
>Działaj Lokalnie
CZ

W
AR

TA
 E

D
YC

JA
 P

R
O

G
R

AM
U



OPOWIEŚĆ O NIEZWYKŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH  ZREALIZOWANYCH W RAMACH CZWARTEJ EDYCJI PROGRAMU

2004-2006



2



O kapitale społecznym w Polsce i programach wsparcia dla lokalnych społeczności
opowiada Anna Giza-Poleszczuk, doktor socjologii UW

Nasz program – fakty i liczby

O „Działaj Lokalnie” opowiadają: Anna Wojakowska-Skiba, dyrektor programowy
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce

W pierwszym rozdziale przedstawiamy działania jednego z członków
ogólnopolskiej sieci Lokalnych Organizacji Grantowych

LOG rozszyfrowany

Aby oddać charakter 618 projektów zrezalizowanych
w ramach Programu „Działaj Lokalnie IV” opisujemy 52 przykładowe inicjatywy.

Wybrane przedsięwzięcia grantobiorców przentujemy w kolejnych 13 rozdziałach:

Rzecz na lata   
Wykorzystujemy lokalne zasoby

Zielona przedsiębiorczość
Razem nawet wtedy, kiedy przeciwko

Na szpilkach
Dla najmłodszych, dla średnich, dla najstarszych 

Wysoka czy niska – łączy nas kultura
Gadajmy, tańczmy, słuchajmy legend

Mosty między kulturami
Niemożliwe jest możliwe?

Magiczne miejsce 
Jeśli nie stowarzyszenie, to co?

Na każdą porę roku

Galeria projektów
Konkurs „Opowiedz...” i promocja programu

Słowo o organizatorach
30 Lokalnych Organizacji Grantowych
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>„Działaj Lokalnie”
to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W latach 2004-2006, w IV już edycji programu, 
dofinansowaliśmy wiele ciekawych i niezwykle cennych inicjatyw społecznych z całej Polski.
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>O kapitale społecznym w Polsce i programach wsparcia dla lokalnych 
społeczności opowiada Anna Giza-Poleszczuk, doktor socjologii UW

W jaki sposób można zapobiegać wygasaniu tak cennych 
inicjatyw?
Sieciowanie to bardzo dobry sposób podtrzymywania aktywno-
ści. Jako socjolog marzę o tym, żeby codzienną praktyką była 
współpraca i wzajemne wspieranie się organizacji pozarządowych. 
Na razie ciągle zbyt mało uwagi poświęca się inicjowaniu takich 
sieci kontaktów. Za łączeniem organizacji w sieci musi się jednak 
kryć pewien konkretny zamysł. Ludzie działający po sąsiedzku 
powinni skupić się na wspólnym celu, na przykład określonym 
problemie ich bezpośredniego otoczenia. O wiele trudniej jest 
współpracować przy dążeniu do abstrakcyjnych wizji. Konieczne 
są więc pomysły wynikające z realnej potrzeby. Jestem przekona, 
że w Polakach jest ogromny potencjał. Chcieliby czynić dobro, 
ale w kraju powstała atmosfera ogromnej nieufności. Wiele osób 
sądzi, że kiedy działają społecznie, są posądzani o frajerstwo,
a nikt przecież nie chce wyjść na naiwniaka. To trzeba czym 
prędzej zmienić. Być może sposobem na to jest budowanie du-
żych, prężnych sieci organizacji, których potencjał, wpływania na 
zmianę postaw i opinii, tkwił będzie we wspólnym wspieraniu się 
i harmonijnym działaniu. 

Sieciowanie to jeden ze sposobów na podtrzymywanie 
aktywności lokalnej. Jak w inny sposób zachęcić społeczność 
do działania i sprawić, aby, jak to Pani powiedziała, iskierka 
inicjatywy nie zgasła?
Trzeba znajdować lokalnych sojuszników, ważnych z punktu wi-
dzenia gospodarczego czy politycznego danego regionu. W tej 
chwili w Polsce zaczyna się coraz częściej mówić o społecznej od-
powiedzialności biznesu. Jest to materia trudna, często spotykana 
z podejrzliwością, a także myśleniem o filantropii i budowaniu 
wizerunku korporacji jako wzajemnie się wykluczających. Należy 
jednak czynić próby zagospodarowywania niewykorzystanego po-
tencjału lokalnych przedsiębiorców, zachęcać do szukania wsparcia 
z ich strony. Trwałość działań społecznych uwarunkowana jest 
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Jak ocenia Pani rozwój i postępy polskich społeczności 
lokalnych na polu budowania kapitału społecznego? 

Wszystko zależy od zakątka Polski. Profesor 
Janusz Czapiński jest autorem mapki, która 
pokazuje potencjał kapitału społecznego, 
zestawiony z jakością życia w poszczegól-
nych województwach. Okazuje się, że – tak 
jak w Wielkopolsce, nawet wysoki poziom 
rozwoju nie musi iść w parze z osiągnięcia-
mi na polu budowania kapitału społecznego. Natomiast na przy-
kład w województwie lubelskim, słabo rozwiniętym gospodarczo, 
obserwujemy wysoki potencjał kapitału społecznego. Pytanie, któ-
re się nasuwa dotyczy zależności między udziałem w programach 
wspierających aktywność obywatelską a zasobnością w kapitał 
społeczny wspólnot, które korzystają z tych programów. Czy pe-
wien poziom zastanej aktywności i rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego warunkuje przystępowanie do programów finansujących 
i uruchamiających nowe inicjatywy, czy też odwrotnie – udział
w nich przekłada się pozytywnie na wzrost kapitału?   
Jeżeli popatrzeć globalnie na teren całego kraju, ocena kapitału 
prowadzi nas do wniosku, że nie jest on jeszcze wystarczająco 
rozwinięty. Po pierwsze, choć być może będę dla niektórych 
krzywdząca, mam wrażenie, że iskierki działania, czyli różne 
inicjatywy społeczne, ciągle zbyt szybko gasną. Na czym to 
polega? Wszystko przebiega sprawnie dopóki dajemy granty, 
aktywizujemy i pomagamy, jesteśmy na stałe obecni w środowi-
sku. Niestety często, kiedy wsparcie się kończy, stowarzyszenia, 
fundacje i inne instytucje ograniczają działalność, bo nie znajdują 
sojuszników. Jeśli nawet uda im się przetrwać, ich projekty często 
nie są dostrzegane i doceniane przez lokalne autorytety. Takie 
inicjatywy pozostawione samym sobie nie mają wystarczającej 
siły przebicia. Mało kto naprawdę widzi ich wartość, choć mogą 
dawać korzystne efekty. Dzięki nim buduje się między innymi 
lokalną świadomość dobra wspólnego.
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również tym, czy struktury poziome, czyli organizacje pozarzą-
dowe, wiążą się ze strukturami pionowymi – lokalną władzą. 
Ogromne znaczenie dla powodzenia inicjatyw społecznych ma 
pozyskanie przychylności i zaangażowania przedstawicieli właśnie 
samorządów oraz szkół. Pozostaje jeszcze pytanie – czy gminy
i powiaty wkomponowały współpracę z trzecim sektorem i spo-
łeczeństwem obywatelskim w strategie rozwoju regionu. Aby 
praca na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych przynosiła 
dobre efekty, trzeba zachęcać samorządy do opracowywania 
społecznych biznesplanów. Najlepszą formą dopingu dla nich są 
rezultaty inicjatyw zrealizowanych z powodzeniem przez organi-
zacje pozarządowe oraz inne instytucje non profit. 

Co, oprócz wsparcia finansowego, powinien oferować dobrze 
zaplanowany program grantowy?
W parze z pieniędzmi powinno iść oczekiwanie i nacisk na realiza-
cję przedsięwzięć we współpracy z partnerami oraz dostarczanie 
narzędzi do prowadzenia działań. Każdy projekt to laboratorium, 
w którym, z pomocą realizatora programu, można nauczyć się 
wielu przydatnych umiejętności – choćby przygotowania budżetu, 
myślenia strategicznego czy zjednywania sobie ludzi. 
W ten sposób przyzwyczajamy lokalnych działaczy do odpowie-
dzialnego i profesjonalnego podejścia do projektów. Taka lekcja 
jest niezmiernie przydatna, bo Polacy mają niezwykłą skłonność do 
beztroskiego podejścia w projektowaniu działań. Wolimy w ostatniej 
chwili dokonać niezaplanowanego zrywu, niż postępować zgodnie 
z wcześniej przygotowanym harmonogramem.
To chyba najważniejsze elementy, które należy uwzględniać
w programach grantowych. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę.
>> rozmawiały: Anna Iwińska i Iwona Olkowicz
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Lokalne Organizacje Grantowe
LOG znając kontekst lokalny – dostępne zasoby, problemy, 
potrzeby społeczne – organizują konkursy, w których wyłaniają
i wspierają finansowo organizacje pozarządowe, lokalne instytucje 
oraz działające przy nich grupy nieformalne. Jesienią 2004 roku 
grupa 15 LOG ogłosiła wybrała, wsparła finansowo i rozliczyła 
realizację 164 projektów. W tym samym czasie Akademia wy-
łoniła 20 organizacji – kandydatów na LOG.  Wzięły one udział 
w cyklu szkoleń. Następnie w drodze konkursu 15 spośród nich 
zakwalifikowało się do dalszego udziału w programie. Dołączyły 
do  dotychczasowych LOG i wczesną wiosną 2005 roku sieć 30 
Lokalnych Organizacji Grantowych przyznała 354 dotacje.  
Rok po rozpoczęciu współpracy z pierwszymi LOG Komisja Pro-
gramu wybrała 20 kandydatów na kolejne Lokalne Organizacje 
Grantowe. Na przełomie 2005 i 2006 roku ich przedstawiciele 
uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych przygotowujących do 
rozdawania grantów w programie „Działaj Lokalnie”. W V edycji 
programu planujemy współpracować z 16 nowymi Lokalnymi 
Organizacjami Grantowymi.

>> Dotacje dla 30 LOG na realizację lokalnych konkursów grantowych 
– ponad 2 miliony złotych

>> Dodatkowe środki pozyskane przez LOG
– prawie 390 tysięcy złotych

>> Łączna wartość dotacji przyznanych przez LOG
– ponad 2 miliony złotych

>> Liczba wniosków nadesłanych do konkursów – 966
>> Liczba dofinansowanych projektów – 519
>> Łączna wartość wkładu finansowego pozyskanego

przez beneficjentów LOG – ponad 1 400 tysięcy złotych
>> Łączna wartość wkładu usługowo-rzeczowego pozyskanego

przez beneficjentów LOG – ponad 1 450 tysięcy złotych  
>> Łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów

– prawie 5 milionów złotych

>Nasz program – fakty i liczby
„Działaj Lokalnie” wspiera bardzo różnorodne projekty. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest unikalna ze względu na 
ludzi, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Nasz program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danej społeczności są 
naprawdę potrzebne. Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność. Granty oferowane 
w ramach programu służą rozwiązywaniu problemów oraz pobudzaniu aspiracji osób żyjących i działających w miejscowościach 
liczących do około 20 tysięcy mieszkańców. Główny nacisk kładziemy na angażowanie całych społeczności w działania stanowiące 
odpowiedź na potrzeby ich bezpośredniego otoczenia. W IV edycji „Działaj Lokalnie” prowadziliśmy równolegle dwie ścieżki 
programu – poprzez Lokalne Organizacje Grantowe (LOG) oraz dla organizacji zgłaszających się do konkursów ogólnopolskich.

Ogólnopolski konkurs grantowy
Dwukrotnie, jesienią 2004 i pod koniec roku 2005, przyznaliśmy 
dotacje w ogólnopolskich konkursach grantowych. Dzięki grantom 
w wysokości 853 tysięcy złotych nasi grantobiorcy zrealizowali
w sumie 99 projektów. Łączna wartość ich 6-miesięcznych 
działań wyniosła ponad 1 750 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu 
finansowemu i zaangażowaniu ze strony lokalnych partnerów
w wielu społecznościach udało się zainspirować mieszkańców
i nakłonić do udziału w przedsięwzięciach skoncentrowanych 
wokół potrzeb lokalnych.

>> Liczba wniosków zgłoszonych do obu konkursów – 281
>> Liczba projektów dofinansowanych w obu konkursach – 99
>> Łączna wartość dotacji przekazanych na realizację projektów

– ponad 850 tysięcy złotych
>> Łączna wartość wkładu finansowego pozyskanego

przez grantobiorców – prawie 400 tysięcy złotych
>> Łączna wartość wkładu usługowo-rzeczowego pozyskanego

przez grantobiorców – ponad 500 tysięcy złotych  
>> Łączna wartość zrealizowanych projektów – ponad 1 750 tysięcy 

złotych

W „Działaj Lokalnie IV” naszym bezpośrednim grantobiorcom przekazaliśmy dotacje w wysokości prawie 3 milionów złotych, natomiast 
łączna wartość wszystkich 618 lokalnych projektów, realizowanych w ramach konkursów prowadzonych przez LOG oraz konkursów 
ogólnopolskich, wyniosła prawie 6 700 tysięcy złotych.  



>O „Działaj Lokalnie” opowiadają: Anna Wojakowska-Skiba, dyrektor programowy 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Na czym polega unikalność Programu „Działaj Lokalnie”
w porównaniu z realizowanymi obecnie innymi 
ogólnopolskimi konkursami grantowymi?

>> Anna Wojakowska-Skiba: „Działaj Lo-
kalnie” najbardziej wyróżnia to, że inne 
ogólnopolskie konkursy grantowe realizo-
wane są centralnie, a w naszym programie 
większość dotacji dystrybuowanych jest
w sposób zdecentralizowany – na poziomie 
lokalnym. Jest to możliwe dzięki Lokalnym 
Organizacjom Grantowym – aktualnie mamy takich partnerów 
trzydziestu, a niedługo będzie ich ponad czterdziestu.
Drugim ważnym wyróżnikiem jest budowanie w tym programie 
trwałych relacji między grantobiorcami. Kładziemy szczególny 
nacisk na poznawanie się lokalnych liderów i zachęcamy ich do 
wzajemnego angażowania się w swoje inicjatywy. Dla grantobior-
ców poszczególnych LOG jest to łatwe, ponieważ działają oni w 
sąsiedztwie. Organizacje mają do siebie blisko i zazwyczaj nadarza 
się więcej niż jedna możliwość, poza uroczystością rozdania gran-
tów, aby spotkać się i porozmawiać, zastanowić nad współpracą 
oraz wspólną realizacją jakiegoś projektu. 
Po trzecie, „Działaj Lokalnie” służy inicjowaniu aktywności obywa-
telskiej. Ważne jest dla nas, żeby ludzie poznawali się i robili coś 
razem. Jednocześnie nie zawężamy im pola działania do konkretnej 
dziedziny. Wspieramy rozwiązywanie lokalnych problemów i pobu-
dzanie aspiracji mieszkańców. Naszych grantobiorców nakierowuje-
my na definiowanie potrzeb i pokonywanie trudności, ale głównie 
po to, żeby angażowali całe społeczności wokół lokalnych spraw.
To naszym zdaniem trzy zasadnicze cechy, które odróżniają „Dzia-
łaj Lokalnie” od innych konkursów grantowych.

>> Paweł Łukasiak: Dla nas, jako realizato-
rów programu, cenna jest jego otwartość. 
Są różne podejścia związane z animacją 
społeczności lokalnych. Zaangażowanie 
społeczne można uruchamiać poprzez od-
woływanie się do tożsamości historycznej, 
kulturowej, stawianie wyzwań. To twórcze 
sposoby na inicjowanie aktywności. Ale są też inne podejścia. 
Można definiować problemy, określać potrzeby i starać się je 
zaspokajać. Możliwości jest wiele. Działania mogą odbywać się 

w ramach różnych dziedzin życia – od ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej poprzez edukację i kulturę. My jesteśmy otwarci na 
wszelkie dziedziny. 

Dlaczego Program „Działaj Lokalnie” adresowany jest właśnie 
do niedużych społeczności, do 20 tysięcy mieszkańców?

>> Paweł Łukasiak: Żyjemy w świecie totalnych zmian, ale lokalna 
społeczność skutecznie się im opiera. To do ośrodków miejskich 
docierają najnowsze trendy. Globalizacja daje szansę rozwoju, ale 
właśnie dużym miastom. Nowoczesne formy komunikacji, takie 
jak: działania marketingowe, reklamy związane z problematyką 
społeczną sprawdzają się w dużych społecznościach. W małych 
ośrodkach trudno jest zastosować takie narzędzia. Okazuje się, 
że oferta dla małych społeczności jest stosunkowo niewielka,
a z poziomu centralnego naprawdę nie wiadomo, co należałoby 
zrobić, aby odnalazły się one w świecie współczesnych wyzwań. 
Dla nas znajdowanie odpowiedzi wiedzie przez postawienie
w programie grantowym na otwartość i lokalność. Chcemy zoba-
czyć, co obywatele sami definiują jako ważne dla ich społeczno-
ści. Czy będą działać wspólnie ze względu na pewien kontekst 
historyczny, coś tworzyć razem, czy może będą skupiać się jednak 
wokół jakichś niezaspokojonych potrzeb? W ten sposób ciągle 
wracamy do rozważań, różnych podejść związanych z animacją 
społeczności lokalnych i możemy zastanawiać się nad przyszłością 
programu. 
Obecnie małe społeczności stają w obliczu wielu zagrożeń, albo 
wręcz kryzysów. Do najważniejszych należy na pewno wielka 
migracja młodych ludzi za granicę, gdzie tworzy się dla nich rynek 
pracy. Są takie miejsca w Polsce, gdzie z kilkunastotysięcznych 
miejscowości, wyemigrowało nawet po kilka tysięcy osób. Jeżeli 
do wyjazdów nie zmuszają ich powody finansowe, to przenoszą 
się w poszukiwaniu wykształcenia i tracą kontakt ze społeczno-
ściami, w których się wychowali. Dlatego trzeba się zastanowić, 
co zrobić, aby do nich wrócili, żeby będąc za granicą wspominali 
to miejsce, tęsknili za nim. Do tego potrzebne jest budowanie 
tożsamości małych społeczności. Jeżeli ludzie nie czują się z nimi 
związani, uważają, że nie mają do czego przyjeżdżać. Nie myślą 
w kategoriach powrotów do korzeni, budowania w takiej spo-
łeczności przyszłości dla siebie i swojej rodziny, założenia firmy, 
organizacji czy udziału w życiu politycznym. Z rozmów z młodymi 
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ludźmi widać, że brakuje im pozytywnych wzorców. Powiedzą 
raczej: „Jadę, kupię mieszkanie w Warszawie lub gdzie indziej
i nie ma mnie tu”. 

Z jakimi wyzwaniami wiąże się realizacja „Działaj Lokalnie” 
dla PAFW jako fundatora programu?

>> Anna Wojakowska-Skiba: Program ma złożoną formułę – są 
w niej trzy ogniwa: PAFW, ARFP oraz sieć Lokalnych Organizacji 
Grantowych. Potencjalnie, jako fundator programu, ryzykujemy 
utratę rozpoznawalności na poziomie lokalnym, gdzie granto-
biorcy bezpośrednio współpracują tylko z LOG. Ponadto, z racji 
na wielość zaangażowanych podmiotów, pod sukcesem nie może 
podpisać się jedna organizacja. Wyzwaniem jest więc harmonijna 
realizacja programu, w której każdy partner będzie dobrze spełniał 
swoją rolę i zostanie doceniony za zaangażowanie. Jednak nasze 
dotychczasowe doświadczenia i liczne zaproszenia od lokalnych 
grantobiorców kierowane do PAFW pokazują, że się to udaje.

Jakie są oczekiwania wobec osób pracujących przy programie 
ze strony ARFP jako realizatora „Działaj Lokalnie”? Z jakimi 
wyzwaniami się spotykają?

>> Paweł Łukasiak: Przesłanie Programu „Działaj Lokalnie” jest 
następujące: sukces społeczności lokalnych zależy od tego, czy 
funkcjonują w nich mechanizmy, które tworzą przestrzeń dla oby-
watelskiego działania. Jeżeli są takie ramy, to jest duża szansa, że 
ta społeczność będzie mogła się rozwijać, będzie tworzyć dobry 
klimat dla nowych pomysłów, nowych idei.
Warunkiem koniecznym dla utworzenia się tej przestrzeni jest 
szereg wartości, które muszą zacząć obowiązywać w danej spo-
łeczności. Główną zasadą, wspólną normą, na której możemy bu-
dować kapitał społeczny, jest społeczne zaufanie. Pojawia się ono 
wtedy, gdy wierzymy, że motywy działania innych są uczciwe. 
Kiedy uruchamiamy lokalny konkurs rozdawania dotacji, powinien 
on być tak skonstruowany, aby eliminował konflikt interesów, 
sytuacje, w których decyzje podejmuje się za kulisami. 
Jeżeli prowadzimy program w kilkudziesięciu społecznościach 
jednocześnie i chcemy, aby przyczyniał się on do kształtowania 
kapitału społecznego, to stoją przed nami dwa wyzwania. Nasza 
oferta musi być zarówno interesująca od strony programowej, jak 
i obejmować procedury gwarantujące uczciwość, przejrzystość, 

jawność i równość dostępu. Ponadto przekonywanie naszych part-
nerów do przyjęcia tych rozwiązań musi odbywać się na zasadach 
partnerskich, bo nie da się tego wprowadzić przymusem. 
Od zespołu ARFP program ten wymaga dużej mobilizacji. W efekcie 
naszej pracy liderzy projektów dofinansowanych w lokalnych kon-
kursach muszą potrafić w jasny sposób komunikować to, co chcą 
robić w swoich społecznościach, skutecznie pozyskiwać dodatko-
we fundusze, umieć budować koalicje i przezwyciężać powstające
w nich kryzysy oraz – przez około 6 miesięcy – realizować swój 
projekt z pełną determinacją. To nie jest łatwe, a dla niewielkiego 
zespołu czasem na granicy wykonalności. Ale praca przy „Działaj 
Lokalnie” daje też ogromną satysfakcję i radość. Gdziekolwiek by-
śmy nie pojechali, widzimy że ludzie zaczynają sobie ufać, inwestują
w swoje społeczności coraz nowe zasoby. To rzeczywiście budzi 
szacunek i radość.

>> Anna Wojakowska-Skiba: Podobnie jak we wszystkich pro-
gramach PAFW, tak i w „Działaj Lokalnie”, unikanie konfliktu 
interesów i kwestia przejrzystości oraz uczenie się wysokich 
standardów życia publicznego są bardzo ważne. Na tym polu 
natrafiliśmy na największe wyzwania. Program jest przecież adre-
sowany do małych społeczności, a w nich – w przeciwieństwie do 
dużych ośrodków, ludzie się znają, są bliżej lub dalej spokrewnieni.
W małych miejscowościach nie jest łatwo znaleźć osoby do 
udziału w komisjach decydujących o przyznaniu grantu, takie, 
które by z jednej strony miały doświadczenie życiowe i cieszyły 
się autorytetem, a z drugiej nie były w żaden sposób związane
z wnioskodawcami. Rozwiązywanie tych kwestii, przy jednocze-
snej chęci zachowania korzyści związanych z lokalną realizacją kon-
kursów, jest bardzo trudne. Dlatego też podstawowym zadaniem 
zarówno dla ARFP, jak i dla PAFW, jest uważne wsłuchiwanie się 
w to, jakie problemy zgłaszają nam nasi partnerzy – i wspólne wy-
pracowywanie rozwiązań. To elastyczne nastawienie i odejście od 
dotychczasowego żelaznego trzymania się raz z góry ustalonych 
zasad, jest na pewno wielkim wyzwaniem w tym programie.
Obecne edycje „Działaj Lokalnie” wykorzystują system franczyzy 
(z ang. franchising). LOG prowadzą jednakowe konkursy gran-
towe, zgodnie z koncepcją opracowaną przez PAFW i ARFP.
W świecie firm w Polsce działają tak np. McDonald’s czy sieć cu-
kierni Blikle. Z kolei w świecie organizacji funkcjonują tak sieci biur 
porad obywatelskich, centrów wolontariatu czy centrów wspierania 
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SPLOT. Organizacjom pozarządowym nie zawsze się to dobrze 
kojarzy, bo oznacza powielanie pewnego wzorca i wymaga od 
nich standaryzacji usług, a to zawsze rodzi pytanie – czy pozosta-
je miejsce na własną tożsamość, pomysły, organizowanie rzeczy 
we własnym zakresie, skoro organizator narzuca ramy działania.
W „Działaj Lokalnie” standaryzacji podlegają zasady przyznawania 
grantów, praca komisji, pomoc dla lokalnych organizacji przy pisaniu 
projektów, a kreatywność i znajomość lokalnych uwarunkowań 
można wykorzystać przy zbieraniu dodatkowych funduszy, pro-
mocji, poznawaniu ze sobą grantobiorców czy organizacji spotkań 
informacyjnych.

Jaki jest efekt inwestowania środków w lokalne społeczności 
oraz pracy, zaangażowania PAFW i ARFP w realizację 
programu?

>> Anna Wojakowska-Skiba: W społecznościach, w których już 
po raz drugi czy trzeci dajemy średnio 10 grantów, stopniowo dla 
mieszkańców tworzy się oferta w zakresie samopomocy, także
w zakresie edukacji czy kultury, coś zaczyna się dziać... Mogą to 
być spotkania międzypokoleniowe poświęcone wspominaniu – jak 
w danym miejscu było kiedyś, zbieraniu historii zamieszkujących je 
rodzin, odkrywaniu tego, co w tej miejscowości szczególne. Dzięki 
dofinansowywanym projektom powstają chóry, organizowane są 
festiwale muzyki dawnej i współczesnej, dzieci uczą się tańców 
nowoczesnych, np. hip-hopu, albo robią graffiti na udostępnionych 
przez miasto murach. Obserwujemy z jednej strony budowanie 
pomostu z przeszłością, ale z drugiej przyciąganie do tych społecz-
ności kultury wysokiej, współczesnych tendencji w muzyce, sztuce. 
W ten sposób przyczyniamy się do rozwiązywania problemów
w różnych dziedzinach życia.

Czy PAFW i ARFP przyczyniają się do budowania lokalnie 
kapitału społecznego?

>> Paweł Łukasiak: Istotą programu jest zamiana jednych kapi-
tałów na inne oraz powiększanie tego, który inwestowany jest 
w ramach „Działaj Lokalnie”. Inwestujemy i powiększamy kapitał 
finansowy. Do grantów z PAFW pozyskiwane są często niema-
łe dodatkowe środki lokalne. Do tego dochodzi kapitał wiedzy
i doświadczenia, którym się dzielimy. Powstaje też kapitał odpo-
wiedzialności, gdyż decyzje o zagospodarowaniu środków podej-
mowane są lokalnie. Za nim idzie kapitał zaufania, czyli rozwija 
się de facto kapitał społeczny. Pozwala on na tworzenie się no-
wych sieci. Ludzie zaczynają współpracować ze sobą w oparciu 

o normy i wartości, które wcześniej nie były dla nich ważne lub 
nie funkcjonowały na tyle silnie, by wszystkich motywować do 
zaangażowania. W rezultacie, jak przyjrzymy się efektom progra-
mu, to ich wartość wielokrotnie przewyższa wkład początkowy, 
będący inwestycją PAFW.

Dlaczego w ramach programu przyznawanych jest wiele 
małych dotacji w konkursach lokalnych, a nie kilka grantów 
dużej wysokości na terenie całej Polski?

>> Anna Wojakowska-Skiba: Dla lokalnych organizacji podstawo-
wą zaletą realizacji „Działaj Lokalnie” – w takim właśnie kształcie, 
jest to, że mogą sprawdzać się w prowadzeniu projektów w ra-
mach różnych dziedzin i działaniach na małą i średnią skalę oraz 
wykorzystać wsparcie partnerów lokalnych. O dofinansowanie 
zwracają się do Lokalnej Organizacji Grantowej, która najczęściej 
ma siedzibę w tej samej gminie albo w powiecie obok. Oszczędza 
im to wyjazdów do dużego miasta, nie muszą wysyłać wniosku 
pocztą do jakiejś nieznanej organizacji. Bardzo często mają oka-
zję poznać przedstawiciela LOG, który osobiście przyjeżdża na 
spotkanie do ich miejscowości, aby opowiedzieć, o co dokładnie 
chodzi w programie, zachęcić do złożenia wniosku. Innymi sło-
wy, jest bezpośredni kontakt z organizacją, która ostatecznie 
przekazuje środki. Można dowiedzieć się, jak wygląda proces 
oceny, na co trzeba zwrócić uwagę, jakie projekty mają szansę 
na dofinansowanie.
Dzięki obecności LOG w środowisku organizacje uczą się korzy-
stania ze środków dostępnych w ramach konkursów grantowych. 
To im się później przydaje, gdy decydują się aplikować o większe 
granty, na bardziej złożone projekty, już do dużych miast – do 
Warszawy, Brukseli, gdzie formalności stają się naprawdę dużym 
wyzwaniem. W niektórych miejscowościach „Działaj Lokalnie” jest 
pierwszym konkursem grantowym dla małych organizacji. Nie 
każdy samorząd ogłasza taki konkurs, część z nich nie dostrzegła 
jeszcze drzemiącego w organizacjach potencjału, chociaż taka 
współpraca międzysektorowa zapisana jest w Ustawie o Działal-
ności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

Dlaczego warto być Lokalną Organizacją Grantową?

>> Paweł Łukasiak: Pojedynczym organizacjom w społeczno-
ściach lokalnych jest bardzo trudno funkcjonować. Większość 
tych wspólnot, liczących do 20 tysięcy mieszkańców, jest uboga 
w organizacje pozarządowe oraz nieformalne inicjatywy przy 
instytucjach, takich jak domy kultury. A jednocześnie, by działać
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w sposób twórczy, móc przygotowywać niezależną ofertę dla 
tych społeczności, muszą one funkcjonować w sprzyjającym 
otoczeniu. Jeżeli pojawiają się pojedyncze przedsięwzięcia tego 
typu, to są one bardzo osamotnione. Taka samotność obezwładnia
i uniemożliwia wykorzystywanie zasobów, które tkwią w społecz-
ności. Z naszego doświadczenia jednoznacznie wynika, że tam, 
gdzie przeprowadzono lokalne konkursy grantowe, gdzie rozdano 
dotacje, uruchomione zostały zasoby wielokrotnie większe niż 
do tego czasu. Lokalna Organizacja Grantowa z pomocą PAFW
i ARFP kreuje przestrzeń, w której możliwe jest działanie bardziej 
otwarte we współpracy z wieloma partnerami, nastawione na 
wzmacnianie społeczności lokalnej.

>> Anna Wojakowska-Skiba: Lata realizacji pojedynczych projektów 
nie dały takiego uznania i rozpoznawalności w lokalnym środowisku, 
jak uruchomienie konkursów grantowych. Teraz tam, gdzie powsta-
ły LOG, ludzie dostrzegają działalność organizacji i to, że warto je 
wspierać, np. przeznaczając na nie 1% podatku.

Czemu w programie „Działaj Lokalnie” służy konkurs 
„Opowiedz...”?

>> Paweł Łukasiak: Ludzie z gazet lokalnych, rozgłośni radiowych 
czy telewizji kablowych bywają członkami komisji grantowych, 
powoływanych przez LOG. Oni obserwują projekty, od samego 
zalążka i wychodzą z tym do otoczenia, opowiadają o nich. Tym 
jest właśnie konkurs „Opowiedz...”. Gdy uruchamialiśmy go po raz 
pierwszy poprosiliśmy osoby, które realizowały projekty, aby nam 
po prostu o nich opowiedziały. Oczywiste było, że najlepiej zrobią 
to sami zaangażowani w działania, a nie my, którzy jesteśmy 
daleko. Z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że to jest jedna z wielu 
istotnych motywacji dla prowadzenia tego konkursu dla LOG. 
Drugą ważną zaletą „Opowiedz...” jest to, że wzięcie w nim udzia-
łu zmusza do przygotowania komunikatu o swoich działaniach, 
sukcesach, ale nie w formie raportu, tylko w postaci bardziej 
fabularnej, bardziej dziennikarskiej, zbliżonej trochę do felietonu, 
reportażu. Opowiedzenie jest bardzo aktywizujące. Mobilizuje 
do przemyślenia – co jest najbardziej atrakcyjną stroną lokalnego 
produktu, jakim jest projekt. A sprzedanie go lokalnej społeczno-
ści, jasne zakomunikowanie celu działań, jest równie ważne jak 
zdobycie środków na jego realizację. Mówienie o programach spo-
łecznych, o zmianach, postawach, jest bardzo trudne, a poprzez 
ten konkurs grantobiorcy uczą się o tym opowiadać. Ponadto ję-
zyk komunikatów o programach społecznych, którym posługujemy 
się na poziomie krajowym, jest martwy, zupełnie niezrozumiały 

dla przeciętnego człowieka. A lokalnie przez to, że dotykamy 
konkretnych problemów, konkretnych ludzi, konkretnych historii 
nasze mówienie o projektach pokazuje ludzkie zaangażowanie.

A gdyby tak postarać się podsumować wszystkie czynniki 
motywujące organizacje do udziału w „Działaj Lokalnie”?

>> Anna Wojakowska-Skiba: Ofertą, jaką mamy w programie, są 
przede wszystkim granty, dofinansowywanie lokalnych projektów. 
Ale idzie to w parze ze wsparciem merytorycznym z zakresu 
przygotowywania wniosku, formułowania jasnego celu projektu. 
Bardzo często LOG podpowiadają małym organizacjom, swoim 
beneficjentom, skąd ewentualnie pozyskać środki na wkład własny, 
czy lepiej starać się o nie od samorządu, czy projekt może okazać 
się ciekawszy dla przedsiębiorców. LOG mogą służyć radą, bo 
same prowadzą takie działania, starają się o środki, przygotowują 
projekty. Będąc w roli nauczyciela opierają się na wiedzy, zdobytej 
w wyniku własnych doświadczeń. To najważniejsze elementy oferty 
dla tych „najmniejszych” organizacji. 
Bycie LOG zapewnia także: rozpoznawalność w środowisku, uzy-
skanie zupełnie nowej pozycji w stosunku do dotychczasowej, wy-
pracowanej w wyniku samodzielnej realizacji projektów. Ponadto 
dla LOG mamy środki w zróżnicowanej wysokości. Budżet, który 
otrzymują na realizację konkursu, zależy od tego, jak efektywnie 
rozdały granty w poprzednim. W ten sposób najlepsi dostają naj-
większe dotacje, a dodatkowo również bardzo konkretne wsparcie 
finansowe na zakupienie sprzętu, przydatnego w dalszej działal-
ności, czyli np. komputera, faksu lub projektora.
Uczymy także efektywnej promocji projektów. W konkursie „Opo-
wiedz...” ci, którzy najlepiej pokażą swój projekt, dostają w konkursie 
fotograficznym lub filmowym dodatkowe środki. To dość skuteczna 
zachęta, żeby się postarać i promować swoją społeczną działalność. 
Nasza dotychczasowa oferta sprawdza się nam w motywowaniu 
organizacji do tego, żeby aktywnie uczestniczyły w programie i się 
rozwijały. Ale nie spoczniemy na laurach i uważnie wsłuchujemy się 
w potrzeby, żeby stale podnosić jakość programu.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
>> rozmawiała: Iwona Olkowicz
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>LOG rozszyfrowany
Na przykładzie wyjaśniamy, co to jest Lokalna Organizacja Grantowa, jak działa i w jaki sposób wyłania 
grantobiorców. Pokazujemy, że dla rozwoju społeczności wiejskich i małych miasteczek bardzo istotny 

jest dostęp do wsparcia merytorycznego i finansowego instytucji na stałe obecnej w środowisku 
lokalnym. Pierwsza, niewielka dotacja w Programie „Działaj Lokalnie” to dla grantobiorców LOG wielki 

krok do aktywności i podejmowania wyzwań.   
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Co daje udział w Programie „Działaj Lokalnie” i członkostwo 
w ogólnopolskiej sieci LOG?
– Dobry kontakt ze społecznością lokalną, wiedzę na temat jej po-
trzeb, możliwość budowania sieci współpracy, dzięki czemu może-
my wdrażać nasze idee. Rozpoznawalność jako LOG w środowisku 
lokalnym sprawia, że możemy robić rzeczy wspólnie z innymi orga-
nizacjami. I to jest piękne  – nie ma wątpliwości prezes Fundacji.   

Nasze priorytety
Misja Fundacji „Pokolenia” to wspieranie szeroko rozumianych 
inicjatyw społecznych. – Generalnie zajmujemy się tym, z czym 
organizacje sobie nie radzą, czyli formalnościami. Często jest tak, 
że organizacja wykonuje większość działań, a my zajmujemy się 
procedurami. Mamy nadzieje, że w przyszłości będą robić to samo-
dzielnie. Naszym priorytetem jest pozyskiwanie funduszy dla mniej-
szych organizacji. Bo wsparcie tylko dobrym słowem to za mało. 
Potrzebne są jeszcze pieniądze, żeby te dobre słowa przećwiczyć 
w działaniu. Dlatego, gdy w 2004 r. pojawiła się taka możliwość, 
wzięliśmy udział w konkursie na Lokalną Organizację Grantową.

Na deser wycieczka
Lokalna edycja Programu „Działaj Lokalnie” zaczęła się od ogło-
szeń i spotkań informacyjnych w gminach: Tczew, Subkowy, 
Morzeszczyn i Gniew. Następnie dla grupy zainteresowanych 
odbyły się warsztaty poświęcone przygotowywaniu wniosków
o dotację. Większość uczestników miała pierwszy raz do czynienia
z tego rodzaju formularzem. Po rozstrzygnięciu konkursu nastą-
piło uroczyste podpisanie umów. W trakcie spotkania sporządzo-
no listę z adresów e-mailowych i numerów telefonów organizacji 
oraz grafik ich imprez planowanych w ramach dofinansowanych 
projektów. W ten sposób LOG chciał zachęcić grantobiorców do 
wzajemnych odwiedzin. Koordynatorzy projektów wzięli udział 
w warsztatach na temat rozliczania projektu i przygotowywania 

raportu końcowego z wykorzystania dotacji. Uwieńczeniem lokal-
nego konkursu grantowego była impreza z udziałem wszystkich 
beneficjentów i wystawa zorganizowana w gimnazjum w Gnie-
wie, podsumowująca zrealizowane działania. 
Kolejną atrakcją dla grantobiorców LOG był wyjazd do War-
szawy na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Na 
terenie dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego reprezentanci 
każdej organizacji wspólnymi siłami przygotowali piękne sto-
isko. Promowali efekty swojej pracy oraz produkty regionalne.
Na odbywające się podczas Forum warsztaty chodzili na zmianę, 
a po powrocie do Tczewa spotkali się, aby podzielić się wiedzą 
zdobytą w stolicy. 

Sukcesy małe...

> Projekt: „Kolorowe lato z Kołem Gospodyń Wiejskich” 
Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze przy Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Morzeszczynie
Dotacja w wysokości: 3.858 zł

– Następnym razem zrobimy coś z rozmachem, bo trochę się bały-
śmy – wyznały kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiej Gó-
rze po zakończeniu projektu we wrześniu 2005 roku. Aż strach 
pomyśleć, co to będzie, ponieważ pierwszy projekt okazał się 
wielkim sukcesem! Zajęcia dla dzieci zorganizowane w wiejskiej 
świetlicy podczas wakacji były nie tylko rozrywką dla najmłod-
szych, ale również sposobem na integrację całej wsi. 
Lipia Góra to wieś rozproszona, domy w niej znajdują się
w odległości od trzech do czterech kilometrów od siebie. To nie 
sprzyja towarzyskim kontaktom. Mieszkańcy, nawet gdyby chcie-
li się spotkać i wspólnie spędzić czas, nie mieliby gdzie. We wsi 
nie ma ani szkoły, ani przedszkola, a świetlica była w opłakanym 
stanie. Trzeba było tchnąć w nią życie. Najpierw zachęcono do 
przyjścia dzieci. W ślad za nimi zaczęły pojawiać się kobiety.

>Bo wsparcie tylko dobrym słowem to za mało  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

Lokalna Organizacja Grantowa

Fundacja „Pokolenia”, ul. Kościelna 6-7, 83-110 Tczew, tel./fax: (+48) 58 530 24 81
e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl, http://www.fundacjapokolenia.pl

Ziemia kociewska
to piękne nadwiślańskie tereny w okolicach Tczewa, żyzne gleby, głęboko zakorzenione tradycje, gwara. Ale również: 27 % bezrobocie, nieufność,

niechęć wobec zmian. Tak w skrócie można scharakteryzować teren, na którym w 2002 roku swą działalność zaczynała Fundacja „Pokolenia”. 
– Społeczności na tym terenie są przyzwyczajone, że ich potrzeby powinny zaspokajać samorządy lokalne, a samorządy z kolei na wyraz „fundacja” 

reagowały bardzo niechętnie. Wszystkim kojarzyła się z przekrętami i zbijaniem fortuny. Wielokrotnie słyszeliśmy, że nie jesteśmy organizacją nonprofit, 
bo mamy pensje! Oj, dużo było niechęci – wspomina prezes Fundacji, Waja Jabłonowska. –  Ale udało się nam przełamać ten opór.
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Z dnia na dzień świetlica stawała się atrakcyjnym miejscem. Ofero-
wała gry planszowe, warsztaty, wycieczki do Malborka i Gniewa.
O tym robiło się we wsi coraz głośniej. Przełomem były festyny 
zorganizowane na podwórku. Już po pierwszej imprezie okazało 
się, że panie nadepnęły panom na... ambicję. To zmobilizowało 
ich do działania. Jeden muzyk zgłosił się do przygrywania na 
kolejnych festynach, a straż pożarna zaczęła organizować pokazy 
gaszenia pożarów. 
W ten sposób nie tylko dzieci spędziły jedne z najciekawszych 
wakacji, ale cała wieś miała okazję poznać się i zintegrować wo-
kół działalności świetlicy wiejskiej prowadzonej przez dziarskie 
Koło Gospodyń Wiejskich. 

