cząstka jego rodzinnego domu, domu babci. Często słychać komentarze: „U mojej babci był taki sam garnek”, „W szopie mam jeszcze taki
hebel”, „U ciotki w albumie jest identyczna fotografia”, „Mam podobne
w domu, czy mogę też tu przynieść?”. Żaden przedmiot, który został przekazany do Izby, nie staje się bezimienny, nie traci kontaktu ze swoim pierwotnym właścicielem. Każdy eksponat jest przypisany do swego ofiarodawcy.
Dlatego mieszkańcy gminy mają poczucie, że przekazując przedmioty do
Izby Regionalnej w Antoniowie, nie tracą pamiątek, ale zyskują pełen obraz
przeszłości. Każde zdjęcie, dokument, mebel, chusta czy garnek mają tu
swego właściciela i znane jest ich miejsce pochodzenia.

W Izbie zawrzało

Zaraz po otwarciu Izba stała się popularnym miejscem wycieczek szkolnych
i wizyt mieszkańców. Każdy z gminy musiał tu być. Dla dzieci szkolnych organizowano także warsztaty i lekcje historii. Przyjeżdżali również goście spoza
gminy. Izbą zainteresowali się nawet pracownicy muzeum w Stalowej Woli –
podziwiali bogactwo i unikatowość zgromadzonych eksponatów. Miejsce było
tak bardzo atrakcyjne, że częstymi gośćmi tutaj byli przedstawiciele lokalnych
i regionalnych mediów. Izba stała się wizytówką nie tylko Antoniowa i gminy
Radomyśl, ale również regionu. Należało tu przywieźć każdego gościa.
W Izbie organizowane są warsztaty tematyczne związane z tradycyjnymi kulinariami, rękodziełem, obrzędami. Wizyty osób indywidualnych
i ich sentymentalne spotkania z historią powodują, że przekazywane są kolejne eksponaty. Ofiarodawcy wiedzą, że tutaj pamięć o tych przedmiotach
nie zaginie.

Minęły trzy lata

Już prawie każdy mieszkaniec gminy był w Izbie, każda klasa była tu na
wycieczce. Co dalej? W Izbie nadal spotyka się grupa mieszkanek Antoniowa, które planują i przygotowują spotkania i warsztaty dla grup odwiedzających, ale ruch jest coraz mniejszy. Chociaż co chwila wśród
eksponatów pojawiają się nowe przedmioty (ostatni nabytek to stare
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instrumenty muzyczne: trąby i harmonie), to jednak ileż można oglądać tę
samą wystawę…
Teresa Lachowska jest teraz pracownikiem Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu i dwa dni w tygodniu pracuje w Izbie. W praktyce przyjeżdża
na każdy telefon i udostępnia to miejsce. Na stałe współpracuje z grupą kobiet
oraz z dziećmi i młodzieżą. Przygotowują różne spotkania tematyczne i okolicznościowe. Dużym powodzeniem cieszą się konkursy związane z tradycjami
ludowymi. Ostatnio zorganizowano konkursy na palmy wielkanocne i pisanki.
Uczestniczyły w nim dzieci ze szkół z sąsiednich gmin. Takie wydarzenia to
świetna okazja do spotkań i integracji środowiska.
Przy okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano również Wielkie
Pisankowanie, w czasie którego dzieci mogły robić pisanki różnymi tradycyjnymi technikami.

Ważne miejsce dla każdego

Mieszkańcy Radomyśla, zapytani, co u nich jest interesującego do zobaczenia, bez wątpienia wskażą Izbę Regionalną w Antoniowie. Z którejkolwiek
wsi przychodzą tu ludzie i przyprowadzają swoich gości, zawsze mówią
o Izbie jak o swojej, a o przedmiotach w niej zgromadzonych jak o własnych pamiątkach. Jest to miejsce ważne nie tylko dla mieszkańców tej społeczności, ale również dla tych, którzy stąd wyjechali i przyjeżdżają tylko
w odwiedziny do rodziny, znajomych. Przywożą tu swoje dzieci, uczą historii i opowiadają o swoich przodkach.
– Jest to miejsce ocalenia od zapomnienia – mówi Małgorzata
Nowak, zastępczyni wójta gminy Radomyśl. – Gdyby te wszystkie przedmioty zostały tam, gdzie były: w szopach, na strychach, gdzieś w szufladach
pochowane, zakurzone, to nikt nie mógłby tego zobaczyć ani przypomnieć
sobie, ani dowiedzieć się, jak wyglądało życie naszych mieszkańców przed
laty. Izba Regionalna to świetne miejsce do organizowania różnych uroczystości gminnych. Ważne jest dla nas, aby jak najwięcej osób mogło ją
zobaczyć, bo to nasza historia i wizytówka.
Kontakt:

Izba Regionalna w Antoniowie
37-455 Radomyśl nad Sanem

tel.: 693 284 019; 15 845 36 07

Opiekunka i inicjatorka: Teresa Lachowska
e-mail: Teresa_lach@interia.pl
www.izbaregionalna.pl