> Projekt: „Nasza tradycja”
Koło Gospodyń Wiejskich przy Radzie Sołeckiej w Nowej Cerkwi 
Dotacja w wysokości: 4.450 zł

Pierwsze spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Cerkwi 
kobiety zaczęły od rozmów na temat konieczności pozyskania 
naczyń do gotowania w świetlicy. Pod koniec spotkania problem 
naczyń już dawno wywietrzał paniom z głowy, a pod koniec re-
alizacji projektu okazało się, że ich praca doprowadziła niemalże 
do cudu. 
W latach 50. do Nowej Cerkwi sprowadziła się spora grupa 
Górali. Przyciągnęła ich tania i żyzna ziemia. Przez te wszystkie 
lata kontakt między Kociewiakami a przybyszami był znikomy. 
Projekt Koła Gospodyń Wiejskich położył temu kres. Panie zor-
ganizowały zajęcia mające na celu wymianę tradycji i zwyczajów 
pomiędzy dwiema grupami. Efektem działań było wydanie książ-
ki pt. „Nasza tradycja”, choć początkowo planowano wydanie 
trzykartkowego folderu.  
 
Spośród wszystkich organizacji, które uzyskały dofinansowanie 
od Fundacji „Pokolenia”, wyłoniła się grupa prężnie działających 
Kół Gospodyń Wiejskich. Ze względu na problemy formalne, któ-
re panie napotkały podczas realizacji projektów – między innymi 
brak osobowości prawnej kół – zjednoczyły się i obecnie pracują 
nad utworzeniem stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet, któ-
re usamodzielni je i da więcej możliwości działania. 
Nie we wszystkich gminach lokalna edycja „Działaj Lokalnie” 
zakończyła się tak wielkimi sukcesami. Wyzwaniami nadal pozo-
stają gmina wiejska Tczew oraz gmina Pelplin. W obu samorządy 
lokalne pozostają nieufne i niechętne wobec propozycji współ-
pracy. 

... i duże
Osiągnięcia organizacji mówią same za siebie: gminy Gniew
i Morzeszczyn wsparły finansowo i zapowiedziały swój wkład do 
przyszłej edycji „Działaj Lokalnie”. – Najważniejsze jest dla nas 
doprowadzenie do intensywnej i owocnej współpracy z gminami. 
Weźmy gminę Subkowy – oni nigdy nie dotowali organizacji poza-
rządowych, a po realizacji pierwszej edycji „Działaj Lokalnie” naj-
większe środki dostaliśmy właśnie od nich. Wójt dołożył 7 tysięcy 

do realizacji DL i 3 tysiące do Pracowni Umiejętności [programu 
grantowego dla grup młodzieżowych, realizowanego przez ARFP 
we współpracy z PTC Sp. z o.o. – przyp. red.] – mówiła prezes 
Fundacji. Na swój pierwszy konkurs „Pokolenia” pozyskały też 
środki od firmy Ślizex, Pelmed i Cukierni „Solecki”. 
Po zakończeniu IV edycji „Działaj Lokalnie” gmina Gniew podpi-
sała z Fundacją porozumienie na realizację wparcia dla organizacji 
pozarządowych. „Pokolenia” dostały też zlecenie o zasięgu po-
wiatowym – przeprowadzenie konsultacji programu współpracy 
z tczewskimi organizacjami nonprofit. 
Fundacja powoli zaczyna współpracować z dużymi sponsorami 
– Bank Spółdzielczy dołożył 5 tysięcy złotych do kolejnej edycji 
DL. Dodatkowo, w wyniku negocjacji z przedstawicielami Banku, 
przygotował on szczególną ofertę dla organizacji pozarządo-
wych: przez pierwszy rok konto każdego NGO prowadzone jest 
bezpłatnie, a za założenie i utrzymanie subkonta na dowolnym 
etapie współpracy w ogóle nie są pobierane opłaty.  

Po chodniku do kłębka
Oprócz kwitnącej kooperacji z samorządami Fundacji udało 
się zaszczepić bakcyla zmiany w środowiskach wiejskich. Na 
dwadzieścia złożonych wniosków przyznano jedenaście dotacji. 
Dzięki nim w wielu miejscach po raz pierwszy przeprowadzono 
działania, które doprowadziły do wyraźnej integracji lokalnych 
społeczności. Zdaniem pani prezes najbardziej widać zmiany
w mentalności ludzi. Gdy Fundacja zaczęła jeździć na spotkania 
w ramach programu LEADER+, okazało się, że w tych wsiach, 
w których realizowane było „Działaj Lokalnie”, ludzie reagowali 
zupełnie inaczej. Dużo łatwiej było z nimi współpracować. 
Zniknęła postawa roszczeniowa: – Rozumieli, że nie chodzi np.
o pieniądze na chodnik, tylko, że chodnik jest składową czegoś, ma 
do czegoś prowadzić – opowiada Waja Jabłonowska. Najdobitniej 
o sile oddziaływania Programu „Działaj Lokalnie” świadczy ilość 
chętnych, którzy zgłosili się do realizacji programu. W gminie 
Pelplin, w której nie było żadnej dotacji w ramach DL, do współ-
pracy przy LEADERZE+ zgłosiło się niecałe 40 osób. Natomiast
w gminie Subkowy, o porównywalnej liczbie ludności, w której 
w 2005 roku realizowane były 4 projekty, zgłosiło się prawie 
100. Ponadto, gdy pojawił się projekt LEADER+, bez problemu 
udało się zmobilizować samorządy i założyć Fundację „Wstęga 
Kociewia”, łączącą wszystkie gminy. – W moim mniemaniu udało 
się dokonać czegoś wielkiego, szczególnie pamiętając początkową 
niechęć – komentuje Waja Jabłonowska << 
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>Rzecz na lata 
Klub wolontariusza, międzypokoleniowa orkiestra czy jarmark lokalnego rzemiosła – w tym 

rozdziale opisujemy projekty, które nie tylko pobudziły do działania społeczność, ale przyczyniły 
się do powstania czegoś trwałego. Grantobiorcy otwierali kawiarenki, kluby, wypromowali modny 

zwyczaj (wolontariat), wpisali w kalendarz cyklicznych imprez nowe, lokalne święto. 
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>Z trąbą nam do twarzy 
Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, ale...
W pobliskim Wieluniu znajduje się zakład produkcyjny Zugil.
W czasach jego świetności działała tam przyzakładowa orkiestra. 
W roku 1997 miasteczko ucierpiało na skutek powodzi, straty 
dotknęły także Zugila. Zatopione zostały między innymi wszyst-
kie instrumenty. Gdy sytuacja się ustabilizowała, wyłowiono je, 
nikt jednak nie przejmował się ich losem, gdyż były poważniejsze 
szkody do naprawienia. Zaniedbane i wilgotne obrastały pleśnią 
w zakładowych piwnicach. Trzy lata temu zainteresowanie in-
strumentami wyraziła Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowicach. 
Do siedziby OSP trafiły w fatalnym stanie. Z powodu braku 
funduszy na ich renowację przeleżały tam kolejne dwa lata. Ich 
los pewnie by się nie poprawił, gdyby nie pojawienie się osób, 
które za wszelką cenę chciały, by znowu ktoś zaczął na nich 
grać. Na czele „uparciuchów” stał Sebastian Jasiński – ratownik 
medyczny, strażak, działacz samorządowy, sam grający w kapeli 
podwórkowej. Wraz z grupą kolegów ze straży pożarnej zaczęli 
własnoręcznie doprowadzać instrumenty do stanu używalności. 
Niestety, nie wszystko udało się zrobić samodzielnie, na niektóre 
naprawy potrzebne były pieniądze. 

Kaktus mi na ręce wyrośnie
Sebastian Jasiński zaczął wiercić dziurę w brzuchu prezesowi 
Klubu Sportowo-Turystycznego w sąsiednim Stawku, aby ten 
pomógł mu w zdobyciu funduszy na renowację wybranych 
instrumentów i założenie orkiestry. Długo wiercić nie musiał, 
gdyż Jarosław Jaworski należy do osób chętnie włączających się 
w społeczne inicjatywy. Sam jako prezes Klubu poświęcił się 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Co sobota organizuje im 
zajęcia w ramach Wiejskiej Szkółki Artystycznej, a latem zabiera 
dzieciaki na akcję letnią w Srebrnej Górze. Dla wielu dzieciaków 
jest to pierwszy w życiu wyjazd wakacyjny. Doświadczenie pana 
Jarosława okazało się bardzo pomocne, napisany przez niego 
projekt został dofinansowany w ramach Programu „Działaj Lo-
kalnie”, a on sam stał się mózgiem przedsięwzięcia. Pieniędzy
z innych źródeł początkowo nie udało się uzyskać, gdyż wszyscy 

sąsiedzi raczej powątpiewali w powstanie orkiestry. Sam bur-
mistrz, widząc stan instrumentów, powiedział: „Kaktus mi na 
ręce wyrośnie, jak ktoś na nich zagra”. 

Zaczęła się integracja wsi
Latem 2005 roku rozpoczął się nabór do orkiestry. Ksiądz
z ambony zapraszał wszystkich chętnych, wieść rozchodziła się 
też pocztą pantoflową. Były to jednak kiepskie miesiące na start. 
Część dzieciaków była na wakacjach, trwały żniwa i wszyscy 
mieli mnóstwo zajęć. Na początku zgłosiło się tylko pięciu chęt-
nych, ale pomysłodawcy nie poddawali się, choć były to dla nich 
trudne chwile. We wrześniu rozpoczęły się próby orkiestry. Za 
pozyskane środki udało się m.in. kupić ustniki i opłacić profesjo-
nalnego kapelmistrza. Próby odbywają się co piątek, a orkiestra 
liczy obecnie 20 członków. Najmłodszy z nich ma 6, a najstarszy 
70 lat. Orkiestra to wspaniała okazja do integracji międzypoko-
leniowej, a także do integracji mieszkańców. Dzięki niej odżyła 
we wsi tradycja organizowania imprez okolicznościowych. Już we 
wrześniu odbyły się pierwsze dożynki, z których dochód zasilił 
konto zespołu. Była to huczna impreza, która przyciągnęła tłumy 
mieszkańców. Wśród atrakcji znalazły się, m.in.: tradycyjne wozy 
drabiniaste i bryczki, wystąpiły trzy zespoły ludowe, odbyły się 
zawody sołtysów. Zaprezentowała się miejscowa śpiewaczka lu-
dowa, kilkakrotna zwyciężczyni festiwali, ponadosiemdziesięcio-
letnia Antonina Majda. Wspierała ona duchowo i merytorycznie 
orkiestrę od samego początku jej działalności. Dzięki imprezie 
mieszkańcy mogli wreszcie miło spędzić razem czas. W organi-
zacji dożynek pomógł starosta i burmistrz, na którego pomocną 
dłoń (bez kaktusa) orkiestra zawsze może liczyć. Do grudnia 
muzycy przygotowywali kolędy na koncert świąteczny, obecnie 
pracują nad repertuarem bardziej rozrywkowym. Wszyscy wkła-
dają w to mnóstwo pracy, bo gra w orkiestrze dętej to niemałe 
wyzwanie. Na marcowym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, zor-
ganizowanym przez reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich, 
pokazali, co potrafią. Ich występ przyjęty został  z aplauzem. 
Mieszkańcy Masłowic z dumą mówią, że mają we wsi orkiestrę. 

Masłowice  to niewielka wieś w powiecie wieluńskim, w południowo-zachodnim krańcu województwa łódzkiego. Wioska leży w odległości 
sześciu kilometrów od Wielunia i stu kilometrów na południowy zachód od Łodzi. We wsi znajdują się 142 domostwa, które zamieszkuje łącznie 
ponad 600 osób. Najcenniejszym zabytkiem we wsi jest stylowy dworek z początku XIX stulecia. Tak jak w podobnych wioskach w tej okolicy 
mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa lub dojeżdżają do pracy do pobliskich miasteczek. Wszyscy się znają, nie oznacza to jednak, że są mocno 
zintegrowani, gdyż w okolicy nie ma zbyt wielu inicjatyw promujących wspólne spędzanie wolnego czasu. 

TYTUŁ PROJEKTU   
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„Na swojską nutę”

Klub Sportowo-Turystyczny w Stawku, Stawek 34, 98-310 Czarnożyły



Zarazić innych
Organizatorzy orkiestry chcą, aby idea integracji przeniosła się 
na pozostałe okoliczne wsie. W parafii znajdują się trzy gminy. 
Nie zawsze stosunki pomiędzy wioskami układały się sielankowo, 
czasami zdarzały się jakieś nieporozumienia. Aby je łagodzić, 
w lipcu 2005 roku powstało Stowarzyszenie „Raj nad Pyszną”, 
którego celem jest integracja poszczególnych wsi poprzez or-
ganizowanie wspólnych imprez okolicznościowych. – Dzieli nas 
rzeka Pyszna, kiedyś było tak, że rzeczywiście dzieliła, ale teraz 
staramy się zbudować jak najwięcej mostów – mówi Jarosław 
Jaworski. Dzieciaki z orkiestry były na wycieczce w Wieluniu,

w tamtejszym muzeum. Wyprawa miała na celu pokazanie im, 
że to ten sam folklor, ta sama tradycja. Stowarzyszenie chce 
przekazać mieszkańcom ideę wspólnego działania, wspólnego 
świętowania, żeby orkiestra grała dla wszystkich. A orkiestra 
będzie grała, bo muzycy złapali bakcyla i na razie nie zamierzają 
zrezygnować. W najbliższej przyszłości planują dalszą współpra-
cę z Ochotniczą Strażą Pożarną. A panu Sebastianowi marzy się 
jeszcze zespół ludowy, no i może nowa kapela podwórkowa. 
Instrumentów wystarczy dla wszystkich, w piwnicy jeszcze ich 
trochę leży, trzeba je tylko odrestaurować <<  

rozdział 2 > R
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SEBASTIAN JASIŃSKI > NA RAZIE DZIAŁAMY NA ZASADZIE MACGAYVERA, CZYLI ROBIMY COŚ Z NICZEGO

Pochód kusaki – odkurzamy stary obrzęd
Pochód kusaki to zapomniany lokalny obrzęd. Dzięki projektowi 
został on przypomniany mieszkańcom Czarnocina przez nauczy-
cieli miejscowej szkoły, którzy postanowili odkryć przed dziećmi 
barwny świat regionalnych zwyczajów. Odbywa  się w ostatnim 
dniu karnawału. W innych regionach Polski nazywany jest zapu-
stami, jednakże w Czarnocinie posiada swoją własną specyfikę. 
Żeby kusaki prezentowały się jak należy, młodzież koniecznie 
musi przebrać się za diabła, śmierć, niedźwiedzia wodzonego na 
smyczy oraz Cygana. Taki egzotyczny korowód przemieszcza się 
od domu do domu, życząc gospodarzom dużo zdrowia oraz obo-
wiązkowo śmiecąc, po to, by dodatkowo „uprzyjemnić” koniec 
karnawału. Gospodarze odwdzięczają się za tak miłe odwiedziny, 
dając przebierańcom jakieś drobne datki. 
W ramach przygotowań do kusaków odbyło się m.in. spotkanie 
dzieci z 70-letnim miejscowym muzykantem. Pan Józef Łomża 
zaśpiewał uczniom tradycyjne przyśpiewki, które pamiętał
z kusaków swojego dzieciństwa. Dzieci z Czarnocina bardzo 
zaangażowały się w organizację pochodu. Z jednej strony jest to 
dla nich forma fantastycznej zabawy, zaś z drugiej mają okazję 

w niebanalny sposób poznać lokalną tradycję, którą z pewnością 
będą chciały podtrzymywać. 

Cała wieś szykuje się do jarmarku
Na jarmarku z prawdziwego zdarzenia nie może zabraknąć wy-
robów rzemiosła regionalnego, a to oznaczało, że przygotowania 
należało zacząć odpowiednio wcześniej. Dzieci uczyły się pod 
okiem osób pamiętających jeszcze tradycyjne sposoby wytwa-
rzania przedmiotów użytkowych. Haftowały kolorowe serwetki 
i szydełkowały. W trakcie warsztatów garncarskich lepiły garnki, 
dzbanki i figurki z gliny, które następnie były wypalane w specjal-
nym piecu ustawionym przed szkołą. Przez kilka tygodni robiły 
wspólnie słomianego pająka, choć początkowo, ze względu na 
mechanizację rolnictwa, pojawił się problem ze znalezieniem 
prostej słomy. Szczęśliwie jednak natrafiono na ludzi, którzy 
kosili zboże tradycyjnie, właśnie na potrzeby rękodzieła. Dzieci 
wyrabiały również aniołki z muliny i  papierowe kwiatuszki, bę-
dące kiedyś popularnym sposobem ozdabiania  domów w zimie. 
Zorganizowano także spotkanie z regionalistą, który przybliżył 
im miejscową tradycję.

>Jarmark – nowa stara tradycja  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Kolorowe Jarmarki”

Grono Pedagogiczne przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie, 26-807 Czarnocin

Czarnocin
to typowa mazowiecka wieś, licząca około 200 mieszkańców. Znajduje się w niej malutka szkoła, do której uczęszcza 71 dzieci. Przed projektem 

życie w Czarnocinie płynęło monotonie i nic specjalnego się nie działo. Teraz okoliczni (i nie tylko) mieszkańcy wiedzą, że w tej małej wiosce
w trakcie Jarmarku Czarnocińskiego można bardzo ciekawie spędzić czas i poznawać tradycję regionu. Wszystko dzięki gronu pedagogicznemu, 

które tchnęło nowego ducha w czarnocińskie zakamarki, wyzwalając energię u dzieci i dorosłych. 
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Pokażemy młodszym, jak mieszkali przodkowie
Celem odtworzenia tradycyjnej sali była chęć pokazania najmłod-
szym mieszkańcom Czarnocina, jak kiedyś mieszkali ich przod-
kowie. Ze strychów i piwnic wydobyto zapomniane sprzęty. 
Dzięki staraniom całej wsi oraz radom najstarszych mieszkańców 
odtworzono autentyczną izbę wraz z tradycyjnymi strojami cha-
rakterystycznymi dla regionu. Co ciekawe, wciąż można spotkać 
osoby starsze zakładające tego rodzaju ubrania na specjalne oka-
zje – np. na niedzielną mszę do kościoła. Największych trudności 
przysporzyło zdobycie odpowiedniego łóżka. W końcu udało się 
je wypożyczyć na krótko od mieszkańców pobliskiej wsi, którzy 
co noc nadal z niego korzystają.

Jarmark! Jarmark Czarnociński!
Zwieńczeniem wszystkich działań w ramach projektu był Jarmark 
Czarnociński. Przerósł on najśmielsze oczekiwania organizato-
rów, gdyż zjawili się mieszkańcy nie tylko okolicznych wsi, lecz 
także tych oddalonych o kilkanaście kilometrów. W sumie w jar-
marku uczestniczyło ponad 700 osób. Było to prawdziwe lokalne 
wydarzenie, możliwe tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy 

niemal wszystkich mieszkańców Czarnocina. Przybyłym gościom 
został przedstawiony zanikający fragment tradycyjnego wesela 
– ludowe oczepiny. Zaprezentowało się wielu ludowych arty-
stów. Występowały kapele grające tradycyjną muzykę oraz mu-
zycy przypominający dawne regionalne przyśpiewki. Mieszkanka 
Czarnocina pani Maria Bartościak, ponadsiedemdziesięcioletnia 
twórczyni ludowa, deklamowała z pamięci własne wiersze (by-
najmniej nie krótkie). Swoją twórczość prezentowali również 
rzeźbiarze. Gospodynie przygotowały tradycyjne dla tego regio-
nu potrawy, tj. paź broda czy okraszoną kaszę, które cieszyły się 
wielką popularnością. Dzieci miały okazję do zaprezentowania  
prac przygotowanych w ciągu kilkumiesięcznych warsztatów. 
Część glinianych wyrobów trafiła tam prosto z pieca. Najmłodsi 
chwalili się także zdobytą wiedzę garncarską, ucząc rówieśników 
tajników lepienia z gliny. O dużym zainteresowaniu najlepiej 
świadczyło to, że kolejka do stanowiska dzieci ciągnęła się przez 
cały jarmark. W obliczu tego sukcesu nie dziwi, że zdaniem or-
ganizatorów Jarmark Czarnociński wpisał się na stałe w gminny 
kalendarz imprez. A wszystko to możliwe było dzięki zapałowi 
nauczycieli, dzieci i dorosłych mieszkańców Czarnocina <<

>Wolontariuszem nie jest się przez dwie godziny,  
      ale przez cały czas  

Zamiast „kręgów”
Na całym terenie jest duże bezrobocie. Sytuację ratuje trochę 
bliskość granicy. W mieście nie ma wielu miejsc, gdzie można 
spędzić wolny czas. Szczególnie odczuwa to młodzież, dla któ-
rej jedną z najpopularniejszych rozrywek jest „robienie kręgów” 
dookoła miejskiego skwerku. Po szkole średniej młodzież najczę-
ściej wyjeżdża stąd na studia i w poszukiwaniu pracy. Bardzo 
prężnie działa natomiast tutejszy dom kultury. To tu narodził się 
pomysł stworzenia profesjonalnego centrum wolontariatu i biura 

pośrednictwa pracy. Inicjatorzy ze Stowarzyszenia „Partnerstwo 
Sztuk” chcieli z jednej strony zaktywizować młodzież, pokazać, 
w jaki sposób może działać na rzecz lokalnego środowiska.
Z drugiej – chciano przygotować miejscowe instytucje do pracy
z wolontariuszami, przełamać stereotyp pracy społecznej i skło-
nić do zatrudniania tego rodzaju pracowników.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży w wieku 
gimnazjalnym i licealnym, ale na szkolenia przychodzą również 
osoby dorosłe.

Gołdap to miasto w północnowschodniej Polsce, przez które przebiega granica z obwodem kaliningradzkim, a do Litwy jest ok. 30 kilometrów. 
Miasto ma burzliwą historię, przez wieki było terenem spornym, przechodziło z rąk do rąk. Dopiero po II wojnie światowej przyłączono je do 
Polski. Skomplikowane losy sprawiły, że obecnie na tych terenach mieszkają ludzie różnych narodowości i wyznań, a samo miasto jest w pewnym 
sensie pozbawione korzeni. Dopiero od pół wieku ludzie mają poczucie, że coś robią tu na stałe.

TYTUŁ PROJEKTU    „Wolontariusz to ty, to ja”

ORGANIZACJA    Szkolny Klub Wolontariusza przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk”, Krótka 2, 19-500 Gołdap, partnerstwo_sztuk@wp.pl

…TO JEST TAKA PRZECIWWAGA DO TEGO CO SIĘ DZIEJE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE… > TOMASZ IWAŃCZYK, WSPÓŁKOORDYNATOR DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „KOLOROWE JARMARKI”
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Jak zostać wolontariuszem?
Szkolenie trwa kilka godzin, na zakończenie każdy dostaje cer-
tyfikat ukończenia kursu i może podejmować różnego rodzaju 
działania. Okazuje się, że dzięki tym spotkaniom dokonuje się 
głębsza zmiana. Klub wolontariusza stał się miejscem, gdzie mło-
dzież przychodzi i chce coś robić, walczy z wszechogarniającym 
marazmem. 
Dorota Łasica, współkoordynatorka projektu: – Widzimy, że to 
ma perspektywę. To dobry pomysł na lokalną integrację i dobry 
pomysł na spędzenie wolnego czasu przez młodzież. Dzięki ich pra-
cy w szkołach, szpitalu czy domu dziecka zmienia się negatywna 
opinia wśród społeczności lokalnej na temat młodzieży.
Projekt rozpoczął się w styczniu 2005, koordynatorzy zaprosili 
na szkolenia uczniów miejscowych gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego. Do końca czerwca 
udało się przeszkolić 50 osób, a na terenie powiatu powstały 
cztery kluby wolontariusza. Jedna z niepisanych zasad działania 
centrum polega na samodzielności jego członków. Jeżeli młodzież 
ma pomysł na zainicjowanie nowego działania, koordynatorzy 
doradzają, pomagają, dzielą się swoim doświadczeniem w jego 
zrealizowaniu, ale to na młodych spoczywa ostateczna odpowie-
dzialność.

Inwestycja zwraca się podwójnie
Mirosław Bobrowski, współkoordynator projektu: – Młodzież to 
jest taka grupa, dzięki której wszystko, co nowe, szybko się roznosi. 
Z młodzieżą nie ma problemów, konfliktów, a jak się zdarzają, to są 
krótkie i płytkie. Trzeba im po prostu pozwolić mówić. Tutaj pracuje 
się z chęcią. To wszystko, co w nich inwestujesz, oni oddają po-
dwójnie, ja cierpliwie czekam na efekty, które przyjdą za jakiś czas. 
Nauka nie kończy się na szkoleniu. Stowarzyszenie pokazuje 
młodym, że jeżeli chcą coś zrobić, to trzeba tylko usiąść, napisać 
projekt i zdobyć pieniądze – przekonują, że to nie jest trudne. 
Może nie uda się za pierwszym razem, ale trzeba próbować.
I tak wolontariusze samodzielnie zdobyli już pierwsze pieniądze, 
między innymi na zorganizowanie kursu pierwszej pomocy i na-
uki kręcenia ogniami.
 
Jest nas 150
Obecnie jest 150 przeszkolonych wolontariuszy, którzy pracują 
w różnych obszarach. Chodzą na „odrabiankę” – pomagają dzie-
ciom w nauce, a oprócz tego pracują w szpitalu, domu dziec-
ka, zajmują się osobami starszymi. Z intensywnej współpracy
z warsztatami terapii zajęciowej powstała grupa integracyjna, 
w której młodzież wraz z osobami niepełnosprawnymi realizuje 
się twórczo – teraz przygotowują spektakl na Dzień Dziecka. 
A co najważniejsze, przez wspólną pracę i zabawę zmienił się 
stosunek do osób niepełnosprawnych. Teraz już zawsze mówią 
niepełnosprawnemu koledze „cześć” na ulicy.

Dzięki pracy w centrum młodzież zdobywa konkretne szlify, 
umiejętności, które przygotowują do dorosłego życia. Jeżdżąc 
na szkolenia i pisząc projekty, nabierają pewności siebie, poznają 
swoją wartość, bez kompleksów jadą w wielki świat. Wiele osób 
studiuje na kierunkach, gdzie zdobyte wcześniej doświadczenie 
bardzo się przydaje.
Natalia, wolontariuszka: – Zostałam wolontariuszką, żeby coś 
robić, nie tylko siedzieć w domu, bo to trochę szkoda życia. Kiedy 
się wie, że można pomóc, to człowiek się chce dołączyć, rozwija 
się społecznie. Nauczyłam się pracować z osobami niepełnospraw-
nymi.
Magda, wolontariuszka: – Tu jest dużo do zrobienia, każdy na-
rzeka na bezrobocie, ale można przecież się zakręcić i robić coś 
ciekawego. To wciąga, wchodzi w krew. Wolontariuszem nie jest 
się przez 2, 3 godziny.  Jest się przez cały czas.

Powstał kolejny klub
Projekt rozwinął się i już w drugiej połowie roku w jednej ze 
szkół powstał szkolny klub wolontariusza, który realizuje projekt 
„Uczeń wolontariusz to przyszłość”. Uczniowie sami odremon-
towali stare pomieszczenie szkolne i stworzyli w nim swoją sie-
dzibę, nawiązali kontakt z Caritasem oraz szkołą podstawową. 
Przygotowują zajęcia dla dzieci, zorganizowali zbiórkę żywności
i darów dla najuboższych. W klubie działa już 60 uczniów.
Fama o centrum wolontariatu dotarła poza granice Polski. Sto-
warzyszenie rozpoczęło współpracę z ludźmi z Rosji. Otwiera 
pierwszy klub wolontariusza w Gusiewie, w obwodzie kalinin-
gradzkim. Z chęcią dzieli się doświadczeniami i umiejętnościami, 
zdobywa fundusze po to, aby rosyjska młodzież mogła rozwijać 
swoje zainteresowania. To ich mały wkład w rozwój sektora po-
zarządowego w Rosji.
Wydaje się, że wolontariat trwale wrósł w krajobraz miasta. Stale 
organizowane są szkolenia, planuje się działania, myśli się o tym, 
co młodzież będzie robiła za kilka lat. Ważne jest, aby nie stracić 
tego potencjału, który się wytworzył. Koordynatorzy przygoto-
wują już następców. Myślą też o tym, żeby idee wolontariatu 
zaszczepiać wśród dzieci ze szkół podstawowych, bo ważne, by 
od najmłodszych lat uwrażliwiać na otaczający świat << 



>Wykorzystujemy lokalne zasoby 
W wiosce od lat rośnie wierzba krzewiasta, ale nikt jej nie wykorzystuje? Czemu nie skupić aktywności lokalnej wokół wyrobów 

z wikliny. Mieszkańcy zintegrują się, a do tego skorzystają na tym ich budżety. W tym rozdziale pokażemy najciekawsze projekty 
inspirowane dostępem do nietypowych zasobów. A jeśli w pobliżu nie ma urodzajnych gruntów, ani surowców?

Można skorzystać z innych możliwości, na przykład zorganizować zjazd miłośników Aniołów w Aniołowie.
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>Bibułki w oranżerii 
Rzeźba, stroiki, bibułki
Gabrysia Męczyńska, pomysłodawczyni i koordynatorka projek-
tu, mówi że szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich od dawna robiły 
stroiki i zajmowały się rękodziełem, ale nigdy nie na dużą skalę. 
Pomyślała więc, że warto wykorzystać ten potencjał! Spotkać 
się, zrobić coś wspólnie, połączyć siły.
Przede wszystkim trzeba znaleźć dobry materiał na produkt lo-
kalny, coś, co byłoby charakterystyczne dla regionu. Na Dolnym 
Śląsku trzeba te wyroby wymyślać. Nie ma tu jednolitej tradycji, 
bo to ziemie odzyskane, zamieszkałe przez przesiedleńców ze 
Wschodu.
Musi to być coś, co ludzi zjednoczy, pomoże im budować tożsa-
mość, a jednocześnie będzie na tyle charakterystyczne, że stanie 
się rozpoznawalne na zewnątrz.

Warsztaty rzeźbiarskie i bibułkarskie umacniają wspólnoty lokalne, 
a co równie ważne łączą  pokolenia. Biorą w nich udział zarówno 
nastolatki jak i dziadkowie, świetnie się przy tym bawiąc. Nasze 
hasło to: od lat 5 do 105 – deklaruje wójt gminy Mściwojów, 
Ignacy Pięta.

Bieszczadzkie inspiracje
Gabrysia uczy teraz mieszkanki, jak robić kolorowe kwiaty z bi-
bułek. Sama podpatrzyła te techniki, będąc na wizycie studyjnej
w Bieszczadach. Spodobało jej się – teraz bakcyla połknęły 
mieszkanki Mściwojowa. – Aż się palą żeby przyjść na kolejne 
warsztaty – śmieje się. Uczą się od siebie wzajemnie, ode mnie
i coraz lepiej nam to idzie – dodaje.
Przed Wielkanocą padł pomysł łączenia bibułkowych cudek
i stroików świątecznych. Uczestnicy warsztatów prześcigają się 
w kolejnych pomysłach na ozdoby. To już nie tylko kolorowe 
kwiaty, ale i śliczne wydmuszki obklejone paseczkami bibuły
i oryginalne stroiki w kształcie wozów, robione z gałęzi. – Rzeczy 
wyprodukowane na warsztatach zostają w muzeum, a nadproduk-
cja idzie na kiermasz – opowiada Elżbieta Stachurska, współau-
torka pomysłu.

Kolejny element układanki
W poprzedniej edycji „Działaj Lokalnie” powstała ścieżka edu-
kacyjna. Projekt pt. „Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi” 
stanowi doskonały przykład na to, jak wykorzystywać lokalne 
zasoby. Ścieżka liczy około 10 kilometrów, a przy trasie zobaczyć 
można między innymi: kościół, zamek, park oraz muzeum wiej-
skie w Mściwojowie z siedzibą w zabytkowej oranżerii. 
Właśnie w tym muzeum odbywają się warsztaty, powstają kon-
cepcje produktu lokalnego. Te działania to doskonały przykład 
ciągłości projektów. Widać konsekwencję autorów w realizacji 
przyjętej strategii. Dodać warto, że muzeum powstało w ramach 
jeszcze jednego projektu tych samych osób, pod tytułem: „Mści-
wojska oranżeria – nasze wiejskie muzeum”.

Sklepik w oranżerii
Kontynuacją tego projektu będzie otwarcie sklepiku z produk-
tami lokalnymi w zabytkowej oranżerii. Takie stoisko dopełnieni 
wizję autorów projektów – ekomuzeum, ścieżka dydaktyczna, 
muzeum. A w muzeum – sklepik i produkty lokalne, rzeźby stro-
iki, bibułki… <<

Mściwojów to jeden z malowniczych zakątków Dolnego Śląska położony u stóp Wzgórz Strzegomskich. Miejscowość szczyci się długimi 
i wciąż żywymi tradycjami społecznikowskimi. Jej mieszkańcy mają niezliczone pomysły na to, jak promować swoją okolicę i wykorzystywać jej 
naturalne zasoby. Większość z nich udaje im się wcielić w życie. Są już w Partnerstwie Gór i Pogórza Kaczawskiego, obejmującym 11 gmin tworzą 
ekomuzea w  projekcie FIO – „Ekomuzea – aktywna ochrona dolnośląskiego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego”. W ramach poprzedniej edycji 
„Działaj Lokalnie” otworzyli edukacyjną ścieżkę ekologiczno – historyczną. Nie mieli jeszcze tylko produktu lokalnego…

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA
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„Produkt lokalny – szansą na zachowanie dziedzictwa dolnośląskiej wsi i lepsze jutro”

Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Zabytków Gminy Mściwojów, Mściwojów 39, 59-407 Mściwojów, gci@msciwojow.pl



rozdział 3 > W
ykorzystujem

y lokalne zasoby

Zaczęło się od ciekowości i chęci do działania…
Pani Agnieszka Rzepka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa, od kilku lat organizuje festyny, starając się przy-
bliżyć mieszkańcom Rakszawy historię i tradycję tych okolic. Tak-
że dzieci, które w szkole uczą się o przeszłości swojego regionu, 
przychodzą do ośrodka i często pytają o to, co się w okolicy 
działo w dawnych czasach. 
– Lubię swoją pracę, wkładam w nią całe serce. Z ludźmi, którzy 
tu pracują, od podstaw stworzyliśmy dom kultury. Jestem history-
kiem, lubię wynajdywać ciekawostki. Kiedy mnie coś zainteresuje, 
chcę zaszczepiać wiedzę. Tym razem zaintrygowało mnie, dlaczego 
jeden z przysiółków Rakszawy nosi nazwę Dymarki. Tak zrodził się 
pomysł by przybliżyć mieszkańcom właśnie ten kawałek historii 
ich miejscowości. 

Zbierzmy mieszkańców
Do samego zagadnienia organizatorzy podeszli w sposób bar-
dzo profesjonalny. Na początek trzeba było rudę odnaleźć. Tu 
nieocenieni stali się mieszkańcy przysiółka Dymarki, którzy sami 
wskazywali i podpowiadali, gdzie takie rudy leżą na polach. 
Powoli rosło zainteresowanie projektem. Kolejnym etapem była 
prelekcja wygłoszona przez naukowców z Muzeum Archeologicz-
nego w Warszawie na temat rud żelaza, sposobu ich wydobywa-
nia i przetwarzania w dawnych czasach. Archeolodzy pokusili się 
także o wizję tego, jak ten proces mógł kiedyś na tych terenach 
wyglądać. Na wykłady przyszli mieszkańcy wsi, dzieci i młodzież 
z miejscowych szkół.

Każdy został rzemieślnikiem
We wrześniu, kiedy pogoda jeszcze sprzyja i ludzie mają trochę 
więcej czasu, postanowiono zorganizować czterodniowe warsz-
taty dymarskie. Odbyły się rowerowe wycieczki do przysiółka 

Dymarki połączone z poszukiwaniem i wydobywaniem surowca. 
Stała grupa mieszkańców, wyposażonych w łopatki – podstawo-
wy sprzęt każdego archeologa – z sukcesem wynajdowała na 
polach kolejne obiekty, które zanim gotowe były do wypalania, 
trzeba było oczyścić i przepłukać.
Najważniejszym elementem potrzebnym do wytopienia żelaza 
jest oczywiście piec, czyli dymarka. Zbudowano go według ta-
kich samych zasad, jakie obowiązywały w średniowieczu, cały 
gliniany. Gdy był gotowy, rozpoczęło się 24-godzinne wytapianie 
żelaza. Wszyscy z całych sił zaangażowali się przede wszystkim 
w dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza do pieca przy uży-
ciu miecha.
Zwieńczeniem warsztatów był Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła 
Artystycznego. Za pośrednictwem radia i lokalnej prasy udało 
się przyciągnąć mieszkańców pobliskich wiosek i samego Leżaj-
ska. Największe emocje wzbudził moment rozbijania dymarki
i wydobywania żelaza. Wszyscy byli przekonani, że wyleje się
z niego niczym lawa potok żelaza. Nic bardziej mylnego.
W środku znaleziono tylko kilka łupek żelaznych, bardzo zanie-
czyszczonych, ale euforia publiczności i tak była wielka. 

Wspólnota powstała wokół rudy
Agnieszka Rzepka: – Jest taki moment, że, każdy chce dowie-
dzieć się czegoś, chce dodać jakąś swoją wiedzę. Wtedy ludzie 
się integrują, zawiązują się nowe znajomości, więzi. Ludzie lubią 
przychodzić na duże imprezy, bo zawsze spotkają znajomych,
a przy okazji zobaczą coś ciekawego, porozmawiają. Taka grupa 
ludzi się stale zwiększa. Po projekcie mieszkańcy przychodzili
z nowymi wiadomościami. Chwalili się, że na swoich polach też 
znaleźli rudę. Powstała taka wspólnota wokół dawnej tradycji.
A dodatkowo mieszkańcy dostarczyli cennych informacji, gdzie 
znajdowała się kiedyś grobla we wsi.

>W przyszłość dzięki zamierzchłym dziejom  
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„Rakszawskie Dymarki – z żelazem przez tysiąclecia” 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, Rakszawa 340, 37-111 Rakszawa

Rakszawa
leżąca w Kotlinie Sandomierskiej pomiędzy Leżajskiem a Łańcutem, obecnie liczy niecałe 7 tysięcy mieszkańców. Chociaż wieś jest nieduża,

w przeszłości na jej terenie rozwijały się różne rzemiosła. Mieszkający tu ludzie zajmowali się bednarstwem i wyrobem zabawek z drewna. W XV 
wieku, kiedy przybyli na te tereny Wołosi, rozpoczęto hodowlę owiec, rozwinęło się tkactwo, w XIX w. powstała fabryka sukna, a miejscowi Żydzi 

założyli browar, który przetrwał aż do czasów II wojny światowej. Tutejsze ziemie – słabej jakości, ale bogate w rudy żelaza – spowodowały, 
że od XVII wieku powszechny stał się proces wydobywania rudy i przetapiania jej na żelazo. Bardzo pomocna była bliskość i obfitość lasów 

dostarczających opału do pieców, zwanych dymarkami. W Rakszawie kontynuuje się tradycje tkackie, do dziś istnieje fabryka sukna, do czasów 
świetności powraca tutejszy browar. Wraca moda na wyroby z drewna. A co z dymarkami? Rewolucja przemysłowa z końca XIX wieku oraz 

powódź, która nawiedziła wówczas te tereny, doprowadziły do upadku tego rzemiosła. Wytapianie żelaza w tego typu piecach stało się po prostu 
nieopłacalne. Ich miejsce zastąpiły piece martenowskie.
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>Bohater regionalny 
Lokalny bestseller
Zasługi profesora Alfonsa Hoffmanna są ogromne. Stworzył 
pierwszy w Polsce planowy system energetyczny, czyli połączył 
wszystkie elektrownie i rozdzielnie Pomorza w jeden system. 
Dokończył budowę elektrowni w Gródku, współprojektował
z profesorem Pomianowskim elektrownię w Żurze i nadzorował 
prace przy jej budowie. Do niedawna wszystkie osiągnięcia pro-
fesora pozostawały niedocenione przez jego najbliższych – roda-
ków z ziemi kociewskiej.
Jak na bractwo przystało, członkowie stowarzyszenia wypowie-
dzieli niewiedzy i zapomnieniu wojnę. Ich strategia polegała na 
wygłaszaniu prelekcji na temat życia i osiągnięć prof. Hoffmanna 
oraz organizowaniu wycieczek szlakiem miejsc z nim związanych. 
Ponadto w gminnym ośrodku kultury w Osiu zorganizowano 
dwie wystawy zdjęć poświęcone oczywiście A. Hoffmannowi 
oraz żółtemu szlakowi turystycznemu imienia profesora. Uko-
ronowaniem projektu było wydanie turystyczno-historycznego 
biuletynu pt. „Z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego. 
Profesor Alfons Hoffmann – człowiek, który oświetlił Pomorze”. 
Popularność tej publikacji może posłużyć za miernik powodzenia 
misji Bractwa. 