174

gmina Radomyśl

województwo podkarpackie

28

Okiem animatorki regionalnej cal
Izba Regionalna w Antoniowie to miejsce niezwykłe, pełne historii,
tej swojskiej, tej z babcinego domu, tej z dzieciństwa. Tu nie tylko
można zobaczyć stare sprzęty, których funkcji już nawet dorośli nie
pamiętają, ale również poczuć zapach wiejskiego chleba i masła,
spróbować przepiłować w przydomowej drewutni kawał drewna, słyszy
się tu przyśpiewki i patriotyczne pieśni. Tu też spotykają się ludzie, by
kultywować i przekazywać swoje tradycje.
Izba inna od pozostałych – bogata w eksponaty pochodzące z domostw
położonych w gminie, skonstruowana w sposób przemyślany – koncepcja
gospodarstwa „u babci”, czyli domu, w którym można się przemieszczać,
dotknąć przedmiotów, zajrzeć w każdą dziurę.
Pomysł był pani Teresy, jednak do organizacji i pracy w Izbie Regionalnej
zaangażowało się wiele osób, które z ogromnym poświęceniem
pracowały nad uruchomieniem tego miejsca. Często zdarzało się
w czasie prac, że ktoś biegł do domu po jakieś deski z szopy, po zwijaną
słomę ze strzechy… Dla wielu mieszkańców społeczności pierwsza
wizyta była wielkim przeżyciem i odkryciem wspomnień z dzieciństwa.
Wielu odwiedzających stało się darczyńcami – nie tylko mieli coś do
ofiarowania, ale również chcieli współtworzyć to miejsce. Chcieli,
aby cząstka ich historii zamieszkała właśnie w tym wspólnym dla każdego
miejscu. Miejscu, które ocala od zapomnienia i buduje lokalną tożsamość.
Bardzo ważne jest to, że każdy przedmiot jest tu zarchiwizowany
i ma swojego właściciela – wiadomo, kto go ofiarował. Często wraz
z przedmiotem przekazywana jest ustnie historia jego właściciela, domu,
rodziny.
Pani Teresa jest teraz skarbnicą wiedzy – może czas spisać te historie
i w ten sposób je utrwalić?
Każdy mieszkaniec gminy, jak również samorząd gminny, przyjmując
swoich gości i chcąc pokazać im, co ma najcenniejszego, zaprasza ich
właśnie tu, do Izby, gdzie można zobaczyć, skąd pochodzą mieszkańcy tej
społeczności, jaka była i jest ich historia.
Izba Regionalna w Antoniowie ma drzwi otwarte dla każdego –
przyjeżdżają tu wycieczki spoza gminy, dzieci i młodzież przychodzą na
warsztaty przygotowywane przez panie z Antoniowa i okolic, obchodzone
są też uroczystości państwowe.
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Pomimo że oficjalnie Izba jest otwarta dwa dni w tygodniu
w wyznaczonych godzinach, to w razie potrzeby wystarczy zadzwonić
do pani Teresy, a ta zawsze otworzy drzwi, opowie… W Izbie działa grupa
kobiet z sąsiedztwa, które wspólnie przygotowują warsztaty, angażują się
w prace w Izbie. Jak trzeba, to do pomocy przychodzą też inni mieszkańcy
wsi.
Budynek jest sołecki, pomysł – pani Teresy. Izba w Antoniowie, chociaż
właściwie gminna, należy do całej społeczności.
Izba jest atrakcją turystyczną. Przyjeżdżają tu wycieczki, turyści i sami
mieszkańcy często ją odwiedzają. Ale istotne jest, aby gminna społeczność
mocno się zżyła, aby gmina bardziej angażowała społeczność sobie
najbliższą – mieszkańców Antoniowa i okolicznych wsi. Są już nowe
pomysły, wątki, co wspólnie można robić w Izbie. Teraz powinien znaleźć
się czas na planowanie z udziałem członków społeczności.

29
Rafał Wesołowski

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jasienicka rewolta
ała wioska wśród lubuskich lasów, trzydzieści domów, wszyscy się znają,
błogi spokój… Można przyjechać na grzyby, pochodzić po zarośniętym
parku, który niegdyś zdobił miejscowy pałac. Pałacu już dawno nie ma, nie
ma też wielu mieszkańców, którzy wyjechali za pracą i nadzieją na lepszą
przyszłość. Nagle, w pewien zimowy dzień, skończył się błogi spokój i cisza
wśród lasów – zaczęła się młodzieżowa rewolta w Jasienicy.

M

Siłownia

Pięciu chłopaków w wieku 14–19 lat, pomieszczenie po dawnym chlewiku
czy kurniku, pomysł, dużo chęci i umiejętności, które często charakteryzują
dzieciaki z wiosek. Umieją murować, spawać, malować, tynkować i Bóg
wie co jeszcze.
– Chcieliśmy mieć miejsce do ćwiczeń i spotkań. Rodzice kolegi dali
nam to pomieszczenie, ale sami mieliśmy je doprowadzić do porządku. No
to wzięliśmy się, znaleźliśmy różne rurki, ciężarki i zrobiliśmy sprzęt do
siłowni. Pomalowaliśmy, kolega zbudował nam piec, który ogrzewa pomieszczenie w zimie. Tutaj tak naprawdę nie było nic, a my chcieliśmy się
spotykać – mówią nastolatki.
Rzeczywiście siłownia zrobiona została w sposób profesjonalny –
są sztangi, ławeczki, a nawet lustra i sprzęt audio. Wszystko przygotowali
własnoręcznie, sami też projektowali pomieszczenie. Ćwiczenia dają krzepę
i pobudzają do działania.
– Każdy, kto chce, może przyjść i ćwiczyć, każdy może z tego korzystać bezpłatnie – mówi siedemnastoletni Bartek.

Nie tylko dla siebie

– Chcieliśmy dać coś maluchom z wioski, jest ich trochę, no i chcieliśmy pomóc rodzicom – mówią Kasia (14 lat) i Wojtek (18 lat). Do grupy chłopaków
dołączyły dziewczyny i wymyślili wspólnie zajęcia z udzielania pierwszej
pomocy i zachowań bezpiecznych dla dzieci w wieku 7–10 lat. W świetlicy
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wiejskiej organizują cykliczne spotkania dla najmłodszych – wspólne muzykowanie, śpiewanie, czytanie, gry stolikowe i zabawy plenerowe. Wolontariat skierowany jest na razie na zajęcia z najmłodszymi, w planach
jednak są pomysły na spotkania i działania adresowane do osób dorosłych
i starszych. Poprzez własne zaangażowanie doprowadzili do wyposażenia
świetlicy wiejskiej w zestaw mebli, które mogą być także wykorzystywane
w czasie organizowanych imprez plenerowych.

„Cud w Jasienicy”

Dorota Jaworska-Wiśnik, społeczny opiekun grupy, tak mówi o działaniach
dziewcząt i chłopców:
– To cud i ewenement, przynajmniej na naszym terenie, to młodzież
ruszyła dorosłych, to te dzieciaki swoimi działaniami animowały swoich
rodziców i pokazały nam wszystkim, czym jest społeczeństwo obywatelskie.
Pokazały, co to znaczy brać sprawy w swoje ręce. Dzieci i młodzież nie tracą
czasu na rozmowy o niczym, bezsensowne spory i wzajemne żale – oni po
prostu ustalają cel i go realizują. Niesamowity jest ich zapał i chęć działania,
pomimo problemów organizacyjnych oraz pojawiających się coraz częściej
prób dyskredytowania ich działań.
Rzeczywiście, młodzież bardzo szybko zdała sobie sprawę z tego, że
nie tylko w jedności siła, ale i w organizacji. 5 kwietnia 2013 roku powołana
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została Młodzieżowa Grupa Inicjatywna „Młodzi Aktywni” w Jasienicy. Celem jest założenie stowarzyszenia, które skupi też rodziców i wzmocni siłę
działań podejmowanych przez młodzież. Sami zarobili pieniądze na koszulki
organizacyjne z nadrukiem nazwy ich grupy. Pracowali na to u ogrodnika przy sadzonkach, nosili skrzynki, doniczki, przesadzali rośliny. Pierwszą
dużą akcją plenerową Młodzieżowej Grupy Inicjatywnej była organizacja
festynu Dzień Rodziny w Jasienicy w czerwcu 2013 roku. Było to połączenie
obchodów Dnia Dziecka z Dniem Matki i Dniem Ojca. Swoje działania na
rzecz zorganizowania festynu członkowie Młodzieżowej Grupy Inicjatywnej
poprzedzili sondażem przeprowadzonym pośród mieszkańców Jasienicy,
w którym otrzymali poparcie znaczącej części społeczności. Młodzież wraz
z opiekunami: Dorotą Jaworską-Wiśnik, Renatą Pawelską oraz Edytą
Kuliszko rozpoczęła dynamiczną akcję zbierania fantów na loterię, pozyskania
materiałów biurowych, zapewnienia atrakcji i rozrywek na festyn (przejazdy
bryczką, dmuchane zamki itd.). Grupa postarała się także o środki finansowe
z funduszu sołeckiego oraz od sponsorów. Wystosowano pismo do kopalni węgla brunatnego, planującej rozpoczęcie działalności na terenie gminy
Brody, w której granicach leży Jasienica. Kopalnia wsparła inicjatywę, finansując część festynowych atrakcji. Festyn rodzinny był wielkim sprawdzianem dla przyszłego stowarzyszenia. Ale „uda się, musi się udać” – zgodnie
twierdzą „Młodzi Aktywni”. Sama loteria fantowa z losami za złotówkę oraz
przynajmniej jedną plastikową nakrętkę miała szczytny cel – zebrane nakrętki przekazano rodzinie młodego niepełnosprawnego chłopca z gminy Brody.

Pod górkę

W każdej społeczności, zwłaszcza małej, jest jakiś zastany porządek. „Młodzi
Aktywni” postanowili zadbać o siebie i swoje otoczenie. Dopóki spotykali
się w siłowni, nie byli widoczni i nikomu nie przeszkadzali, ale zaczęli
chcieć więcej. Zorganizowali się i rozpoczęli rewoltę w małej wiosce. Rewoltę mentalną. Pokazali dorosłym, że nie chcą być bierni, że chcą zmieniać
świat, w którym żyją, że chcą się spotykać, dyskutować i działać. Działać
dla siebie i innych. Niestety nie wszystkim się to podoba.
– Niektórzy mówią: po co to robicie, komu to potrzebne. Albo komuś nie podobają się meble w świetlicy, które dostaliśmy – mówią młodzi
ludzie.
Niektórych boli to, że najmłodsi mieszkańcy miejscowości pokazują
dorosłym, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Nikogo nie pouczają, nic
nie nakazują, nie są roszczeniowi, nie żądają pieniędzy, nie wyznają zasady
„bo nam się należy”. Chcą tylko jednego: „pozwólcie nam działać!”.
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– Ostatnio udało nam się zdobyć komputer do świetlicy wiejskiej
od jednej z zielonogórskich instytucji – oznajmia z radością trójka nastolatków. Nie chcą budować „szklanych domów”, chcą z pełną świadomością
kształtować swoje otoczenie, chcą pokazywać, że nawet w małej wiosce
wśród lasów wszystko zależy od nas samych, jeśli tylko mamy marzenia
i chęć ich realizacji. Być może w skali kraju to tylko mały kroczek niewielkiej grupy „szalonych małolatów”. Jednak w skali wioski Jasienica to
prawdziwa rewolta.
Kontakt:

Dorota Jaworska-Wiśnik
Jasienica 27

68-343 Brody

tel.: 783 027 066

e-mail: dorka30@poczta.onet.pl

Okiem animatora regionalnego cal
Jasienica to niewielka wioska w województwie lubuskim. Terytorialnie
znajduje się w granicach powiatu żarskiego i gminy Brody. Według
Wikipedii liczba mieszkańców to 163. W rzeczywistości jest dużo
mniejsza, ze względu na migracje zarobkowe. Wieś o charakterze
zabytkowym, częściowo zachowana zabudowa z xv wieku, jednak
większość obiektów historycznych już nie istnieje lub uległa dewastacji.
Największym skarbem miejscowości okazuje się grupa młodzieży, która
poprzez swoje działania mimochodem staje się animatorem aktywności
społeczności lokalnej. Opiekunki „Młodych Aktywnych” to również
mieszkanki Jasienicy, które postanowiły pomóc grupie nastolatków
w zakresie organizacyjnym oraz umożliwić kontakty z instytucjami
publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w regionie.
Młodzież zupełnie spontanicznie postanowiła działać na zasadach
obywatelskiej organizacji o niezwykle demokratycznej strukturze.
Spotykają się, dyskutują i głosują, które z pomysłów będą realizować.
Jako główny cel Młodzieżowa Grupa Inicjatywna „Młodzi Aktywni”
postawiła sobie aktywizowanie społeczności Jasienicy oraz jej integrację
poprzez różnorodne wspólne inicjatywy. Kiedy staną się stowarzyszeniem,
chcą rozszerzyć zakres działań na teren całej gminy Brody i powiat żarski.
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Obecnie grupa nawiązuje kontakty z organizacjami pozarządowymi
z terenu województwa lubuskiego. Członkowie inicjatywy są bardzo
otwarci na możliwości własnego rozwoju poprzez szkolenia, wolontariat,
rozważają założenie spółdzielni młodzieżowej. Grupa jest w trakcie
szkoleń prowadzonych lub organizowanych przez animatora lokalnego
cal z zakresu komunikacji, sytuacji kryzysowych, współdziałania,
budowania i funkcjonowania zespołu. Prowadzone są także konsultacje
mające na celu utworzenie stowarzyszenia. Przeprowadzono bardzo
dokładną analizę swot, która pozwoliła zobrazować sytuację grupy
w środowisku. Młodzież i opiekunowie opracowują statut oraz
poznają zasady działania organizacji pozarządowej. Wszystkie zajęcia
prowadzone przez ekspertów zewnętrznych są nieodpłatne. Przed
nimi jeszcze długa i wyboista droga, przede wszystkim będą musieli
nauczyć się współdziałania z instytucjami samorządu terytorialnego
oraz przyjmowania niepowodzeń jako doświadczenia i nauki, a nie jako
porażki. Będą też musieli nauczyć się tego, że nie zawsze – pomimo
pożytecznych działań – będą odbierani jako grupa czy organizacja
wszędzie mile widziana. Będą zmuszeni zrozumieć, że mogą stanowić
„zagrożenie” dla kogoś, kto do tej pory uchodził w ich społeczności
za osobę posiadającą monopol na wiedzę o tym, czego potrzeba
mieszkańcom ich wsi lub gminy. Niestety takie sygnały już otrzymują.
Przed nimi normalna szkoła życia trzeciego sektora. Najcenniejsze jest
to, że „Młodzi Aktywni” chcą przejść tę szkołę, oraz że wynika to z ich
osobistych potrzeb i wewnętrznego przekonania o słuszności podjętych
działań. I jeszcze jedno – inicjatywa tych młodych ludzi jest bardzo
prawdziwa i szczera. Tu nie ma kalkulacji. Jest pomysł, realizacja
i satysfakcja.
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Rafał Wesołowski