– 400 sztuk, czyli pierwszy nakład, przekazaliśmy bibliotekom 
miejskim, gminnym i szkolnym w całym powiecie świeckim. Oka-
zało się, że zainteresowanych jest tylu, że nawet 15 sztuk na jedną 
bibliotekę to za mało. Na przykład w Świeciu panie jak za PRL-u 
robią listę czytelników – opowiada Mariusz Chodecki, członek 
Bractwa i koordynator projektu.  
Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz przygotować prze-
wodniki dla kolejnych wycieczek Bractwo zorganizowało fun-
dusze i przy wsparciu samorządu gminy Osie wypuściło drugie 
wydanie, również 400 sztuk. – Szczerze mówiąc, myśleliśmy, że 
druga tura starczy do maja, kiedy wznowimy wycieczki, ale oka-
zuje się, że nakład jest na wykończeniu – z dumą dodaje Mariusz 
Chodecki.

Swój bohater 
Elektrownia w Żurze powstała ze względu na budowę Gdyni. 
Zasilała ją, aby miasto mogło powstać w rekordowym tempie 16 
miesięcy. Żur i Gdynię połączyła wtedy najdłuższa – wynosząca 
142 kilometry – linia w Polsce. 
Wiele z tych informacji wywoływało zaskoczenie i podziw nie 
tylko turystów, lecz także mieszkańców okolic. – Największe 

Osie  to gminne miasteczko położone w Borach Tucholskich w okolicach Wdy, inaczej zwanej Czarną Rzeką. Atrakcyjne położenie od lat 
przyciąga amatorów kajakowania i pieszych wycieczek. Oprócz walorów naturalnych gmina Osie posiada również bogatą historię oraz zabytki 
techniki w postaci nadal funkcjonujących elektrowni wodnych. Stowarzyszenie Bractwo Czarnej Wody postanowiło zapoznać mieszkańców
i przyjezdnych z niezbyt dotychczas popularnym tematem – systemem energetycznym tych terenów oraz jego twórcą prof. Alfonsem Hoffmannem. 

TYTUŁ PROJEKTU   
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„Dziedzictwo prof. Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”

Bractwo Czarnej Wody, Rynek 11a, 86-150 Osie

28

Profesjonalnie rozpoczęte działania zakończyły się także w pro-
fesjonalny sposób. Wytopioną łupkę przekazano do analizy do 
Łańcuckiej Fabryki Śrub i Łańcuchów. No cóż, okazało się, że 
mało w niej czystego żelaza, ale takie są uroki natury. 
Na zakończenie projektu mieszkańcy mogli obejrzeć film i wystawę 
dokumentującą wszystkie działania, powstała również minipublika-
cja o historii hutnictwa. Film stał się cenną pomocą na lekcjach hi-
storii czy geografii. Uczniowie, dzięki udziałowi w projekcie, lepiej 
znają wycinek historii swojej miejscowości. Widać, że wiedzę chcą 
poszerzać, bo często przychodzą i pytają o więcej informacji.
– Cieszę się, że ludzie zainteresowali się historią swojej okolicy. 
Mieszkańcy zdobyli świadomość, że mają swoje korzenie i warto 
do nich wracać – mówi Agnieszka Rzepka.

Sam pomysł będzie miał kontynuację. Ośrodek chce stworzyć 
trasę rowerową szlakiem dymarek, na której będzie można 
oglądać piece, a także kuźnie. Skłoni to na pewno turystów do 
częstszego odwiedzania tych okolic.
Pani Agnieszka ma już kolejny pomysł związany z odtwarzaniem 
dawnego rzemiosła. Tym razem mieszkańcy będą rekonstruować 
proces produkcji wełny, który zapoczątkowali tu Wołosi. Ma być 
najprawdziwsze stado owiec, przędzenie i tkanie. Taka praktycz-
na lekcja historii znowu zintegruje zarówno uczniów, jak i całą 
okolicę <<
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wrażenie zrobiło na mnie tempo, w jakim zbudowano elektrownię 
w Żurze. Pracowano sześć dni w tygodniu na trzy zmiany i w 1,5 
roku elektrownia była gotowa! Mieszkam na tych terenach od uro-
dzenia i cieszę się, że dowiedziałam się czegoś więcej. Teraz można 
się nawet pochwalić rodzinie lub znajomym – mówi Małgorzata 
Szulc z Brzezin.
Projekt Bractwa miał na celu wzmocnienie tożsamości regional-
nej mieszkańców powiatu świeckiego. Popularyzowanie wiedzy 
na temat wielkich dokonań profesora Hoffmanna, który urodził 
się w Grudziądzu, a w latach trzydziestych mieszkał w Osiu, 
rozbudziło dumę jego ziomków. 
– Od kilkunastu lat zabiegaliśmy o to, żeby jedną z ulic Osia nazwać 
imieniem profesora, ale cały czas były jakieś przeszkody. Myślę, że 
nie jest zbiegiem okoliczności fakt, że po zakończeniu tego projektu 
w początkach lutego rada gminy nadała ulicy w nowo powstałym 
osiedlu nazwę prof. Hoffmanna – mówi Mariusz Chodecki. 
– Pokazaliśmy mieszkańcom, że to nie musi być Kopernik, Kościuszko 
czy Sienkiewicz, ale ktoś nasz, pokazaliśmy, że mamy swojego boha-
tera – dodaje Józef Malinowski, prezes Bractwa Czarnej Rzeki.
Kolejnym osiągnięciem świadczącym o szacunku dla zasług lokal-
nego bohatera jest obietnica ufundowania, na przełomie maja

i czerwca, w Tleniu (pobliskiej miejscowości) tablicy pamiątkowej 
poświęconej profesorowi. 

Dansingi w Żurze
Profesor Hoffmann poświęcił życie dwóm rzeczom: rozwojowi 
energetyki na Pomorzu oraz promowaniu turystycznych walorów 
Borów Tucholskich. Po przypomnieniu zasług profesora na polu 
hydroenergetyki Bractwo planuje wskrzesić kolejne wielkie dzieło 
naukowca z dziedziny rekreacji i turystyki. 
Kiedyś przy zaporze w Żurze istniała przystań kajakowa. Miej-
sce to kipiało życiem. Z inicjatywy profesora organizowano 
niezliczone spływy kajakowe (brało w nich udział kilkadziesiąt, 
czasem nawet sto pięćdziesiąt osób) nie tylko Wdą, lecz także 
Drwęcą, Wisłą i Brdą. W latach trzydziestych i po wojnie było to 
bardzo atrakcyjne miejsce, które przyciągało tradycją corocznych 
zabaw organizowanych z okazji Dni Morza. Na huczne imprezy 
uatrakcyjnione zimnymi ogniami, muzyką, pantomimą i tańcem 
przybywało od 1500 do 2000 gości. Marzeniem Bractwa jest 
przywrócenie świetności temu miejscu i na powrót uczynienie go 
tak atrakcyjnym i znanym jak przed laty << 

Zaczęło się od świetlicy
Wszystko zaczęło się zmieniać kilka lat temu, kiedy mieszkańcy 
postanowili przywrócić do życia miejscową świetlicę. Niektórzy
z nich pamiętali jeszcze czasy swojego dzieciństwa, kiedy odby-
wały się w niej zabawy karnawałowe, a cała wieś schodziła się 
tam, żeby oglądać telewizję przy jedynym odbiorniku. To budo-
wało więź między ludźmi, ale z czasem wszystko się rozpadło. 
W Aniołowie nie ma też szkoły. Potrzebne było miejsce spotkań 
nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz także dla dorosłych. Miesz-

kańcy uruchomili świetlicę. Od tej pory odbywa się tu wiele 
imprez dla młodszego i starszego pokolenia. W czasie ferii dzieci 
bawią się, rysują, malują, smażą naleśniki nadziewane dżemami 
własnej roboty, a miejscowi seniorzy zapraszani są na spotkania
z okazji dnia dziadka i babci. O wszystko dba dwóch młodych 
chłopaków, dla których bycie wolontariuszem to zaszczyt. 
– Aniołowo ożyło ostatnio, ale tu zawsze mieszkali ludzie honoro-
wi, bardzo ambitni, pracowici, odpowiedzialni za dobytek, którzy 
z trudnych sytuacji potrafili się podźwignąć. W ludziach zawsze 

>Gdy diabeł spotyka anioła  
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„Wspólnie pracujemy, wspólnie bawimy dla naszej historii, naszej wsi i jej mieszkańców” 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, Aniołowo 7, 14-400 Pasłęk

Aniołowo
– Aniołowo powstało, kiedy pan Bóg zmęczony trudem tworzenia świata przysnął na chwilę. Wtedy do działania wkroczyły małe aniołki, bawiąc się 

ziemią usypywały górki, kopały dołki, tworzyły skrytki. To im wioska zawdzięcza tak niesamowite położenie – żartują mieszkańcy Aniołowa. W okolicy 
nie ma plaż ani zasobów mineralnych? Nieważne. Nazwa miejscowości to najlepszy z zasobów. Urocza, cicha wioska leży 8 km od Elbląga,

na pograniczu Żuław i Wysoczyzny Elbląskiej. Bliskość kanału elbląskiego oraz położenie w jednym z najczystszych ekologicznie obszarów Polski 
sprawia, że są tu idealne warunki do aktywnego wypoczynku i relaksu. W samej wiosce mieszka około 200 osób. Ludzie zajmują się przede 

wszystkim hodowlą krów mlecznych i uprawą roli. Mieszkańcy przybyli tu z różnych terenów Polski po II wojnie światowej. Dzisiaj żyją zgodnie
i łączą różne tradycje, ale dbają także o ślady przeszłości pozostawione przez dawnych mieszkańców. 
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drzemała chęć działania, trzeba ją było tylko wydobyć. To ludzie 
porządni, bardzo odpowiedzialni, o głębokich sercach, którzy 
bardzo wspierają stowarzyszenie – mówi Halina Cieśla, prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”.

Po pierwsze integracja
Jeśli udało się ze świetlicą, uda się i przy następnej akcji – miesz-
kańcy uwierzyli we własne siły. Członkowie Stowarzyszenia 
postanowili uporządkować piękny, ale bardzo zaniedbany teren 
na skraju wsi. Chcieli stworzyć tam miejsce wspólnych spotkań, 
gdzie mogliby degustować lokalne przysmaki i prezentować 
wyroby sztuki ludowej. Teren ten miał również przyciągnąć tury-
stów, chcących w Aniołowie rozbić namiot, rozpalić ognisko, wy-
ruszyć w trasę widokową lub szlakiem rowerowym po bukowym 
lesie. Zapaleni sportowcy marzyli o boisku do piłki nożnej. Braki 
trzeba było uzupełnić. A wszystko po to, by jeszcze bardziej 
zintegrować mieszkańców wsi, odkryć w nich uśpione talenty
i przyciągnąć turystów.
Barbara Dobrowolska, nauczycielka języka polskiego w pobliskiej 
szkole, sekretarz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Anioło-
wo”: – Jednym z naszych celów było pogłębienie integracji. Dzisiaj 
wspólnie pracujemy i wspólnie się bawimy. Własnymi siłami to zro-
biliśmy. Mężczyźni, kiedy mieli czas, przyjeżdżali swoimi maszyna-
mi, karczowali teren, kobiety gotowały posiłki, dzieci i młodzież też 
pomagała. Ludzie i sobie pogadali, i pośmiali się, to integruje, to 
stwarza inne pole do rozmowy i spotkań.

Od porządków do zlotu „aniołów”
Projekt trwał pół roku. Podczas zimowych miesięcy mieszkańcy 
wsi uprzątnęli teren nieopodal lasu, zbudowali wiaty, wyznaczyli 
miejsce na ognisko, z pomocą specjalistycznej firmy wyrównali
i przygotowali boisko. Na wiosnę, kiedy większość czasu zajmuje 
praca w polu, Stowarzyszenie podtrzymywało energię i atmosfe-
rę, jaka powstała podczas prac zimowych. Swoje podwoje otwo-
rzyła Galeria Na Płocie, gdzie można było obejrzeć impresje na 
temat zimy, przygotowane przez najmłodszych artystów. Odbyła 
się wycieczka rowerowa na czele z sołtysem i panią sołtysową. 
Mieszkańcy wsi wzięli udział w zawodach ochotniczych straży 
pożarnych. 
Najważniejszą imprezą, podsumowaniem całego projektu, był 
zlot miłośników „aniołów” – Aniołowo – Piekło. 
Halina Cieśla: – Wykorzystaliśmy ciekawą nazwę naszej miejsco-
wości i przeciwstawiliśmy ją miejscowości Piekło. Aniołowo to oaza 
dobra, ciepła, mlekiem i miodem płynąca. Pracujemy, żeby nasza 
wieś stała się wsią tematyczną, miejscem atrakcyjnego wypoczyn-
ku, to jest nasz wiodący temat.
Wspólny zlot odbył się w czerwcu. Do Aniołowa przyjechała 
140-osobowa delegacja „diabłów” z Piekła, miejscowości w wo-
jewództwie pomorskim. Licznie przybyli mieszkańcy okolicznych 
wiosek. Ale zanim nadszedł ten dzień, „anioły” solidnie przygo-
towały się do imprezy. Żeby nikt nie zabłądził, drogę do wsi 
uskrzydlono ręcznie wykonanymi aniołami. Kilka dni wcześniej 

odbyło się tradycyjne świniobicie, przyjechała wielka kuchnia 
polowa, na której trzeba się było jeszcze nauczyć gotować.
W pracę zaangażowała się cała wieś, każdy pomagał, jak mógł. 
Przygotowano tradycyjne potrawy: babkę ziemniaczaną i kar-
kówkę po anielsku.
W dniu imprezy przyjezdnych na boisku witały wielkie słomiane 
postacie anioła i diabła, suto zastawiony stół i dymiąca grochów-
ka. Przez cały dzień trwały prezentacje talentów najmłodszych
i tych nieco starszych. Mieszkańcy obu wsi uczestniczyli w różno-
rakich potyczkach, tym razem „anioły” musiały uznać wyższość 
„diabłów” i posłusznie obwieźć na swoich barkach czorty po wsi.

Udało się!
Dzięki tej imprezie Aniołowo umocniło swoją markę na lokalnym 
rynku. Mieszkańcy okolic przyzwyczaili się, że w Aniołowie za-
wsze się coś dzieje. Sami znani są również w Pomorskiem, do 
którego wybierają się w tym roku na rewanż. Lokalne wyroby 
kulinarne cieszą się wielka popularnością, dzięki czemu rolnicy 
ze wsi są spokojni o własną przyszłość, wszystko schodzi na 
pniu. Powstałe miejsce stało się kolejną atrakcją turystyczną
i w przyszłości będzie pomagać w rozwoju agroturystyki. We wsi 
zaistniały lokalne talenty, przebojem stały się figurki aniołków 
dziergane na szydełku.

Anielska energia tkwi w ludziach
Członków Stowarzyszenia najbardziej cieszy to, że ludzie przeła-
mali tkwiące w nich bariery i zdobyli pewność siebie. We wszyst-
kich wstąpiła nowa energia i teraz cały czas myślą, jak i gdzie 
się zaprezentować. Dzięki stworzonemu własnymi siłami miejscu 
ludzie nie siedzą sami w domach. Wolą spotykać się w plenerze 
– przyjeżdżają dawni mieszkańcy wsi, odnawiają się i zacieśniają 
więzy międzyludzkie.
Zbigniew Cieśla, sołtys Aniołowa: – Widzimy po naszych dzie-
ciach, że są dumne, że pochodzą z tego miejsca, nie z jakiejś wioski, 
tylko z Aniołowa. Motywujące jest dla nas, że młodzi ludzie dbają, 
mają szacunek do tego, co razem we wsi zrobiliśmy. Oni czują, że 
to jest ich dom. My jesteśmy tylko iskrą pobudzającą do działania, 
wyzwalającą energię, a teraz ludzie sami już ją wytwarzają. Już 
myślimy, żeby w tym roku doprowadzić do porządku okoliczne sta-
wy i połączyć trasę widokową z odtworzonym dawnym konnym 
szlakiem pocztowym <<
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Celujący z egzaminu
Wszystko rozpoczęło się od wydawania w latach 1990-2001 
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Pyzdr”. – Kierowała 
nami chęć zmian – mówi Wiesława Kowalska, współzałożycielka 
Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” – chcieliśmy nauczyć lu-
dzi samodzielności podejmowania decyzji. Odwagi w wymyślaniu 
pomysłów na naszą lokalną społeczność. Gazeta ukazywała się 
przez 10 lat, choć od roku 1995 pojawiała się sporadycznie. Była 
pierwszym egzaminem społecznym dla mieszkańców. Zdała go 
grupa około 20 osób. Doświadczenia 10 lat pokazały, że wy-
dawanie gazety niewiele zmienia w mentalności mieszkańców. 
Dlatego powstało stowarzyszenie, którego jednym z głównych 
celów miało być działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności 
oraz promowanie Pyzdr i ich okolic, by pobudzać rozwój ekono-
miczny regionu. Organizacja powstała na bazie prowadzonych 
przez małżeństwo Wiesławy i Przemysława Kowalskich polsko- 
-ukraińskich plenerów artystycznych pod hasłem „Sztuka łączy”. 
Ich celem było likwidowanie uprzedzeń narodowych, wymiana 
technik artystycznych, budowanie otwartego na odmienność 
społeczeństwa. Później zrodził się pomysł na projekt dla lokalnej 
młodzieży „Sztuka łączy...”. Sztuka miała zintegrować miesz-
kańców Pyzdr i uwrażliwić na to, co wokół nich. Klub filmowy 
powstał, aby młodzież mogła dawać upust swoim artystycznym 
wizjom świata, swoim świeżym pomysłom. Zorganizowane dla 
uczniów warsztaty filmowe wyposażyły młodych w wiedzę na 
temat produkcji filmowej i telewizyjnej.
  
Zasiane ziarno wykiełkuje
– Po problemach jakie mieliśmy z naszym miesięcznikiem nie 
spodziewaliśmy się jakichś radykalnych zmian, ale jedno możemy 
powiedzieć bez wahania. Zasiane ziarnko zawsze gdzieś wykieł-
kuje – mówi Przemysław Kowalski z Towarzystwa Echo Pyzdr. 
– Widzimy głęboki sens naszych działań, i pomimo różnych nie-
powodzeń nie tracimy entuzjazmu i chęci działania, tym bardziej, 
że nasi pierwsi wychowankowie dołączają do nas. Wcześniejszym 
projektem, który szczególnie zintegrował lokalną społeczność był 
pomysł odtworzenia granicy przebiegającej przy Pyzdrach. 

W budowanie „Granicy” włączali się mieszkańcy niezależnie 
od wieku 
Mówili: „nareszcie będzie się coś działo”. Najpierw wspólnymi 
siłami postawili ławki. Potem pojawił się projektor filmowy, filmy, 
stoiska i strażnice z rzeźbionymi żołnierzami pilnującymi symbo-
licznej granicy. 
– Granica jest dla nas miejscem, w którym rodzi się nadzieja, bo 
tam gdzie są granice są też drogi, a droga to dla nas właśnie sym-
bol nadziei – tłumaczy Wiesława Kowalska – Tutaj jest ogromne 
bezrobocie, większość mieszkańców pracuje na Zachodzie. Wspólna 
praca dla naszego miasteczka daje nam nadzieję na lepsze jutro.

Film o granicy
Ponieważ wspólnym mianownikiem wszystkich działań Towarzy-
stwa jest integracja przez sztukę, a najbardziej uniwersalnym 
językiem sztuki jest film, zorganizowanie warsztatów filmowych 
było z góry przesądzone. Aby się na nie dostać, niedoszli filmow-
cy musieli napisać esej i zrobić dwa intrygujące zdjęcia. Zadanie 
było proste – zainteresować komisję rekrutacyjną, składającą się
z członków Towarzystwa. Mieszkańcy zaoferowali darmowy noc-
leg 12 uczestnikom warsztatów i 20 prowadzącym zajęcia. Ugościli 
ich,  przygotowali wyżywienie oraz autokar na dojazdy w różne 
miejsca. Na warsztatach pojawili się specjaliści od montażu, reży-
serii, operatorstwa filmowego, scenariopisarstwa i aktorstwa. 
– Dzięki finansowemu wsparciu mogliśmy zrealizować nasze 
marzenie o klubie filmowym – powiedział Przemysław Kowalski 
– Przede wszystkim kupiliśmy kamerę i mamy na koncie film.
Młodzież nakręciła film „Granica”. Jest on historią dwóch przy-
jaciółek, których drogi życiowe się rozchodzą aż do momentu 
tragicznej śmierci rodziców jednej z nich. Film prezentowany 
był między innymi w lutym 2006 roku na Prowincjonaliach we 
Wrześni, gdzie został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. 
Młodzież, która uczestniczyła w tym projekcie, chce kontynu-
ować swój udział w działaniach Towarzystwa. Warsztaty na 
przełomie wiosny i lata 2006 mają młodych filmowców połączyć 
z Ameryką, a konkretnie z Kanadą. Zadaniem uczestników pla-
nowanych spotkań będzie zrealizowanie scenariusza filmowego 

>Tam gdzie jest granica musi być też droga  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Sztuka łączy – spotkanie z Ameryką” 

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Zwierzyniec 6, 62-310 Zwierzyniec

Pyzdry
W 1815 roku, gdy na kongresie wiedeńskim Rosja ostatecznie ustaliła granice swojego państwa, postanowiła, że będą się rozciągały od Alaski

aż po Pyzdry. Alaska ze względu na bogactwo cennych futer, a Pyzdry – ze względu na intrygującą i niepowtarzalną nazwę. Dziś Pyzdry
mają 3200 mieszkańców. A za sobą 750 lat burzliwej historii. To niewielkie zabytkowe miasteczko jest częścią województwa wielkopolskiego.



kanadyjskich rówieśników. Najważniejsze jest jednak obecne 
przekonanie młodzieży o tym, że żeby coś osiągnąć nie trzeba 
nigdzie wyjeżdżać, a tematy są tuż za płotem.

Będzie się kręciło
Naszym ogromnym sukcesem jest to, że coraz więcej ludzi chce 
uczestniczyć w pracy na rzecz lokalnej społeczności – mówi Prze-
mysław Kowalski – że mamy coraz więcej sprzyjających dobrych 

dusz. Mało tego. Coraz więcej ludzi widząc nasze sukcesy, chce 
wziąć w nich bezpośredni udział.
A bariery? Są ciągle jeszcze dwie. Przede wszystkim – zbyt małe 
zainteresowanie ze strony lokalnej młodzieży, ale także bardzo 
skromna współpraca ze strony władz samorządowych. Jednak, 
jak mówi Przemysław Kowalski: – Jest nadzieja, a i tak zawsze coś 
będzie się kręcił <<
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>Szkolne podwórko wikliną czarowane 
Żegnaj zaniedbane, brudne podwórko
Do prac przy porządkowaniu terenu wokół budynku szkoły 
włączali się chętnie i uczniowie z rodzicami, i nauczyciele. Trze-
ba było między innymi pozbyć się zniszczonej fontanny oraz 
wykopać stare, brzydkie krzewy. Całość prac porządkowych 
przebiegła sprawnie dzięki zaangażowaniu blisko 200 osób. Na 
tak przygotowanym terenie można było zrobić właściwie wszyst-
ko.  – Najprościej byłoby położyć kostkę i kupić kwiatki, tak, żeby 
było czysto i ładnie – ale tak jak wszędzie – mówi Jolanta Borek, 
koordynatorka projektu – my chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, 
coś naszego.  

Zachwyca wiklinowa altanka
Stąd pomysł na warsztaty wikliniarskie dla mieszkańców Solca. 
Zgrabne połączenie przyjemnego – okazji do spotkania – i po-
żytecznego – wspólnej pracy nad poprawą wyglądu podwórek 
w Solcu. W warsztatach zorganizowanych w lipcu 2005 wzięło 
udział około 60 osób. Zmagania z wikliną planowano wstępnie 
na cztery godziny dziennie. W praktyce spotkania przedłużały się 
i trwały z reguły od 9 do 17, bo tak duże było zaangażowanie 
uczestników. Z każdym dniem, na warsztaty przychodziły nowe 
osoby. Laikom tego rzemiosła należy wyjaśnić, że wyplatanie 
wiklinowych płotów i innych ozdób, to ciężka praca, wymaga-
jąca dużej zręczności, precyzji i siły. A na warsztaty zgłaszały 
się osoby, które wcześniej z tym tworzywem nie miały do 
czynienia. Dlatego specjaliści prowadzący zajęcia nie wyznaczali 
konkretnych zadań i nie narzucali form. Dawali pole do popisu 
wyobraźni osób, które przychodziły stawić czoło wiklinie. W ten 

sposób warsztaty przeznaczone były dla każdego, niezależnie od 
indywidualnych zdolności i tempa nauki. Okazało się, że miesz-
kańcy Solca świetnie opanowali trudną sztukę i do zadania pode-
szli ambitnie. Wypleciona została wiklinowa altanka, która zdobi 
szkolny dziedziniec i jest uwielbiana przez uczniów. Teren szkoły 
został ogrodzony wiklinowymi płotkami, a kwiaty posadzono
w wiklinowych donicach. 

A kolejne warsztaty?
Jolanta Borek liczy na kontynuację projektu: – Wiem, że na te-
renie Solca jest jeszcze dużo do zrobienia, poza tym szkoda, żeby 
zmarnowało się zainteresowanie ludzi. Cały czas pytają o to, czy 
będą jeszcze warsztaty. Koordynatorka projektu ma poczucie nie-
dosytu. Dostrzegła drzemiący w mieszkańcach Solca potencjał
i marzy, żeby zrobić coś więcej. – To była też świetna okazja do 
spotkania się ludzi, bardzo miło razem spędziliśmy czas. Było nam 
bardzo szkoda się rozstawać  – mówi Jolanta Borek, która chcia-
łaby bardzo realizować podobne projekty w przyszłości.

Podwórkowa moda na wiklinę
Uczniowie i mieszkańcy Solca są bardzo zadowoleni z efektów 
swojej pracy. Można powiedzieć, że zapanowała wśród nich 
moda na wiklinę. Ludzie zaczęli bardziej dbać o swoje obejścia. 
Uczestnicy warsztatów przyozdabiają teraz wiklinowymi dziełami 
własne podwórka. Przyjeżdżający tutaj letnicy zainteresowani są 
kupnem takich wiklinowych ogrodowych ozdób. Kto wie, może 
wikliniarstwo stanie się kiedyś źródłem utrzymania mieszkańców 
Solca? <<

Solec  położona malowniczo na wysokiej wiślanej skarpie miejscowość, liczy sobie niecałe 6,5 tysiąca mieszkańców. Zapomnianą tradycją 
tego regionu jest wikliniarstwo. Dyrektorka Zespołu Szkół Samorządowych, pani Jolanta Borek, postanowiła ją ożywić. Jej pomysł kierowany był 
również chęcią zaczarowania wikliną szkolnego podwórka. Środki, na sfinansowanie akcji przywrócenia do łask wikliny, szkoła pozyskała
w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. 

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Wiklina – natura i piękno”

Zespół Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą, ul. Tadeusza Kościuszki 20, 27-321 Solec nad Wisłą



>Zielona przedsiębiorczość 
W Lawendowej Krainie właściciele gospodarstw prześcigają się w pomysłach na wykorzystanie ziół

w agroturystyce, projekt „Leki z Bożej Apteki” może przerodzić się w tworzenie nowej wioski tematycznej,
a rolnicy rozpoczynają ekologiczną uprawę truskawek i ruszają z nimi na rynkowy start. Opisujemy działania, 

które aktywizują mieszkańców wokół udanych pomysłów na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 33
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>Ziołowy biznes plan 
Zielarski nowicjat
W ramach projektu odbywały się szkolenia, warsztaty i spotkania 
ze znawcami zielarstwa. Dzięki nim, mieszkańcy sami nauczyli 
się sadzić i pielęgnować rośliny. Potrafią też szukać ich w lasach. 
Chodzi o to, żeby własne zioła sprzedać na targach lub w spe-
cjalnych centralach. Profesjonaliści z Herbanordpolu szkolili zie-
larskich nowicjuszy w profesjonalnej suszarni w Karlinie. Uczyli 
jak i co zbierać. 

Lubczyk w skupie
Projekt został tak pomyślany, aby jego kulminacja przypadała na 
końcówkę lata – to bardzo ważne, bo tylko wtedy można oddać 
zioła do skupu. Uczestnicy nie musieli czekać do następnego 
roku, żeby sprawdzić się na rynku. Nie można zniechęcić młodych 
przedsiębiorców i kazać im zbyt długo czekać na efekt. – Prawie 
wszyscy mieszkańcy zaangażowali się w oddawanie swoich zbiorów 
do skupu – chwali się autorka projektu. Co jakiś czas pracownicy 
Herbanordpolu przyjeżdżali do Sieciemina, aby odebrać od miesz-
kańców ich plony. – To całkiem niezły zarobek dla nich, już szykują 
się do następnego sezonu – zaciera ręce pani Ola.

Eko zioła 
Ważne okazały się rozmowy z nadleśnictwem. Przyszli zielarze 
dowiadywali się podczas nich, jak ostrożnie zbierać rośliny, aby 
nie niszczyć ściółki i drzew. Głównym mottem tych spotkań 
była ekologia w czerpaniu z darów natury. Świeże szyszki sosny 
(niezastąpione w kąpieli i naparach na katar) należy na przykład 
zbierać tylko na przełomie marca i kwietnia. Wtedy drzewa są 
ścinane przez leśników i można zbierać ich owoce bez uszczerbku 
dla lasu. Świadomość ekologiczna to jedna z podstaw projektu. 
Żeby zielarze nie byli wandalami, na każdym etapie podkreślane 
były zasady odpowiedzialności za środowisko.

Autorska porcelana i len
W głowach uczestników aż kłębi się od pomysłów na ciekawe 
formy opakowań i sprzedaży swoich wyrobów. Zioła do robienia 

naparów zwykle sprzedawane są w saszetkach ekspresowych, ale 
nie w  Siecieminie – tu mieszkańcy chcą się wyróżnić!
Pani Czesia, uczestniczka projektu, mówi że na festynach wiej-
skich największym zainteresowaniem cieszyły się zioła do kąpieli. 
Oryginalnie zapakowane stały się nie lada atrakcją.
Pani Ola chwaliła się również ręcznie malowanymi filiżankami
z dołączonymi do nich lnianymi woreczkami z ziołami. Ładne 
opakowanie podnosi cenę, ale hurtowe ilości oddawane do 
skupu, są dużo tańsze od wyrobów artystycznych, a tak można 
nazwać porcelanę z ręcznie szytymi woreczkami wypełnionymi 
pachnącym suszem. Padł również smaczny pomysł dodawania 
własnych ziół do masła.

Festyn i certyfikaty
Zwieńczeniem „szkółki zielarskiej” był festyn. Dumni uczestnicy 
odebrali C Z Z. Szczególnie ważne oka-
zało się to dla osób bezrobotnych, a te stanowiły większość 
wśród uczestników projektu. Dla nich liczy się każdy dyplom
i dodatkowa umiejętność. Projekt skierowany był do wszystkich 
mieszkańców Sieciemina, ale w ziołowy biznes najbardziej zaan-
gażowały się osoby bezrobotne, przede wszystkim kobiety. One 
były głównym motorem działań, a teraz pomysłem zarażają inne 
osoby.

Plantacje nasze widzę wielkie…
Pani Ola przyznaje, że skupili się na zbieraniu ziół i ich suszeniu. 
Nie udało się rozwinąć plantacji z takim rozmachem, o jakim 
sobie marzyła. Ale rozczarowana nie jest: – To tylko impuls do 
dalszej działalności i nasze plany na przyszły rok! Projekt będzie 
kontynuowany, to zaczyn kolejnej wioski tematycznej – zielarskiej. 
Mieszkańcy muszą zrozumieć, że wsie tematyczne to atrakcyjna 
alternatywa dla rolnictwa. Myślimy też o produkcie lokalnym dla 
Sieciemina. Mogłyby być to wycieczki dla szkół, gdzie uczniowie 
oglądaliby jak rośnie ostropest, kminek i lawenda... <<

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Leki z Bożej Apteki”

Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, promocja@sianow.pl

Sieciemin
to miejscowość nieopodal Koszalina. Domy postawiły w niej osoby zamożne, pracujące na co dzień w Koszalinie, które za sąsiadów mają 
rdzennych mieszkańców tych okolic, dużo gorzej sytuowanych. – Drażniące są dysproporcje pomiędzy mieszkańcami – kwituje Aleksandra 

Kowalczuk, koordynatorka projektu i pracowniczka Urzędu Gminy Sianów. Po rozmowach z mieszkańcami postanowiła napisać projekt, który 
przygotowywałby ich do uruchamiania małej przedsiębiorczości. Cennym pomysłem na działalność miała się okazać uprawa i zbieractwo ziół. 

Zadanie było jasne – pokazać niezamożnym mieszkańcom, że pracując wspólnie, przy minimalnym nakładzie środków np. na zakup nasion, mogą 
zacząć zarabiać. – W Siecieminie nie ma nawet szkoły, nic co by jednoczyło społeczność. Ten projekt stał się taką szansą – mówi pani Ola.



>Zielono mi… 
Zwyciężają najlepsi
– Duża ilość gospodarstw agrosturystycznych w okolicy powoduje, 
że tworzy się zdrowa konkurencja. Trzeba wciąż ulepszać swoją 
ofertę. Każdy chce przyciągnąć jak najwięcej gości, a żeby to zrobić 
trzeba się wyróżnić – mówi właścicielka jednego z gospodarstw. 
– Ten projekt  to szansa dla nas – dodaje – uczymy się nowych 
rzeczy, profesjonalizacji działań.
To także pomysł dla regionu, oceniają autorzy projektu.
– W dzisiejszych czasach trzeba się specjalizować – mówi pani 
Ewa Ulatowska ze Stowarzyszenia. – Jest dużo gospodarstw agro-
turystycznych w okolicy, turystów sporo, ale wciąż trzeba umieć
o nich zawalczyć – dodaje. – Nasz pomysł to jedna ze ścieżek, 
którą mogą pójść gospodarze – kwituje Marian Onak, prezes 
Stowarzyszenia.

Raj dla zielarzy
„Lawendowa Kotlina” to projekt wielowymiarowy. Chodzi o to, 
żeby znaleźć jak najwięcej pomysłów na wykorzystanie ziół. 
Uczestnicy nie ograniczają się ani do uprawy, ani do zbieractwa 
– łączą jedno i drugie. 
Górzyste rejony Radkowa to raj dla zielarzy. Można tu znaleźć 
prawie wszystko. Trzeba tylko umieć szukać i znać różne odmia-
ny ziół. Dlatego uczestnicy wcześniej przechodzą różnego rodza-
ju szkolenia. Uczą się: co, jak i kiedy zbierać. Później, na własną 
rękę, zbierają praktycznie nieskażone rośliny w lasach Gór Stoło-
wych. Dodatkowym źródłem wiedzy dla adeptów zielarstwa jest 
Górska Stacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która prowadzi 
zielarską plantację doświadczalną.

Stroiki i bukiety
Zebrane rośliny mogą być między innymi dodawane do bukietów. 
Uczestnicy projektu szkolili się z tworzenia kolorowych kompozy-
cji kwiatowych u profesjonalistów. Na tym nie poprzestano. Tuż 
przed Wielkanocą pojawił się pomysł robienia świątecznych stro-
ików ziołowych. Nie dość, że świetne wyglądają to jeszcze pach-
ną. Bukieciarstwo nie wymaga dużych nakładów finansowych,

a ciekawe ozdoby można zarobić samemu. Uczestniczki warszta-
tów te wszystkie cuda wystawiają na targach i festynach.

Pomysł na gospodarstwo
U Zosi, U Kasi, U Stasi to typowe nazwy gospodarstw agrotury-
stycznych. Nie przykuwają uwagi turystów. A jakby tak zrobić 
gospodarstwo zielarskie…
Wiesława Czarnecka z Zielonej Zagrody ma postanowienie, by 
już na wiosnę założyć ziołowy ogródek: – Na pewno byłoby to 
ciekawe dla gości, zerwać sobie świeże przyprawy do potraw. 
Można też suszyć zioła i kłaść w lnianych woreczkach gościom na 
poduszkach czy w łazience.

Kraina dobrego smaku
Uczestnicy projektu uczą się też wyhodowane bądź zebrane 
zioła dodawać do potraw. Mają już nawet swoje autorskie dania. 
Zdradzili nam niektóre z nich:
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– To dlatego takie tłumy gości do sołtysa przyjeżdżają – śmieje się 
pani Ewa.

Takie zioła, miody i napary można sprzedawać. Można też ser-
wować gościom. Przy obecnej modzie na naturalne produkty, 
będzie to nie lada atrakcja, szczególnie dla ludzi z miasta. Zbie-
ranie, sadzenie, przerabianie, jedzenie, wąchanie, pakowanie – to 
tylko niektóre pomysły z „Lawendowej Kotliny” na to, co robić
z ziołami. Przekonali się do nich właściciele gospodarstw. Z cza-
sem na pewno pojawiać się będą nowe <<

Radków
to przepięknie położona miejscowość w Górach Stołowych (kilkadziesiąt kilometrów na północ od Kłodzka). Region oferuje niezapomniane widoki 
i kusi dziką przyrodą. Ma ogromny potencjał, by stać się jedną z większych atrakcji turystycznych w kraju. Tę szansę dostrzegli mieszkańcy. 
Założyli Stowarzyszenie „Góry Stołowe” promujące agroturystykę. Organizacja konsekwentnie realizuje strategię wspierania turystyki w okolicy. 
Stara się między innymi wzbogacać oferty tutejszych gospodarzy. Jednym z kroków w tym kierunku, jest projekt „Lawendowa Kotlina”.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA
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„Lawendowa Kotlina”

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Góry Stołowe”, ul. Rynek 15, 57-420 Radków
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>Jeśli truskawki, to tylko z Podlasia
Ekorolnicy pod skrzydłami
Samodzielne próby przestawienia się na ekologiczną uprawę 
roli podejmowali rolnicy z okolic Sztabina jeszcze zanim ruszył 
projekt. Ale tylko nieliczni i każdy na własną rękę. Brakowało 
organizacji, która wspierałaby rolników merytorycznie i pomaga-
ła znajdować rynek zbytu dla ekologicznych produktów. Wiosną 
2005 r., na jednym ze spotkań w banku spółdzielczym, zrodził 
się pomysł powołania takiej instytucji. Patronami zrzeszonych 
rolników miał być sam hrabia Karol Brzostowski i Ludwik Pac. 
Pomysłodawcom i założycielom stowarzyszenia przyświecają te 
same idee, którymi kierowały się te dwie wybitne postacie wpro-
wadzając wiele nowoczesnych, jak na owe czasy, metod produk-
cji rolnej. Jeszcze gdy Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie 
Ekorolników czekało na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, 
proekologiczni właściciele gospodarstw rozpoczęli działania pod 
skrzydłami Towarzystwa ze Sztabina.

Spotkanie 100 pod jednym dachem
Projekt adresowany był do rolników mieszkających na obszarze
5 powiatów: suwalskiego, augustowskigo, sejneńskiego, grajew-
skiego i sokólskiego. Na początku trzeba było do nich dotrzeć, 
przedstawić ideę rolnictwa ekologicznego i pomysłu na działanie 
Stowarzyszenia. Okazało się to dosyć żmudnym zadaniem, ale 
ostatecznie na pierwsze walne zgromadzenie przyszło około 100 
zainteresowanych. Już na tym etapie można mówić o sukcesie 
– był to jak dotąd pierwszy raz, kiedy ludzie prowadzący gospo-

darstwa ekologiczne  lub chcący zmienić sposoby uprawy spotkali 
się pod jednym dachem. Mogli wymienić się doświadczeniami
i opiniami o uprawie zdrowych produktów. To był pierwszy, naj-
ważniejszy krok do integracji środowiska. Obecnie na poziomie 
powiatów i gmin działania Stowarzyszenia koordynują lokalni 
liderzy, dzięki czemu komunikacja wewnątrz organizacji jest
o wiele sprawniejsza. 

Najważniejsza jest wiedza praktyczna i certyfikat
Stowarzyszenie ma przede wszystkim edukować, podnosić wie-
dzę rolników na temat prowadzenia gospodarstw ekologicznych. 
Pierwszym krokiem było zdiagnozowanie sytuacji. Stowarzysze-
nie opracowało i rozesłało do rolników ankietę, dzięki której 
ustaliło plany uczestników projektu odnośnie produkcji, ich 
główne problemy i potrzeby. W między czasie rozpoczął się cykl 
szkoleń – ekologiczna uprawa w teorii oraz jeszcze ważniejsze 
praktyki w terenie. Dla rolników liczy się przede wszystkim to, 
że mogą zobaczyć, jak rzeczy wyglądają w rzeczywistości, jak co 
się uprawia i hoduje.
Andrzej Chylicki, prezes Stowarzyszenia Ekorolników: – Tak, za-
wsze to miło pojeździć, z ludźmi się spotkać, przyuczyć się. Rolnikom 
z natury bardziej potrzeba praktyki, spotkania w terenie, niż teorii 
z książek. To jest najbardziej cenne. Ludzie się wymieniają wiado-
mościami, doświadczeniami.
Głównym celem rolników przestawiających swoją produkcję jest 
zdobycie certyfikatu poświadczającego ekologiczny charakter 

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Ekorolnicy na Start”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego, Plac Karola Brzostowskiego 8, 16-310 Sztabin, sztabin@op.pl

Sztabin
Okolice Augustowa należą do najczystszych w Polsce. Tereny położone w dolinie Biebrzy są typowo rolnicze, nieskażone dużym przemysłem. 