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapaleni do działania
2003 roku Stefan Gawęda, były naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichowie, otrzymał pismo z Urzędu Gminy w Brzeźnicy. Urząd
informował o planowanej likwidacji jednostki. Faktycznie, powód był –
od kilku, może nawet kilkunastu już lat w osp nic się nie działo. Remiza
w opłakanym stanie, sprzęt gaśniczy w rozsypce, nawet motopompa nie
była już sprawna.

W

My chcemy osp!

Trudno było panu Stefanowi pogodzić się z tą decyzją. Wraz z nadejściem
pisma wróciło wiele wspomnień o dawnej świetności jednostki, jej budowaniu zaraz po wojnie, zaangażowaniu mieszkańców, o ocalonych z pożarów
domostwach i gospodarstwach. Tabliczka z napisem naczelnik osp wisiała
na jego domu dobre 20 lat.
W reakcji na pismo kilku mieszkańców Wichowa – Andrzej, Sylwek
i Waldek – skrzyknęło grupę kilkunastu osób. Wspólnie przekazali do Urzędu Gminy informację: chcą reaktywować działalność osp Wichów.
Sytuacja nie była prosta. Dowiedzieli się, że po zmianie przepisów
wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami, co oznacza, że
jeśli chcą utrzymać jednostkę, muszą takie stowarzyszenie zarejestrować.
Procedura rejestracji szła wyjątkowo sprawnie. Nowy zarząd podjął rozmowy z Urzędem Gminy o dofinansowaniu remontu remizy. Sami zaczęli
prace przygotowawcze. Zorganizowali też zabawę wiejską, podczas której
zbierali datki na zakup pierwszego używanego auta marki Żuk. Auto wymagało wielu napraw i remontów – zajęli cię tym ci, którzy o samochodach
mieli jakieś pojęcie.
– Ten żuk to był straszny grat i właściwie to nigdy do końca nie
został wyremontowany, ale był nasz i cieszyliśmy się, że mamy prawdziwy
wóz strażacki – mówili strażacy. Ale powoli zaczęło brakować czasu, zaangażowania i zapału do dopilnowania rozpoczętych spraw. Było w jednostce
kilku chłopców, którzy bardzo chcieli działać, ale zabrakło kogoś, kto by
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ich poprowadził. Przez kolejne dwa lata niewiele się działo. Zimą 2008 roku
w centrum wsi zapalił się dom. W remizie było trochę sprzętu, udało się uratować mieszkańców, ale dom trzeba było odbudować. Temat osp powrócił.

Młodzieńczy zapał kontra procedury

Tym razem inicjatywę przejęli młodzi. Byli pełnoletni, mieli pracę, parę rzeczy potrafili już zrobić sami, wiedzieli, czego chcą. Zaczęli działać. Marcin,
Dawid, Krzysiek, Grzesiek, Wojtek, Radek, Bogdan i kilku jeszcze chłopaków
własnoręcznie zaczęło rozbiórkę dachu. W prace remontowe zaangażowało
się też kilka osób ze wsi. Gmina sfinansowała nowe pokrycie dachu. Strażacy we własnym zakresie zaadaptowali część remizy na pomieszczenie
socjalne. Sami stawiali ścianki, tynkowali, wylewali podłogę, montowali
sufit. Problemem były tylko procedury. Kto inny w krs reprezentował osp,
a kto inny w rzeczywistości załatwiał wszystkie sprawy. Zmienił się zarząd
stowarzyszenia, ale problemem było skuteczne przeprowadzenie zmian
w krs. Wniosek wciąż zawierał jakieś braki formalne, był na niewłaściwych
formularzach, a do Urzędu Skarbowego nie spływały zeznania podatkowe
organizacji. Urząd wezwał do wyjaśnień.
– Mieliśmy stracha, co się z nami stanie, zakręciliśmy się z remontem, chcieliśmy gasić pożary, nie myśleliśmy w ogóle o jakiś papierach,
urzędach i innych sprawach formalnych. Myśleliśmy, że najważniejsze jest
nasze działanie, a cała reszta chyba załatwi się sama – wspominają.
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Wóz bojowy i dziewczyny

Sytuacja się zapętlała. Zbliżał się rok wyborczy w stowarzyszeniu. Na walnym zebraniu do zarządu i komisji zdecydowało się wejść kilka osób nieco
starszych. Miały pomóc w formalnym poprowadzeniu stowarzyszenia. Udało
się skutecznie zmienić zapisy krs, Urząd Skarbowy przyjął wyjaśnienia,
a chłopaki realizowali swoje plany. Zdobyli nowszego żuka, żeby zaraz zamienić go na pierwsze auto bojowe star 200, pozyskane z mienia powojskowego. Auto natychmiast zaczęli remontować. Wszystko załatwiali sami.
Latem 2011 roku zapadła decyzja o organizacji festynu wiejskiego. Była to
wspólna inicjatywa osp i Rady Sołeckiej. Udało się uruchomić różne kontakty, pozyskać fanty na loterię, sponsora pucharów turnieju piątek piłkarskich
(z całej gminy). Członkinie osp, ale także żony i dziewczyny strażaków zorganizowały kuchnię wojskową z grochówką, grilla z szaszłykami i kiełbasą,
na bieżąco piekły się gofry i frytki, kręciła się wata cukrowa…
– Pomogłyśmy chłopakom zrozumieć, że osp to nie tylko gaszenie
pożarów, że jest to organizacja, która powinna rozpalać ogień działania
wśród ludzi, przede wszystkim poprzez własny przykład, że można i trzeba
robić różne ciekawe rzeczy dla siebie i innych – mówi Katarzyna, sekretarz
osp. Sołtys wsi zaprosił swoich znajomych: wioskę rycerską, pasjonatów
gwiezdnych wojen w kostiumach oraz gwiazdę festynu – motocyklistę
z pokazem akrobacji. Wystąpiły też dwa zespoły śpiewacze z Wichowa.
Przyjechały cztery zaprzyjaźnione jednostki osp wozami bojowymi. Był
pokaz gaszenia pożaru, a dzieci do woli mogły jeździć w samochodach
strażackich. Wichów takiej imprezy nie pamiętał. Przyszli ci, którzy rzadko wychodzili z domu; przyjechali też goście z ościennych miejscowości.
A wieczorem zabawa taneczna w plenerze, oprawa muzyczna w wykonaniu strażaka osp Wichów i chłopca z zaprzyjaźnionej jednostki. O zmroku
pojawił się proboszcz miejscowej parafii z niespodzianką – dwadzieścia
podświetlanych świecami balonów uniosło się nad boiskiem sportowym. Boisko i szatnię na cele festynu udostępnił Klub Sportowy Piast
Wichów. Chyba udało się obudzić większość potencjałów drzemiących
w tej społeczności.

Do remizy po… inspirację

Podczas festynu zebrano fundusze na dokończenie pomieszczenia socjalnego
i montaż kominka w remizie. Teraz nawet zimą młodzież ma gdzie posiedzieć. Latem 2012 roku remiza na czas Euro stała się „strefą kibica”. Wspólne oglądanie meczu w środku wsi robiło wrażenie. Oczywiście pozytywne.
184

Wichów

województwo lubuskie

30

– Nasza strefa była wielkim wydarzeniem, przyjeżdżali do nas nawet
kibice z Zielonej Góry, która oddalona jest o około 40 kilometrów – z dumą
przyznają strażacy.
Lato 2012, kolejny festyn. Jeszcze precyzyjniej zaplanowany, wszyscy bogatsi o doświadczenie. Do turnieju piątek piłkarskich zgłosiły się drużyny z sąsiednich gmin – działa poczta pantoflowa. W czasie festynu na
parking trafił wrak auta. Po chwili zaczął płonąć. Trzy jednostki osp dały
pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej. Główną atrakcją był nocny pokaz „tańca
z ogniem”. Taniec z płonącymi kulami w ciemności robił imponujące wrażenie. Na zabawie tanecznej bawiło się 300 osób. Ten festyn nie był już
wiejski. Był gminny.
Przez wszystkie te lata strażacy są w jeszcze jednym, bardzo ważnym dla tej społeczności miejscu. Pielęgnują starą tradycję udziału i służby
liturgicznej (w mundurach) we wszystkich największych uroczystościach
kościelnych. Nikt w Wichowie nie wyobraża sobie świąt wielkanocnych czy
obchodów Bożego Ciała bez ich udziału.
Co dalej? Są pomysły – będą działania.
Kontakt:

Katarzyna Twardowska
sekretarz osp Wichów
tel.: 603 552 330

e-mail: k.twardowska@wup.zgora.pl

Okiem animatora regionalnego cal
Wichów to malownicza wioska leżąca w granicach gminy Brzeźnica
i powiatu żagańskiego w województwie lubuskim, licząca około 520
mieszkańców. Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej działają tu zespoły
ludowe „Wichowianki” i młodzieżowe „Źródełko”, kultywujące tradycje
Górali Czadeckich, oraz Kapela „Syrba”, która swą nazwą nawiązuje do
tradycji Serbo-Łużyczan. Wichów jest pod względem aktywności lokalnej
miejscem wyjątkowym. Historia strażaków pokazuje stan świadomości
mieszkańców tej wsi. Liczy się dla nich i tradycja i przyszłość. Nie czekają
na mannę z nieba, po prostu działają. Doskonale wiedzą, że bardzo
dużo zależy od nich samych, ich pomysłów, zaangażowania
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i aktywności. Część mieszkańców pracuje w Zielonej Górze i pomimo
licznych obowiązków zawodowych znajduje czas i ochotę na działanie
lokalne. Nie traktują Wichowa jako sypialni na wsi, lecz jako swoje
środowisko, swój dom, którym się szczycą i który stale ulepszają.
W sposób naturalny stworzyła się we wsi sieć współpracy, swoisty rodzaj
partnerstwa lokalnego, do którego nikt nie namawiał, nikt nie robił
„wskaźników projektowych”. Mieszkańcy wzajemnie odwożą dzieci do
szkoły, organizują wspólnie festyny i zabawy, na które zjeżdża wiele osób
z regionu. Pani, która jest urzędniczką, zajęła się „papierologią” osp, jej
mąż jest aktywnym strażakiem. Straż pożarna, która po reaktywowaniu
początkowo zamierzała działać tylko na niwie typowo pożarniczej, szybko
przekształciła się w ośrodek edukacyjno-kulturalny. Oczywiście nie
zapomniała o zadaniach statutowych, ale prowadzi też szkolenia dla
dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa, pierwszej pomocy
i bezpieczeństwa. Członkami osp są też dzieci i młodzież, co ma bardzo
pozytywny wpływ na budowanie systemu wartości i postaw
u młodych ludzi. Strażacy z Wichowa swoją determinacją udowodnili,
że spełniają bardzo ważne zadanie, jakim jest zapewnienie lokalnej
wspólnocie realizacji jednej z najważniejszych potrzeb ludzkich, potrzeby
bezpieczeństwa. osp to również instytucja integrująca społeczność.
Organizowane tu imprezy stoją na bardzo wysokim poziomie moralnym
i skupiają wszystkie pokolenia wichowian. Działania te przyczyniły się do
zbudowania bardzo silnego poczucia przynależności terytorialno-społecznej mieszkańców Wichowa. Jest to tym cenniejsze, że pochodzenie
etniczne rodziców i dziadków osób obecnie zamieszkujących miejscowość
jest bardzo zróżnicowane, podobnie zresztą jest w wielu innych
miejscowościach na zachodnich krańcach naszego kraju. Uwarunkowania
historyczne spowodowały, że dopiero obecne pokolenie od paru lat
tworzy nową tożsamość województwa lubuskiego – tożsamość Lubuszan.
Remiza osp, mimochodem, stała się właśnie miejscem budowani
nowego społeczeństwa opartego na zasadach obywatelskości.
Oczywiście nikt w Wichowie tego tak nie nazywa, ale fakt pozostaje
faktem. Zadaniem animacyjnym na przyszłość pozostaje uświadomienie
tej kwestii, co jeszcze bardziej wzmocni mieszkańców w działaniu
i pozwoli im działać jeszcze skuteczniej.
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Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”

Dopóki będziemy mieli z tego frajdę…
„Z

iemio bukówiecka, chłopska nie szlachecka, krojona miedzami, dzielona wiekami, pachnąca chlebem, roszona łzami…” – pisze bukówiecka
poetka Marianna Maćkowiak. Wtórują jej słowa dr. Stanisława Malepszaka:
„…A Bukówiec poznałbym zawsze, nawet gdyby mnie w nocy z pociągu wystawiono, po zapachu… Zapachu ziemi…”.