Mieszkańcy uprawiają rolę i hodują zwierzęta. Żywność tu produkowana jest zdrowa, spełnia najwyższe standardy. Znaczenie ma to ogromne, 
ponieważ od niedawna kupujący zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale również jakość nabywanych produktów.

Wieś Sztabin to wrota dzisiejszego Podlasia. Najszybszy rozwój gmina zawdzięcza hrabiemu Karolowi Brzostowskiemu, który, na początku
XIX wieku podczas pobytu w Europie Zachodniej, zgłębiał wiedzę o nowoczesnym gospodarstwie wiejskim i zdobyczach technicznych. Nowe myśli 

i idee wcielił w życie w swym majątku Sztabin, gdzie stworzył samorząd zwany Rzeczpospolitą Sztabińską. Innowacyjne zarządzanie hrabiego 
przyniosło między innymi zniesienie pańszczyzny, unowocześnienie rolnictwa i liczne reformy społeczne. Historię i tradycję Rzeczpospolitej 

Sztabińskiej podtrzymuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej. 

EUZEBIUSZ BARTKOWIAK, ANIMATOR KULTURY I EKOLOG, POMYSŁODAWCA STOWARZYSZENIA > CIESZĘ SIĘ, ŻE UDAŁO MI SIĘ PRZEKONAĆ ROLNIKÓW DO ZAŁOŻENIA 
STOWARZYSZENIA, I ŻE NAUCZYŁEM SIĘ, PRZEDE WSZYSTKIM OD PANA PREZESA – PORUSZANIA SIĘ W TEJ TRUDNEJ MATERII, JAKĄ JEST PISANIE WNIOSKÓW.

GRUPA PIERWSZYCH LIDERÓW ZACZYNA SIĘ POWOLI W TYM ORIENTOWAĆ. WIDAĆ, ŻE JEST JAKIŚ NIEZAGOSPODAROWANY POTENCJAŁ W LUDZIACH.
POTRZEBA CZASU, WSZYSTKO JEST PRZED NAMI, ALE POWOLI JUŻ COŚ SIĘ RUSZYŁO.



gospodarstwa. Dzięki niemu ich produkty zyskują miano zdrowej 
żywności. Jest to zadanie dosyć trudne, sam proces trwa około
2 lat. Rolnik musi udowodnić, że przy produkcji żywności nie 
stosuje żadnych chemicznych ulepszaczy. To wymaga od ludzi
o wiele większej pracy, cierpliwości i uwagi na każdym etapie 
uprawy. Jeśli wcześnie nie wyeliminuje się chwastów czy szkod-
ników, całe plony mogą się zmarnować. Stowarzyszenie radzi, 
służy pomocą i wspiera takie gospodarstwa.

Ekologiczne produkty podlaskie na rynkach krajowych i za-
granicznych  
Stowarzyszenie nie poprzestaje na edukacji – nawiązuje i uła-
twia kontakty z firmami zajmującymi się skupem, przetwórstwem
i sprzedażą produktów ekologicznych. Z uwagi na przyrodnicze 
walory regionu augustowsko-podlaskiego, owoce i warzywa  Eko-
rolników są poszukiwane na rynkach krajowych i zagranicznych. 
Firmom zależy na skupie dużych ilości towaru, a Stowarzyszenie 
znajduje im jednocześnie wielu dostawców. Dzięki sieci nawiąza-
nych kontaktów, do zrzeszonych rolników docierają firmy z całej 
Polski. 

Zagłębie rolniczych obaw
Zainteresowanie ekorolnictwem jest duże. Ludzie przychodzą, 
słuchają, wypytują, jednak niepewności nadal jest wiele. Pro-
ducenci rolni boją się, że może nie wyjść, że zainwestowane 
pieniądze i włożona praca nie przyniesie oczekiwanych rezulta-
tów. Dodatkowe problemy, jak wszystkim, sprawia wypełnianie 
dokumentów i papierkowa robota.
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OŻYWIŁA SIĘ LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, LUDZIE ZACZYNAJĄ COŚ ROBIĆ. JAK SIĘ JEST EKOROLNIKIEM, TO MA SIĘ PRZEKONANIE, ŻE MUSI BYĆ ŁAD I PORZĄDEK W GOSPODARSTWIE. 
TO ZACZYNA WCHODZIĆ W KREW. RYZYKO JEST DUŻE, ALE WARTO BYŁO SPRÓBOWAĆ, NASZ POMYSŁ ZDAŁ EGZAMIN. > ANDRZEJ CHYLICKI, PREZES AUGUSTOWSKO-PODLASKIEGO 
STOWARZYSZENIA EKOROLNIKÓW

Plony społeczne
Zarejestrowane Stowarzyszenie planuje już kolejne działania. Chce 
zorganizować cykl spotkań, wizyt studyjnych w istniejących już 
gospodarstwach. Pomysłodawcy projektu zamierzają wydać zbiór 
publikacji – biblioteczkę ekorolnika, a także wypromować powrót 
do uprawy starych gatunków drzew owocowych. Zasięg działania 
Stowarzyszenia zdążył już wyjść poza polskie granice. Nawiązana 
została współpraca z technikum rolniczym w  Veisieju, z którym 
organizacja realizować będzie projekt partnerstwa na rzecz rol-
nictwa ekologicznego na pograniczu polsko–litewskim. 
Stowarzyszenie interesują również działania wykraczające poza 
tematykę ekorolniczą – chce zajmować się między innymi ochro-
ną dziedzictwa kulturalnego regionu. Wraz z Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej rozpoczęło już renowację krzyży 
sztabińskich, powstałych jeszcze w XIX wieku << 



>Razem nawet wtedy, kiedy przeciwko
W tym rozdziale chcemy pokazać projekty, dzięki którym udało się zintegrować różne grupy wewnątrz lokalnej 

społeczności, zaangażować w działania osoby zepchnięte na margines życia społecznego i pokonać bariery 
międzypokoleniowe. Ich motorem jest „łączenie” – nawiązanie kontaktów z niepełnosprawnymi z gminy albo 

„dzielenie” – rywalizacja podczas turnieju wsi. 39
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Inni, ale tacy sami
Osoby niepełnosprawne – te z Ornety, ale i pewnie z każdego 
innego miejsca na świecie – żyją zupełnie inaczej niż ich otocze-
nie. Dużo trudniej im poznać innych, zaprzyjaźnić się, odnaleźć 
się pośród nich. Często są samotni. W małych miastach, takich 
jak Orneta, niezwykle rzadko ktoś zainteresuje się ich losem. Za-
zwyczaj siedzą w domu, tylko z najbliższymi. Oczywiście chodzą 
do szkół, ale tam często spotykają się z drwinami i niezrozumie-
niem. To ostatnie wynika z niewiedzy i, najzwyczajniej, z braku 
wcześniejszych kontaktów z niepełnosprawnymi, co uniemożli-
wia poznanie i zrozumienie ich problemów. 
Niepełnosprawni, choć inni, to ludzie tacy jak wszyscy. Zadaniem 
podobnych projektów jest nie tylko uczulić na problemy chorych, 
lecz także pokonać bariery między uczestnikami, tymi zdrowymi 
i niepełnosprawnymi. Trzeba umieć pokazać innym, że chorzy są 
takimi samymi ludźmi. Trzeba nauczyć otoczenie tolerancji dla ich 
słabości, ale też podziwu dla ich sukcesów. 

Nie równajmy do średniej, tylko ponad średnią
Stowarzyszenie zauważyło, że zajęcia dla ich podopiecznych 
zwykle mają charakter wyrównawczy. Nie myśli się natomiast 
nigdy o wybitnych zdolnościach chorych, o ich potrzebach ar-
tystycznych i estetycznych. Garncarstwo jako sztuka pomaga 
niepełnosprawnym odkryć swoje talenty, zobaczyć, że umieją 
zrobić coś naprawdę dobrze. Rodzice dzieci uważają, że konwen-
cjonalna terapia i zajęcia dla niepełnosprawnych nie zawsze zdają 
egzamin. Uczą podstawowych czynności życiowych i pomagają 
pokonywać trudności, z jakimi borykają się uczestnicy, jednak nie 
rozwijają ich zdolności. Warsztaty garncarskie pomagają dzieciom 
uwierzyć w siebie i poczuć się wartościowymi i potrzebnymi. 

Fantazja na zajęciach
Zajęcia odbywają się w szkole w Ornecie. Prowadzą je dwie pa-
nie: Teresa Bańkowska i Wiesława Buś. Codziennie od godziny 
15 do 18, a czasem nawet dłużej, uczestnicy, młodzi i ci starsi, 
zarówno niepełnosprawni, jak i zdrowi, wspólnie pracują i się 
bawią. Razem uczą się lepić z gliny, obsługiwać specjalne urzą-
dzenie do formowania naczyń. W pokoju, w którym odbywają się 
zajęcia, można obejrzeć ich najładniejsze prace. Są to małe dzieła 
sztuki. Widać w nich niezwykłą wyobraźnię i fantazję twórców. 
Każde dzieło jest niepowtarzalne. Można tu znaleźć wszystko: 
od ozdobnych naczyń, dzbanuszków, wazoników, koszyków, po 
biżuterię, korale oraz figurki ludzkie i kompozycje abstrakcyjne. 

Całe miasteczko działa
W projekt włączyła się cała Orneta. Plakaty informujące o warsz-
tatach można było zobaczyć wszędzie. We wszystkich szkołach 
mówiło się o rozpoczęciu zajęć. Nawet ksiądz z pobliskiej parafii 
zachęcał z ambony do wzięcia w nich udziału. Pomogły firmy
i okoliczne sklepy. Miejsca użyczył wicedyrektor szkoły, Liceum
i Gimnazjum nr 1 w Ornecie, Jerzy Janulewicz. Pomagał też bur-
mistrz miasteczka Jarosław Kogut.
Przede wszystkim zaskoczenie wzbudziła bardzo pozytywna 
reakcja mieszkańców, jak również ich zaangażowanie w projekt. 
Organizatorzy nie spodziewali się, że tyle osób przyjdzie na 
zajęcia. 

Docenił nas Uniwersytet!
Stowarzyszenie oraz młodzież z orneckich szkół współpracuje
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i bierze udział w pro-
jekcie „Z uniwersytetem na ty”. Prace plastyczne uczniów, w tym 
również uczestników warsztatów garncarskich, zostały ocenione 
przez pracowników Katedry Sztuk Pięknych. Ukoronowaniem 

>Wyrzeźbione kontakty  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„G – jak garncarstwo, czyli pozwólcie mi tworzyć”

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 
Plac Wolności 26 d, 11-130 Orneta, snrpon.orneta@wp.pl
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Orneta
miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim, liczy 9500 mieszkańców. Tradycją regionu jest garncarstwo i wyroby z gliny.
Obok szkoły, w której realizowany był projekt, znajduje się dawna cegielnia Glinianka. To właśnie ona była inspiracją dla członków
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie. Już od dawna organizacja ta pomaga niepełnosprawnym

z miasteczka i jego okolic, m.in. prowadzi dla nich hippoterapię i dogoterapię, organizuje zajęcia integracyjne, imprezy i bale. Kilkakrotnie
razem wyjeżdżali, chodzili do teatru. Tym razem Stowarzyszenie postanowiło zainteresować swoich podopiecznych pracą artystyczną.



konkursu było wydanie kalendarza ze zdjęciami najlepszych prac. 
Ich autorzy są z niego bardzo dumni, czują, że ich doceniono. 
      
Chcemy tu być razem 
Warsztaty okazały się wspaniałym pomysłem dla dzieci zdro-
wych, na co dzień uczniów szkoły. Pozwoliły im otworzyć się na 
problem niepełnosprawnych kolegów. – Uczestnicy – zauważa 
Wiesława Buś, koordynatorka projektu – stali się bardziej toleran-
cyjni i chętni do pomocy. Rzadko zdarza się, by jej nie udzielili po-
trzebującemu koledze. Nie trzeba też ich do tego zachęcać. Udział 
w warsztatach wykształcił w nich wielką wrażliwość na cierpienie 
i problemy innych. Sami, z własnej woli, chcą pomagać i robią to z 
radością. Jednocześnie jednak traktują kolegów zwyczajnie, tak jak 
każdego innego człowieka.  
Uczestnicy bardzo się zintegrowali i zaprzyjaźnili. Nie tylko ci nie-
pełnosprawni. Wiesława Buś twierdzi, że coraz rzadziej zdarza 

się, że zdrowe dzieci odrzucają lub wyśmiewają chorych. Teraz 
wszyscy umieją się bawić razem, bez podziałów i uprzedzeń. Gdy 
mijają się na ulicy, uśmiechają się do siebie i pozdrawiają. Niepeł-
nosprawni mogą poczuć się w miasteczku swojsko i bezpiecznie. 
Czują, że mają przyjaciół i, co najważniejsze, że należą do całej 
społeczności, nie są zepchnięci na margines. Są akceptowani
i doceniani. Mogą, chociaż w małym zakresie, żyć normalnie. 
Co bardzo ważne, zajęcia pozwoliły również rodzinom chorych 
zaakceptować swoich bliskich i nie bać się choroby. Niepełno-
sprawni zaś, dotąd zamknięci w sobie i samotni, otworzyli się 
na świat i otoczenie.  Są niezwykle przyjacielscy, bardzo chętnie 
rozmawiają. Czy bardzo się zmienili dzięki zajęciom? – Aż miło 
na nich patrzeć, aż rwą się do dalszej pracy, po prostu chcą to robić 
– podsumowuje organizatorka i dodaje: – Oni chcą ze sobą być, 
chcą tu być, a to bardzo dużo << 
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>Sztuka bycia razem

Terapia przez sztukę
Artterapia to inaczej psychoterapia przez sztukę. Zakłada się, że 
różnorodne działania artystyczne prowadzą do ujawnienia myśli, 
odczuć i lęków uczestników. Na zajęciach rysuje się, maluje, 
lepi z gliny, pracuje z kolorami, fotografią, poezją, tańcem itd. 
Wszystko to pomaga nawiązywać kontakty i rozwija umiejęt-
ność pracy w zespole. – Wspólne tworzenie najlepiej integruje 
grupę – ocenia pomysłodawczyni projektu, Sława Wiśniewska. 
Postanowiła ona wykorzystać potencjał tkwiący w artterapii do 
aktywizacji i integracji mieszkańców Radziejowic.

Poza mury szkoły
Zanim projekt naprawdę się rozpoczął, w czerwcu 2005 r., pani 
Sława zapoznała ze swoim pomysłem uczniów własnej klasy. Oni 
z kolei wyszli z nim poza mury szkoły. Rozmawiali z rodzicami, 
sąsiadami i krewnymi. Opowiadali o projekcie i zachęcali do wzię-
cia udziału w warsztatach. Pomysł u niektórych trafił na spory 

opór. Przede wszystkim zniechęcało słowo „terapia”. Inni jednak 
przyjęli go przychylnie. Okazało się na przykład, że ciotka jednej 
z uczennic spędza całe dnie sama, bo jej mąż wyjechał do pracy 
za granicę i bardzo chętnie wyjdzie do ludzi. Ojciec innej stracił 
pracę i godzinami siedział bezczynnie w domu, też chętnie by 
się czymś zajął.
– Właśnie takie osoby zostały zachęcone do uczestnictwa w warsz-
tatach. To wszystko zasługa młodzieży, to ona wyszukała i zwer-
bowała uczestników – wyjaśnia Sława Wiśniewska.  

Od lat 5 do 105
We wrześniu 2005 r. ruszyły spotkania dzieciaków i dorosłych 
prowadzone przez panią Sławę. Projekt trwał dwa miesiące.
Z założenia spotkania miały się odbywać raz w tygodniu, ale ich 
częstotliwość szybko wzrosła do dwóch, trzech dni na tydzień. 
Koordynatorka podkreśla, że wiek nie stanowił żadnej bariery, 
przyświecało raczej hasło „od lat 5 do 105”.

Radziejowice
Położona nieopodal Warszawy gmina Radziejowice liczy ponad 4000 mieszkańców. Najpoważniejszym problemem w okolicy jest wysokie 
bezrobocie. Mieszkańcom doskwiera również brak miejsca, w którym mogliby się spotykać. Ludzie zamykają się w swoich domach, nie znają nawet 
sąsiadów. Z tym problemem postanowiła zawalczyć Sława Wiśniewska – pedagog z miejscowego Zespołu Szkół Publicznych.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Uwikłani uwolnieni, artterapia dla każdego”

Zespół Szkół Publicznych w Radziejowicach, ul. Główna 2, 96-325 Radziejowice, sp.radziejowice@poczta.onet.pl
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– Sztuka doskonale jednoczy ludzi w różnym wieku – dodaje. Prowa-
dząca dostosowywała się do potrzeb grupy. Uwzględniając je, na 
bieżąco modyfikowała projekt. Przechodziła od zajęć prawdziwie 
terapeutycznych, do spotkań o charakterze towarzyskim. Wszyst-
ko łączyła jednak z działaniami artystycznymi. Powstały liczne 
rzeźby, obrazki i figurki z gliny. Część z nich przeznaczono do 
sprzedaży na szkolnym festynie dobroczynnym, w czerwcu 2006 r. 
Zajęcia z artterapii zintegrowały mieszkańców. Ich uczestnicy dalej 
regularnie się spotykają. Teraz już na gruncie nieformalnym.

Kolejka pomysłów
Sława Wiśniewska najbardziej zadowolona jest z tego, że... 
projekt wymknął się jej spod kontroli. Okazało się bowiem, że 
uczestnicy zajęć na tyle dobrze poczuli się ze sobą, że postano-
wili spotykać się także w prywatnych mieszkaniach. Teraz inicja-
tywa wychodzi już od samych uczestników, a mają mnóstwo po-
mysłów. Na przykład przed świętami Bożego Narodzenia zrobili 
stroiki, które sprzedawali przed kościołem. W kolejce do realizacji 
czekają już nowe liczne inicjatywy... <<

Dożynki raz w roku to zdecydowanie ze mało
– Podczas dorocznych dożynek razem z panią dyrektor odkryłyśmy 
nowe miejsce – mówi Edyta Kowal z Biłgorajskiego Ośrodka Kul-
tury – Duża polana otoczona gęstym lasem. Po prostu wymarzona 
na plenerową zabawę. Nie wiedziałyśmy jeszcze tylko, na jaką. 
Jednak pomysł szybko się zrodził – dodaje. Potrzeba istniała od 
dawna, mieszkańcy od dłuższego czasu uskarżali się, że brakuje 
im spotkań, które dostarczałyby emocji. W Biłgoraju jest bardzo 
mało rozrywek kulturalnych i przez to ludzie pozamykali się w 
swoich domach, przed telewizorami. Dożynki raz w roku to zde-
cydowanie za mało. A co dostarcza lepszych wrażeń niż turnieje, 
gdzie drużyny walczą ze sobą, a kibice mogą dopingować swoich 
faworytów? Pierwszymi spotkaniami organizowanymi na tak 
dużą skalę były właśnie coroczne dożynki. – Dzięki temu wiedzia-
łyśmy, jak wszystko przygotować, żeby się udało – mówi Edyta 
Kowal – policja, straż pożarna, toalety dla ludzi i pomoc medyczna. 
Wszystko po to, aby nasi goście mogli się czuć bezpiecznie – opo-
wiada. I tak rozpoczęły się przygotowania do „Turnieju wsi”.
Podstawą pomysłu było zmobilizowanie ludzi do rywalizacji
i wspólnej zabawy. Chodziło w niej o to, by poszczególne druży-
ny przygotowały się do różnych konkurencji; nie wszystkie miały 
być sportowe. Na początek ukazało się ogłoszenie w postaci 
plakatów i komunikatu w miejscowej telewizji kablowej. Ogłosze-
nia długo pozostawały bez odzewu. Wiosną pojawili się jednak 

chętni. Dość niespodziewanie zgłosiło się więcej drużyn, niż 
przewidzieli realizatorzy projektu. Wszyscy podkreślali, że długo 
czekali na taką zabawę. W marcu ruszyły przygotowania polany 
na przyjęcie gości.

Prawdziwa praca przed turniejem
Rozpoczęło się gromadzenie rekwizytów przeznaczonych na 
turniej i „cywilizowanie” terenu, na którym wszystko miało się 
odbyć. W sprzątaniu wzięli udział wszyscy chętni do pomocy.  
– Grabiliśmy teren do późnych godzin nocnych – mówi Edyta Ko-
wal. Gmina zasponsorowała ławy, młodzież szkolna przygotowa-
ła napis „Turniej wsi” oraz plakietki dla drużyn i jurorów. Wodę 
potrzebną do Turnieju dostarczyła Ochotnicza Straż Pożarna
z Dereźnia. – Wolontariusze pomogli nam przygotować tory kon-
kursowe, pomogli rozwiesić sznury na konkurs wieszania pieluch. 
Firma zajmująca się obróbką drewna podarowała nam dziewięć 
koziołków dla dziewięciu drużyn – opowiada Edyta Kowal. Bił-
gorajska społeczność zareagowała spontanicznie i żywiołowo.
W przeddzień imprezy ludzie pojawili się sami z siebie i pomagali 
dopiąć wszystko na ostatni guzik. A to był dopiero początek.

Tradycja i rap
12 czerwca 2005 roku na placu turniejowym stawiło się dzie-
więć 30-osobowych drużyn z okolicznych biłgorajskich wiosek: 

>Pełna mobilizacja, zdrowa rywalizacja  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Turniej wsi”

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, gok_bilgoraj@op.pl

Biłgoraj
Na południu Polski, na terenie województwa lubelskiego, leży Biłgoraj. Ma 26 tysięcy mieszkańców i jest siedzibą powiatu i gminy. Obok dolin 

rzecznych występują tu zalesione wydmy i zagłębienia zajęte przez bagna i torfowiska. Mieszkańcy mogą się poszczycić bogatą historią 
wielokulturowego współżycia, bo od dawna mieszkali tu Polacy, Ukraińcy i Żydzi, obok katolików – kalwiniści, prawosławni i wyznawcy judaizmu. 
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Dąbrowicy, Okrągłego, Korczówa, Woli Dereźniańskiej, Bukowa, 
Hedwiżyna, Ciosmy, Dereźnia i Gromady. Drużynom towarzy-
szyli kibice z ich miejscowości, a na sam turniej dołączyła jeszcze 
liczna grupa biłgorajskich widzów. Oprócz tradycyjnego biegu 
w workach i toczenia piłek pojawiły się nowe dyscypliny kon-
kursowe. Dla panów – konkurs strzelania z wiatrówek i turniej 
rozwieszania pieluch tetrowych na czas, pompowanie rowerów. 
Rywalizowano też w prezentowaniu własnej wioski. Mieszkańcy 
mieli różne pomysły, od tradycyjnych po rapowanie o swoich 
miejscowościach. Chodziło też o to, by zainteresować swoim 
miejscem zamieszkania zarówno potencjalnych inwestorów, jak 
i turystów. 
Wiek uczestników był nieograniczony. Między kolejnymi konku-
rencjami można było zobaczyć występy ludowych zespołów, któ-
re zgodziły się wesprzeć „Turniej wsi” bez honorariów. Na stołach 
gospodynie prezentowały tradycyjne potrawy, także podlegające 
ocenie konkursowej. Ostatecznie po bardzo wyrównanej walce 
wygrała wieś Gromada. A jej mieszkańcy za pieniądze z wygranej 
wyrównali sobie boisko do gry w piłkę nożną, które obok meczo-
wych rozgrywek służy wsi jako miejsce kulturalnych imprez. 

Już po wszystkim drużyny zgłaszały deklaracje chęci udziału
w kolejnym turnieju. Zainteresowanie wyrazili również ci, którzy 
nie brali w nim udziału. – Ten projekt jest pomysłem na lata, bo 
okazało się, że pomimo silnego ducha rywalizacji i chęci wygranej 
wszystkich drużyn, ludzie bardzo się na siebie otwierają – wyja-
śnia zadowolona Edyta Kowal. – Ludzie potrzebują silnych emocji
i poczucia więzi ze swoimi.
Turniej jest świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu
z rodziną, dziećmi i sąsiadami. Kontakty zawiązane w trakcie tur-
nieju utrzymują się dłużej, niż ktokolwiek mógł to przewidzieć.

Do zobaczenia
Pomysł na turniej wstrzelił się w potrzebę budowania więzi mię-
dzy mieszkańcami Biłgoraja i okolic.
– Jesteśmy dumne, że udało nam się zaangażować tylu ludzi 
– mówi Irena Potocka, dyrektor GOK-u – to było coś zupełnie 
nowego, a spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Pogoda też 
nam dopisała. Sukcesem było to, że frekwencja przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. W tym roku [2006 – przyp. red.] ,
11 czerwca, też planujemy zorganizowanie „Turnieju wsi” <<

>Mamuny i inne tajemnice przeszłości 
Dopytywanie
Pomysł był z pozoru prosty – zmobilizować młodzież gimnazjal-
ną do wypytania starszych mieszkańców Lubawki o ich życie. 
Początki nie były jednak łatwe. Starsi ludzie za dużo mieli po-
dejrzeń, a młodzież za mało cierpliwości. – Najgorzej było zacząć 
rozmowę – wspomina Krzyś, gimnazjalista z Chełmska. – Moja 
babcia odesłała mnie do książek Konopnickiej – żebym tam sobie 
poczytał, jak to kiedyś było – śmieje się dzisiaj Kuba. – Ale najtrud-
niejsze było dopytywanie. 
Raz w tygodniu wszyscy zbierali się w siedzibie Stowarzyszenia 
i zdawali relacje z tego, co usłyszeli. Z ust opiekunów najczęściej 
padały jednak słowa: – Wróć i dopytaj. 

– Podczas spotkań tłumaczyliśmy dzieciom, że nie mogą skupiać się 
na samych sensacjach. Uczulaliśmy je na to, że niektóre wspomnie-
nia mogą być dla starszych trudne i bolesne. – opowiada Bożena 
Pełdiak, prezes Stowarzyszenia „Granica”. Analizowanie opowie-
ści było przy okazji wspaniałą lekcją historii.
Przez kilka miesięcy młodzież chodziła po domach. Z rozmów ze 
starszymi powstały relacje z dramatów wojennych, tragedii mi-
łosnych i praktykowania dawnych zwyczajów. Pełne, „dopytane” 
historie trzeba było na tym etapie oszlifować i uporządkować. 

Lubawka
O Lubawce baz wahania można powiedzieć, że jest tyglem kulturowym południowo-zachodniej Polski. Swoją wielobarwność zawdzięcza
bliskości granicy z Czechami i powojennemu napływowi na ziemie odzyskane ludzi z terenów byłej Ukrainy oraz nowosądeckiego, kieleckiego
i rzeszowskiego. W okolice Lubawki przyciągały nie tylko puste domy i gospodarstwa rolne, ale aż siedem zakładów przemysłowych. 
Przez lata rosła w ludziach nieufność wobec innych, a przeszłość była tematem tabu. Projekt „Historie starego domu” wyszedł naprzeciw 
potrzebie przełamania lęku i ożywienia świata, który powoli odchodzi w zapomnienie. Czy zdołał też przełamać barierę pokoleniową pomiędzy 
osobami starszymi i ich wnukami?  

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Historie starego domu”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka



Opowiadaki
Rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez pracowników Sto-
warzyszenia „Tratwa” z Olsztyna, którzy byli pionierami tego 
typu działań na Warmii i Mazurach. Na zajęciach podzielono 
historie tematycznie i opracowano je plastycznie. Jednym z za-
łożeń projektu było rozwijanie tradycji ustnej – dzieci zamiast 
zapisywać opowiadania, opracowywały system rysunków, które 
symbolizowały fragmenty danej historii. Poprzyklejane na koloro-
wych planszach ilustracje były niemym suflerem opowiadającego. 
Młodzież stworzyła plansze dotyczące obrzędów towarzy-
szących narodzinom i śmierci; zwyczajów domowych; historii 
miłosnych i obyczajowych. Druga część warsztatów poświęcona 
była sztuce opowiadania. Ich uczestnicy zdobywali wprawę
w różnych sposobach przekazywania zdobytej wiedzy. 
Na próbę generalną prezentacji zilustrowanych historii zaproszo-
ne zostały wszystkie osoby, które podzieliły się z dziećmi swoimi 
wspomnieniami. Odświętnie ubrane panie siedziały z dziećmi 
długo po zakończeniu występu, a kolejne historie sypały się jak 
z rękawa. 

Lalka pani Jadwigi
Kolorowa, szmaciana lalka przyklejona na tekturowej planszy 
– ten „obrazkowy opowiadak” wyróżnia się nie tylko wyglądem, 
ale i opowieścią, którą symbolizuje. 
– To jest historia pani Jadwigi, która urodziła się w Nowej Wilej-
ce, obecnie na Litwie. Jako mała dziewczynka straciła rodziców
i znalazła się pod opieką siostry, od której dostała śliczną lalkę. 
Gdy w 1945 roku pani Jadwiga przeniosła się do Miszkowic (oko-
lice Lubawki) lalka została na Litwie. Przez ostatnie kilka lat pani 
Jadwiga próbuje odtworzyć prezent od siostry, ale mimo tego że 
jest krawcową, cały czas jej się to nie udaje – opowiadają Aldona 
i Paula, które tak bardzo się w tę historię zaangażowały, że 
postanowiły odnaleźć lalkę. Skontaktowały się już z koleżanką, 
która ma rodzinę w okolicy Nowej Wilejki. Obiecała, że zajrzy do 
domu, w którym mieszkała pani Jadwiga. Z innych źródeł wiedzą, 
że ten dom jeszcze stoi. 
– Projekt przerósł nasze oczekiwania – mówi Bożena Pełdiak, hi-
storia z lalką to tylko jeden z wielu przykładów integracji, do jakiej 
doszło pomiędzy dziećmi i starszymi. 

Inaczej niż podczas szkolnej przerwy
Większość uczestników zaczęła wypytywanie od swoich bliskich 
i z zaskoczeniem odkryła, jak barwne i ciekawe było życie ich 
dziadków i babć. – Ja nigdy wcześniej nie rozmawiałam z babcią 
o jej dzieciństwie, nie wiedziałam, że ich życie było tak trudne
i że zjeździli taki kawał świata – mówi Roksana. Na swoim „opo-
wiadaku” zamieściła życie dziadków, którzy całe lata spędzili
w podróży, miotani przez kaprysy historii – od Syberii po Turk-
menię, aż do Lubawki. 
Młodzież doceniła doświadczenia starszych i przychylniej spoj-
rzała na ich niedzisiejszość. 
– Łatwiej zrozumieć pewne ich reakcje na nasze zachowania. 

Przecież świat, w którym się wychowali, wyglądał zupełnie inaczej 
– tłumaczy Asia.
– Myślę, że nauczyliśmy się też słuchać starszych ludzi, bo to nie 
jest jak rozmowa z kolegą na przerwie. Bardzo trudno jest  wysłu-
chać starszego człowieka – wyjaśnia Roksana.
A Kuba podsumowuje: – Kiedyś starsi ludzie byli dla nas jak czarna 
magia, a teraz rozumiemy to, jak oni żyli i jak im było ciężko. 
Dzisiaj seniorzy z Lubawki, kiedyś nieufni i podejrzliwi, sami za-
praszają młodzież do domów. – Pytają, kiedy do nich przyjdziemy 
– opowiada Asia – jedne panie mówią o nas „nasze dziewczyny”. 
„Kiedy do nas przyjdą te nasze dziewczyny? ” – pytają. 

Kim są mamuny? 
Do tej pory uczestnicy prezentowali swoje historie trzy razy.
W liceum w Jeleniej Górze okazało się, że nawet licealiści potrafią 
docenić ich trudy. A zainteresowanie rośnie. Ostatnio otrzymali 
zaproszenie od radnych powiatowych.
Młodzież najbardziej lubi chwile po prezentacjach. Wtedy można 
usłyszeć najciekawsze historie. Tak jak tą o mamunach. – To jest 
chyba najdziwniejsza rzecz, jaką usłyszeliśmy. Po naszym opowia-
daniu, jedna pani zaczęła wspominać mamuny – demony, które 
targały po ziemi tych, którzy nadużywali alkoholu – wspomina 
Aldona. I jak tu przestać wypytywać?
Mimo że projekt oficjalnie się zakończył, kilku osobom zbieranie 
weszło w nawyk. – Ja czasami, gdy idę ulicą i widzę jakąś starszą 
osobę, od razu myślę, że na pewno ma jakieś ciekawe historie do 
opowiedzenia i korci mnie żeby zapytać o dzieciństwo, o wcześniej-
sze życie – przyznaje się Asia <<  
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>Na szpilkach 
Przyglądamy się projektom, w których to kobiety integrują sąsiadów i zachęcają mieszkańców

do aktywności. Gimnastykują się i dbają o linię, uruchamiają zajęcia z wendo, podejmują 
wyzwania kabaretowo-literackie, przeprowadzają szturm na lokalną bibliotekę, a w swoje 

działania wciągają lokalną społeczność.
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> „Tutaj się bardzo dużo dzieje”



>Tutaj się bardzo dużo dzieje 
Wszystko zaczęło się od picia herbaty...
Wydawałoby się, że w tak małej miejscowości wszyscy świetnie 
się znają. Prawda jednak wyglądała inaczej. Pochłonięte pracą 
zawodową i obowiązkami domowymi kobiety najzwyczajniej w 
świecie nawet się nie zastanawiały, czy wokół nich mieszkają 
inne panie, które chciałyby wyrwać się z tego zaklętego kręgu 
i robić coś więcej, coś dla siebie nawzajem. Tak było do czasu, 
gdy w maju 2005 r. w herbaciarni Biesy i Czady – nieformalnej 
siedzibie bieszczadzkich organizacji – spotkały się Joanna Szurlej 
i Janina Więcławek, w przyszłości prezes i wiceprezes „Naszej 
szansy”. Do tego momentu na terenie Leska kobiety nie miały 
żadnej swojej organizacji – stąd pomysł na założenie właśnie 
stowarzyszenia dla pań, bo jak mówi Joanna Szurlej: – Jeżeli ko-
bieta mieszkająca w takiej małej miejscowości nie ma konkretnego 
powodu do wyjścia z domu, to z niego nie wychodzi.

„Stawiam na siebie”
Członkinie „Naszej Szansy” spotykają się raz w miesiącu w herba-
ciarni, by dyskutować i wcielać swoje pomysły w życie. Tak było 
także w wypadku projektu „Stawiam na siebie”,  finansowanego 
ze środków Programu „Działaj Lokalnie”. – „Stawiam na siebie” 
– bo kobiety robią wszystko dla domu, kota, psa, dzieci, męża, ro-
dziny, ogródka, a nie robią nic dla siebie – wyjaśnia prezes „Naszej 
Szansy” Joanna Szurlej. Projekt miał na celu aktywizację kobiet, 
ich integrację przy wspólnych działaniach. Cel ten realizowany 
był przez organizację comiesięcznych warsztatów. Ich tematyka 
wynikała z potrzeb kobiet. I tak – w styczniu, gdy za oknem roz-
taczały się szarobure krajobrazy, a kobiety wciąż jeszcze odczu-
wały zmęczenie po przygotowaniach do świąt, zorganizowano 
warsztat bibułkarski. Wykonywanie bajecznie kolorowych kwia-
tów z papieru okazało się doskonałą formą relaksu. Ten pierwszy 
warsztat stał się jednocześnie świetną okazją do promocji Sto-
warzyszenia. Miesiąc później w zajęciach „Bądź dobra dla swo-
jego kręgosłupa”, których celem było zachęcenie pań do dbałości

o dobrą formę fizyczną, brały udział już nowe członkinie Stowa-
rzyszenia. Znów pomysł na warsztat znalazł się sam, powstał po 
prostu w odpowiedzi na potrzeby licznych kobiet uskarżających 
się na bolące kręgosłupy. Następne, marcowe spotkanie poświę-
cone było wendo, czyli sztuce samoobrony. Można się było na-
uczyć, jak obronić się przed atakiem, ale przede wszystkim – jak 
do niego nie dopuścić. Przy okazji każdej z uczestniczek udało 
się, ku ich ogromnemu zdziwieniu, własnoręcznie dokonać... 
przełamania deski. Mieszkankom Leska i okolic zaoferowano 
jeszcze warsztaty równościowe, poświęcone kulturowym różni-
com między płciami, oraz warsztaty komputerowe. Cykl spotkań 
zakończył się majową wyprawą rowerową na szlaku „Zielonego 
Roweru” oraz zajęciami w pracowni garncarskiej w Jankowcach.

Chodzi o to, żeby zadziwić innych
Jak twierdzi Joanna Szurlej: – Wszyscy piszą projekty dla dzieci, 
bezrobotnych, zwierzaków, ogródków, a my dla kobiet – i dodaje: 
– To się wszyscy zdziwili. Bo o to również trochę chodzi – żeby 
zadziwić innych, pokazać, że nawet w małej miejscowości można 
zrobić coś ciekawego, co wniesie nową jakość do życia jej miesz-
kańców. 

Obudzić społeczną energię 
Powstanie kobiecego stowarzyszenia okazało się strzałem
w dziesiątkę, jak mówi jedna z jego członkiń: – Jak zobaczyłam 
ulotkę „Naszej Szansy”, to od razu pomyślałam, że to coś dla mnie, 
że tego mi właśnie tutaj brakowało. Stowarzyszenie ma być bo-
wiem takim miejscem, w którym wspólnie można realizować 
pomysły, bo jak dodaje inna członkini: – Jeśli czegoś nie mogę 
zrobić jako ja, Iksińska, to jak jest Stowarzyszenie, to od razu mam 
więcej możliwości. „Nasza Szansa” działa od niespełna roku, a już 
doprowadziła do poznania i zintegrowania się mieszkanek Leska 
i okolic. Stowarzyszenie powiększa się systematycznie z każdym 
kolejnym warsztatem.

Lesko
Niewielkie, około 6-tysięczne Lesko, leży w malowniczych Bieszczadach, gdzie – jak mówią członkinie „Naszej Szansy” – wszędzie jest z górki 
albo pod górkę. Bieszczady najczęściej kojarzą się z piękną przyrodą i stadami wilków hasającymi po rozległych połoninach. Jednak nie tylko, 
bo ostatnio dorobiły się jeszcze innej, trochę smutnej wizytówki, coraz częściej przywołuje się je także bowiem w kontekście biedy, problemu 
głodnych dzieci i wysokiego bezrobocia. To właśnie, z grubsza ujmując, stereotypowy wizerunek Bieszczadów. I takiemu ich obrazowi chcą się 
przeciwstawić kobiety działające w Stowarzyszeniu „Nasza Szansa”, gdyż – jak twierdzą – tutaj się bardzo dużo dzieje.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA
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„Stawiam na siebie”

Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa”, ul. Rynek 8, 38-600 Lesko, szansa@bieszczady.info.pl



Koncert życzeń, czyli plany na przyszłość
Ponieważ w „Naszej Szansie”, każdy robi to, co lubi, pomysłów 
na przyszłą działalność Stowarzyszenia jest mnóstwo. Marzy im 
się przede wszystkim własna siedziba, gdyż na razie korzystają 
z pomieszczeń lokalnej gazety, „Echa Bieszczadów”. Jak wyjaśnia 
prezes: – Co ma się marnować, jest dach, komputer i telefon. A gdy 
już będzie własne lokum, to planują: założyć telefon zaufania, 
zorganizować niebieski pokój, czyli miejsce, w którym pomoc 

będą mogły znaleźć ofiary przemocy domowej, otworzyć biuro 
porad obywatelskich. Myślą też o warsztatach z autoprezen-
tacji, jogi, tańca, capoeiry, fengshui, gotowania, tańca brzucha
i wielu, wielu innych. A w przyszłości chciałyby także móc gościć 
zestresowane mieszkanki dużych miast, które będą mogły przy-
jeżdżać tutaj, by się zrelaksować, uczestnicząc w warsztatach 
„Naszej Szansy”. I na pewno im się to uda <<

rozdział 6 > N
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A wszystko przez sąsiadkę
Koordynatorka projektu, pani doktor Urszula Korczak, codziennie 
się gimnastykuje. Twierdzi, że zamiast łykać tabletki, z bólem 
można walczyć poprzez regularne ćwiczenia. Człowiek staje 
się również sprawniejszy fizycznie i wypełnia go pozytywna 
energia. Jak się okazało, sąsiadka pani Urszuli cierpiała na tę 
samą przewlekłą chorobę, miała problemy z biodrem i trudności 
z poruszaniem się. Obie panie postanowiły, że spróbują poćwi-
czyć razem… A czemu by nie zaprosić przyjaciółek i pacjentek? 
Przecież w grupie raźniej!