Tradycję miłować

Trudno powiedzieć, od czego wszystko się zaczęło… Umiłowanie małej
ojczyzny, tradycji i kultury w Bukówcu Górnym przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Bukówiec chyba najbardziej znany jest z obrzędów,
które są tu kultywowane, oraz imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Do najważniejszych tradycji i obrzędów pielęgnowanych w Bukówcu
należy zaliczyć: Nowe Lotko, lotanie z klekotami, gwiozdory i gwiozdki.
Wszystkie te zwyczaje są szczegółowo opisane na stronie internetowej wsi:
www.bukowiec-gorny.pl. Na terenie wsi działa 10 zespołów artystycznych
od kapeli dudziarskiej przez zespoły folklorystyczne po kabaret. Na terenie
wsi od 1973 roku działa izba regionalna. Jest to wieś słynąca z hodowli
szlachetnych koni, dlatego też co roku, 3 maja, odbywają się tu zawody
w powożeniu zaprzęgami jedno- i parokonnymi. Oprócz tego przeglądy artystyczne, rekonstrukcje bitew, kabaretowe ostatki, konkurs Mówimy Gwarą,
Bieg Sokoła, Dożynki Wiejskie oraz Konne Jarmarki. Wieś jest w trakcie
opracowywania popularnonaukowego słownika gwary bukówieckiej, która
jest stale pielęgnowana – rokrocznie odbywają się tu przeglądy gwary. Na
terenie wsi działa również 10 organizacji społecznych. Największy wpływ
na to, co dzieje się we wsi, ma Stowarzyszenie Bukówczan manu, skupiające przedstawicieli wszystkich organizacji z terenu wsi. To, że w ramach
jednej organizacji spotykają się reprezentanci różnych środowisk, bardzo
ułatwia współpracę i pozyskiwanie rąk do pracy.
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Bukówiec Górny był skonsolidowaną wsią sołecką, nie miał dziedzica, więc
tradycje samorządności były wpajane mieszkańcom od lat. W Bukówcu
w czasie zaborów nie było osadnictwa niemieckiego. Po II wojnie światowej
wszyscy wysiedleni wrócili na swoje gospodarstwa. Można powiedzieć, że
istnieje tu zasiedziałość rodów z dziada pradziada, gdzie jedną z wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie było umiłowanie pracy dla
wsi, umiłowanie swej małej ojczyzny. Żyjemy tu i pracujemy dla siebie.
Nie musieliśmy odtwarzać tradycji, rekonstruować strojów, przyśpiewek,
w Bukówcu to wszystko było przekazywane z pokolenia na pokolenie. –
mówi Zofia Dragan. Od zawsze młodzi szli śladem starszych. Podczas powstania wielkopolskiego dorośli organizowali się, biorąc czynny udział
w walkach, a dzieci w tym czasie również stworzyły swój oddział.
Bukówiec miał szczęście do księży. To głównie dzięki jednemu
z nich pod koniec xix wieku w Bukówcu nie było analfabetów. Wprowadzono zwyczaj, aktualny do dzisiaj, że przynajmniej jedno z dzieci w każdej
rodzinie musiało mieć wyższe wykształcenie.
Ci, którzy dziś inicjują działania we wsi, wyrośli z tych korzeni.
Można nazwać fenomenem Bukówca fakt, iż wszyscy ze sobą współpracują i dobrze się przy tym bawią. Praca na rzecz społeczności sprawia
im frajdę i dopóki tak będzie, dopóty w Bukówcu będzie się wiele działo.
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Jak Bukówiec pokonał Kozaków

Od dawna w Bukówcu hodowano konie. To ważna tradycja dla mieszkańców wsi. Pozdrowienie „manu”, od którego stowarzyszenie zaczerpnęło
swoją nazwę, funkcjonowało w środowisku hodowców koni.
Dlatego też z wydarzeń organizowanych we wsi największy rozmach
ma to związane z końmi, czyli Mity i Tradycje Jazdy Polskiej. W maju 2013
roku w ramach tej imprezy zorganizowano widowisko Bunty kozackie na
Ukrainie AD 1630, czyli epizod z powstania Kozaków pod wodzą hetmana
Tarasa Fedorowicza.
Bukówczanie odtworzyli chutor kozacki, obok – dwór polskiego
szlachcica. We wsi rozstawiono stoły. Zaaranżowano scenę wesela, ze śpiewami, jedzeniem, piciem. Dialogi zostały nagrane wcześniej przez bukówieckich aktorów z Zespołu Regionalnego i kabaretu Dziura. Emitowano je
przez głośniki, tak żeby wszyscy widzowie mogli je usłyszeć.
Inscenizowano sceny poselstwa polskiego, bitwy i wreszcie najbardziej spektakularne popisy piechoty i jezdnych. Do tego wiele huku, dymu,
wybuchów, popisów fechtunku, brawurowej jazdy konnej… Każdy typ wojska pokazał typowy dla tamtych czasów sposób walki. Bardzo widowiskowo
wyglądała też obrona taboru, z wielkimi wozami obronnymi i mniejszymi
wiozącymi armaty.
Widowisko było oczywiście przede wszystkim rozrywką. Ale pokazało też, jak ważne dla bukówczan jest pielęgnowanie tradycji i jakie efekty
może przynieść współpraca, kiedy mieszkańców łączą wspólne wartości.
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Kontakt:

Stowarzyszenie Bukówczan manu
Bukówiec Górny

tel.: 605 646 262

e-mail: zofia_dragan@o2.pl
www.bukowiec-gorny.pl

Okiem animatorki regionalnej cal
Społeczność lokalna Bukówca Górnego działa na trzech silnych filarach:
tożsamość miejsca, współpraca i wspólne działanie.
Wspólne działanie. Społeczność prowadzi działania głównie
wykorzystujące tradycje miejsca, regionu. Podejmowane działania
skierowane są dla nich samych, ale też dla szerszej społeczności
z okolic, jak również dla turystów. Podstawowym celem działania jest
kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów. Bardzo istotnym powodem
podejmowanych działań jest chęć spotykania się z innymi ludźmi
i radość z tego płynąca. Mieszkańcy miejscowości aktywność społeczną
mają – jak sami mówią – we krwi. To, że biorą sprawy w swoje ręce, że
wspólnie działają, jest równie oczywiste jak fakt, że słońce rano wschodzi,
by wieczorem zajść. Pomysły na działania związane są z historią
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miejscowości, z różnorodnymi pasjami mieszkańców. Mieszkańcy
Bukówca są bardzo otwarci na wszelkie działania, dostrzegając w ich
organizacji możliwość pochwalenia się bogatymi tradycjami, pokazania
miejscowości jako wyjątkowej i nietuzinkowej. Na 10 lat przed 800-leciem
Bukówca Górnego zaczęto przygotowywać się do tego jubileuszu.
Mieszkańcy potrafią planować długofalowo. Ich działania są przemyślane,
stanowią spójną całość.
Współpraca. 10 organizacji społecznych, 10 zespołów artystycznych,
szkoła, sołtys i rada sołecka, wszyscy skupieni są dodatkowo w jednym
stowarzyszeniu. Jest to formalne partnerstwo, jednak powstało z potrzeby
wspólnego działania, chęci spotykania się liderów, ze świadomości tego,
czym jest współpraca i jakie niesie korzyści. Członkowie są w stałym
kontakcie: spotykają się, dzwonią do siebie. Kwestia sformalizowania
działań i założenia stowarzyszenia była kolejnym etapem rozwoju
społeczności. Dało to możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,
dzięki czemu inicjatywy, wydarzenia podejmowane we wsi mogą mieć
większy rozmach.
Te dwa filary są następstwem najsilniejszego i najbardziej solidnego
filaru tej społeczności – tożsamości miejsca. Ludzie są dumni z miejsca,
w którym mieszkają. Wiele osób, które wychowały się w Bukówcu,
wraca tu jak do domu, traktują bukówieckie ziemie jak swoją małą
ojczyznę. Dwa razy odbył się Zjazd Bukówczan, na który przyjechał
nawet mieszkaniec Boliwii, były bukówczanin. Życie mieszkańców
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Anna Wieczorek

Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”

Bo piłka jest okrągła, a bramki są dwie
P

Bukówca Górnego, oprócz tego zawodowego, związane jest ściśle
z kultywowaniem tradycji, wspólnym obchodzeniem świąt. Wydano cztery
publikacje o tematyce związanej z Bukówcem Górnym, jego tradycjami,
obrzędami, wspomnieniami. Informacje na ten temat pozyskiwano
z prowadzonych kronik, ksiąg kościelnych, urzędu stanu cywilnego,
od samych mieszkańców. Od lat sześćdziesiątych zaczęto zbierać
eksponaty stanowiące wyposażenie izby regionalnej. Mieszkańcy są
świadomi wyjątkowości miejsca, w którym mieszkają. Ta wyjątkowość
to dla nich powód do dumy i motywacja do działania.

ołączyła ich pasja – piłka nożna. Dzięki niej znaleźli wspólny cel. To
opowieść o tym, jak pole zmieniło się w „serce” miejscowości.

Spławie to niewielka, typowo rolnicza miejscowość: 20 gospodarstw indywidualnych i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, zatrudniająca około 25
osób. Jest też kilka lokalnych przedsiębiorstw prywatnych. Spławie jest
jednak nietypowe, jeśli chodzi o aktywność organizacji. Działa ich tu kilka
i są nadzwyczaj sprawne. Najbardziej charakterystyczny jest klub sportowy mas-rol, który użytkuje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz
z zapleczem. Od kilku lat dość prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej. Jest także Koło Gospodyń Wiejskich oraz Kółko Rolnicze. Dwa
razy w tygodniu funkcjonuje świetlica środowiskowa dla dzieci.

Aktywnie i nowocześnie

Największą dumą mieszkańców jest znajdujący się w zachodniej części miejscowości kompleks rekreacyjno-sportowy. Jest tu boisko do piłki nożnej
wraz z boiskiem treningowym, boisko do siatkówki, utwardzone boisko do
koszykówki, zaplecze (szatnie, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty), plac
zabaw i miejsce na imprezy plenerowe z ławkami i stołami.
We wsi jest mała świetlica z salką konferencyjną, zwaną salką strażacką (z ekspozycją trofeów zdobytych przez osp Spławie oraz gablotą ze
sztandarem), i salką komputerową (dwa komputery z dostępem do internetu, drukarka). Jest też należąca do spółdzielni rolniczej duża świetlica,
z której w razie potrzeby mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy.
Kanały komunikacji też są nietypowe jak na małą wieś. Do niedawna były to głównie ogłoszenia zamieszczane w dwóch gablotach w różnych
miejscach wsi, telefony, rozmowy. Od 2007 roku działa strona internetowa
wsi, na której można znaleźć bieżące ogłoszenia, informacje dotyczące wsi
i organizacji w niej działających.
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Do Spławia po rekreację, kulturę i sport

W Spławiu nie ma przedszkola, szkoły, kościoła. Ale dzięki działalności
powstałego w 1994 klubu sportowego mas-rol mała wieś stała się czymś
w rodzaju lokalnego centrum kulturalnego dla okolicznych miejscowości.
Klub nie ogranicza się w swej działalności do prowadzenia zajęć z młodzieżą
i wystawienia drużyn do rozgrywek, ale włącza się do organizacji imprez
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
– Nie można dopuścić do tego, aby nasza wieś stała się tylko miejscem pracy dla jednych, a sypialnią dla innych – mówią członkowie klubu. –
Siłą wsi do tej pory było to, że jej mieszkańcy traktowali ją jak własne duże
podwórko. Chcemy, aby działania wspólnie podejmowane takie podejście
wzmacniały. W takim otoczeniu żyje się lepiej, nawet jeśli trzeba ciężko
pracować. Wszystkim nam zależy, żeby tutaj żyło się lepiej!
I tak, co roku organizowane są w Spławiu dożynki, przygotowuje
się wieniec dożynkowy, puszcza się wianki w noc świętojańską. Tradycyjny stał się już organizowany od roku 1997 festyn z okazji powitania lata.
W przedsięwzięcie włączają się klub sportowy i rada sołecka we współpracy
z kgw i osp.