Sala wciąż za mała
Panie zaczęły się spotykać na wspólnych ćwiczeniach w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach. Zaprosiły znajome 
i pacjentki. Było to możliwe dzięki dotacji w ramach Programu 
„Działaj Lokalnie”. Początkowo parę kobiet ćwiczyło tylko raz
w tygodniu. Po pewnym czasie grupa się rozrosła, zwiększyła 
się również częstotliwość spotkań. Konieczna stała się zmiana 
sali. Nagle okazało się, że panie nabrały wiatru w żagle, chcą się 
spotykać trzy razy w tygodniu, a jest ich już ponad dwadzieścia. 
Nawet największa z sal w ośrodku kultury była dla nich zdecy-
dowanie za mała. I wtedy pomogła spółdzielnia mieszkaniowa. 
Dzięki jej uprzejmości panie mogą nieskrępowanie nabierać 
energii i wigoru w sali Olimpia. Opłata niewygórowana – pro-
mienny uśmiech i słowo „dziękuję”. Co istotne, jest tam na tyle 
dużo miejsca, że możliwe było ustawienie zakupionych urządzeń 
gimnastycznych.

Niesamowite efekty
Z początku pani doktor wprowadzała spokojne ćwiczenia, 
głównie własnego pomysłu, z elementami jogi tybetańskiej. Na 
spotkaniach pojawiały się zarówno panie młode, jak i w  średnim 
wieku czy seniorki. Najstarsza z uczestniczek ma obecnie 74 
lata. Dzięki ćwiczeniom wszystkie z pań zaobserwowały u siebie 
poprawę kondycji oraz przypływ energii. Coraz częściej na ich 
twarzach gości szeroki uśmiech. Na ćwiczenia zaczęły przycho-
dzić także panie puszyste, bo – jak same stwierdziły: Samemu 
trudno byłoby się zebrać. Grupa potrafi zmobilizować, narzuca 
wewnętrzną dyscyplinę, po prostu jest o wiele łatwiej wytrwać.  
Niektóre z nich pozbyły się ponad 30 kilogramów i znacząco 
poprawiły swoją sprawność. Niewątpliwie ich organizmy przyjęły 
z wielką ulgą taką utratę wagi, a cóż człowiek ma cenniejszego 
niż zdrowie…?

Ćwiczenia to nie wszystko
Ćwiczenia organizowane są przez cały czas, ale przecież wysi-
łek fizyczny to nie wszystko. Dla zdrowia liczy się także dieta
i odpowiednie podejście do życia. Dlatego organizuje się również 
spotkania z psychologiem, który uczy, jak radzić sobie z emocjami, 
być zadowolonym z życia i  bardziej asertywnym. Podpowiada, co 
zrobić, by rzadziej wpadać w złość czy lepiej porozumiewać się 
z innymi. Prowadzone są wykłady o diecie, z których słuchacze 
mogą się dowiedzieć, jak należy właściwie się odżywiać (dużo 
owoców i warzyw, ciemne pieczywo). To wszystko odbywa się 
w trakcie sobotnich spotkań, w czasie których można się rów-

>Energetyczne miasteczko

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Nasza energia”

Klub Pomocy Wzajemnej „Energia” przy Klubie Karate „Satori”, ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi

Białobrzegi
to małe miasteczko na Mazowszu liczące 10 tysięcy mieszkańców. Kiedyś miejscowe gospodynie spotykały się jedynie na pogawędki.

Teraz jednak wszystko się zmieniło…
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nież pobawić przy dobrej muzyce. A przecież taniec to także 
forma ruchu i swego rodzaju ćwiczenie. Na te spotkania panie 
często zapraszają znajomych. – Do spotkań zachęcamy wszystkich 
mieszkańców. Tu każdy może przyjść. I najwspanialsze jest to, że 
ludzie angażują się, zaczynają ze sobą rozmawiać, poznają się na 
nowo – mówi doktor Urszula Korczak. Ponadto panie starają 
się dotrzeć do jak najszerszej grupy osób poprzez współpracę
z lokalną prasą. 

I w ten sposób w Białobrzegach przy okazji dobrej zabawy 
można się – i dowiedzieć, jak zadbać o zdrowie, i przekonać do 
aktywności fizycznej. Jednak panie zaczęło łączyć coś więcej niż 
tylko gimnastyka. Jak twierdzi pani Barbara, stała uczestniczka 
zajęć, my tutaj jesteśmy rodziną gimnastyczną << 
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>Mosty zamiast murów

Od Dnia Kobiet do Koła Kobiet
Najpierw był Dzień Kobiet, w którego realizacji pomógł Klub 
Seniora, później wszystko potoczyło się szybko. Owocna współ-
praca zachęciła do działania. Powstało Koło Aktywnych Kobiet, 
na którego czele stanęła pani Janina. Były spotkania dwa razy 
w tygodniu, były bale i imprezy związane z samą wsią. – Panie 
uczyły się wiary w siebie, poznawały swoje możliwości i talenty. 
Wcześniej były skromnymi szarymi myszkami – mówi pani Mał-
gorzata. Projekt „Most kobiet” zaczął się w 2005 roku. Powstał, 
by panie w starszym już wieku umiały cieszyć się życiem, by były 
aktywne i rozwijały się. By poczuły swoją wartość i pokonały 
bariery dzielące je od młodszych mieszkańców wsi.

Razem przełamiemy opory
– Chcemy być zdrowe, chcemy być ładne, chcemy być wypoczęte
i wyspane, chcemy zawsze wyglądać młodo – mówi pani Małgo-
rzata. Pierwsza rzecz – wygląd i fizyczne samopoczucie. Nie-
zależnie od wieku każda kobieta marzy o pięknym wyglądzie, 
jednak paniom w podeszłym wieku dużo trudniej zadbać o siebie. 
Często zresztą nie wiedzą, jak to zrobić. Dlatego też kobiety 

mogły spotkać się i porozmawiać z fryzjerką i kosmetyczką. Już 
wiedziały, co robić, by pięknie wyglądać i świetnie się czuć. Nie-
które – odważniejsze panie – poddały się zabiegowi oczyszczenia 
skóry twarzy. Kosmetyczka nauczyła je również samodzielnego 
wykonywania maseczek za pomocą prostych domowych sposo-
bów. Zaleciła też stosowanie herbatek ziołowych, regenerujących 
i wzmacniających organizm. 
Dla wielu pań, nie tylko w takim wieku, wielki problem stanowi 
zachowanie kobiecej, szczupłej sylwetki. Pielęgniarka, pani Du-
dzińska, poprowadziła specjalne spotkanie, na którym zapropo-
nowała uczestniczkom sposoby odchudzania, różne rodzaje diet 
odpowiednich dla potrzeb, wieku i stanu zdrowia. 
Najwięcej emocji zapewniły paniom zajęcia aerobiku. Tu też 
pojawiło się najwięcej kontrowersji. Nie wszystkie panie chciały 
brać udział w takich zajęciach. Narzekały, że są za stare, że taka 
gimnastyka już nie dla nich. Wiele z nich było zawstydzonych. 
Niektóre jednak skusiły się i wspólnie ćwiczyły na każdych zaję-
ciach. Aerobik, co okazało się niemałą niespodzianką, przyciągnął 
też młodsze mieszkanki wsi. Wkrótce i one zaczęły uczestniczyć 
w spotkaniach Koła. 

Janowo
to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim około 20 kilometrów od Nidzicy, południowej bramy Mazur. Liczy sobie blisko
1000 mieszkańców. „Most kobiet” powstał dzięki Małgorzacie Słodkowskiej, która wraz z przyjaciółką, Janiną Sadowską, dostrzegła problem 
starszych, często samotnych i bezrobotnych kobiet z Janowa. We wsi jest ich dużo więcej niż mężczyzn. Nie pracują, zazwyczaj siedzą w domach, 
oglądają telewizję, opiekują się dziećmi, w niedzielę idą do kościoła. Nie mają swojego życia, własnych zainteresowań, rozrywek. Nie mają też 
kontaktu z młodszymi mieszkańcami wsi. Pani Janina postanowiła to zmienić.

TYTUŁ PROJEKTU    „Most kobiet”

ORGANIZACJA    Koło Aktywnych Kobiet z Janowa, ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo, goksirjanowo@o2.pl

ĆWICZENIA W GRUPIE WYJĄTKOWO WZMACNIAJĄ. TA GRUPA, SPOTKANIE TYCH LUDZI, DLA MNIE OSOBIŚCIE JEST WIELKĄ, PRZYJEMNĄ NIESPODZIANKĄ. CI LUDZIE SĄ BARDZO ZAANGAŻOWANI. 
WIELE OSÓB ZAPRZYJAŹNIŁO SIĘ, NASTĄPIŁA PRAWDZIWA INTEGRACJA > DOKTOR URSZULA KORCZAK 
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Wieś korzysta z naszych przepisów!
„Gotowanie też może być przyjemnością” – pod takim hasłem 
panie wspólnie gotowały, odkrywały nowe potrawy, wymieniały 
się przepisami, ale też kultywowały kulinarne tradycje regionu. 
Właściwie na każdy bal, na każde święto, festyn zorganizowany 
we wsi panie wspólnie przygotowują oprawę kulinarną. Są to 
głównie tradycyjne potrawy ziemi janowskiej, a więc janowska 
babka ziemniaczana, kapuśniak po janowsku, janowska szynka 
wielkanocna. W czerwcu odbył się festyn rekreacyjny w Janowie, 
podczas którego panie konkurowały o najsmaczniejszą potrawę 
regionalną. Dzięki tym spotkaniom powstanie książka kucharska 
zawierająca regionalne przepisy prosto z Janowa.  

Spotkajmy się z kulturą
Aktywne Kobiety na tym jednak nie poprzestały. Chciały zadbać 
o swój rozwój duchowy i artystyczny. Podczas zajęć kabareto-
wo-literackich przygotowały krótki spektakl pt. „Fajtłapa”. Był 
to skecz, który zaprezentowała jedna z pań podczas obchodów 
Dnia Kobiet. Mieszkańcy wsi domagali się kolejnych przedsta-
wień. Teraz panie wzięły już na warsztat nowy tekst, którego 
główną bohaterką jest Apolonia Bywalec, jedna z nich. Kobieta 
samotna, ale samodzielna i samowystarczalna.
Organizatorki postanowiły również zachęcić uczestniczki do ko-
rzystania z lokalnej biblioteki. Odbyło się spotkanie z bibliotekar-
ką, która poleciła paniom ciekawe pozycje dostępne w czytelni 
– zarówno lekką literaturę kobiecą, m.in. książki Daniele Steel
i Katarzyny Grocholi, jak i poważniejsze nieco utwory, np. „Starą 
baśń” Ignacego Kraszewskiego.  
Na spotkaniach Koła atmosfera jest, jak mówi pani Małgorzata, 
bardzo serdeczna. Panie świetnie się razem bawią, bo oprócz go-
towania uwielbiają też wspólnie śpiewać. To ich prawdziwa pa-
sja. Wykonują pieśni tradycyjne, ale też własne utwory. Niekiedy 
same piszą i muzykę, i tekst. Powstał nawet zespół Janowianki, 
działający nadal, mimo zakończenia projektu. Panie występują w 
przeróżnych miejscach: na okazjonalnych imprezach, festynach, 
balach. Ale przede wszystkim wspólnie śpiewają na swoich coty-
godniowych spotkaniach. 

Młodsze i starsze – wymieńmy się
Projekt realizowano z myślą o starszych paniach. To one właśnie 
– pozostawione same sobie, samotne – potrzebowały wsparcia 
i zaangażowania w coś, co pozwoliłoby im się rozwijać. Jakieś 
działanie, które dodałoby im odwagi, sprawiło, że ich życie stanie 
się piękniejsze i bogatsze. – Ten problem w mniejszym stopniu 
dotyczy kobiet młodych, dlatego dużym sukcesem okazał się udział
w projekcie Koła Kobiet nawet dwudziestokilkuletnich – uważa pani 
Małgorzata. Współpraca układała się bardzo dobrze – uczestnicz-
ki uczyły się od siebie nawzajem wielu rzeczy. Młodsze dodawały 
odwagi starszym paniom, gdy te wahały się przed podjęciem ja-
kiegoś działania, które wydawało im się pomysłem zbyt śmiałym. 
Seniorki zaś zachęcały młodzież do poznawania tradycji i kultury 
regionu, które powoli odchodzą w niepamięć. 

Zapraszamy wszystkich
Społeczność Janowa przyjęła projekt z dużą życzliwością, mimo 
że pojawiły się też – choć nieliczne – głosy sceptyczne. Pomysł 
wydał się niektórym zbyt śmiały, wydumany. Jednak zaangażo-
wane panie wiedziały swoje i dopięły swego – wszystko się 
udało, a ci, którzy krytykowali, zostali zaproszeni do wspólnej 
zabawy.  
Największą dumą pań jest otrzymanie zaproszenia na II Spotka-
nia Mistrzów Małych Ojczyzn, które odbywały się w Warszawie. 
Tam uczestniczki zaprezentowały niektóre utwory zespołu Jano-
wianki. Chlubią się również tym, że na imprezy, które organizują, 
przychodzi cała wieś, a nawet goście z innych miejscowości. 
Spotykają się tam władze lokalne, sołtys, policjanci, strażacy. Na 
tych właśnie festynach i balach panie prezentują potrawy, wyro-
by artystyczne. Występują też ze swoimi utworami muzycznymi 
i skeczami. W organizacji imprez pomaga im Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Janowskiej i Klub Seniora. 
        
Nie potrafimy już siedzieć bezczynnie
W projekcie brało udział ok. 40-50 pań, 24 z nich stale należy 
do Koła. Ich działania, przede wszystkim bale integracyjne, silnie 
związały społeczność wsi i, co chyba niezwykle istotne, różne 
pokolenia kobiet z Janowa. Dzięki spotkaniom uczestniczki na-
brały pewności siebie, przekonały się, że są atrakcyjnymi kobieta-
mi. Nauczyły się wielu nowych rzeczy i, co ważne, nauczyły się 
korzystać z własnych możliwości. Przede wszystkim zaś robiły 
coś wspólnie, poznały się lepiej i poczuły, że nie są same. Ich 
wspólne działania nie zakończyły się wraz z ostatnim dniem pro-
jektu. Panie nie zamierzają rezygnować ze spotkań – widują się 
nadal, raz w tygodniu. Nie chcą zaprzepaścić tego, co udało im 
się stworzyć i zmienić w swoim życiu. Razem śpiewają, gotują. 
Ciągle planują nowe inicjatywy. Bale integracyjne i festyny będą 
odbywać się dalej. Panie chcą być aktywne – nie potrafią już sie-
dzieć bezczynnie w domu. Wiedzą, jak się bawić i jak pracować, 
by stworzyć coś naprawdę wspaniałego <<



>Dla najmłodszych, dla średnich, 
dla najstarszych 

Konferencja naukowa prowadzona przez uczniów z popegeerowskiej wsi, zajęcia „średnich” ze sztuki demokracji wzorem dla 
dorosłych wyborców. Możemy wymieniać się doświadczeniami! Niech najmłodsi szycia butów uczą się od dziadków, a dzieci
o przyrodę dbają wspólnie z rodzicami. Pokazujemy projekty, w których lekarstwem na marazm, okazał się melanż pokoleń.
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atura z projektu? Czyli żeby uczeń był liderem
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>Matura z projektu? Czyli żeby uczeń był liderem 
Jeden uczeń – jeden projekt
W Zielonce od dawna działa Stowarzyszenie „Porozumienie dla 
Zielonki”, które zrealizowało wiele projektów. Ostatni jest jednak 
całkowitą nowością i wyróżnia się spośród innych. Jest organizo-
wany w oparciu o formułę Szkoły Liderów. Projekt zawiera pięć 
elementów, czyli mniejszych projektów, z których każdy ma swo-
jego lidera – licealistę z Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego. 
Zainteresowanie pomysłem było ogromne, jednak spośród wielu 
zgłoszeń organizatorzy wybrali tylko pięć. Młodzi Liderzy zaczęli 
od warsztatów z prowadzenia projektu i zbierania chętnych do 
realizacji swoich działań. 
Choć każdy projekt dotyczy innego zagadnienia, cel jest wspólny: 
zaktywizować i zachęcić do działania młodzież z Zielonki. Co 
ciekawe, pomysłodawcami i inicjatorami tego pomysłu są właśnie 
młodzi ludzie. To oni zainspirowali Stowarzyszenie i prezesa, pana 
Grzegorza Dudzika. Młodzi zauważyli, że ich koledzy potrzebują 
jakiegoś impulsu, by zaangażować się w coś ciekawego. Po szkole 
zwykle wracają do domu lub włóczą się bez celu po miasteczku. 
Projekt pozwala im zainteresować się czymś wartościowym i, co 
ważne, bardzo dla nich atrakcyjnym. Poza tym Stowarzyszenie 
pragnie wychować nowe pokolenie działaczy, zaangażowanych w 
pracę społeczną, aktywnych, energicznych i wyszkolonych. Czas 
liceum to idealny moment, by wciągnąć młodego człowieka w 
projekt, w działanie dla dobra innych. Licealista jest już na tyle 
samodzielny, by zorganizować coś samemu. Może też pokonać 
wszystkie trudności, z niewielką tylko pomocą.  
Powstało pięć różnych projektów, pięć osób zabrało się do cięż-
kiej pracy przy pomocy swoich kolegów. Każdy z nich w swoim 
pomyśle realizował własne zainteresowania i pasje. A przy okazji 
uczyli się sztuki zarządzania.

Magda – Klub Poetów
Magda zajęła się poezją. Sama jest początkującą poetką, pisze 
wiersze, ale raczej do szuflady. Zauważyła, że ten problem do-

tyczy wielu jej kolegów. Często wstydzą się swojej twórczości, 
pozostają w cieniu, są bardzo nieśmiali. Magda chciała ich nieco 
ośmielić, a potem przedstawić twórczość szerszej publiczności. 
Spotkania Klubu Poetów ruszyły w lutym. Młodzież przychodzi-
ła na nie, by wspólnie rozmawiać, dyskutować i czytać poezję, 
nie tylko własną. Projekt zakończył się wieczorem poetyckim, 
podczas którego uczestnicy czytali swoje wiersze złożone
w jedną całość – krótki spektakl o miłości. – Ten temat najbardziej 
interesuje młodych ludzi i o tym najczęściej piszą – tłumaczy Mag-
da. Podczas wieczoru początkujący poeci dostali również swoje 
pierwsze indywidualne tomiki wierszy. Organizatorka skompono-
wała je z utworów uczestników i doprowadziła do wydania. 
Projekt zakończył się w maju, ale organizatorka wie, że to nie ko-
niec. Chce nadal spotykać się z Klubem. Organizatorzy i uczestnicy 
marzą też, jak każdy artysta, o tym, że ich twórczość wypłynie.

Emilia – Dzień Kultury zamiast wagarów
21 marca każdego roku wygląda tak samo w większości szkół. 
Nudne zajęcia lub na siłę organizowane konkursy z okazji pierw-
szego dnia wiosny. Połowa uczniów wybiera się na wagary. Czy 
tak być musi? Niekoniecznie. Emilia zdecydowała, że w tym roku 
ten wyjątkowy dzień będzie inny niż wszystkie. Jest liderem 
projektu organizowanego właśnie na pierwszy dzień wiosny
w tym roku. Emilia zauważyła, że problemem jest niska  fre-
kwencja w szkole. Młodzież, niechętna lekcjom tego dnia, spa-
ceruje bez celu, często zdarza się też, że zostaje spisana przez 
policję. Wagary w tym czasie są więc szczególnie niebezpieczne. 
Organizatorka zaplanowała program, który przyciągnął do szkoły 
więcej uczniów. 
To Dzień Kultury, podczas którego odbyły się turnieje gier plan-
szowych i sportowych, przygotowano szwedzki stół (potrawy 
samodzielnie przyrządzone przez uczniów) i warsztaty o różnej 
tematyce. Zorganizowano spotkanie poświęcone twórczości 
Edwarda Stachury. Emilia ma nadzieję, że pierwszy dzień wiosny 

Zielonka
miejscowość w województwie mazowieckim położona tuż obok Warszawy, liczy ok. 17 tysięcy mieszkańców. Mimo niewielkiej odległości
od stolicy, miejscowość nie jest traktowana jako jej część. Czują to uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Mościckiego, realizatorzy projektu,
gdy zachwalają szkołę na corocznych targach. Martwi ich, że wielu warszawiaków nie wie nawet, gdzie leży Zielonka. A uczniowie Mościckiego 
osiągają bardzo dobre wyniki w egzaminach końcowych. Ta informacja spotyka się często z niedowierzaniem, a szkoła – z lekceważeniem. 
Niesłusznie. Bo tu młodzież szkolna jest bardzo aktywna i pełna chęci, by robić coś pożytecznego. Jej energię postanowiono wykorzystać
do zaspokojenia ważnej lokalnej potrzeby – wykształcenia liderów mających w przyszłości działać na rzecz społeczności.
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„Młodzi Liderzy z Zielonki”

Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki”, ul. Przemysłowa 4a/62, 05-220 Zielonka, spdz@poczta.onet.pl
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zmobilizuje kolejnych licealistów do kontynuowania takich dzia-
łań i organizowania czegoś ciekawego i wartościowego. Czegoś, 
co okaże się lepsze od wagarów. 

Aneta – historia bliższa, niż myślisz
Projekt Anety skupia wokół siebie raczej mole książkowe i bada-
czy. Tu swoje miejsce znaleźli uczniowie pasjonujący się historią, 
literaturą, wielbiciele starych, zakurzonych pamiątek wojennych, 
wymiętych dokumentów znalezionych na strychach i skryptów 
z zamierzchłych czasów. Podczas szukania materiałów do po-
przedniego projektu, który młodzież realizowała wraz ze Sto-
warzyszeniem (wydanie książki „Wypędzeni 1944”), Aneta i jej 
koledzy z koła historycznego natknęli się na pamiętniki z czasów 
II wojny światowej. Okazało się, że ich autorką jest mieszkanka 
Zielonki, nieżyjąca już dziś pani Wacława Drymel. Uczniowie 
zafascynowani swoim odkryciem postanowili wydać pamiętniki 
starszej pani, pisane przez nią ręcznie. Wierzą, że ich praca po-
zwoli innym lepiej poznać historię i zrozumieć losy ludzi żyjących 
podczas wojny. Może też spowodować, że młodzi będą bardziej 
wrażliwi na krzywdę ludzką. Jest to również, jak mówi Aneta, 
alternatywny sposób zdobywania wiedzy, być może ciekawszy 
niż lekcje i podręczniki. 

Tomek – „Moja szkoła w wirtualnym świecie”
Zupełnie inaczej niż młodzi historycy na rzeczywistość patrzy 
Tomek, lider czwartego projektu. Podczas, gdy tamci badają 
zamierzchłą przeszłość, Tomek chce zaprezentować szkołę z per-
spektywy bardzo nowoczesnej. „Moja szkoła w wirtualnym świe-
cie” – to tytuł jego przedsięwzięcia. Młody lider, uczeń technikum, 
z pomocą kolegów i nauczyciela informatyki zamontował w szkole 
kamerę transmitującą do Internetu wszystko, co dzieje się w danej 
chwili w budynku. – To takie reality show – mówi Tomek. Celem 
jest promocja szkoły w Sieci. Organizatorzy chcą też pokazać, jak 
miejsce, w którym się uczą i spędzają wiele godzin, zmienia się
i unowocześnia. Jak staje się bardziej przyjazne uczniom. 
         
Małgorzata – gazetka na lata
Małgorzata, podobnie jak Tomek, też ma swoją pasję – bardzo 
lubi pisać i robi to w każdej wolnej chwili. Dlatego też wpadł 
jej do głowy pomysł stworzenia gazetki. – Chciałam, żeby to 
było coś dobrego, coś, co chwyci wszystkich, coś, co się przyjmie 
– mówi z przejęciem Małgosia. Nie, nie będzie to tylko gazet-
ka szkolna, organizatorka marzy o projekcie na szerszą skalę. 
Jej gazetka stała się dodatkiem do lokalnej gazety wydawanej
w Zielonce. – Teksty są pisane dla młodych, przez młodych – mówi 
Małgosia. Zespół redakcyjny, czyli uczniowie, zajął się wszystkim: 
fotografowaniem, pisaniem artykułów, zbieraniem materiałów.
W redagowaniu tekstów pomogła „Gazeta Zielonki”. Małgosia 
ma nadzieję, że jej gazeta będzie wydawana jak najdłużej. 
         

Entuzjazm, bariery i rezultaty – czyli przepis na lidera
Wszyscy młodzi liderzy już zaobserwowali zmiany, jakie zaszły 
w nich oraz w ich kolegach podczas projektu. Stali się bardziej 
odpowiedzialni, wiedzą, że teraz nie mogą nawalić lub się wy-
cofać. Udało im się zachęcić do pracy innych, zarazić ich pasją
i entuzjazmem. Z początku niechętni, coraz częściej przychodzili 
i oferowali pomoc, prosili o włączenie ich w działania. Wcze-
śniej patrzyli na działania kolegów sceptycznie bądź obojętnie.
Z czasem liderzy zyskali wielu pomocników. Uczniowie zaś odkry-
li swoje nowe zainteresowania i wiedzą już, co robić z wolnym 
czasem. 
Realizacja projektów wymagała pokonania wielu barier. Oprócz 
początkowej obojętności, były to głównie problemy techniczne. 
Nie zawsze jednak. Magdę czekały trudności z przekonaniem 
swojego Klubu do miłosnej konwencji spektaklu na wieczorku po-
etyckim. Koledzy narzekali na to, że temat jest zbyt patetyczny. 
Wstydzili się wystąpić i odsłonić publiczności swoje romantyczne 
oblicze. Magdzie jednak udało się nakłonić ich do swojej koncep-
cji – jej zapał rozwiał ich wątpliwości. 
Największym zaskoczeniem dla młodych liderów było zaangażo-
wanie w projekt nauczycieli. Ci okazali się niezwykle pomocni 
i życzliwi. Ta współpraca pokoleń była bardzo owocna dla obu 
stron. Pedagodzy nauczyli się łagodniej i z większym zrozumie-
niem patrzeć na swoich uczniów. Dla organizatorów ogromnym, 
ale miłym zaskoczeniem, i oczywiście wielką zaletą, były inne niż 
w szkole relacje z nauczycielami – dużo luźniejsze i cieplejsze. 
Uznają to za duży sukces projektu. 

Od A do Z
Zadania, które postawili przed sobą Młodzi Liderzy, są niezwykle 
trudne i wymagają ogromnej pracy. Nie zastanawiali się jednak, 
czy plan się powiedzie – byli pewni zwycięstwa. Porażki nie 
przyjmują do wiadomości. Wiedzą, że jeżeli chcą czegoś bardzo 
mocno, wszystko musi się udać. A w przyszłości będą wiedzieli, 
jak zorganizować każdy projekt. Od A do Z. Nawet adresowany do 
całej społeczności lokalnej, dłuższy i z większym budżetem << 



>Rzeczowe argumenty zamiast populizmu 
Stawiamy na edukację
Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego po-
wstało 10 lat temu. Głównym celem jego działalności jest pomoc 
zdolnym, młodym ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytu-
acji finansowej. Mogą oni uzyskać stypendia pozwalające im na 
kontynuację nauki. Wysokość i okres przyznawania stypendiów 
są różne, uzależnione od potrzeb. Organizacja stara się, żeby 
środki wystarczyły na pokrycie kosztów książek czy też opłacenie 
akademika w przypadku osób studiujących poza miastem. Pomoc 
kierowana jest do najbardziej potrzebujących z całego powiatu 
kościańskiego, choć oczywiście warunkiem koniecznym do jej 
uzyskania są dobre wyniki w nauce. Nietrudno się domyśleć, 
że w najtrudniejszej sytuacji jest młodzież z podkościańskich 
wiosek. 

A gdyby kampania wyborcza wyglądała inaczej?
Projekt „Szkoła demokracji” realizowany był od grudnia 2005 
roku. Koordynatorem projektu jest dr Cezary Trosiak, prezes 
Stowarzyszenia, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ponadto w działania w ramach „Szkoły demokracji” są zaanga-
żowani inni pracownicy naukowi Instytutu, z Bartoszem Hor-
deckim na czele, a także nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
z kościańskich szkół i wolontariusze Stowarzyszenia Oświato-
wego. Koordynatorom bardzo zależało na tym, aby włączyć 
w prace przy projekcie stypendystów Stowarzyszenia, żeby oni 
również zaangażowali się w działanie na rzecz innych. Chodziło 
o pokazanie im, na czym polega idea wzajemnej pomocy. Począt-
kowo szóstka stypendystów uczestniczyła w przygotowywaniu 
projektu, czwórka aktywnie pracowała przy jego realizacji, m.in. 
prowadząc warsztaty dla uczniów. Pomysł narodził się w trakcie 
kampanii wyborczej. Pod wpływem miejscami brutalnej walki 
politycznej zaistniała potrzeba uświadomienia młodym ludziom, 
że nie warto odwracać się od spraw obywatelskich. – Mimo 
wszystko warto uczestniczyć w życiu politycznym. Każdy z nas 
może je kreować i mieć na nie wpływ – mówi Bartosz Hordecki. 
Dzięki takim postawom istnieje szansa, że coś się w Polsce zmie-
ni na lepsze, może nie od razu, ale np. za kilkanaście lat. – Od 
takich inicjatyw jak ta zależy poprawa jakości życia politycznego

w Polsce, dlatego postanowiliśmy ten projekt realizować – Hordec-
ki wierzy w rezultaty projektu.

Jeśli nie wybory do samorządu szkolnego, to referendum 
W projekcie biorą udział uczniowie ze wszystkich czterech miej-
skich gimnazjów i dwóch szkół średnich. Dzięki niemu mają stać 
się oni świadomymi obywatelami. Początkowo projekt zakładał 
zorganizowanie demokratycznych wyborów samorządowych
w szkołach. Miały zostać przeprowadzone w oparciu o wcześniej 
przygotowaną ordynację regulującą ich przebieg oraz profe-
sjonalne kampanie wyborcze. Pomysł, przedstawiony uczniom
w trakcie wrześniowych spotkań wprowadzających, został przy-
jęty z dużym entuzjazmem. Jednak, gdy w grudniu przystąpiono 
do jego realizacji, okazało się, że szkolne wybory już się odbyły. 
– Doszliśmy do wniosku, że przeprowadzenie nowych wyborów 
po upływie pół roku od poprzednich, będzie nie fair zarówno 
wobec wybranych i wybierających – mówi Hordecki. Zapadła 
więc decyzja, że w miejsce wyborów do samorządu, zostaną 
zorganizowane profesjonalne referenda. Wśród zaproponowanych 
tematów znalazł się, m.in.: „Czy Unia Europejska potrzebuje kon-
stytucji? ”. Dobór tematów pozostawiono jednak uczniom, dzięki 
czemu wybiorą kwestie rzeczywiście ich interesujące, takie,
w które mogą się zaangażować emocjonalnie. 

Zajęcia jak na uczelni
W projekcie uczestniczyło sześć grup, w każdej znajdowało się 
około dwudziestu przedstawicieli z danej szkoły. Dla uczniów 
przygotowano ciekawe zajęcia. Obejmowały one cykl wykładów
i korespondujących z nimi tematycznie warsztatów. Na początek 
przygotowano warsztaty erystyczne. Tematyka wykładów obej-
mowała: zasady demokratycznych wyborów, tworzenie ordynacji 
wyborczych, kampanie i reklamę polityczną. Uczestnicy zdobyli 
umiejętności budowania sloganów i haseł wyborczych, nauczyli 
się rozpoznawać nieuczciwą argumentację. Tak poprowadzone 
zajęcia znacznie podniosły poziom świadomości politycznej 
uczniów, staną się oni bardziej odporni na manipulację, wrażliwi 
na nieuczciwe chwyty w dyskusji. Słowem, staną się świadomy-
mi obywatelami. Projekt skierowany był do uczniów gimnazjów
i liceów, gdyż są oni w wieku, w którym kształtują się ich posta-

Kościan  jest 24-tysięcznym miastem powiatowym położonym w odległości 45 kilometrów od Poznania. W mieście funkcjonują cztery 
gimnazja, liceum ogólnokształcące, zespół szkół zawodowych, a także filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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„Szkoła demokracji”

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, pl. Paderewskiego 1, 64-000 Kościan
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wy, a jego celem jest zaszczepienie poczucia odpowiedzialności 
i obowiązku czynnego udziału w życiu społeczno-politycznym. 
„Szkoła demokracji” jest taką małą cegiełką w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce.  

Współpraca układa się bez zarzutu
Za sukces można uznać współpracę ze szkołami i uniwersytetem. 
Nauczyciele bardzo chętnie przystali na realizację „Szkoły demo-
kracji” i sami zaangażowali się w prowadzenie niektórych zajęć. 
Swój czas chętnie też poświęcali pracownicy naukowi z poznań-
skiego uniwersytetu. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że 
dwaj główni organizatorzy projektu należą do kadry Instytutu. 
Cezary Trosiak jest adiunktem, a Bartosz Hordecki doktoran-
tem. Wsparcia udzielał także samorząd lokalny, udostępniając 
salę na zajęcia w Urzędzie Miasta w Kościanie. Stowarzyszenie 
może liczyć na promocję przedsięwzięcia na łamach lokalnej 
„Gazety Kościańskiej”. Organizatorzy zamierzają pokazać rezul-

taty przeprowadzonych działań na forum lokalnej społeczności.
W ramach kilku ostatnich zajęć warsztatowych odbył się konkurs 
na mistrza erystyki. Finałowy pojedynek był imprezą otwartą dla 
mieszkańców. Zwycięzca konkursu ogólnomiejskiego otrzymał 
od organizatorów nagrodę niespodziankę, a wszyscy uczestnicy 
projektu – certyfikaty. 

Zasiać ziarnko społecznika
Realizatorzy projektu pragną kontynuować działania rozwijające 
aktywność obywatelską. Pierwsi stypendyści Stowarzyszenia 
Oświatowego kończą właśnie studia. Cezaremu Trosiakowi 
szczególnie zależy na tym, żeby to oni włączyli się w tworzenie 
w przyszłości następnych projektów. Żeby wiedzę zdobytą m.in. 
dzięki pomocy lokalnej społeczności, której zawdzięczają wy-
kształcenie, wykorzystali również dla tej społeczności. Chciałby, 
żeby wśród tych osób znalazły się takie, które aktywnie będą 
działać z korzyścią dla mieszkańców powiatu Kościańskiego << 

BARTOSZ HORDECKI > JESTEM MŁODYM DOKTORANTEM, SKOŃCZYŁEM POLITOLOGIĘ. CO MOŻE ROBIĆ MŁODY DOKTORANT? PRZEDE WSZYSTKIM SZUKAĆ SENSU WIEDZY, 
KTÓRĄ ZGŁĘBIA, NO I MYŚLĘ, ŻE TAKA DZIAŁALNOŚĆ TO JEST TAK NAPRAWDĘ SZUKANIEM TEGO SENSU.

Pokonać nieśmiałość
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca działa nie tylko na polu 
kultury i tradycji. Ostatni ich projekt związany jest z edukacją. 
„MUSK, czyli Myszyniec Uczy Się Konferencyjnie” jest pomysłem 
Anety Kalinowskiej. Młodzi ludzie kończący szkoły średnie czę-
sto podejmują studia w Olsztynie czy Warszawie. Znalezienie 
się w środowiskach akademickich w dużym mieście to dla nich 
całkowicie nowa sytuacja, często bardzo stresująca. Wśród ob-
cych ludzi mają czasami problemy z nawiązywaniem nowych 
kontaktów. Myszyniecki projekt ma na celu nauczenie młodzieży 
radzenia sobie z nieśmiałością. Efekt ten ma być osiągnięty dzięki 
organizowaniu konferencji, podczas których młodzież wygłasza 

20-minutowe prezentacje. Konferencje poprzedzone są cyklem 
warsztatów z autoprezentacji prowadzonych przez psychologa. 
Ich uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. na temat tego, jak kre-
ować swój wizerunek. 

Przyjemne z pożytecznym
O zainteresowaniu projektem ze strony uczniów przesądzają 
co najmniej dwa czynniki. Z jednej strony mają szanse nabycia 
pewnych umiejętności autopersonalnych, które z pewnością 
zaprocentują w przyszłości. Z drugiej – przygotowywanie i wy-
głaszanie 20-minutowych prezentacji jest dla nich przedsmakiem 
tego, co czeka ich na nowej maturze. Mogą więc traktować to 

>Do odważnych świat należy  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„MUSK – Myszyniec Uczy Się Konferencyjnie, czyli Festiwal Wiedzy w Myszyńcu”

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Myszyniec
W północnej części województwa mazowieckiego, nad rzeką Rozogą, leży Myszyniec. Miasto ma trzy tysiące mieszkańców. Obecnie stanowi 

centralny ośrodek unikatowej kultury kurpiowskiej. W regionie wciąż żywa pozostaje tradycja i kultura ludowa, objawiająca się we wszystkich 
dziedzinach życia. Miodobranie Kurpiowskie to święto ludowe, które odbywa się od 28 lat. Kurpie są bardzo przywiązani do swojej tradycji,

więc święto obchodzone jest z wielką pompą. 
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jako trening przygotowawczy do tego egzaminu. Stąd też zain-
teresowanie MUSK-iem ze strony maturzystów. Organizatorzy 
dali jednak wolną rękę młodzieży w sprawie wyboru tematu. Jest 
więc szansa zaprezentowania się z najlepszej strony, podzielenia 
się z innymi swoimi pasjami i zainteresowaniami. Przekrój tema-
tyczny prezentacji był bardzo szeroki, od zagadnień poważnych, 
przez niezwykle praktyczne, do gwarantujących świetną zaba-
wę. Młodzi ludzie chwalą się swoją wiedzą o Unii Europejskiej,

o z historii Polski i historii światowej. Wśród prelegentów byli też 
miłośnicy ptaków i cała gama sportowców. Opowiedzieli oni m.in.
o kung fu i piłce nożnej. Jedna z prezentacji dotyczyła też tunnin-
gu Fiata 126p! Szczególne zainteresowanie budziła prezentacja 
„Futurystyczna wizja przeszłości”. Pomysłów młodym ludziom 
nie brakuje, więc spotkania były bardzo interesujące. Były okazją 
do integracji młodzieży i mieszkańców poza szkołą << 

>Najlepsze buty to buty po dziadku 
Mały szewczyk dużemu szewcowi
W tak małej miejscowości to właśnie szkoła staje się miejscem, 
gdzie można dać upust swojej kreatywności i energii. – Wiado-
mo, że tutaj dzieci nigdzie indziej nie pójdą niż tylko do szkoły i jeśli 
same sobie czegoś nie zorganizują, to niczego tu nie będą miały 
– powiedziała Beata Komorek, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bobrku. A dzieci w Bobrku są wyjątkowo aktywne i mają ty-
siące pomysłów, związanych z butami. Wszystko zaczęło się od 
gazetki zredagowanej przez uczniów i poświęconej szewstwu. 
Następnie, doceniając ciężką pracę rodziców, dzieci postanowiły 
zrobić coś jeszcze. Wyszły z inicjatywą zorganizowania małej lo-
kalnej imprezy szkolno-rodzinnej, związanej z odwieczną tradycją 
Bobrka. – Pojawiło się mnóstwo pomysłów i dlatego zaszła potrze-
ba, aby zaangażowali się dorośli, bo to zaczęło się tak rozrastać, 
że dzieci by tego nie udźwignęły – opowiada pani Beata Komorek.
W konsekwencji powstała Grupa Aktywny Bobrek.  

Krok po kroku
W zorganizowanie Szewskiej Niedzieli zaangażowała się cała 
wieś. Najmłodsi, starsi i najstarsi. Każdy miał jakąś rolę do speł-
nienia. Seniorzy byli skarbnicą wiedzy. Dzięki ich radom moż-
liwe było przygotowanie dawnego warsztatu cholewkarskiego
i szewskiego krytego tradycyjną strzechą, tzw. wykręcokami. – To 
oni opowiadali dzieciom, jak wyglądała praca dawnych rzemieślni-

ków – tłumaczy koordynator projektu Hanna Król. Dorośli byli 
odpowiedzialni za realizację pomysłów, których autorami były 
dzieci, będące główną siłą napędową projektu. To właśnie one 
swoją dziecięcą kreatywnością natchnęły starszych do działania. 
W trakcie przygotowań dokonywała się integracja mieszkańców 
zaangażowanych we wspólny cel. Na długo w pamięci pozostaną 
takie chwile jak ta, gdy cała wieś wzięła się za malowanie kopyt 
szewskich, które potem ozdobiły tradycyjny warsztat.

Teatr obuty
Tradycją Bobrka jest również konkurs teatralny, w trakcie którego 
wybiera się najciekawsze przedstawienia, prezentowane następnie 
podczas Szewskiej Niedzieli. Do udziału w przeglądzie zapraszane 
są wszystkie szkoły z gminy. Co cieszy organizatorów, przegląd na-
brał już takiego rozgłosu, że przyjeżdżają dzieci z całego powiatu 
białobrzeskiego. Wśród przedstawień zaprezentowanych podczas 
Szewskiej Niedzieli znalazł się, m.in. „Kot w butach” czy „Szewczyk 
Dratewka” – dobór repertuaru nikogo chyba nie dziwi.

Festyn z przytupem
Festyn otworzyła i prowadziła Szewska Baba. Odśpiewano hymn 
szewski, specjalnie przygotowany na tę okazję. Podczas festynu 
odbywały się występy artystyczne, rozgrywano różnorakie kon-
kurencje. Gospodynie serwowały tradycyjne jadło. Zabawa była 

Bobrek  jest miejscowością zamieszkaną przez niespełna 500 osób, w której od dawien dawna szyje się buty. Jest to źródło utrzymania 
wielu mieszkańców. Prawie w każdym domu jest szewska manufaktura. Na przestrzeni lat dokonała się specjalizacja. Jedne rodziny zajmują się 
cholewkarstwem, a inne – szewstwem. Wiedza fachowa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzieci od najmłodszych lat podpatrują 
rodziców, pomagają, by później próbować własnych sił w szyciu butów.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Szewska Niedziela”

Grupa Aktywny Bobrek przy Urzędzie Gminy w Stromcu, Bobrek, 26-804 Stromiec
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Uratujmy szkołę
W 2000 roku władze gminy Grodzisko Dolne postanowiły zreor-
ganizować szkołę podstawową w Wólce Grodziskiej. Groziło jej 
pozostawienie tylko trzech pierwszych klas, starsze dzieci musia-
łyby dojeżdżać do dużej szkoły znajdującej się w sąsiedniej wsi. 
Dzięki uporowi i długim bataliom mieszkańcom udało się obronić 
szkołę sześcioklasową. Od tej pory jest to placówka społeczna 
prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodzi-
ska. W szkole uczy się obecnie blisko 70 dzieci. To wydarzenie 

bardzo zintegrowało lokalną społeczność. Mieszkańcy zrozumie-
li, że jeżeli we wsi nie będzie szkoły, to będzie ona powoli zamie-
rać, ludzi ogarnie marazm i obojętność na drugiego człowieka. 
Bo szkoła na wsi to nie tylko placówka edukacyjna dla dzieci, lecz 
bardzo często także jedyne miejsce, gdzie można wypożyczyć 
książki, spotkać się i wspólnie podyskutować o problemach wsi, 
ale również pobawić. Także dla dzieci to miejsce, gdzie mogą 
spędzać czas po lekcjach. 

>Żeby wieś żyła  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Wspólna zabawa plus nauka to początku wiedzy sztuka”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, Wólka Grodziska 118, 37-306 Grodzisko Dolne, wolkagrodziskaszkola@interia.pl

Wólka Grodziska
to niewielka wieś położona kilkanaście kilometrów od Leżajska. Bliskość miasta sprawia, że dużo ludzi pracuje

w tamtejszych przedsiębiorstwach, a część uprawia rolę, przede wszystkim warzywa i owoce.
Wiele osób, zwłaszcza od kiedy stało się to legalne, wyjechało do pracy do Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

przednia i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie występo-
wały najlepsze zespoły teatralne wyłonione podczas przeglądu. 
Mali aktorzy nosili buty zrobione, oczywiście, w zakładach szew-
skich swoich rodziców. Dzieci bawiły przybyłych gości piosenka-
mi, skeczami i dowcipami o szewcach. Wystąpił również zespół 
folklorystyczny. Odbywały się konkursy, z których część przezna-
czona była jedynie dla rodzin szewskich, ponieważ trzeba było 
wykazać się biegłością w swoim rzemiośle. Szewcy ćwiekowali 
buty na czas i wycinali kokardki według wzoru. Komisja złożona 
z mistrzów cholewkarstwa i szewstwa surowo oceniała ich prace. 
– To nie jest taka prosta sprawa naćwiekować cholewkę na kopyto 
– przekonuje Beata Komorek. Nagrodą był puchar wójta gminy 
Stromiec.
Potem wszyscy brali udział w slalomie między podeszwami,
w nawlekaniu sznurówek na czas, czy też w rzucaniu cholewą do 
celu. Nagrodą w tych konkurencjach był puchar dyrektora szko-
ły. Dzieci zorganizowały również pokaz mody szewskiej: szewc
w Unii Europejskiej, szewc o każdej porze roku, szewc na plaży, 
szewc na dyskotece. Pan Jan Jankowski prowadził warsztaty 
ręcznej produkcji obuwia, odsłaniając przed przyjezdnymi tajniki 
swojego fachu. Goście mogli obejrzeć dawny warsztat ze starymi 
narzędziami. W środku zorganizowano wystawę butów wyko-

nanych przez mieszkańców, zaprezentowano modele nie tylko 
dawne, lecz także współczesne. Koordynatorka Hanna Król: 
– Środowisko zbliżyło się bardzo dzięki festynowi <<

HYMN SZEWSKIEJ NIEDZIELI
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BEATA KOMOREK > MIAŁA BYĆ MAŁA SZKOLNA IMPREZA DLA DZIECI ABSOLWENTÓW I ICH RODZIN, OKAZAŁO SIĘ, ŻE WYSZŁA Z TEGO POWIATOWA IMPREZA, KTÓRA PRZEROSŁA NASZE OCZEKIWANIA



Zachować spokój
Najważniejszą sprawą podczas tych gorących miesięcy było 
zachowanie spokoju, aby uczniowie mogli się bez problemu
i stresu uczyć. Udało się. W szkole zatrudniono nauczycieli, roz-
począł się nowy etap zarówno dla szkoły, jak i dla samej Wólki. 
Stowarzyszenie zrozumiało, że warto wykorzystać i podtrzymać 
poczucie wspólnoty i chęć działania, które narodziły się wśród 
mieszkańców. Takiej okazji nie można było zmarnować. Widzia-
no jednocześnie kilka problemów do rozwiązania. Ważne było, 
by nowi nauczyciele zdobyli zaufanie dzieci, zintegrowali się ze 
społecznością lokalną, a rodzice przekonali się do szkoły. Trzeba 
było im wytłumaczyć, że to miejsce, do którego warto jest przy-
chodzić, słuchać lekcji, dokształcać się.

Harcerze i szkoła łączą siły
W projekt zaangażowały się dwa środowiska – szkoła społecz-
na i działający w Wólce szczep „Betania” Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej. Postawiono sobie kilka celów. Przede wszyst-
kim chodziło o zintegrowanie nauczycieli, rodziców i lokalnego 
środowiska przez zabawę i naukę uczniów. Chciano również 
poszerzyć wiedzę, zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Uświado-
mić im specyfikę rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. 
Organizatorzy chcieli też w większym stopniu włączyć rodziców 
w życie szkoły.
Cały projekt trwał od stycznia do czerwca 2005 roku. Dzięki 
pozyskanym funduszom udało się wpisać do grafiku zajęć po-
zalekcyjnych warsztaty muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze. 
Zorganizowano kilkanaście spotkań i wycieczek, na które dzieci 
przychodziły razem z rodzicami. Wspólnie poznawali lepiej przy-
rodę, dowiedzieli się, jak mogą chronić środowisko i pomagać 
zwierzętom żyjącym w tej okolicy. Nie zabrakło również tra-
dycyjnego kuligu. Miejscowy szczep „Betania” zorganizował 
harcerski biwak, warsztaty plastyczne, a także spotkanie z okazji
3 Maja. Bo – jak podkreślają autorzy projektu – bardzo ważne 
jest również patriotyczne wychowanie najmłodszych. Dla rodzi-
ców i nauczycieli poprowadzono warsztaty dotyczące nadpobu-
dliwości u dzieci. Zdobytą wiedzę wykorzystano później podczas 
zajęć z uczniami.
Urszula Stefańska, zastępca komendantki podkarpackiej chorągwi 
ZHR, współautorka projektu: – Dzięki projektowi mogliśmy prze-
prowadzić dodatkowe zajęcia dla dzieci i rodziców. Była to świetna 
okazja, żeby współdziałać ze społecznością lokalną. Szkoła była 
udostępniona środowisku wiejskiemu, rodzicom. To pomogło zdo-
pingować ludzi do wspólnych spotkań. Kiedyś ludzie byli bardziej 
obojętni, a teraz frekwencja jest większa. Wzrosło zainteresowanie 
tym, co robi szkoła. 

Spotkajmy się na festynie
Największy sukces i powodzenie odniósł wiosenny festyn rodzin-
ny. W niedzielne popołudnie przybyło blisko 700 osób. Program 
imprezy był bardzo bogaty. W czasie pikniku wystąpiły dzieci
i harcerze ze szkoły, ludowy zespół Leszczynka, swoje umiejętno-
ści pokazali miejscowi strażacy, a na szkolnym boisku odbywały 

się gry i zabawy sportowe. Można też było zakupić potrawy 
regionalne. Starsi mieszkańcy wsi zostali przebadani przez le-
karza. Prestiż przedsięwzięcia podniosła wizyta telewizji, która 
nakręciła tu reportaż.
Projekt zakończył się wraz z końcem roku szkolnego, ostatnią 
imprezą był Dzień Dziecka odbywający się pod hasłem „Zabawa 
przez sport”.

Trzeba stale dokładać drwa do ognia
Bardzo ważne jest to, że umocniła się więź między rodzicami, 
nauczycielami i środowiskiem lokalnym.
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej 
Teresa Nykiel: – Nauczyciele zdobyli nową wiedzę, z chęcią podej-
mowali nowe wyzwania. Środowisko lokalne zrozumiało, że szkoła 
ciężko pracuje, że należy przychodzić i się uczyć. W tym roku na 
zabawę choinkową przyszło kilkadziesiąt dzieci spoza szkoły. Miej-
sce to znalazło akceptację, jednoczy ludzi do wspólnego działania 
– żeby ta wieś żyła.
 Andrzej Pawul, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Gro-
dziska: – Organizujemy kuligi, zabawy sylwestrowe. Powiększyła 
się grupa osób bardzo mocno zaangażowanych w naszą działal-
ność. Teraz to nawet sami ludzie przychodzą i mówią: „Zróbmy, 
poprawmy coś”. Na przykład sami przygotowaliśmy pracownię 
komputerową, przeprowadziliśmy  remont szkoły. Ludzie żyją tym, 
co się dzieje w szkole. To jest centrum kultury, w którym możemy 
się spotkać, porozmawiać i do tego zabawę zrobić.
Stowarzyszenie potraktowało możliwość zrealizowania projektu 
jako próbę sił. Zastanawiali się, czy podołają, czy im się uda. Wszy-
scy włożyli w to bardzo dużo wysiłku, bo taki projekt realizowali 
pierwszy raz. Owoce swojej pracy, które zobaczyli pod koniec, 
przerosły ich oczekiwania. A to zachęca do dalszego działania. 
Wiedzą, że nie mogą spocząć na laurach. 
Urszula Stefańska: – Nigdy nie można powiedzieć, że trwale coś 
się zaszczepia w ludziach. Trzeba stale dokładać drwa do ognia. 
Szkoła musi iść do przodu, rozwijać się. Nie może nas ogarnąć 
marazm. Mam nadzieję, że z nowym rokiem będziemy mieć nowe 
pomysły i będziemy realizować nowe projekty. Musimy się odnaleźć 
w nowej rzeczywistości i coś dalej robić, nie czekać, że ktoś coś sam 
nam da. Metodą na to jest pisanie kolejnych projektów <<
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>Wysoka czy niska? Łączy nas kultura 
Historie z dreszczykiem pióra mieszkańców, film o sąsiadach, muszla koncertowa zdobiona graffiti

albo spotkanie z hip-hopem. Kultura i sztuka integrują mieszkańców. W tym rozdziale opisujemy projekty,
w których działalność twórczą amatorów trzeba nagrodzić oklaskami. 61
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>Sztuka w sprayu

Wrażliwi na sztukę
Na pomysł graffiti pan Rybczyński wpadł wspólnie z Tomkiem 
Pawlęgą. – Jacek organizował tu warsztaty dla profesjonalnych 
grafików z Niemiec i z Czech. To przeniesienie tego na grunt miej-
scowy – mówi Tomek, koordynator projektu.
Postanowili zrobić warsztaty graficzne dla mieszkańców. Skie-
rowane miały być do tak zwanej trudnej młodzieży. To niezbyt 
jasne, a być może krzywdzące kryterium. Ważne, że zebrały 
się dzieciaki pełne entuzjazmu i wrażliwe na sztukę. Wybrano 
„parszywą dwunastkę”, aktywnych i ciekawych sztuki młodych 
ludzi – projekt ruszył. Zaplanowano działania o bardzo różnym 
charakterze – od happeningów poprzez wykłady akademickie. 
Zwieńczeniem warsztatów było pomalowanie – wysprejowanie 
– muszli koncertowej Parku Miejskiego w Stroniu.

Spray art 
Autorom projektu udało się odejść od sztucznego podziału na 
tak zwaną działalność artystyczną wysoką i niską. Niepotrzebne 
okopy, w jakich tkwi sztuka wysoka – która nie uznaje nowocze-
snych form ekspresji w rodzaju graffiti, zostały zasypane. Doko-
nywało się to poprzez wykłady poświęcone zarówno technikom 
graficznym, historii grafiki oraz o wiele młodszej sztuki ulicy. 
Kolejnym krokiem było zaangażowanie młodzieży do malowania 
muszli koncertowej. Takie akcje dają dużo do myślenia również 
mieszkańcom. Były obawy, że to zbyt kontrowersyjne malowidła. 
Zyskały jednak aprobatę większości mieszkańców.
Udało się pokazać graffiti nie jako wandalizm, ale kontrolowane, 
przemyślane działanie. Dzięki temu wizerunek dzieciaków, które 
je malują, zmieniał się w oczach mieszkańców Stronia.
Mimo że bezpośrednio w projekcie brało udział dwanaście osób, 
to przez jego happeningowy charakter i umiejscowienie w prze-
strzeni publicznej – uczestniczyli w nim wszyscy mieszkańcy. 
Muszla koncertowa strońskiego parku – teraz pełna kolorów
i wzorów – przykuwa uwagę. Wcześniej była szara i nijaka.
W realizacji projektu grafficiarzom bardzo pomogły władze miej-
skie. Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz sam zaproponował żeby 
pomalować ten właśnie obiekt.

Dwanaście do potęgi
Młodzież w wieku 14-22 lata utworzyła 12-osobową grupę, 
która spotykała się regularnie dwa razy w tygodniu. Zajęcia 
odbywały się w wapienniku i w plenerze. Profesor Rybczyński
w konwencji akademickiej uczył ich warsztatu i historii sztuki.
– Ta grupa jest teraz rdzeniem. Wokół tej „parszywej dwunastki” zgro-
madziła się większa grupa dzieciaków i działają dalej. Biorą udział
w kolejnych projektach. Najistotniejszym efektem – ocenia Tomek 
– jest integracja. Ci ludzie spotykają się, robią coś razem. Teraz 
uczestnicy realizują kolejne projekty, robią akcje teatralne – dodaje.
Te działania mają również na celu zatrzymanie młodzieży tutaj, 
obudzenie w nich poczucia tożsamości z ziemią, na której miesz-
kają. Te spotkania wykształacją tego typu postawy. To szczególnie 
ważne w dobie, kiedy połowa tego kraju wyjechała do Anglii
i Irlandii – wyjaśnia Tomek <<

To nie koniec…
Zamierzamy z Jackiem Rybczyńskim kontynuować tę hecę z graffi-
ti… czekamy tylko do lata – zaciera ręce Tomek.  
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„Graffiti ujarzmione”

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik, Stara Morawa 8, 57-540 Stronie Śląskie

Stronie Śląskie
Młodzież ze Stronia Śląskiego, urokliwej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, skupia się wokół zabytkowego wapiennika. „Łaskawy Kamień”

to najprawdopodobniej jedyny na terenie Polski piec wapienny Rumforda z XIX wieku. Obiekt jest centrum działań artystycznych w okolicy. 
Jednoczy poprzez sztukę ludzi różnych narodowości. W Stroniu Śląskim dzieje się dużo za sprawą prof. Jacka Rybczyńskiego – grafika, 

absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To on jest animatorem większości działań artystycznych w okolicy.  



>Nielepskie Archiwum X

Dom, który kipi sztuką
Marta Rakowska i Tomek Bachorz, założyciele i członkowie 
Stowarzyszenia Przyrodniczo-Kulturalnego „Niebórz”, mieszkają
w lesie. Trudno do nich trafić – ich miejscowość zaznaczona jest 
tylko na mapach wojskowych. Pozornie odizolowani od świata 
stali się motorem napędowym życia towarzyskiego pobliskich 
wiosek. Ożywili pozamykane na cztery spusty wiejskie świetlice, 
obudzili uśpione talenty artystyczne, a mieszkańców Nielepu 
przemienili w gwiazdy filmowe. 
Gdy trzy lata temu przeprowadzili się ze Szczecina, z marszu zaczęli 
organizować plenery malarskie, a na podwórku wybudowali scenę, 
na której wystąpił zaprzyjaźniony Teatr KANA ze Szczecina. Ich 
dom zaczął kipieć sztuką, co przyciągało mieszkańców okolicznych 
wiosek. Potem, w ramach trzeciej edycji Programu „Działaj Lokalnie”, 
zrealizowali projekt „Świetlica otwarta”. W zamkniętych dotąd wiej-
skich świetlicach w Nielepie, Paszęcinie i Wrzecinie zorganizowali 
serię zajęć teatralnych, fotograficznych, muzycznych, rzeźbiarskich 
i tanecznych. Wszystkie te działania doprowadziły do powstania 
spektaklu teatralnego pt. „Olbrzym”. Oprawę muzyczną zapewniał 
zespół grający na żywo. 

Potworna Prima
Scenariusz do filmu „Śliskie zbocze” zainspirowany jest historią 
znienawidzonej Primy, która daje popalić mieszkańcom od wielu 
lat. Mówiąc oględnie, w wiosce rozchodzi się intensywny zapach 
gnojowicy. Ten wątek odnajdziemy w filmie – co jakiś czas któryś 
z bohaterów mówi: „Uj, ale śmierdzi!”. Do tego dochodzi tajem-
nicza sprawa potwora, który zamieszkał pod lasem i w którego 
sprawie policja oraz grupa młodzieży wszczęła dwa niezależne 
śledztwa. Film jest trzyodcinkową komedią, a niektóre sceny
i teksty, jak to zwykle z dobrymi filmami bywa, przeszły już do 
lokalnego slangu. 
Marta i Tomek zajęli się problemem Primy również od strony for-
malnej. Zaczęli pisać zażalenia i petycje do odpowiednich przed-
stawicieli władz. Teraz nielepianie, świadomi swych praw, przejęli 
pałeczkę i sami działają na rzecz pozbycia się pasożyta. 

Plejada gwiazd
Początkowo do filmu zgłosiła się młodzież, która grała w przed-
stawieniu „Olbrzym”. 
– Nagrywaliśmy w wakacje, więc była to dodatkowa letnia atrak-
cja. Było trochę ciężko, bo trzeba było się przygotowywać, trochę 
czasu poświęcić. Ale warto było, bo fajnie teraz się ogląda to, co 
się zrobiło – mówi aktor Dariusz Malicki, lat 18. Prócz Darka
w filmie gra jego brat Paweł i... tata! 
Okazało się, że 43-letni Michał Malicki jest wszechstronnie 
utalentowany. Przy przedstawieniu „Olbrzym” odkurzył gitarę 
basową, na której kiedyś grał, i dołączył do zespołu. W filmie 
zagrał przedstawiciela policji. – Najśmieszniej było, gdy przebra-
łem się za policjanta i wszyscy we wsi oczy pootwierali. „Policja we 
wsi, coś się musiało stać” – zastanawiali się – śmieje się Malicki, 
który stał się lokalną gwiazdą. Jego żona, początkowo niechętna 
wygłupom męża, teraz jest z niego dumna. Sama też wystąpi
w kolejnym filmie realizowanym przez Stowarzyszenie. 
Do jednej sceny wypożyczono od policji świdwińskiej radiowóz. 
Poruszenie we wsi było tak ogromne, że nagle wszyscy zapragnęli 
zagrać w filmie. – Teraz to właściwie ciężko to ogarnąć, trzeba sce-
nariusz bardziej rozbudować albo coś nowego zrobić – mówi pełna 
entuzjazmu Marta. – Obecnie mamy gotowy materiał na czwarty 
odcinek i pomysł na piąty. Chyba pójdziemy w stronę animacji, ponie-
waż fabuła idzie w coraz bardziej odjechanym kierunku – dodaje. 
W realizacji projektu bardzo pomógł Teatr KANA ze Szczecina, 
TVN Szczecin, TVP3, policja świdwińska, Ośrodek Kultury, Zamek 
i Urząd Miasta w Świdwinie. Podczas trwania projektu Stowa-
rzyszenie zorganizowało wycieczkę filmową do Szczecina dla 
najbardziej zaangażowanych członków ekipy. W programie było 
zwiedzanie TVN i TVP3, siedziby Teatru KANA oraz wyprawa do 
kina na „Gwiezdne wojny”.
Największy kłopot to niedostatki techniczne. Na dwa tygodnie 
przed planowaną premierą, na skutek awarii komputera, Stowarzy-
szenie straciło wszystkie zmontowane odcinki i musiało odtworzyć 
mozolną pracę w trzy tygodnie. Ponadto doskwierają problemy
z dźwiękiem. – Poprawienie linii dźwiękowej to nasze kolejne wy-

Nielep
to niepozorna wieś w województwie zachodniopomorskim. Powiat świdwiński, w którym się znajduje, to region o najwyższym w Polsce 
bezrobociu (około 40 procent). W tej 200-osobowej wiosce są: szkoła, biblioteka, trzy sklepy i – jeszcze do niedawna nieczynna – świetlica 
wiejska. Oprócz bezrobocia zmorą mieszkańców jest firma Prima, która wybudowała we wsi chlewnię i zanieczyszcza okolicę gnojowicą.
Na kanwie codziennego życia wioski Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturalne „Niebórz” wraz z mieszkańcami stworzyło serial pt. „Śliskie zbocze”. 
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„Nielepkino”

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturalne „Niebórz”, Niebórz 1, 78-300 Świdwin, nieborz@wp.pl
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>Hip-hop oswojony
B Boye w stowarzyszeniu
Malutka salka wita niespodziewaną feerią barw, ściany całe
w graffiti. Na ich tle równie kolorowe dzieciaki kręcą się na 
głowach i niestrudzenie trenują wymyślne figury – to breakdan-
ceowcy. Zarówno graffiti, jak breakdance są elementami kultury 
hiphopowej, w Polsce często związanej z blokersami, nierzadko 
kojarzonej ze stylem życia związanym z braniem narkotyków
i przestępczością. Stąd potrzeba oswajania tych „dzikich rejonów” 
kultury młodzieżowej. W Dęblinie odbywają się regularne zajęcia 
z breaka. Dzięki nim dzieciaki związały się ze Stowarzyszeniem. 
Utworzyła się klasa tancerzy, którzy systematycznie i z wypiekami 
na twarzach przybiegają do Ośrodka. Zajęcia prowadzi koordy-
nator projektu – Rafał.

Klekot – żeby nie być kolejną szarą myszką
Rafał (Klekot), 22 lata – pasjonat kultury hip-hopowej, sam na-
uczył się tańca z teledysków. Mając czternaście lat, oglądał je w 
telewizji i wytrwale naśladował to, co zobaczył. Pochodzi z Puław,
z osiedla, na którym panuje przemoc i szerzy się alkoholizm 
– sam szukał drogi żeby się od tego odciąć. – Nie chciałem być 
kolejną szarą myszką, która zastanawia się jak tu dociągnąć od 
pierwszego do pierwszego – mówi Rafał. – Wymagało to ode mnie 
dużo wytrwałości. Nie miałem nawet możliwości nagrywania tych 
teledysków, siedziałem przed telewizorem po 4 miesiące i ćwiczy-
łem. A warunków do tego nie mam żadnych. Mamy jeden pokój, 

cztery osoby i psa… Odsuwałem więc meble, ale i tak chodziłem 
poobijany o kanty szaf – opowiada koordynator. Jak tylko sam się 
wyszkolił, zaraził chłopaków z podwórka. Przekonywał, że skoro 
on sam mógł, to oni też się nauczą. Złapali bakcyla. Założyli 
20-osobowy zespół. – Nauczyciele nie patrzyli na nas już jak na 
bandę chuliganów, tylko jak na ludzi, którzy potrafią coś ze sobą 
zrobić – dodaje. Przeszłość Rafała stała się dla niego inspiracją 
do przygotowania projektu. 

Tędy droga
Klekot chce pomagać innym dzieciakom szkoląc je. Zajęcia, które 
prowadzi, to nie tylko taniec, to swoista szkoła życia. Młodzi 
podziwiają Rafała, uczą się od niego, nie tylko trików tanecz-
nych, ale i zdrowego trybu życia. Żadnych papierosów, alkoholu 
czy narkotyków. W zamian samodyscyplina i zapał do pracy. 
Doświadczenie nauczyło go, że właśnie tędy droga... Zobaczył, 
że taniec uczy wytrwałości i pozwala coś osiągnąć. Motorem 
dęblińskiego przedsięwzięcia jest charyzmatyczny lider. On jest 
duszą projektu, do niego dzieciaki przychodzą na zajęcia z ogrom-
nym entuzjazmem. 
 
Jajo, Balu, Skrzypu, Anglik, Skisio, Kazik, Wardziszka
To ksywy kilku wychowanków Rafała. Dzieciaki i młodzież
w wieku od 8 do 20 lat regularnie spotykają się na zajęciach.
Są podopiecznymi Ośrodka Wsparcia Dziennego, którzy tworzą 
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„Dęblińska Szkoła Breakdance”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Leżak”, ul. Podchorążych 12/15, 08-530 Dęblin, lezak-de@tlen.pl

Dęblin
– stolica polskich skrzydeł – położony jest przy ujściu rzeki Wieprz do Wisły, w zachodniej części województwa lubelskiego. Szare i smutne 
blokowisko prawie 20-tysięcznego miasteczka, a wśród budynków Ośrodek Wsparcia Dziennego, który lata świetności dawno ma za sobą.

Wokół słychać głośną rapową muzykę. Okazuje się, że dochodzi ona z samego Ośrodka…

zwanie. Planujemy też zrobienie angielskich i niemieckich podpisów, 
aby móc film promować za granicą Polski – opowiada Marta.

Mokra integracja
Gwoździem programu był pierwszy pokaz filmu. Imprezę zor-
ganizowano w plenerze, koło szkoły. Wszystko zapowiadało się 
fantastycznie, był piknik, dobra zabawa. Aż tu nagle, po trzech 
minutach projekcji, z nieba lunął deszcz. Film zrobił jednak tak 
piorunujące wrażenie, że z inicjatywy mieszkańców wspólnymi 
siłami przeniesiono pokaz do świetlicy. Widzowie reagowali en-
tuzjastycznie, zgłaszali się nowi chętni do zabawy.  

– Podczas takich pokazów dochodzi do integracji mieszkańców. Mają 
teraz coś, co łączy ich wszystkich. Sam film trochę ich dowartościo-
wuje. W ten sposób rzeczywistość wiejska nabrała cieplejszych barw, 
stała się atrakcyjniejsza. Ludzie zobaczyli, że ta wieś też może być 
ciekawa, też może się w niej coś dziać – tłumaczy Marta. 
„Śliskie zbocze” rozbudziło w ludziach chęć do działania. Ostat-
nio powstał dokumentalny film na temat tajemniczego kamienia, 
który znajdował się pod kościołem. Mieszkańcy poznają w ten 
sposób historię swojej wioski, a atrakcyjna forma, jaką jest film, 
sprawia, że inaczej patrzą na swe rodzinne strony << 



ro
zd

zi
ał

 8
 >

 W
ys

ok
a 

cz
y 

ni
sk

a?
 Ł

ąc
zy

 n
as

 k
ul

tu
ra

66

teraz grupę przyjaciół – razem trenują i startują w konkursach. 
Rafał organizuje Wojewódzki Turniej Tańca Breakdance, w którym 
wystartują jego chłopaki. Breakdanceowcy podkreślają, że aplauz 
publiczności motywuje ich do dalszych treningów.
– Dzieciaki uczą się aktywności, nie marnują czasu i mamy nadzieję, 
że dzięki temu nie popadną w patologie – mówi Joanna Żurawska, 
prezes „Leżaka”. Ona sama od dawna szukała atrakcyjnej formy 
zajęć dla młodzieży. Wtedy usłyszała o Rafale, który działał

w pobliskich Puławach. Ściągnęła go do Dęblina i wspólnie roz-
kręcili projekt. Decyzją pani Joanny, Rafał został koordynatorem 
działań. Dzięki temu uczy się odpowiedzialności i procedur, wy-
rasta na prawdziwego lidera.
Wszyscy są przekonani, że pasja do breaka zostanie w dzieciakach, 
nawet po zakończeniu projektu. Będą dalej trenować w zespole, 
a po latach zaprocentuje to, czego się nauczą <<

>Siedlisko pisarzy
Restaurator zaprasza sąsiadów
Siedlisko to duży drewniany dom w stylu góralskim otoczony 
ogromnymi rzeźbami z drzewa. Na co dzień jest restauracją, 
chętnie odwiedzaną przez przyjezdnych. – Choć wiedziałem, że 
mieszkańcy Niedrzwicy nie będą moimi stałymi gośćmi, chciałem, 
aby także i oni mieli coś z tego, że tu jesteśmy – mówi Władysław 
Boruch, właściciel restauracji. W tym celu wspólnie z Tomaszem 
Stankiewiczem, lubelskim dziennikarzem i społecznikiem, założył 
Stowarzyszenie Miłośników Folkloru. Choć po cichu liczyli, że ich 
działalnością zainteresuje się przynajmniej kilkoro mieszkańców 
wsi, nie spodziewali się, że odzew będzie tak duży. 

Konkurs literacki?
Ostatnim pomysłem Stowarzyszenia był konkurs literacki. Dla-
czego wymagać od mieszkańców spotkania ze sztuką wysoką? 
Władysław Boruch pragnął rozwiązać kilka dotkliwych lokalnych 
problemów. – Brak aktywności społeczności lokalnej, niewiedza
o dziedzictwie kulturalnym regionu, brak okazji do kreatywnej 
pracy – mówi Boruch. Projekt miał stworzyć sąsiadom szansę 
rozwoju intelektualnego. Właściciel Siedliska chciał integrować 
społeczność lokalną poprzez organizację imprez i zachęcanie do 
wspólnej pracy. Cele były bardzo ambitne. Jak je zrealizowano?
Wszystko zaczęło się od akcji promocyjno-informacyjnej w całej 
gminie. Trzeba było zawiadomić domy kultury, szkoły i urzędy. 
I dać ponieść widomość o projekcie wieści gminnej. Jednak na 
samą pogłoskę nie można było liczyć. Aby uwiarygodnić swoje 
działania, stowarzyszenie zorganizowało spotkanie noworoczne 

połączone z poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd.
W ten sposób zebrała się ponad 20-osobowa grupa mieszkań-
ców wsi, którzy mieli ochotę wziąć do ręki pióra. Wszyscy zainte-
resowani trzy razy spotkali się na warsztatach twórczego pisania. 
Zaczęto od baśni. Potem było spotkanie z legendami i w końcu 
z opowieściami. Uczestnicy dzielili się tradycyjnymi przekazami 
ustnymi. Podczas wizyty lokalnych twórców ludowych na żywo 
oglądali regionalne wyroby. 

Lubimy tradycję. Kochamy kryminały
Na koniec ogłoszono konkurs literacki, na który wpłynęło ponad 
20 prac. – Część autorów właśnie przy tej okazji odkrywa swój 
talent, bo dotąd nie pisali nawet do szuflady – mówi Władysław 
Boruch. – Co ciekawe, najwięcej przyszło opowieści z dreszczy-
kiem. Ponad połowa nadesłanych prac to kryminały.
Tomasz Stankiewicz czynił starania, aby prace konkursowe wydać 
w formie książkowej. Tytuł tej wspólnej antologii to „Księgi baśni, 
legend i opowiadań”. Ukazało się 2000 egzemplarzy tego dzieła. 
Premierę uczczono na hucznej zabawie ludowej. Rezultat pracy lite-
ratów amatorów świętowała całą wieś. Okazało się, że Niedrzwica 
Kościelna to siedlisko nie tylko folkloru, lecz także pisarzy. 
Po raz kolejny okazało się, że w działaniach prowadzonych przez 
Siedlisko warto brać udział. Mieszkańcom miejscowości wchodzi 
to w krew. A na co przyjdzie kolej po warsztatach literackich, 
nauce podstaw gry na akordeonie, tańcach ludowych, przygoto-
wywaniu tradycyjnych polskich potraw? <<

Niedrzwica Kościelna
Mieszkańcom regionu i oddalonego o kilkanaście kilometrów Lublina Niedrzwica Kościelna kojarzyła się dotąd z dużą liczbą wypadków 
drogowych, bo tędy właśnie wiedzie ruchliwa trasa do Kielc i Rzeszowa. Teraz jednak coraz częściej także ze Świętem Bigosu (słynnym już na 
całą Polskę), Świętem Pieczonego Ziemniaka czy licznymi festiwalami sztuki ludowej. A wszystko to za sprawą Siedliska Folkloru „Marzanna”, 
które powstało na skraju wsi niecałe pięć lat temu. 
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„Próby literackie czyli nasze baśnie, legendy i opowiadania”

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Niedrzwicy Kościelnej, ul. Krakowska 111, 24-222 Niedrzwica Kościelna



>Gadajmy, tańczmy, słuchajmy legend! 
Tradycja integruje

Gadajta po kurpsiowsku! – czy można stworzyć żywy słownik gwary? Oj będzie, będzie wesele! – odtwarzamy tradycję z XIX wieku. 
Mazurskie gusła i strachy fascynują i dorosłych i dzieci. A poza tym słuchamy opowieści dziadków i babć o domu ich młodości, 
bawimy się legendami. Opisujemy projekty, w których mieszkańców połączył i zachęcił do działania zastrzyk lokalnej tradycji. 67
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Koalicja weselna
Pomimo że wieś bardziej niż miasto żyje w zgodzie z tradycją,
z każdym pokoleniem kolejne zwyczaje odchodzą w zapomnienie 
lub są bardzo modyfikowane. Warto więc je chronić i zaszczepiać  
młodym. Tak zrodził się pomysł, by przypomnieć mieszkańcom 
powiatu leżajskiego, jak wyglądało tutejsze tradycyjne wesele 
na przełomie XIX i XX wieku. Realizatorzy projektu chcieli do-
trzeć do tutejszej młodzieży i zainteresować ją różnymi formami 
artystycznymi związanymi z folklorem. Zapragnęli też stworzyć 
nowe miejsce, gdzie czas wolny mogliby spędzać seniorzy.
Do wspólnej pracy przystąpiły trzy ośrodki: Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej.
Najważniejszą kwestią było wierne odtworzenie obrzędu wesela. 
Tu bezcenne stało się nagranie, jakie posiadała pani Małgorzata 
Kula, reżyser przedstawienia. Sama od 20 lat nosiła się z zamia-
rem wystawienia wesela. Jakiś czas temu pewna starsza pani 
wyśpiewała jej wszystkie weselne przyśpiewki. Pani Małgorzata 
traktuje kasetę jak prawdziwy skarb.

Czas goni
Z początkiem 2005 roku zaczęło się pisanie scenariusza, układa-
nie muzyki, dopracowywanie szczegółów etnograficznych. Czasu 
było niewiele, gdyż premiera przedstawienia miała się odbyć
w czerwcu, po sześciu miesiącach pracy i prób. Całość wymagała 
bardzo dobrej koordynacji – w weselu brało udział 60 aktorów, 
muzyków i tancerzy pochodzących z trzech różnych miejscowości. 
Twórcom zależało na odtworzeniu każdego szczegółu i zachowa-
niu prawdy historycznej. Każda z występujących kobiet miała na 
sobie misternie haftowany strój. Koła gospodyń wiejskich zajęły 
się wypiekiem tradycyjnych potraw weselnych, przede wszystkim 
obrzędowego chleba. Na wagę złota były tradycyjne przedmioty, 

które posłużyły jako rekwizyty i złożyły się na scenografię odda-
jącą tamtą epokę. 

Jak skrzyknąć 60 mieszkańców z 3 wsi?
W marcu ruszyły próby łączone. Pewnym wyzwaniem było zgro-
madzenie wszystkich uczestników w jednym miejscu i o jednej 
porze. Każda z osób pracowała, prowadziła swoje gospodarstwo 
lub miała na głowie inne obowiązki. Ostatecznie udało się uspra-
wiedliwić częstą nieobecność aktorów w domu. Rozpiętość wie-
kowa była ogromna, najmłodszy aktor miał 7 lat, najstarszy – 77! 
W próbach udział brały wręcz całe klany. Najpierw przychodził 
jeden z małżonków. Na następne spotkanie przyprowadzał całą 
rodzinę. Dzięki temu wesele nabrało wielobarwności. A – jak 
mówią mieszkańcy – pomiędzy starszymi aktorami zawsze pałętał 
się jakiś mały kajtek.

O weselu jest głośno
W czerwcu odbyły się trzy przedstawienia, po jednym w każdej 
z miejscowości biorących udział w projekcie. Wszystkie spektakle 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, widzowie przyje-
chali z odległych zakątków regionu. Na pewno była to zasługa 
intensywnej promocji przedstawienia. Przez pół roku organiza-
torzy regularnie informowali lokalne media o swoich postępach, 
przygotowali plakaty i ulotki, w maju odbyła się konferencja 
prasowa. Zadbano również o to, żeby weselny spektakl utrwalić 
na taśmie filmowej. Nagranie stało się pomocą dydaktyczną
w szkołach i domach kultury. Wydano również album przedsta-
wiający krok po kroku wszystkie obrzędy weselne.
Nie poprzestano tylko na powiecie leżajskim. Wesele wystawio-
no również na kilku festiwalach w całej Polsce, gdzie zdobyło 
parę nagród, a co najważniejsze – uznanie profesjonalnych re-
żyserów. Zespół pokazał przedstawienie na Ukrainie. Zarówno 

>Zrobiliśmy wesele, szykujemy poprawiny!  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Oj będzie, będzie wesele”

Grupa Inicjatywna „Razem Możemy Więcej” przy Miejskim Centrum Kultury, 
ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk
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Kuryłówka, Giedlarowa i Leżajsk
to miejscowości leżące w południowo-wschodniej Polsce. Pomimo przestrzennej bliskości każda z nich ma inny charakter.

Leżajsk to kilkunastotysięczne miasteczko, niegdyś zamieszkałe przez trzy narodowości: polską, żydowską i ukraińską, teraz z pieczołowitością 
powracające do swych korzeni. Giedlarowa to duża wieś leżąca między Leżajskiem a Łańcutem. Bliskość Leżajska sprawia, że część ludzi pracuje 

na roli, a część w mieście. Kuryłówka to wioska położona na uboczu, z dala od głównej trasy. Dzięki temu we wsi zachowało się wiele tradycji
i obrzędów ludowych charakterystycznych dla tego regionu. Miejscowości łączy to, że ich mieszkańcy kochają folklor. Na całym Podkarpaciu 

prawie w każdej miejscowości działa chociażby mały zespół, który przywraca do życia stare obrzędy i zwyczaje. 



dla aktorów, jak i widzów, była to bardzo dobra lekcja historii,
z której na pewno wiele zapamiętają.

Dziadki pod rękę z małolatami
To, co najbardziej cieszy organizatorów, to atmosfera, jaka po-
wstała podczas całego projektu. Udało się do działania zachęcić 
wielu młodych ludzi i rozpalić w nich nowe pasje.
Bogdan Rup, dyrektor GOK w Giedlarowej: – Przede wszystkim 
chodzi o młodzież. Na początku młodzi nie wierzyli w ten projekt. 
Nie chcieli przychodzić, trochę się wstydzili. A potem bardzo się im 
spodobało. Zwłaszcza dziewczyny bardzo chętnie ubierały się w stro-
je ludowe. A  że przecież pięknie śpiewają, to pięknie się wkompono-
wały w to widowisko. Teraz chętnie by uczestniczyły w kolejnych. Dla 
nich ważniejsze jest, że coś się tu działo, że czegoś się tutaj nauczyły.
A wyjazdy z zespołem to zachęta żeby w folklorze zostać.

Pomiędzy młodymi a starszymi aktorami wytworzyła się silna 
więź, mają chęć do dalszego działania.
Małgorzta Kula, reżyser przedstawienia: – Jesteśmy zgranym 
zespołem, nikt tu nikomu nie wytyka, że „ty jesteś małolata” i od-
wrotnie, że ktoś jest starym dziadkiem. Tak się wszyscy zaprzyjaź-
nili, że traktujemy młodszych jak własne dzieci. Atmosfera jest bar-
dzo rodzinna. Wielopokoleniowość bardzo się u nas zakorzeniła.
Pani Małgorzata dała odpocząć swojemu macierzystemu zespo-
łowi z Giedlarowej tylko miesiąc. W tym czasie przygotowała 
kolejne przedstawienie. Dzięki przygodzie z weselem wszyscy 
zdobyli nowe doświadczenia, które teraz wykorzystują w kolej-
nych projektach << 
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>Żywy słownik kurpiowskiej gwary

Żeby tradycja była na co dzień, a nie tylko od święta
Nieocenionym skarbem Myszyńca są na pewno ludzie, których 
rodziny mieszkają na Kurpiach od pokoleń, dla których kul-
tywowanie tradycji jest elementem codziennego życia, a nie 
odświętnym spektaklem. Są wśród nich nauczyciele ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz wychowawczynie z miejscowego 
przedszkola. Wszyscy oni – jako wolontariusze – zgłosili się do 
udziału w projekcie. Jego celem jest przede wszystkim nauka 
gwary kurpiowskiej, a poza tym promowanie zwyczajów i ob-
rzędów tradycyjnych dla tego regionu. W działania aktywnie 
włączył się również kościół, w którym regularnie co miesiąc od-
bywają się msze z elementami gwary kurpiowskiej. Dodatkową 
siłą napędową projektu byli rodzice przedszkolaków i uczniów, 
którzy sami z siebie zadeklarowali chęć uczestniczenia w zaję-
ciach razem z dziećmi.
Spotkania z gwarą rozpoczęły się w grudniu 2005 roku i trwały 
do maja 2006. Koordynatorką projektu była nauczycielka Ste-

fania Prusarczyk, która przez ponad 20 lat pracy gromadziła 
materiały do swojego słownika gwary kurpiowskiej.  