Zaczęło się od klubu

W 1994 roku z inicjatywy grupy mieszkańców postanowiono założyć
klub sportowy w Spławiu. I tak powstał Ludowy Klub Sportowy mas-rol.
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Założyciele i członkowie pierwszego składu drużyny mas-rol-u do dziś
związani są z klubem. Drużyna z małej miejscowości bez sponsorów i tradycji szkoleniowych odnosiła sukcesy – awansowała do klasy okręgowej ozpn
Leszno i występowała w niej przez siedem sezonów. Wiele osób obserwowało to zjawisko z niedowierzaniem. A mieszkańcy Spławia rośli w dumę.
Zaczęli budować swoją tożsamość z miejscem.
W Spławiu w momencie powstania klubu nie było jeszcze boiska. Po
dwóch latach rozpoczęto prace związane z jego budową. Dzięki staraniom
ówczesnego prezesa klubu, a jednocześnie radnego Rady Miejskiej Śmigla,
udało się uzyskać zgodę na budowę boiska na gruntach gminnych przylegających do budynku byłej szkoły w Spławiu. Mieszkańcy chętnie zaangażowali się w pomoc w zagospodarowaniu terenu, użyczając sprzęt, materiały,
no i przede wszystkim – własny czas. Na początku było tylko boisko do piłki
nożnej z małymi trybunami i ławkami. Stopniowo powstało boisko treningowe z lampami, boisko do siatkówki i koszykówki. Dziś cały ten teren
z zapleczem (szatnie, toalety) służy nie tylko mieszkańcom Spławia, stał się
w pewnym sensie wizytówką wsi.
Siedzibą klubu stał się budynek po zlewni mleka, wydzierżawiony
od spółdzielni. Budynek po przejęciu przez gminę stał się świetlicą wiejską
oraz siedzibą organizacji działających na terenie wsi: Ochotniczej Straży
Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego. Po wejściu Polski
do Unii Europejskiej i pojawieniu się nowych możliwości pozyskiwania funduszy mieszkańcy bardzo szybko po nie sięgnęli. Pierwsze środki pozyskano
od Urzędu Marszałkowskiego, który częściowo sfinansował budowę boiska
do piłki koszykowej. Dziś boisko ma jeszcze dodatkowe funkcje – podczas
letnich imprez sportowo-rekreacyjnych służy za scenę, parkiet itp.

Efekt kuli śnieżnej

Zachęceni efektami działań na rzecz powstania boiska mieszkańcy podjęli
kolejną inicjatywę. Tym razem nie na rzecz sportu, ale edukacji i nowych
technologii. I tak powstała komputerowa biblioteka w świetlicy – na ten
projekt także udało się pozyskać dofinansowanie. Potem potoczyło się jak
śnieżna kula. Zorganizowano półkolonie dla dzieci, zrealizowano projekt
ekologiczny „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, w ramach którego posadzono
dziesiątki drzew.
O teren rekreacyjno-sportowy trzeba dbać. Mieszkańcy sami tego
pilnują. Ludzie, którzy pracowali przy tworzeniu terenów sportowych, dziś
przychodzą tam z własnymi dziećmi czy wnukami. Pamiętają o pracy, jaką
sami wnieśli w ich tworzenie, i pilnują, aby nie zmarnować lat pracy.
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Pomimo tego, że Spławie jest miejscowością oddaloną od głównych dróg, cichą i spokojną, to właśnie tu odbywają się imprezy nie tylko
wiejskie, ale i gminne – zawody sportowo-pożarnicze, turniej wsi z całego
powiatu.
Istnieje nieformalna sieć współpracy pomiędzy mieszkańcami i organizacjami w postaci regularnych piątkowych spotkań w świetlicy. Podczas
tych nieformalnych spotkań omawianych jest najwięcej spraw, rodzi się
najwięcej pomysłów. Wieś jest niewielka, więc osoby działające w organizacjach często reprezentują więcej niż jedną organizację. Drzwi świetlicy
w piątkowe wieczory otwiera sołtys, który stara się, aby wszyscy mieszkańcy się integrowali oraz mieli przestrzeń do wyrażania swych opinii.
Kontakt:

lks mas-rol

Spławie, 64-030 Śmigiel
tel.: 606 485 610

e-mail: slawekgrzelczyk@wp.pl
www.splawie.eu

Okiem animatorki regionalnej cal
Filarami tej społeczności są tożsamość miejsca i wspólne działanie. Trudno
określić, czy tym miejscem jest sama miejscowość, czy zbudowane 16 lat
temu boisko. Z perspektywy ogólnopolskiej Spławie leży gdzieś na końcu
świata, jednak mieszkańcy są dumni ze swojej miejscowości. Dzisiejsze
Spławie to efekt ich decyzji, że sami zadbają o miejsce, w którym żyją,
i konsekwentnej realizacji tego celu.
To powstanie klubu sportowego zintegrowało i zaktywizowało
mieszkańców tej niewielkiej miejscowości. Wieś wyróżnia się na tle
gminy i nie tylko. Wielkopolanie charakteryzują się zaradnością
i gospodarnością. Te jednak mogą utrudniać działania społeczne. Często
pojawia się pytanie: co ja z tego będę miał? To „coś”, co zachęci do
działania, musi być wymierne i namacalne. Grupa inicjatywna w Spławiu
znalazła to „coś”. Boisko (czy też klub) jest tym, co buduje tożsamość
miejsca, co integruje i aktywizuje kolejne pokolenia.
Silna tożsamość miejsca pociąga za sobą chęć do wspólnego działania
na rzecz małej ojczyzny. Duma płynąca z przywiązania do miejsca, ze
196

Spławie

województwo wielkopolskie

32

wspólnie osiągniętego celu jest jak kula śnieżna. Jedno działanie rodzi
kolejne, a ciekawe inicjatywy przeradzają się w wydarzenia cykliczne.
Boisko stało się miejscem aktywizacji mieszkańców, a sam klub ośrodkiem
integracji społecznej. Jest to miejsce, gdzie spotykają się wszyscy, którzy
mają na to ochotę. Cykliczność wieczornych piątkowych spotkań jest
podstawą współpracy mieszkańców i organizacji. To żywe miejsce,
nieformalne centrum integracji i komunikacji. To rozmowy i luźne
dyskusje owocują wspólnymi działaniami. Często w społecznościach
brakuje okazji do rozmów. Mieszkańcy Spławia stworzyli sobie taką
przestrzeń. Ten sposób – banalnie prosty, a zarazem bardzo skuteczny –
sprawdził się.
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