Cytanie już łod przedszkola
Nauczanie gwary rozpoczyna się już w przedszkolu. – To bardzo 
wdzięczna praca – mówią wychowawczynie najmłodszych Kur-
piów. Budują one podstawy tego, co dalej rozwijane jest przez 
nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedszkolaki 
uczą się nie tylko gwary, lecz także ludowych obrzędów, tańców, 
robienia wycinanek. – Sprawia im to wiele radości, z ciekawością 
poznają również twórczość artystów ludowych – twierdzą ich 
wychowawczynie.

To jest zabawa
W zajęcia z gwary udało się myszyńskim nauczycielom aktywnie 
włączyć uczniów. Tych ostatnich na pewno przyciąga ciekawy 
program; nauczanie gwary kurpiowskiej połączone jest z przeka-

Myszyniec
to takie miejsce na Kurpiach, w którym zachowało się wiele materialnych śladów tradycyjnej kurpiowskiej kultury. W starych chatach można 
wciąż odnaleźć przekazywane z pokolenia na pokolenie ludowe stroje. Miejsc takich jest jednak z roku na rok coraz mniej; odchodzą również 
ludzie mówiący na co dzień gwarą. Aby ocalić skarby lokalnej społeczności Myszyńca, powstał projekt „Gadajta po kurpsiowsku”.   

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Gadajta po kurpsiowsku”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, towarzystwopm@interia.pl
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zywaniem praktycznej wiedzy na temat tradycyjnych obrzędów 
i zwyczajów. Większość uczniów przyszła po raz pierwszy, żeby 
spróbować, zobaczyć, jak jest na takich nietypowych lekcjach. 
Spodobało im się i zostali. – Mimo iż pochodzimy z wiosek i gwa-
ra nie powinna być nam obca, to jednak niewielu z nas potrafi się 
nią posługiwać. Przychodzimy na zajęcia i dowiadujemy się rzeczy, 
z którymi wcześniej nie mieliśmy styczności – mówią uczniowie. 
Podkreślają też fakt, że mogą uczestniczyć w ciekawych, pozalek-
cyjnych zajęciach, że jest to dla nich atrakcyjna forma spędzania 
czasu.  

To fajnie, że jak ktoś słyszy „Kurpie”, to mu się kojarzy
z czymś konkretnym 
– Większości z nas od dzieciństwa wpajane było, że tutaj są Kurpie, 
że to jest ważne i że jest to coś, czym możemy się poszczycić – mó-

wią uczniowie gimnazjum. Chcą się promować w całym kraju
i w Europie. Uczniowie czują, że stanowią odrębną społeczność, 
że ich zwyczaje i język odróżniają ich od innych. Ich kultura jest 
dla nich bardzo ważna i chcą tę odrębność pielęgnować. 
Nauczyciele gwary podkreślali potrzebę przekazania uczniom 
norm i wartości, zgodnie z którymi od pokoleń toczy się ży-
cie Kurpiów. Jedną z takich wartości jest szacunek dla lokalnej 
tradycji. Wydaje się, że cel ten był z powodzeniem realizowany
w ramach projektu „Gadajta po kurpsiowsku” <<
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Zaczęli od cmentarzy
Celem Stowarzyszenia na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości
w Gminie Cekcyn „Światło” jest zachowanie dla przyszłych poko-
leń tradycji i kultury wyjątkowej części Borów Tucholskich,  ziemi 
borowiackiej. Działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się od re-
montowania starych ewangelickich cmentarzy. Prezes Stowarzy-
szenia, Bartosz Puchowski, postanowił wcielić w życie ideę ocale-
nia również innych, niematerialnych śladów przeszłości, takich jak 
legendy, wierzenia, piosenki, a także gwara mieszkańców ziemi 
borowiackiej. Koordynatorką projektu została Renata Staniłko, 
dyrektorka przedszkola w Cekcynie. Oboje, Bartosz Puchowski
i Renata Staniłko, są rodowitymi mieszkańcami gminy Cekcyn.

W Cekcynie są nie od dziś
Stowarzyszenie „Światło” powstało, by, jak we wstępie do zbioru 
legend ziemi borowiackiej pisze jego prezes, Bartosz Puchowski: 
zachować dla przyszłych pokoleń okruchy bogatej niegdyś tradycji
i kultury borowiackiej. Członkowie stowarzyszenia próbują ocalić 
od zapomnienia to, co dla poprzednich pokoleń było chlebem po-
wszednim. Stowarzyszenie liczy 17 członków mieszkających na 
całym terenie gminy Cekcyn. Każdy z nich stara się realizować 
cele statutowe w swojej najbliższej okolicy. Dzięki ich pracy, do-
dajmy: wolontariackiej, udało się już uporządkować kilka starych 
cmentarzy. Problemem gminy jest dość duże bezrobocie, dlatego 
działania Stowarzyszenia finansowane są w zdecydowanej więk-

szości ze środków zewnętrznych. Realizacją projektów interesują 
się i wspierają je organizacyjnie lokalne władze samorządowe
i placówki oświatowe.

Szeroka współpraca
Na całość projektu składał się szereg bardzo różnorodnych dzia-
łań: opracowywanie legend, zorganizowanie dla przedszkolaków 
zajęć plastycznych, w których efekcie powstały piękne prace, 
przygotowanie tablic z legendami, a nawet opublikowanie książ-
ki. W realizacji projektu udział wzięli członkowie stowarzyszenia, 
nauczyciele ze szkoły i przedszkola, rodzice uczniów i przedszko-
laków. Renata Staniłko zwraca uwagę na duże wsparcie władz 
samorządowych, placówek oświatowych oraz nadleśnictwa. 
Słowem, była to zdecydowanie praca zbiorowa, aktywizująca 
lokalną społeczność i integrująca ją wokół jednego działania. 
Wszyscy pracowali jako wolontariusze.

Ożywić przeszłość
Uczennice cekcyńskiego gimnazjum wraz z innymi członkami 
Stowarzyszenia wyruszyły na poszukiwanie borowiackich legend 
i podań. Część z nich udało się uzyskać od starszych mieszkań-
ców gminy Cekcyn, inne znaleziono w miejscowych bibliotekach. 
Okazało się, że zebrane legendy często były po prostu bardzo 
krótkie; przekaz – czy to ustny, czy pisany – często ograniczał się 
zaledwie do kilku zdań. Pani Staniłko, koordynatorka projektu, 

>Ocalić ślady przeszłości  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Ło czym babki i dziadki dawni gzubom powiadali – legendy i podania ziemi cekcyńskiej”

Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”, ul. Wysoka 34, 89-512 Iwiec
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wpadła więc na pomysł, żeby je trochę ubarwić, ożywić. Zadanie 
to powierzono uzdolnionym humanistycznie gimnazjalistkom 
z miejscowej szkoły. Pieczołowicie obudowując słowami małe 
fragmenty legend ocalałych z przeszłości, stworzyły one barwne 
opowieści, które mają szanse przetrwać dłużej.

Kilka słów o publikacji
Książka pod tytułem „Ło czym babki i dziadki dawni gzubom 
powiadali – legendy i podania ziemi cekcyńskiej” stanowi bo-
gaty zbiór legend, wierzeń, tradycji, przysłów, pieśni i gwary 
borowiackiej – kopalnię wiedzy o regionie. Ciekawym elementem 
są tutaj też wiersze mieszkającego obecnie w Cekcynie księdza 
Franciszka Kameckiego. Publikacja zawiera również kalendarium 
historii gminy Cekcyn. Zaczyna się ono w 1301 r., czyli w roku,
w którym możnowładca pomorski, Piotr Świeca, otrzymał w po-
siadanie od króla polskiego Wacława II wsie Bysław i Cekcyn.   

Przedszkolaki w tradycyjnych borowiackich kamizelkach
Celem projektu było nie tylko zebranie zachowanych śladów 
kultury borowiackiej, lecz także jej promocja wśród mieszkańców 
gminy Cekcyn, a także odwiedzających ją turystów. Cel ten zre-
alizowano, wydając wspomnianą publikację. Książkę promowano 

na licznych imprezach, podczas których czytano borowiackie le-
gendy. Książka trafiła też do wszystkich miejscowych bibliotek. 
Na terenie gminy ustawiono cztery tablice, na których umiesz-
czono teksty legend. Przedszkolaki uczestniczyły w konkursie 
plastycznym na ilustracje do czytanych im przez wychowawczy-
nie opowieści. Rodzice maluchów również włączyli się aktywnie 
w projekt – uszyli dzieciom tradycyjne borowiackie kamizelki.
Jednym z celów Stowarzyszenia jest również uświadomienie 
mieszkańcom gminy Cekcyn ich kulturowej tożsamości. Stąd 
nauczanie gwary w przedszkolu i szkołach, występy dziecięcych 
zespołów na lokalnych imprezach. Jak mówi Renata Staniłko, 
niektórzy mieszkańcy muszą przełamać wstyd przed używaniem 
gwary. Ważne jest, żeby dzieci chroniły naszą gwarę, bo to ostatni 
moment, żeby ją ocalić. Bo musimy się odróżniać jedni od drugich.

Borowiacka dusza
A wszystkie te działania po to, by ocalić dziedzictwo Borowiaków. 
Gimnazjalistki Magda Block i Agata Konczal, które opracowały 
część legend, tłumaczą, czym jest borowiacka dusza: – To dusza, 
która kocha i szanuje tę ziemię, rośliny, zwierzęta i ludzi. I tego 
chcemy nauczyć turystów <<

>Opowiem ci lokalną legendę

Nauczyciele na start
Ważną rolę w życiu wsi pełni tutejsza szkoła podstawowa. Wśród 
nauczycieli zrodził się pomysł ożywienia okolicy. Część pedagogów 
działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego Puszcza Borecka. 
Grupa ta od kilku lat czyni starania, by przyciągnąć na te tereny 
więcej turystów. Pierwsze działania podjęte przez Stowarzyszenie 
miały na celu ożywienie rezerwatu żubrów. Uruchomiono punkt 
sprzedaży pamiątek, zaplanowano ścieżkę ekologiczną.

Kolejny pomysł zrodził się, gdy nauczyciele odkryli na nowo wy-
dany w 2005 roku zbiór legend pt. „Mazurskie opowieści”. Opo-
wiadania zdążyła zebrać zaraz po wojnie od Mazurów tutejsza 
nauczycielka Maria Tressenberg. Zasłyszane historie działy się w 
tutejszych okolicach, wsiach: Żywki, Możdżany, Jurkowo... Gusła 
i strachy, mimo że należące do świata wierzeń Mazurów, mogły-
by stać się czymś wspólnym dla ludzi przybyłych tu po wojnie. 
Szczególnie dla dzieci, dla których te tereny to ich prawdziwa 

Boćwinka
Czarny baran z Możdżan, czarny pies z Regłówki, Diabelski Kamień z puszczy, Topnik z jeziora Walisko – co łączy te tajemnicze nazwy?
– Boćwinka. To mała wioska położona na skraju Mazur Garbatych, w gminie Kruklanki. Tereny te do czasów II wojny światowej zamieszkane
były przez Mazurów. Po wojnie rdzenni mieszkańcy zostali wysiedleni, na ich miejsce przyjechali Polacy oraz ludność z terenów Ukrainy,
Litwy i Białorusi. Pomimo różnic kulturowych i wyznaniowych nie ma konfliktów. Ludzie żyją w zgodzie. Brakuje jednak poczucia wspólnoty.
Każdy obchodzi święta, uroczystości we własnym gronie. Brak wspólnej przeszłości i tradycji powoduje, że nie ma elementu, który budowałby 
lokalną więź. To sprawia, że mało się tu dzieje, a ludzie są mało aktywni. A do tego często narzekają, że do szczęścia brakuje im jeziora.
Gdyby było, przyciągnęłoby turystów.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Szlakiem mazurskich legend”

Szkoła Podstawowa w Boćwince, Boćwinka 12, 11-612 Kruklanki, spbmb@interklasa.pl
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mała ojczyzna. Nauczyciele dobrze wiedzą, że od najmłodszych 
lat trzeba budować więź z miejscem pochodzenia. W innym 
razie, jak młodzi raz wyjadą, nie będą chcieli wrócić. Nie będą 
mieli miłych wspomnień, skojarzeń z czasu dzieciństwa. Trzeba 
się przed tym ustrzec.

Naszym dzieciom i ich przyszłym dzieciom
Maciej Białoskórski, dyrektor szkoły w Boćwince: – Pomysł był 
taki, żeby nawiązać do tych legend, zainteresować nimi dzieci. My-
śleliśmy, że może teraz specjalnie nie będą się tym emocjonować, 
ale za 20 lat, jak będą miały swoje dzieci, to przyjdzie im do głowy, 
żeby opowiedzieć legendy z tych rejonów. 
Tak się zrodziła idea stworzenia rowerowej ścieżki przyrodni-
czo-regionalnej. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2005 roku. Na 
lekcjach języka polskiego i historii dzieci wraz z nauczycielami 
czytały i poznawały legendy. Z wizytą przyjechali uczniowie
z zaprzyjaźnionej szkoły, którzy zaprezentowali przedstawienie
o diabelskim młynie. Zorganizowano również konkurs plastyczny.
Nie tylko na dzieciach legendy robiły wrażenie. Wśród nauczycieli 
też wzbudzały entuzjazm.
Dorota Sulej, nauczycielka historii i plastyki: – Ja się tu urodziłam
i jak zaczęłam czytać, to poczułam dumę, że w końcu coś o na-
szych miejscowościach zostało napisane. Legendy są trudne, trzeba 
je omawiać, ale jak się z dziećmi porozmawia i wyjaśni, to zaczy-
nają je rozumieć. A potem cieszą się, że to historie o ich terenach.

W teren i w plener
Kolejnym działaniem był zwiad rowerowy po okolicy, dzięki któ-
remu sporządzono mapę i wybrano miejsca, gdzie stanęły rzeźby 
przedstawiające postacie, zwierzęta z opowiadań.
Od kilku lat Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego organizuje co 
roku na plaży nad jeziorem w Kruklankach plenery rzeźbiarskie, 
podczas których artyści z tych okolic wyżywają się twórczo. 
W ostatnim roku tematem przewodnim pleneru były legendy 
mazurskie. Przez kilka dni rzeźbiarze nadawali kształty różnych 
diabłów, kota, ni to kury, ni boćka... wielkim pniom. Wzbudzało 
to zainteresowanie odpoczywających tu licznie turystów, dzieci 
ze szkoły też przyjeżdżały, żeby podpatrzyć artystów i pierwszy 
raz złapać za dłuto.
Kiedy rzeźby były już gotowe, w nowym roku szkolnym nauczy-
ciele razem z dziećmi zaprojektowali i wykonali tablice, na któ-
rych znalazły się streszczenia baśni i mapa szlaku. 
Podczas samej operacji budowania ścieżki nie obeszło się bez 
problemów. Okazało się, że rzeźby są tak ciężkie, iż trzeba użyć 
specjalnego dźwigu do ich przewożenia i ustawiania. Pomogło
w tym kilku rodziców. 
 
Przekonać mieszkańców do diabła
Gdy rzeźby już postawiono, rozeszła się wieść, że niektórzy 
mieszkańcy okolicznych wiosek pomstują na diabły, które im 
postawili. Nie chcieli, by stały obok ich domów; omijano niektó-
re drogi, bo mówiono, że tam może straszyć. Musiało upłynąć 

trochę czasu, nim mieszkańcy przekonali się i przyzwyczaili do 
drewnianych strachów. A teraz to już nie wzbudza niczyjego 
zdziwienia, że miejscowego sklepu i jego klientów w Możdża-
nach pilnuje wielki czarny kot. 
Kulminacją projektu był rajd rowerowy zorganizowany w połowie 
października. Wzięło w nim udział blisko 70 osób. Malowniczą 
trasę oprócz dzieci z Boćwinki przejechali uczniowie z sąsiednich 
szkół, nauczyciele i grupka rodziców. Wszystko zakończyło się 
ogniskiem. 
Dzieci ze szkoły podstawowej w Boćwince: – Lubimy tu mieszkać, 
tu jest ładnie. Jest duża puszcza, gdzie żyją żubry, niedaleko jest  
jezioro. W tamtym roku w szkole uczyliśmy się o różnych legendach, 
o czarnym baranie, psie z Regłówki, Diabelskim Młynie. Fajnie było, 
był konkurs plastyczny, a w październiku rajd rowerowy razem
z dziećmi z innych szkól, na koniec ognisko z kiełbaskami. 
Na przestrzeni 50 kilometrów w otoczeniu Puszczy Boreckiej 
powstał szlak, na którym co pewien czas pojawiają się ogromne 
rzeźby przedstawiające gusła, strachy, wyobrażenia zaczerpnięte 
z tutejszych legend. W lecie można go zwiedzać na rowerze 
lub pieszo, zimą – zorganizować kulig. Okolica czaruje przyrodą,
a pokonanie szlaku wzbogaca intelektualnie. Piechurzy i rowe-
rzyści, czytając baśnie, poznają kilka ciekawostek historycznych. 
Podczas wędrówki mimo chodem przystają pod drzewem, w cie-
niu którego odpoczywał sam cesarz Napoleon. Twórcy projektu 
chcą szlak wydłużyć, mają już po części gotowe rzeźby. Do tego 
potrzebne są fundusze i współpraca z sąsiednimi gminami.
Projekt jednocześnie stał się podstawą edukacji regionalnej
w szkole, a także atrakcją turystyczną. Dzięki ścieżce miejscowi 
mieszkańcy utrzymujący się z rolnictwa będą mogli w przyszłości 
trochę dorobić, jeżeli zdecydują się na prowadzenie gospodarstw 
agroturystycznych. Mazurskie legendy już przyciągają na te 
tereny nie tylko turystów z Polski, lecz także Europy. Szcze-
gólnie dużo gości przyjeżdża z Niemiec. To potomkowie byłych 
mieszkańców. Wieść o mazurskich legendach szybko się roznosi. 
Ścieżka, pomimo że istnieje od niedawna, staje się powoli znana 
i godnie zastępuje brakujące Boćwince jezioro.

Najważniejszy pierwszy krok
Twórcy ścieżki postanowili przede wszystkim zainteresować le-
gendami najmłodszych, bo dzieciom łatwiej sprzedać ciekawy te-
mat. One potem w domach, opowiadając to, czego dowiedziały 
się w szkole, przekazują tę wiedzę starszym – i tak po pewnym 
czasie wszyscy będą wiedzieli, skąd w Możdżanach znalazł się 
czarny baran. Nauczyciele liczą, że w następnym rajdzie weźmie 
udział przede wszystkim więcej rodziców, a może też pomogą 
przy wydłużaniu ścieżki.
Żeby zainteresować czymś ludzi, potrzeba czasu, ale pierwszy 
krok został już zrobiony <<
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>Tradycja jest fajna!

Wszyscy razem lepią garnki
Stara, czarno-biała taśma filmowa. Około 60-letni pan nogami 
ugniata położoną na podłodze glinę. Ten moment filmu o ostat-
nim garncarzu z pobliskiego Studzianego Lasu robi bezapelacyjnie 
największe wrażenie na młodych uczestnikach warsztatów cera-
micznych. 20-minutowy film zrealizowany w 1967 roku to wstęp 
do zajęć praktycznych. Przypomina czasy, gdy na terenie Wigier-
skiego Parku Narodowego istniało zagłębie garncarzy. – Ostatnia 
rodzina, o której jest ten film, przeniosła się na Mazury, zależało 
nam na tym, żeby z powrotem zaszczepić potrzebę robienia rzeczy 
z gliny – mówi Katarzyna Łukowska, koordynatorka projektu.
Podczas warsztatów dzieci uczą się wykonywać gliniane naczynia 
i ozdoby. Pracowały na specjalnie skonstruowanym kole garncar-
skim. Przez czas trwania projektu z warsztatów skorzystało około 
500 osób. Zajęcia odbywały się głównie w szkołach, w ramach 
ścieżki edukacji regionalnej, i podczas ferii. Bardzo często w spo-
tkaniach brali udział rodzice. Przychodzili, pytali, czasem zostawali 
i sami próbowali swych sił. Dzieci opowiadały w domu, o tym, 
co robią, i tak informacja o warsztatach docierała coraz dalej.
W efekcie tajniki garncarstwa poznało około 60 dorosłych. 
Oprócz integracji międzypokoleniowej doszło też do integracji 
między wsiami. Mieszkańcy sąsiadujących osad żyją swoim życiem. 
Niektórzy zajmują się rolnictwem, inni pracują w Suwałkach. Pod-
czas warsztatów, gdy wszyscy wspólnie lepią garnki, mają okazję 
bliżej się poznać. 

Ciąg dalszy następuje
Zainteresowanie było i jest bardzo duże. – Gdy raz zrobiliśmy warsz-
taty w danej miejscowości, zaraz urywały się telefony z zamówieniami 
na następne – mówi Katarzyna Łukowska. Projekt jest realizowany do 
dzisiaj, z tym, że teraz grupy przyjeżdżają do siedziby Parku, a nie od-
wrotnie. Poza tym krąg zainteresowanych się poszerza, przyjeżdżają 
tzw. zielone szkoły i dzieci z całej Polski. Istnieje też plan warsztatów 
skierowanych wyłącznie do dorosłych. Projekt cieszy się wsparciem 
samorządów lokalnych zapewniających dojazd grup do Parku oraz 
zainteresowaniem lokalnych mediów. Od strony merytorycznej sto-
warzyszenie jest wspomagane przez Muzeum Okręgowe w Suwał-
kach oraz Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

Mamy piękne tradycje i warto je kontynuować
Warsztaty ceramiczne to część ciągu edukacyjnego przybliżające-
go młodzieży dawne rzemiosło. Pierwsze były warsztaty wyrobu 
krajek (ludowych plecionek) rozpoczęte w roku 1998. Dzisiaj 
kilkoro młodych osób ma własne krosna i zajmuje się tkaniem. 
Następnie Stowarzyszenie skupiło się na tradycyjnym sposobie 
połowu ryb. W ramach prowadzonych zajęć wyświetlano dzieciom 
film z 1952 roku o połowie ością, czyli ościeniem. Stowarzyszenie 
nakręciło również film zrealizowany na jeziorze w Czerwonym Fol-
warku, dawnej bazie rybackiej. Przez dwie przeręble przeciągnięto 
niewód (włokową sieć rybacką), który wyciągało się poprzez okrę-
canie wokół bab – specjalnych drewnianych konstrukcji. 
Organizacja proponuje też powrót do hodowli dawnych ras, ta-
kich jak: krowa polska czerwona, konik polski, kura zielononóżka, 
świnia zwisłoucha czy gęś suwalska. 
Niedawno rozpoczęto pierwsze spotkania akcji „O dawnych ogro-
dach”. Co łączy wszystkie te działania? – Inwestujemy w powrót 
do tradycji, aby pogłębić tożsamość regionalną miejscowych oraz 
dać im możliwość zarobienia dodatkowych funduszy. Inwestowanie
w regionalne tradycje może spowodować powstanie nowego pamiąt-
karskiego produktu lokalnego – tłumaczy pani Kasia. – W jednym 
gospodarstwie ktoś będzie mógł się napić mleka od polskiej krowy 
czerwonej, w drugim zje sobie wędzone udko gęsi suwalskiej, w trze-
cim weźmie udział w warsztatach tkackich, w czwartym zobaczy, jak 
się struga ptaszki, i będzie mógł sobie zrobić wiatraczek, w piątym 
będzie mógł sobie ulepić garnek ceramiczny, gdzieś tam indziej kupi 
sobie torebkę suszonych owoców z tradycyjnych odmian – wymienia, 
dopóki starczy jej tchu. 
Stowarzyszenie oferuje mieszkańcom szansę, aby poczuli i docenili 
wartość własnej tradycji. Próbuje rozbudzić w nich potrzebę konty-
nuacji rzemiosł, które wraz z ostatnimi artystami i rzemieślnikami 
odchodzą w niepamięć. – Jeśli z tych warsztatów zostanie trzech, 
czterech  twórców ludowych, to już będzie sukces – zapewnia pani 
Kasia. – Trzeba przyznać, że zainteresowanie wśród młodzieży jest 
ogromne, na obecnych warsztatach rzeźbiarskich, z bardzo licznej 
grupy – dwóch chłopców chodzi już na prywatne lekcje do jednego
z dwóch ostatnich rzeźbiarzy ludowych na tym terenie << 

Krzywe  to mała wieś, w której znajduje się siedziba jednego z najpiękniejszych skarbów Polski – Wigierskiego Parku Narodowego.  
Stowarzyszenie Konfederacja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, współpracujące z Parkiem, prowadzi działalność wspierającą 
zrównoważony rozwój na terenie Suwalszczyzny. Promuje między innymi powrót do rodzimych tradycji i rzemiosł. W XVIII wieku tereny puszczy 
wigierskiej zamieszkiwali kameduli, którzy byli motorem rozwoju. To oni założyli pobliskie miasto Suwałki, zajmowali się garncarstwem, 
przetopem żelaza i innymi rzemiosłami. Stąd nazwa projektu.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Dawne zawody w kamedulskiej krainie”

Stowarzyszenie Konfederacja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, wigry_pn@su.onet.pl



>Mosty między kulturami 
Różnice kulturowe, kontakty z mniejszościami etnicznymi czy zagranicznymi sąsiadami mogą 

świetnie zachęcić do działania całą społeczność lokalną, skłonić do uważniejszego przyjrzenia 
się zwyczajom i tradycji regionu. Polacy zaglądają zaprzyjaźnionym Węgrom do garnka,

a zamiast „Cześć”, mówią do Czechów „Ahoj”. 75
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Sąsiedzi z jednego bloku
Jedna z mieszkanek wspomina rok 1968, kiedy wojska polskie 
wsparły ZSRR w ataku na Czechosłowację. Z dnia na dzień 
Polacy i Czesi, często mieszkańcy jednego bloku, przestali się 
do siebie odzywać. To było dawno, młodzi już tego nie pamię-
tają, ale współpraca wciąż się nie układa. Potrzebne są projekty 
ożywiające wymianę. Ważne żeby sąsiedzi – tu obcokrajowcy 
– poznali wzajemnie swoje tradycje, a nawet języki, które są 
przecież podobne.
Skoro starszym pokoleniom nie jest się łatwo porozumieć, warto 
zacząć od dzieci. Z takiego założenia wyszły pomysłodawczynie 
działań – nauczycielki z przygranicznej szkoły podstawowej.
– Zbyt silna odrębność nam nie służy. – mówi Joanna Parka, współ-
autorka projektu, na co dzień wychowawczyni ze świetlicy.

Wspólne lekcje
Chodziło o to, by dzieci w naturalny sposób poznały swoich są-
siadów. Żeby ich wiedza nie bazowała tylko na szkolnych czytan-
kach i opowieściach rodziców. Nauczycielki postanowiły ułatwić 
im to spotkanie.
Zaplanowały wspólne lekcje i zabawy. Polskie dzieci jeździły na 
zajęcia do szkoły czeskiej w Kralikach, a tamte przyjeżdżały do 
Międzylesia. Dzieciaki miały okazję wspólnie się bawić i kon-
kurować w zawodach sportowych. Samym szkołom udało się 
nawiązać trwałą współpracę.

 – �
 – 
 – 
 – � 
 – 
 –  

Dzieci uczyły się wzajemnie swoich języków. Co może być lep-
szego?! Tak wszystko chwytają w mig, a nad podręcznikiem nie 
chciały ślęczeć. – Zapisywaliśmy na lekcjach słówka na tablicy
i wszyscy je powtarzaliśmy. Było dużo śmiechu, ale dzięki temu 
dzieci teraz potrafią porozumiewać się ze sobą i podtrzymują 

kontakty – wspomina Beata Tokarska, koordynatorka projektu. 
Znajomość języka to podstawowa sprawa dla mieszkańców 
przygranicznych miejscowości. Nauka nie idzie w las, w dzieciaki 
trzeba inwestować. To potencjał dla późniejszej współpracy. Gra-
nica już nie dzieli odkąd jesteśmy w Unii, pozostaje tylko bariera 
językowa. Dlatego ważne, żeby dzieci uczyły się języka sąsiadów 
już od najmłodszych lat, najpóźniej od podstawówki. 

Nie potrzeba nam tłumacza
Okazuje się, że język bajek jest uniwersalny. Czeskie i polskie 
dzieciaki miały jednakową frajdę z wizyty w Ogrodzie Bajek
w pobliskim Międzygórzu. Nie potrzebowały tłumacza. Razem 
się śmiały i razem uciekały przed groźnymi stworami.

Trójbój przyjaźni
Dzieci spróbowały swoich sił w lekkoatletycznym trójboju przy-
jaźni przygranicznej: „Przyjaźń na sportowo, wesoło i zdrowo”. 
Część zawodów odbyła się w Czechach – w Kralikach. Pozostałe 
konkurencje rozegrano w Polsce – w Międzylesiu. Dzięki temu 
dzieciaki miały okazję  brać udział w międzynarodowych zawo-
dach sportowych. Atmosfera rywalizacji w różnych dyscyplinach 
nie przekreśliła jednak chęci współpracy między dziećmi. Chwyci-
ły za kredę i na płycie boiska wymalowały flagi. Polscy uczniowie 
– czeską, a czescy – polską. 

Starsi już się znają, młodsi jeszcze nie
W tym projekcie widać dalekowzroczność autorek. Wiedzą, że 
warto inwestować w dzieci i tworzyć platformę do współpracy 
dla ludzi mieszających razem, ale osobno. Tu integracja sąsiadów 
jest działaniem o charakterze międzynarodowym, a efekty zo-
staną na lata <<

>Kiedy miedza jest granicą  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Cześć – Ahoj!”

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, ul. Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie

Międzylesie
to przygraniczna miejscowość w rejonie Kotliny Kłodzkiej. W tym liczącym niespełna trzy tysiące mieszkańców miasteczku, kwitł niegdyś handel

i wymiana z sąsiednimi Czechami. Perypetie historyczne popsuły nieco tę współpracę.
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>O tym, co Węgier Ślązakom opowiadał 

By łamać stereotypy
To już siódme spotkanie przybliżające inną kulturę, zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie. Pierwsze dotyczyło kultury wietnam-
skiej. Siedem lat temu, podczas prywatnej wycieczki do Francji, 
kilka osób z Gorzyc zaprzyjaźniło się z grupą Wietnamczyków 
podróżujących tym samym autokarem. Parę miesięcy później za-
proszeni do Gorzyc Wietnamczycy zaprezentowali swoją kulturę, 
tradycyjny śpiew, taniec, stroje i potrawy. Widząc zainteresowa-
nie  mieszkańców tego typu przedsięwzięciami, zorganizowano 
jeszcze biesiady czeskie, bułgarskie, greckie (dwa razy) oraz dni 
francuskie. – Te imprezy polegają na tym, by łamać stereotypy. 
Przekonanie, że każdy Czech, Niemiec czy Węgier ma jakieś nega-
tywne cechy, jest błędne. Nie można wszystkich włożyć do jednego 
worka – twierdzi Wioletta Langrzyk. Tego typu spotkania z jed-
nej strony uświadamiają ludziom, jaką wartością jest ich kultura, 
że Śląsk to coś cennego, co trzeba pielęgnować, zaś z drugiej 
strony zachęcają do podróży i poznawania historii innych naro-
dów. Ponadto wcześniej ludzie rywalizowali tu ze sobą, a teraz 
wszyscy widzą, że to nie ma sensu. Lepiej działać razem, bo to 
przynosi efekty.

Biesiada polsko-węgierska
Sala domu kultury 5 listopada 2005 roku zgromadziła prawie 
160-osobową grupę biesiadników. Wieczór rozpoczął kwartet 
muzyczny wraz z zespołem tanecznym „Przygoda z Rybnika”. 
Zespół prezentował tańce śląskie oraz przygotowane specjalnie 
na tę okazję tańce węgierskie. Muzycy grali oczywiście węgier-
ską i śląską muzykę. Zaproszono rodowitego budapeszteńczyka 
Petera Vajdę, który od 30 lat mieszka w Jastrzębiu Zdroju, gdyż 
zakochał się w Polce i dla niej pozostał na Śląsku. Przybliżył on 
zgromadzonym tradycję, kulturę i historię Madziarów. Wyjaśnił 
znaczenie powiedzenia „Ślązok, Węgier – dwa bratanki”, opowia-
dał o podobieństwach, zwłaszcza mentalnych, między Polakami 
i Węgrami. Organizatorzy zaprosili także regionalistę Marka 
Szołtyska z Rybnika. Ubrany w autentyczny strój śląski mówił
o tożsamości i kulturze śląskiej. Uczestnikom biesiady zaprezen-

towane zostały również omówione przez niego tradycyjne stroje 
kobiece. Dzieci: Natalia i Mateusz Wachtarczykowie, zaśpiewały 
regionalne piosenki, a kilkunastoletni Mateusz Talik, akompa-
niując sobie na harmonii, przedstawił inne śląskie przyśpiewki. 
Podano tradycyjne potrawy śląskie oraz węgierskie (z gulaszem 
na czele), a popijano je tokajem. Po prezentacji przybliżającej 
obie kultury zaczęła się zabawa taneczna. – To nam się tak fajnie 
udało. Myślę, że wszyscy byli bardzo zadowoleni – mówi Wioletta 
Langrzyk.

Śląsk i Węgry w obiektywie
Parę dni po biesiadzie otwarto wystawę fotografii. Nawiązano 
kontakt z Klubem fotograficznym FLASH z Jastrzębia Zdroju, 
dzięki któremu możliwe było zaprezentowanie profesjonalnych 
zdjęć ukazujących Węgry i Śląsk. Tym razem Peter Vajda bardzo 
obrazowo przedstawił najciekawsze miejsca Niziny Węgierskiej, 
zaś Marek Szołtyska opowiadał o Śląsku i jego tożsamości. Każdy 
mógł spróbować węgierskich potraw i śląskiego kołacza. Po za-
kończeniu listopadowego spotkania Ślązaków i Węgrów w ramach 
międzynarodowego biesiadowania wielu gorzyczan zadeklarowało 
chęć odwiedzenia ojczyzny Petera Vajdy. 

Dzięki obcowaniu z inną kulturą
Projekt przybliżył kulturę innego narodu, pokazał, że otwartość na 
zwyczaje innych wzbogaca, że warto je poznawać. Pozwolił jed-
nocześnie inaczej – w większym skupieniu – spojrzeć na dziedzic-
two kulturowe Śląska. Dzięki obcowaniu z tradycją i krajobrazami 
węgierskimi Ślązacy dostrzegli wartość pielęgnowania własnej 
tożsamości, zwłaszcza w dzisiejszym, globalnym świecie <<

Gorzyce  zamieszkuje około 2500 osób. Miejscowość leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i doliny Odry, stanowiąc część tzw. Zielonego 
Śląska. Bliskość granicy z Republiką Czeską powoduje, że Gorzyczanie zawsze byli ciekawi innych kultur. – Tu ludzie są otwarci na świat, na 
poznawanie innych. Historia sprawiała, że żyliśmy w specyficznych uwarunkowaniach – tutaj Polacy, tam Czesi – opowiada koordynator projektu, 
Wioletta Langrzyk.
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„Ślązak, Węgier – dwa bratanki”

Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” gminy Gorzyce, ul. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
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>Niemożliwe jest możliwe? 
Grupa cyrkowa Toffini? Pierwsza w powiecie drużyna sumo? Trasa w Polsce wiodąca przez hobbickie zabudowania, pola, łąki i lasy? 

To nie absurd, ale iskra, która motywuje do działania i jednoczy społeczność. A co najważniejsze pokazuje mieszkańcom,
że jeśli ma się zapał, można dużo osiągnąć, nawet uprawiać żeglarstwo na Śląsku!
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Zapał i chęci godne dobrej sprawy
W 2002 r. padł pomysł stworzenia w Sierakowie wioski tema-
tycznej inspirowanej prozą J.R.L. Tolkiena. Miała przyciągnąć 
turystów, a zatrudnienie przy jej obsłudze byłoby szansą dla 
bezrobotnych mieszkańców. Sierakowo nie wyróżniało się niczym 
szczególnym. Co zrobić w takiej miejscowości, żeby osoby bez 
pracy znalazły stałe źródło dodatkowych dochodów i zaczęły coś 
robić wspólnie? Utworzenie wioski tematycznej, było tchnięciem 
duszy w to miejsce! Pomysł początkowo wydawał się szalony, 
ale siła woli i wiara koordynatorów sprawiły, że Sierakowo stało 
się atrakcją turystyczną, a wielu mieszkańców zostało „profesjo-
nalnymi aktorami”. 
Początki były trudne, bo ludzie do pomysłu podchodzili scep-
tycznie. Śmiali się, że: – nie powariowali jeszcze, żeby chodzić we 
włochatych nogach. Niemożliwe? Jest możliwe! Zwariowany plan 
udało się wcielić w życie. 

Pięć lat fantazyjnej krainy
Rezultaty są imponujące: stałe, dodatkowe źródło dochodów 
znalazło 30 osób. Przede wszystkim jednak liczą się zmiany, jakie 
zaszły w ludziach. W każdym z osobna i w całej grupie. Miesz-
kańcy nauczyli się współpracy, umieją podejmować wspólne de-
cyzje, razem się bawią do białego rana, odpoczywają i pracują. 
W ciągu ostatnich lat Stowarzyszenie przeprowadziło kilkanaście 
projektów. Najnowszy z nich, „Idziemy dalej”, to kolejny krok 
do profesjonalizacji wioski. Stanowi kontynuację i udoskonalanie 
wcześniejszej działalności.
Mieszkańcy fantazyjnej krainy nauczyli się przedsiębiorczego my-
ślenia. To co wydawało się niemożliwe – urok baśniowej krainy 
i czar jej mieszkańców – przełożyli na ekonomię, na zarabianie 
prawdziwych pieniędzy. Autorzy projektu nie ukrywają, że to też 
był cel. W końcu osobom bezrobotnym, poza zajęciem, potrzeb-
ne są pieniądze. 

Wymiana Hobbickiej waluty – zaangażowania, magii i humo-
ru – na prawdziwe złotówki
Do rąk turystów trafia konkretna oferta. W nowym folderze, 
wydanym w ramach projektu „Idziemy dalej”, Stowarzyszenie 
podsumowuje i promuje dotychczasową działalność. Ulotka 
zawiera wszystkie atrakcje, jakich można oczekiwać po wizycie 
w Sierakowie: 
�. G� T� „ T   ”
�. F� � �   
�. N
�. I  �  

Taki folder to ważny krok przy profesjonalizacji organizacji. Ofer-
ta jest czytelna dla turystów, zbiera wszystko w jedną całość,
a dotychczasowi darczyńcy Stowarzyszenia wyczytają z niej, na 
co zostały przeznaczone dotacje.

Leśni aktorzy
Jedną z wioskowych atrakcji są fabularne gry terenowe. Ich 
uczestnicy podążają trasą, która wiedzie przez hobbickie zabudo-
wania, pola, łąki i lasy. Po drodze spotykają postaci z tolkienow-
kiej baśni. W elfy, trolle, czarownice, orki wcielają się mieszkańcy, 
którzy wspólnie tworzą scenariusz gry. 
– Początkowo występowaliśmy poprzebierani w zwykłe worki, 
teraz to możemy się pokazać! Mamy świetne stroje uszyte przez 
scenografa z prawdziwego teatru – chwali się pan Józek,  tolkie-
nowski Gandalf. Te baśniowe kostiumy to efekt działań zaplano-
wanych w projekcie.
Miejscowi aktorzy pojechali na przedstawienie do teatru, a co 
najważniejsze zajrzeli za kulisy. Tam podglądali pracę profesjo-
nalistów. Kontakt z prawdziwym teatrem i aktorami był istotny. 
– Chcieliśmy pokazać, że mieszkańcy Sierakowa też tworzą taki 
mały teatr –  mówi autorka projektu, Mieczysława Juszczyk.
Warsztaty teatralne i nowe stroje to krok milowy w profesjona-
lizacji wioski, którą odwiedzają coraz liczniejsze rzesze turystów 
–  nie można ich zawieść. 

>Szata zdobi Hobbita  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Idziemy dalej”

Stowarzyszenie Hobbiton, 76-142 Sierakowo Sławieńskie, spsierakowo@sianow.pl

Sierakowo Sławieńskie
 to zaledwie dwustuosobowa wioska w gminie Sianów, nieopodal Koszalina. Zwyczajna miejscowość? Był tu kiedyś PGR,

obecnie stoi parędziesiąt chałup i sklep. Niezwyczajna! Po uliczkach przemykają stwory z włochatymi kopytami, głowami w kształcie drzew,
na rogu ulicy czarownica wróży z kart… O co w tym wszystkim chodzi?
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5000 turystów i menadżer wsi
– Podstawowy cel wioski to aktywizacja mieszkańców – ocenia Mie-
czysława Juszczyk. – Dużą rolę w hobbickim przedsięwzięciu od-
grywa szkoła – dodaje. – Nauczyciele angażują się w zabawę, pani 
ucząca klasy I – III  jest nawet czarownicą – śmieje się prezes.
To jedno z ogniw aktywności. Podstawowym pozostaje jednak 
sama grupa byłych bezrobotnych, na której czele stoi pan Józek 
(Gandalf). To niesamowite, jak zmienił się dzięki działaniom
w wiosce. Z osoby bez pracy wyrósł na menadżera wsi. Aktywnie 
działa w Stowarzyszeniu i ciągle ma nowe pomysły. Na przykład 
na Boże Narodzenie zorganizował paczki dla dzieci. Jak na Siera-
kowo przystało, nie były to zwyczajne paczki – zamiast Mikołaja, 
rozdawał je baśniowy Gandalf (czyli sam pan Józek).

Mieszkańcy są niezwykle dumni ze swojego sukcesu i popularno-
ści wioski. Liczby też są imponujące, w samym 2005 roku prze-
winęło się przez nią 5000 turystów w grupach zorganizowanych,
a około 3000 osób uczestniczyło w hobbickim jarmarku.
Taka liczba odwiedzających zobowiązuje. Dlatego ważne okazały 
się działania zrealizowane w ostatnim projekcie, przyczyniające 
się do profesjonalizacji wioski.
Przykład Hobbitów, pokazuje, że szalony z pozoru pomysł, może 
być doskonałą metodą aktywizacji mieszkańców. Tu przerósł 
oczekiwania – stał się stylem życia! <<

>Cała wieś pod żaglami 
Żagle w starciu z piłką nożną
Wydawało by się, że żeglarstwo może kwitnąć tylko na Warmii
i Mazurach. Jednak na Śląsku jest grupa ludzi, którzy lubią 
popływać łódką i nie muszą z tego powodu jechać na północ 
Polski. Wszystko zaczęło się od Zbigniewa Kaczmarczyka, za-
palonego żeglarza z Gierałtowic, który swoją pasją zaraził kilka 
osób. – Chciał pokazać coś nowego i udało się. Zaskoczył nas. Tu 
zawsze najważniejsza była piłka nożna – opowiada prezes Sto-
warzyszenia Aneta Szolc. Wkrótce okazało się, że wielu miesz-
kańców Gierałtowic już wcześniej miało kontakt z żaglami. I tak 
powstała w 2003 roku Gierałtowicka Sekcja Żeglarska „Kotwica”. 
Co tydzień wynajmowano łódki i grupa zapaleńców oddawała się 
swojej wielkiej pasji – żeglowaniu.  Wypożyczenie łódki wiąże się 
jednak ze sporym wydatkiem, a poza tym chętnych jest wielu. 
Dlatego wśród gierałtowickich amatorów żeglarstwa zrodził się 
pomysł wyremontowania łodzi żaglowej. 

Jest wreszcie łódka
Udało się pozyskać (razem z planami konstrukcyjnymi) czte-
roosobową łódź kabinową typu Manta. Poprzedni właściciel 

zbudował ją własnymi siłami. – To bardzo bezpieczna łódź, gdyż 
zamiast miecza wyposażono ją w balast z ołowianych odważni-
ków. Dzięki temu jest ciężka i nawet w wypadku dużych przechy-
łów szybko wraca do pionu – tłumaczy Aneta Sztolc. W sam raz 
dla młodzieży rozpoczynającej dopiero przygodę z żeglarstwem.
W pracach remontowych uczestniczyli głównie członkowie Sto-
warzyszenia, ale przychodziły także dzieci z pobliskiego gimna-
zjum. Pomagając przy remoncie, przy okazji uczyły się robienia 
węzłów żeglarskich czy składania żagli. Dzięki zaangażowaniu
w prace przy łódce zmieniło się nastawienie nastolatków, którzy 
stali się bardziej odpowiedzialni i zdyscyplinowani.

Przygotowanie żeglarskie
W ramach projektu zorganizowano szkolenia przeznaczone dla 
młodzieży gimnazjalnej. Oprócz dzieci przychodzili na nie także 
dorośli. Powstała ponadpokoleniowa grupa osób z Gierałtowic 
i okolic, która postanowiła poznać tajniki żeglarstwa. Szkolenia 
przeprowadzili wolontarystycznie ratownicy z Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego z Zabrza. Pierwsze dotyczyło 
bezpieczeństwa na wodzie i ratowania życia. Nabyte umiejęt-

Gierałtowice
leżą w samym sercu Śląska. Powstały w XIII wieku, po trzecim najeździe tatarskim. Obecnie mieszka tam blisko 3800 osób. Miejscowość sąsiaduje 
z wielkimi aglomeracjami przemysłowymi – Gliwicami, Zabrzem, Knurowem i Mikołowem. 
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„Kto mnie weźmie na łódkę, kto mnie weźmie w rejs”

Stowarzyszenie Żeglarskie „Kotwica”, ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice
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Gnojcoki to mistrzoki
Do podstawówki i gimnazjum uczęszcza 154 dzieci. Wszystkie 
z nich, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, ćwiczą 
albo zapasy, albo sumo. Powód jest prosty. Oprócz stołu ping-
pongowego, który młodzież umieściła w opuszczonym sklepie, 
lodowiska w zimie i telewizora przez cały rok, dzieci nie mają 
żadnych atrakcji. 
A zapasy w Gnojnicy mają już długą, ponad 10-letnią, tradycję. 
– Od lat wypełnia to dzieciakom wolny czas. Sport przydaje się 
w życiu, daje wiarę we własne możliwości. Niektórzy podczas 
treningu tracą trzy kilogramy, tak się angażują – opowiada pan 
Ryszard Prokop, nauczyciel wychowania fizycznego i założyciel 
sekcji zapaśniczej. 
Nic dziwnego, że obecnie Gnojnica ma dwóch wicemistrzów oraz 
mistrzynię Polski w zapasach młodzików i kadetów. W ogólno-
polskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” w Gnojnicy 
wyprzedził takie potęgi jak Stal Rzeszów czy Wisłoka Dębica. 
– To są wielosekcyjne kluby, mają pięciu prezesów, dziesięciu innych 
kierowników, a u nas w zarządzie jest jedna osoba – ja, podsumo-
wuje różnicę trener. 

Jak się okazuje, jedna zaangażowana osoba wystarczy, aby roz-
budzić w młodzieży zamiłowanie do sportu. Nawet do tak mało 
znanej dyscypliny jak sumo.

Gnojnickie sumo
Ściany sali w gimnazjum pierwszy raz usłyszały japońskie „hakju” 
(czyli „start”) wykrzykiwane przez trenera na początku każdej 
walki sumo już cztery lata temu. Jednak zajęcia nie potrwały dłu-
go, mimo że gnojnickim zwyczajem zawodnicy odnosili sukcesy
i dotarli na podium nawet w zawodach ogólnopolskich. – Nie-
stety, nie dostaliśmy wtedy żadnego dofinansowania i nie stać nas 
było na wyjazdy na zawody. A to, jak wiadomo, jest w sporcie 
podstawą. 
Reaktywowana w zeszłym roku sekcja miała przyciągnąć więk-
szą grupę dzieciaków i dać szansę zapaśnikom niemogącym, ze 
względu na wagę, startować w zawodach – w swojej dyscyplinie. 
Okazało się, że dzięki projektowi na matę wrócili również ci, któ-
rzy z gimnazjum i sumo pożegnali się już kilka lat temu. 
– Reaktywacja sekcji sumo zmobilizowała młodych do jeszcze 
większej pracy. Wiedzą, że jeśli się nie sprawdzają w zapasach, 

>Hakju-start!  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” w Gnojnicy, 39-105 Gnojnica

Gnojnica
– nietypowa nazwa tej podkarpackiej wioski to chluba jej mieszkańców. W referendum wszyscy zgodnie głosowali przeciwko zmianie na jakąś 

bardziej neutralną. Jednak poza nazwą niewiele jest w Gnojnicy atrakcji, szczególnie dla młodych ludzi. Od lat jedyna rozrywka we wsi to zapasy 
u trenera Ryszarda Prokopa. Dla urozmaicenia i przyciągnięcia większej liczby młodzieży trener zaproponował młodym pierwszą na Podkarpaciu 

sekcję sumo. 

ności można było przećwiczyć na manekinie. Drugie szkolenie 
poświęcone było przepisom związanym z żeglarstwem, a trzecie 
odnosiło się do meteorologii i przewidywania pogody. Uczestnicy 
dowiedzieli się, czego się można spodziewać na wodzie w trakcie 
żeglowania, a także jak zachować się w wypadku załamania po-
gody. Omówiono akweny w Polsce i poza jej granicami. W sumie 
z Gierałtowic i okolicznych miejscowości ze szkoleń skorzystało 
85 osób w różnym wieku. Spośród uczestników szkoleń wyłoniła 
się grupka zapaleńców, chcących w przyszłości wyrobić patenty 
żeglarskie i pływać już samodzielnie. 

Wielkie wodowanie
Wyremontowana łódź została zwodowana na Zalewie Rybnic-
kim. W każdy weekend, gdy tylko była pogoda, kto chciał, mógł 

przyjechać z Gierałtowic i okolic, żeby pożeglować. Średnio co ty-
dzień z łódki korzystało 30 osób. Zorganizowano również wyjazd 
dla dzieci z gimnazjum w Gierałtowicach. Młodzi ludzie pływali 
pod okiem instruktora Mariana Błaszczyka. Każdy mógł złapać 
za rumpel i poczuć się jak prawdziwy wodniak. Anna Czapetka, 
jedna z inicjatorów przedsięwzięcia, zaznajamiała wszystkich
z terminologią żeglarską. Wieczorem rozpalono duże ognisko
i śpiewano szanty. – Stworzyliśmy klimat żeglarski dla dzieci.
W szkole przyzwyczajone do rywalizacji tutaj wszyscy działają
w jednym celu. Mieliśmy okazję się lepiej poznać. To jest integracja 
– opowiada Aneta Szolc << 

TYTUŁ PROJEKTU
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„Sumo – sport dla dziewcząt i chłopców”
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mogą pojechać na zawody sumo i tam poszukać szczęścia. Suk-
cesem jest też to, że starsi, zamiast siedzieć na przystanku i pić 
piwo, ponownie zaangażowali się w treningi. Taka odskocznia jest 
bardzo ważna, bo u nas panuje bieda i bezrobocie i coraz więcej 
ludzi popada w alkoholizm – tłumaczy trener. 
Fundusze z Programu „Działaj Lokalnie” pozwoliły na zakup 
sprzętu i dwukrotny wyjazd na zawody. Do Gorlic, gdzie wygrali 
we wszystkich kategoriach, i Lublina, skąd na 10 medali 8 przy-
jechało do Gnojnicy. 

Odgonić ducha nudy
Przed rozpoczęciem walki gnojniccy sumici klaszczą w dłonie, po-
kazując, że nie mają złych zamiarów, a wymachami nóg odganiają 
złe duchy. W Polsce rytuał jest trochę okrojony, ale podstawy za-
chowane. Zasada walki jest prosta, należy wypchnąć przeciwnika 
poza granicę doyo (maty o średnicy 4,55 m, oryginalnie zrobionej 
z gliny). Większość próbuje użyć trików wyuczonych na zajęciach 
zapaśniczych. 18-letnia Kasia Pietrzak to pierwsza dziewczyna, 
która zaczęła przychodzić na treningi. Sumo trenuje od dwóch 
lat, zapasy od pięciu. Na macie jest codziennie. To właśnie ona 
jest mistrzynią Polski kadetów w zapasach. – Sumo cenię za to, że 
uczy opanowania emocji, ponieważ zawodnicy nie mogą okazywać 
radości ani zdenerwowania – opowiada. 

Nie wszyscy tak poważnie podchodzą do treningów i nie każdy 
odnosi tak wielkie sukcesy. Ale większość łapie bakcyla i poświę-
ca treningom wolny czas. Bo oprócz sportu znajduje tam dobrą 
zabawę. 

Integracja po japońsku
Ponieważ po wsi krążyły plotki, że w szkole jakieś cuda się dzieją, 
pan Ryszard zorganizował specjalne pokazy. Za pierwszym razem 
pojawiło się 15 osób, za drugim już 30. Rodzicom japońskie zapasy 
spodobały się do tego stopnia, że sami spróbowali swych sił. Panie 
pościągały kozaczki i rzuciły się na siebie. Panowie wzięli się za 
bary z synami. Najśmieszniej było z Pawłem i jego tatą, postaw-
nym drwalem. Dwa razy tata próbował wypchnąć syna z okręgu 
i dwa razy, zanim się obejrzał, sam lądował na kolanach. Kto by 
pomyślał, że takie 54-kilogramowe chuchro powali tatę w kilka 
sekund. Na całe szczęście tatusiowie nie chowali urazy i na kolejne 
zawody ochoczo zawozili pociechy własnymi samochodami. 
– W efekcie rodzice zainteresowali się swoimi dziećmi. Trochę ich to 
zbliżyło do siebie. Widziałem, że zaimponowało im to, że ich dzieci 
tak sobie radzą – mówił z dumą trener. 
Mimo że projekt się zakończył, sekcja nadal istnieje, a chętnych nie 
brakuje. Jak zwykle problemem są fundusze na wyjazdy na zawo-
dy, ale pan Prokop i jego ekipa tak łatwo się nie poddają << 
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>Wokół zrobiło się bardziej kolorowo 
Młodzież chce się sprawdzić
Ośrodek ma na swoim koncie bardzo wiele akcji organizowanych 
nie tylko w Bisztynku, lecz w całym regionie. – Jesteśmy dumni, 
ale jest z tym mnóstwo pracy. Ciągle coś nowego do zrobienia 
– mówi Magdalena Gutkowska, koordynatorka cyrkowego przed-
sięwzięcia. Są to projekty dla wszystkich, ale specjalną opiekę 
pani dyrektor sprawuje nad młodzieżą. Już od dawna Ośrodek 
stara się sprostać wymaganiom i potrzebom młodego pokolenia 
i realizuje wiele pomysłów, pochodzących głównie od samych 
zainteresowanych. Początkowo były one związane z działalnością 

subkultur młodzieżowych. W Bisztynku odbywały się więc kon-
certy rockowe i inne tego typu imprezy. – Praca z młodzieżą jest 
bardzo ważna – uważa pani Gutkowska. – To oni są przyszłością 
miasteczka – dodaje. Licealiści chcą wyjeżdżać na studia. Dlatego 
trzeba im pomóc, wykształcić tak, by poradzili sobie wszędzie, 
gdzie się znajdą. Trzeba nauczyć ich przedsiębiorczości i kreatyw-
ności. – A przede wszystkim trzeba uświadomić im, że wszystko 
zależy od nich samych – liderka nie ma wątpliwości. 
Młodzież natomiast garnie się to takich projektów, bo w małym 
Bisztynku brakuje alternatywy dla bezcelowego spacerowania po 

Bisztynek
miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim, liczy niewielu mieszkańców – około 2550. Miejscowość leży niedaleko Lidzbarka 
Warmińskiego. Sami mieszkańcy mówią o nim: zapomniane miasto, mimo tego już od dawna bardzo prężnie działa tu Ośrodek Kultury
i Aktywności Lokalnej, którego dyrektorem jest pani Magdalena Gutkowska. 

„Toffini Show, czyli cyrkowy koktajl warsztatowy”

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Lidzbarku Warmińskim – Bisztynek, ul. Ogrodowa 1, 11-230 Bisztynek, okialmago@poczta.onet.pl
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miasteczku. Nie ma możliwości rozwoju ani miejsca, gdzie moż-
na się pobawić, poszaleć. Nuda i brak własnych zainteresowań 
powodują niekiedy ucieczkę w alkohol i inne używki. A młodzież 
bardzo chce się rozwijać i uczyć wciąż nowych rzeczy. Chce mieć 
możliwość zmiany swojego życia, uczynienia go ciekawszym
i bardziej wartościowym. – Chciałam się sprawdzić, zobaczyć, ile 
jestem w stanie zrobić – mówi Martyna, uczestniczka warszta-
tów.  

Niezwykłe rzeczy w zwykłym domu kultury
To właśnie młodzi, z pomocą Ośrodka, stworzyli Toffini Show. Co 
kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Nikt zapewne, przejeżdżając 
przez tę cichą i spokojną wieś, nie domyśliłby się, co dzieje się 
w pobliskim domu kultury. A mają tu miejsce rzeczy niezwykłe. 
Toffini Show jest bowiem nazwą grupy cyrkowej, którą stworzyły 
dzieci i młodzież z Bisztynka.  
Wszystko zaczęło się w roku 2000, kiedy powstali tzw. ogniarze, 
czyli grupa tańczących z ogniem. Grupa zyskiwała coraz większy 
rozgłos, zapraszano ją na wiele imprez lokalnych, nie tylko na 
Warmii. Na jednym z takich wyjazdów, w Cieszynie, młodzież 
spotkała grupę cyrkową z Torunia. To oni właśnie stali się inspi-
racją dla ogniarzy. Tajniki sztuki cyrkowej rozbudziły wyobraźnię 
młodych i sprawiły, że zapragnęli zmierzyć się z nimi osobiście.  
Niemal od razu po powrocie z Cieszyna projekt został napisany
i przystąpiono do realizacji. Zajęły się tym Magdalena Gutkowska 
oraz Joanna Drozdowska. 

Przyjechał cyrk
Warsztaty sztuki cyrkowej prowadzili m.in. specjaliści z Torunia. 
Uczestniczyło w nich blisko 30 osób. Przyjeżdżały na nie też 
inne grupy cyrkowe. Brały udział w zajęciach, wymieniały się 
doświadczeniami. Podczas trwania projektu szkolenia odbywały 
się w weekendy, ale kto chciał, mógł przyjść na nie zawsze, by 
samemu poćwiczyć. Teraz poszczególne grupy mają ustalone 
terminy spotkań. Podczas warsztatów młodzież uczyła się, m.in. 
żonglowania, chodzenia na szczudłach, posługiwania diabolo, ta-
lerzami. Istnieje też zespół mimów wystawiający krótkie panto-
mimy. Jednak – jak podkreśla Gutkowska – uczestnicy nie zawsze 
maja ochotę ćwiczyć, czasem przychodzą po to, by pobyć ze sobą, 
pośmiać się, porozmawiać. Bardzo się polubili, znają się już dobrze, 
chętnie ze sobą przebywają. 

Grunt to zacząć, potem to reakcja łańcuchowa
Jak to zwykle bywa w grupie ludzi, którzy są ze sobą zżyci, ale 
posiadają różne temperamenty i charaktery, czasem dochodzi 
do sprzeczek i nieporozumień. Są to spory łagodne, wynikają-
ce zazwyczaj z pojawienia się w grupie kogoś o skłonnościach 
przywódczych, o silnej osobowości. Organizatorki starają się, 
by wśród uczestników panowała pełna harmonia i współpraca,
i najczęściej udaje im się zażegnać spory. 
Problemy pojawiły się też na samym początku realizacji projektu. 
Nie wszyscy chcieli w nim uczestniczyć. Niektórzy odnosili się 

do niego raczej sceptycznie. Dopiero, gdy widzą zadowolenie i 
satysfakcję kolegów, zmieniają zdanie. – Grunt to zacząć – potem 
to już reakcja łańcuchowa – śmieje się Gutkowska. A łańcuch zda-
je się nie mieć końca. Sukcesem są też wyjazdy i udział w wielu 
lokalnych imprezach w całej Polsce, m.in. na Międzynarodowym 
Festiwalu Miast Hanzeatyckich i w Bartoszycach na Paradzie 
Tańca.

Szczudła to nie problem
Mimo zakończenia projektu grupa nie zamknęła działalności.
I już widać efekty. Przede wszystkim młodzież bardzo się zżyła 
i zintegrowała. Chcą przebywać razem, czasem nie mogą się 
rozstać, a dom kultury nigdy nie świeci pustkami. Wspólne wy-
jazdy, zajęcia, porażki i sukcesy sprawiły, że cyrkowcy stanowią 
grupę przyjaciół. Młodzi już nie bardzo wyobrażają sobie życie 
bez Toffini Show. 
Pani Gutkowska zauważa, że towarzysko to środowisko ma 
jeszcze jedną ważną zaletę. Zajęcia przyciągnęły wielu ludzi nie-
tuzinkowych, indywidualistów. Często w swoim otoczeniu byli 
oni zepchnięci na margines. Niekiedy pochodzili z rodzin boryka-
jących się z wieloma problemami. To tu właśnie odkryli własne 
miejsce, mogli rozwinąć talenty, pogodzić się z sobą samym, 
poznać bratnie dusze. Tu znaleźli zrozumienie dla swojej indywi-
dualności, oryginalności. – Wszystkich zadziwił jeden z uczniów, 
gdy sam własnoręcznie wykonał szczudła, choć nigdy wcześniej 
tego nie robił – opowiadają organizatorki.

To jeszcze nie koniec
Jednak trzeba dodać, że wszyscy uczestnicy dzięki swojemu 
pomysłowi zyskali bardzo wiele. Zapoznali się z tajnikami sztuki 
cyrkowej, otworzyły się przed nimi nowe możliwości. Zaczęli roz-
wijać swoje umiejętności i talenty. Już nie nudzą się w domu, nie 
siedzą bezczynnie w parku. Mają miejsce, gdzie mogą się bawić, 
a nawet poszaleć.  
Nauczyli się wielu bardzo praktycznych rzeczy: potrafią już sami 
napisać projekt i go zrealizować. Poznali wielu nowych ludzi. Zdo-
byli niezwyczajne zainteresowania. Są pewniejsi siebie, na pewno 
poradzą sobie w życiu. Są też bardziej odpowiedzialni i zdyscy-
plinowani. Pani Gutkowska pilnuje, by z powodu warsztatów nie 
zaniedbywali szkoły. Jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty z nauką, jest 
odsyłany do domu. Może wrócić, gdy wszystko nadrobi. 
Uczestnicy warsztatów nie chcą słyszeć o końcu projektu, choć 
ten formalnie trwał od stycznie do czerwca 2005 r. Zajęcia odby-
wają się nadal i wciąż dają młodzieży mnóstwo radości. – Zrobiło 
się bardziej kolorowo dookoła nas – mówi Martyna <<       



>Magiczne miejsce  
Czwartkowe herbatki w siedzibie Klubu Seniora „55 plus” czy tajemniczy ogród zbudowany przez 

bezrobotnych. Przegląd projektów, w których katalizatorem dla aktywności było powstanie zaskakującego, 
ciekawego i żywego miejsca. W Jagodniku spomiędzy pagórków wyłaniają się polne strachy,

a w Krężnicy Jarej w Klubie „Otwarte drzwi...” podyskutować można o wszystkim.
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> „M
atura z projektu? Czyli żeby uczeń był liderem

”



>O lokalnych sprawach dyskutujemy nad herbatą

Marzyłem o wspólnocie
W Krężnicy Jarej, gdzie swoje wille ma wielu lublinian, stoją dwa 
domy, których właścicielami nie są ani zamożni przedsiębiorcy, 
ani lokalni prominenci. Mieszkają w nich byli bezdomni i osoby 
niepełnosprawne umysłowo. Zabudowania należą do lokalnego 
oddziału międzynarodowej wspólnoty „Emaus” prowadzonej tu 
przez Zbigniewa Drążkowskiego. Założył ją pod koniec lat 80. 
dzięki pomocy przyjaciół ze Szwajcarii. Najpierw kupił działkę, 
a cztery lata później – dzięki hojności ponad 200 sponsorów 
– postawił na niej dom. – Skończyłem teologię i zawsze marzyłem, 
żeby założyć wspólnotę na wzór takiej, w jakiej żyli pierwsi chrze-
ścijanie. Chciałem stworzyć dom życia i pracy dla ludzi upośledzo-
nych i bezdomnych, bo to oni są najsłabsi i najbardziej potrzebują 
naszej pomocy – mówi Drążkowski. Domy w Krężnicy stoją, ale 
pana Zbigniewa ciągle martwiło kilka problemów, z którymi bo-
rykała się cała wieś. 
Mieszkańcy woleli zamykać się w swoich domach. Integracja prak-
tycznie nie istniała. Ciężko było zachęcić kogokolwiek do spotkań. 
W gminie nie było ciekawej oferty kulturalnej. Zastępował ją 
włączony telewizor, a to nie satysfakcjonowało Drążkowskiego. 
Zwłaszcza, że nie mieli w co się angażować młodzi. W społecznej 
próżni trzeba było stworzyć strefę, w której mogłaby kiełkować 
aktywność.

Miejsce-magnes
Drążkowski miał kilka pomysłów na rozruszanie sąsiadów. Bra-
kowało tylko miejsca, gdzie wszyscy mogliby się spotkać. Spo-
kojnej przestrzeni, w której można podyskutować, zorganizować 
wspólną imprezę. Ono mogłoby przyczynić się do integracji. Tak 
powstał pomysł na projekt. – Postanowiłem stworzyć herbaciar-
nię „Otwarte Drzwi” i wokół niej zbudować sąsiedzką wspólnotę 
– mówi Drążkowski. Prace zaczęły się w styczniu 2006 roku. 
Okazało się, że nic tak nie łączy jak wspólne budowanie i przy-
gotowanie takiego miejsca. Własnymi siłami mieszkańcy wsi
i członkowie wspólnoty doprowadzili do otwarcia herbaciarni. 
W nieotynkowanym domu powstało miejsce-magnes. Wszyscy 

mogą się tu spotkać, przedyskutować sprawę szkoły, drogi czy 
bezrobocia. 

Herbata to nie wszystko
Kubek ciepłej herbaty to lekarstwo na zły humor w chłodny 
dzień. Herbaciarnia miała być antidotum na lokalny marazm. Tak 
jak para z dzbanka, wieść o nowym ciekawym miejscu zaczęła 
roznosić się po okolicy. Stowarzyszenie zorganizowało tam kilka 
klubów i warsztatów. Jak to wszystko wyglądało? Zaczęło się 
od rodzinnej historii. „Tradycja to podstawa naszej tożsamości” 
– to hasło dyskutowane było przez uczestników warsztatów 
genealogicznych. Podczas dwóch weekendów młodzież uczyła 
się, jak narysować drzewo genealogiczne swojej rodziny. Co dwa 
tygodnie spotykał się Dyskusyjny Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub 
Prasowy. Omawiano klasyczne dzieła filmowców i współczesne 
artykuły z gazet. Spragnieni wiedzy o współczesnej technice i In-
ternecie znaleźli swoje miejsce na warsztatach komputerowych, 
które odbywały się raz w tygodniu. 
Artyści amatorzy też mieli swoje pięć minut. Fani teatru spo-
tykali się podczas cotygodniowych warsztatów teatralnych. 
Sztukę interpretacji utworów literackich, improwizacji scenicznej 
i recytacji mają teraz w małym palcu. Inni z zapałem biegali po 
okolicznych łąkach, fotografowali kwiaty i drzewa. Wszystko 
po to, żeby wziąć udział w konkursie fotograficznym „Wiosna
w obiektywie”. Młodzi pisarze próbowali swoich sił w konkur-
sie literackim dotyczącym wiedzy o parafii i wsi, a muzycy dali 
popis kreatywności w konkurencji „Nowe interpretacje starych 
utworów muzycznych”. Instrumenty zostały pożyczone ze Szkoły 
Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Lublinie. Przy organizacji 
konkursów nie obyłoby się też bez dobrych rad Gminnego 
Ośrodka Kultury.
Zresztą muzyka okazała się konikiem mieszkańców Krężnicy. 
Dzięki herbaciarni powstał zespół muzyczny, który przygrywał 
do kawiarnianych spotkań. Przyciągnięci wesołą tonacją, a może 
atmosferą „Otwartych Drzwi”, pojawili się też muzycy rockowi 
z okolicy. 

Krężnica Jara
to nieduża wieś położona w województwie lubelskim, posiadająca największe walory krajobrazowe w gminie Niedrzwica Duża. Pradolina rzeki 
Krężniczanki i tereny leśne przyciągają na weekendowy wypoczynek mieszkańców Lublina. Dzikie grusze na miedzach, pola uprawne przetykane 
lasami nadają tym terenom niepowtarzalny klimat. Czas tutaj jakby stanął w miejscu.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA
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„Otwórzmy sobie Drzwi do…”

Stowarzyszenie „Emaus”, Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin 51, emaus@emaus.lublin.pl
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>Ogród, który kwitnie… społecznie

Popołudnie w ogrodzie  
Podczas rozmów uczestników Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupnie oraz aktywnych liderów lokalnych powstała idea wspól-
nego działania. Tak oto zrodził się pomysł stworzenia „Tajemni-
czego Ogrodu” – miejsca rekreacji dla miejscowej społeczności. 
W projekt zaangażowało się ponad sto osób – wolontariusze, 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i bezrobotni 
mieszkańcy gminy. Praca przy tworzeniu ogrodu dała im szansę 
zdobycia doświadczenia zawodowego, sprawdzenia umiejętności 
pracy w grupie, poznania swoich słabych i mocnych stron, uzu-
pełnienia wiedzy. 

Razem stanowimy siłę 
Gmina chciała ożywić kontakty między mieszkańcami. Projekt od 
początku miał na celu integrację zdrowej społeczności lokalnej 
z terenu gminy Słupno z osobami niepełnosprawnymi. Wspólna 
praca uczestników terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy i mieszkańców gminy miała być najlepszym antidotum 
na dystans. Poza tym w okolicach Słupna brak było miejsca na 
wypoczynek oraz na rekreację mieszkańców: dzieci, młodzieży

i dorosłych. Społeczność lokalna rzadko angażowała się również
w sprawy społeczne – pozostawała bierna w stosunku do wszel-
kich propozycji integracji. Trzeba było to zmienić.

Czy słońce, czy deszcz
Zabrano się więc ostro i z zapałem do pracy. Zgłoszono zapotrze-
bowanie na materiały – drewno, torf, żwir, piasek oraz narzędzia 
ogrodnicze i artykuły metalowe. Wolontariusze zabrali się do wstęp-
nego porządkowania terenu. Czyścili drzewa i krzewy z suchych
i chorych gałęzi. Kupili narzędzia ogrodnicze i drewno do wykona-
nia elementów architektury ogrodu. Uprzątnięto oraz częściowo 
przekopano i wyrównano teren. Zakupiono krzewy, iglaki, kwiaty. 
Mieszkańcy obsadzili ogród roślinami, przygotowali i uporządko-
wali ścieżki. Powstał też piękny skalniak. Część osób wzięła się do 
tworzenia ławek, stołów i rzeźb. Do prac przyłączyły się pracownie 
Domu Samopomocy. W kolejnych miesiącach zasiano trawę i  rośliny 
oraz wysypano żwirowe ścieżki. Oczyszczono boisko, a następnie 
naprawiono minitrybuny. Trwały prace nad elementami drewniany-
mi, takimi jak ławki, wozy ozdobne oraz rzeźby. Następnie przyszła 
kolej na prace pielęgnacyjne. Przycięto żywopłoty, mieszkańcy wzięli 
się za pielenie, podlewanie i sadzenie. Powstał nie tylko piękny 

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Tajemniczy Ogród” 

Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Lokalnej w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

Słupno
Gmina licząca niecałe 5 tysięcy mieszkańców zajmuje 7471 ha województwa mazowieckiego w obszarze Wysoczyzny Płockiej.

Jej nazwa pochodzi od wyrazu „słup”, gdyż w średniowieczu stał tu słup graniczny dzielący lasy należące do biskupstwa płockiego
i wyszogrodzkiego. Słupno – jak większość polskich gmin – boryka się z wysokim bezrobociem. Na szczęście stało się to bodźcem

do intensywnych poszukiwań możliwości twórczego i pożytecznego zagospodarowania ludzkiej energii.

Na poważnie
Oprócz dostarczania rozrywki, projekt miał też edukować. 
Podczas Weekendowej Szkoły Młodych pracownicy Lubelskiego 
Ośrodka Samopomocy i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządo-
wych prowadzili zajęcia z przygotowywania wniosków i pracy na 
rzecz społeczności lokalnej. – Młodzież za klika lat będzie musiała 
sama zatroszczyć się o swoją gminę – mówi Drążkowski. Liderzy 
rozwijali zdolności przywódcze w Klubie Wolontariusza. Oprócz 
tego młodzież wzięła udział w warsztatach psychologicznych 
„Poznaj siebie”. Wiara we własne siły, realna samoocena i opty-
mizm przyda się każdemu lokalnemu liderowi. We wszystkich 
spotkaniach wzięło łącznie udział około 40 dzieci i młodzieży. 

Do grupy młodych przyłączyło się też sporo dorosłych mieszkań-
ców. Wspólnymi siłami otworzyli punkt „Pomoc, Wsparcie, Samo-
pomoc”. Jeśli komuś doskwiera chroniczny brak czasu, cieknący 
kran albo dwója z matematyki, może zgłosić się tam ze swoim 
problemem. – Nawet prosta praca dla innych daje mieszkańcom 
poczucie, że nie są bezużyteczni. To daje siłę do dalszego działania 
–  mówi  Drążkowski.
Choć projekt już się skończył, herbaciarnia działa nadal.
A mieszkańcy wzbogacili się nie tylko o wspólny lokal, ale przede 
wszystkim o przekonanie, że nie mogą pozwolić na zamknięcie 
„Otwartych Drzwi”. Chcą, żeby wokół tego miejsca zawsze coś 
się kręciło. Przecież herbata ma właściwości pobudzające… << 
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ogród, lecz coś o wiele ważniejszego. Mieszkańcy gminy połączyli 
siły we wspólnej pracy. Wreszcie zaczęto rozmawiać, wspólnie 
spędzać czas i razem dążyć do jednego celu. Oficjalne otwarcie 
parku nastąpiło we wrześniu, podczas Dnia Aktywnej Społeczności 
Lokalnej. Była to pierwsza impreza integracyjna w gminie, w której 
udział wzięło ponad sto osób. – Chcieliśmy przedstawić aktywność 
różnych środowisk, w tym osób niepełnosprawnych. Dlatego odbyły 
się, m.in. kiermasz twórczości osób niepełnosprawnych, przegląd 
twórczości artystycznej i aukcja obrazów niepełnosprawnego mala-
rza, uczestnika ŚDS w Słupnie – wymienia pani Joanna Jakubowska
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Mały ogród, wielka zmiana
Prace nad ogrodem zaowocowały nie tylko rabatkami, ławeczkami 
i krzewami. Poprzez wspólne działania na rzecz „Tajemniczego 
Ogrodu” zawiązało się lokalne partnerstwo. W jego ramach współ-
pracuje samorząd, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy 
i indywidualni mieszkańcy. 10 osób do tej pory stale zajmuje się 
problemami gminy. Mieszkańcy zaangażowali się w sprawy lokalne. 
Współorganizowali, m.in.: Dzień Aktywnej Społeczności Lokalnej, 
wystawę „Stara szkoła wczoraj i dziś” i przyczynili się do powstania 
grup samopomocy.

Część osób bez pracy, która brała udział w tym projekcie, dziś 
została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych i robót pu-
blicznych. Zresztą wszyscy uczestnicy projektu zdobyli praktyczne 
umiejętności w zakresie wykonywania prac ogrodniczych i mebli 
ogrodowych. Teraz myślą nad tym, jak dalej to wykorzystać. Bier-
ność bezrobotnych trochę stopniała. Znacznie wzmocniła się też 
działalność wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Słupnie. Nic dziwnego. Mieszkańcy bardziej zainteresowali się 
sprawami lokalnymi.
Wszyscy co jakiś czas wpadają do ogrodu na spotkania. Zawią-
zują się nowe znajomości. Samotność przestaje być problemem. 
Powstały grupy samopomocowe oraz grupy wsparcia.

W ogrodzie kwiaty kwitną co roku
Nadal trwają prace związane z rozbudową ogrodu. Mieszkańcy 
sadzą nowe rośliny sfinansowane przez gminę. Dzień Aktywnej 
Społeczności będzie zapewne imprezą cykliczną. Ale miejsce 
kwitnie nie tylko od święta. Wolontariusze i uczestnicy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy cały czas angażują się w prace 
związane z pielęgnacją i utrzymaniem ogrodu. Powstają rzeźby, 
meble i nowe projekty zabudowy. Niedługo tajemniczy ogród 
zamieni się w tajemniczy piękny park <<

Trzeba było zacząć od siebie
Czerwone ceglane domy, pięknie pofałdowany teren, dzikość
i prostota tutejszego życia zauroczyły panią Hannę Skrobotun, 
główną organizatorkę spotkania w Jagodniku. 22 lata temu ku-
piła tu dom. Na stałe sprowadziła się sześć lat temu i od razu 
wzięła się do pracy. Uroki wsi skutecznie przesłaniał brud i śmieci 
walające się po całej okolicy. Ludzie nie dbali o porządek wokół 
swoich domów, ani nie zależało im, żeby czysto było w samej wsi. 
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła Hanna Skrobotun z kilkuosobową 
pomocą, było posprzątanie całego terenu. Towarzystwo Przyja-
ciół Wsi Jagodnik przeistoczyło się w lokalne MPO. Wyzbierało 
wszystkie śmieci, umyło znaki drogowe, pokazało mieszkańcom 

to, czego nie dostrzegali oni przez kilkadziesiąt lat. Trudno było 
przekonać ludzi do dbania o swoje miejsce, ale ostatecznie poskut-
kowało. Przed II wojną światową tereny wokół Zalewu Wiślanego 
były ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Elbląga. Już 
wtedy doceniano walory krajobrazowe tutejszych okolic. Po wojnie 
w Jagodniku została tylko jedna rdzenna mieszkanka, reszta ludzi 
to przyjezdni z innych terenów Polski. Mieszkańcy nie mają dużych 
gospodarstw, nie zajmują się rolnictwa, w całym regionie panuje 
duże bezrobocie. Warto więc zamienić Jagodnik w wieś chętnie 
odwiedzaną przez turystów. Przyniosłoby to korzyści finansowe 
miejscowości, wypromowało ją w okolicy, a turyści i mieszkańcy 
Elbląga jak za dawnych lat przyjeżdżaliby tutaj zaczerpnąć świe-

>Czary Strachów Polnych

Jagodnik
to niewielka wioska położona w samym sercu Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, otoczona gęstym lasem. We wsi mieszka 130 osób. 
Ogromna cisza, spokój i powolnie toczące się życie sprawiają, że aż trudno uwierzyć, iż za miedzą leży 130-tysięczny Elbląg. 

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Spotkanie ze strachem polnym”

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Jagodnik, 82-316 Jagodnik
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żego powietrza i wszechobecnego spokoju. Ale żeby móc chwalić 
się wsią przed innymi, trzeba było zacząć od siebie.

Żeby życie nie umierało
Hanna Skrobotun: – Na spotkaniu wiejskim jedna z pań powie-
działa, że w ich młodzieńczych czasach były wizyty domowe, 
zabawy ludowe, ale kiedy nadeszła era telewizji, to wszystko się 
urwało. Dopiero kiedy powstało stowarzyszenie, to zaczęło się do-
brze dziać. Wcześniej życie we wsi umierało, nic się nie działo. Po-
dobnie jest w innych polskich wsiach. W miastach mniej to widać.
A na wsi to boli, jak widać ludzi stojących bez przerwy pod skle-
pem, niemających czym się zająć. Chcieliśmy coś z tym zrobić.
Towarzystwo postanowiło zacząć od dzieci, zadbać o to, żeby nie 
włóczyły się po wsi, nie nabierały złych nawyków, miały gdzie się 
spotkać po lekcjach. Wspólnymi siłami mieszkańcy odremontowa-
li pomieszczenia dawnej szkoły i zamienili je na świetlicę. Mogą 
z niej korzystać nie tylko uczniowie, którzy codziennie mają tu 
zapewnioną opiekę. Świetlica służy wszystkim. 
Kolejnym działaniem było zagospodarowanie centrum wsi, zbu-
dowanie drewnianych wiat, gdzie mieszkańcy mogli się spotykać. 
Do czasów świetności przywrócono staw, który przez kilkadzie-
siąt lat zdążył całkowicie zarosnąć. Wybrukowano też chodnik
w centrum wsi. Od kilku lat Jagodnik zdobywa czołowe miejsca 
w konkursach na najpiękniejszą i najczystszą wieś, a w 2004 
roku został wybrany najbardziej atrakcyjną turystycznie miejsco-
wością w powiecie. 

Poznaj stracha polnego
Przypadkowe spotkanie z Florianem Kohutem, jedynym artystą 
w Polsce malującym strachy polne, skłoniło panią Hannę do za-
proszenia malarza do swojej wioski. Towarzystwo postanowiło 
nadać sztuce wysokiej lokalny koloryt. W jaki sposób? Dzięki 
projektowi polegającemu na przywróceniu do życia, choć na kilka 
dni, postaci stracha polnego, niegdyś tak charakterystycznego 
dla wiejskiego krajobrazu. Tak zrodził się pomysł zorganizowania 
spotkania ze strachem polnym. To kolejne działanie Towarzystwa, 
które miało na celu przełamać lokalny marazm, rozbudzić zwłasz-
cza wśród najmłodszych nowe pasje, ukryte talenty, a starszym 
pokazać, że dzięki sztuce można się również dobrze bawić.
Mieszkańcy Jagodnika, przyzwyczajeni już do odważnych działań 
Towarzystwa, z aprobatą przyjęli pomysł i aktywnie zaangażo-
wali się w projekt. Samo spotkanie trwało trzy dni i odbywało się 
pod koniec maja. Jednak przygotowania zaczęły się dwa miesiące 
wcześniej. Postanowiono, że trzydniowy festyn będzie nie tylko 
okazją do wspólnej zabawy mieszkańców. Rozpropagowano im-
prezę w całym regionie. 

Tańce, malunki, swawole…
Mieszkańcy postanowili, tak jak kiedyś ustroić wieś strachami polny-
mi z prawdziwego zdarzenia. Coraz wyłaniały się więc spomiędzy 
pagórków, wystawały na drodze, wskazując kierunek do wsi. Miesz-
kańcy wcielili się w role. „Pani strachowa” przyodziała najprawdziw-

szą suknię balową i futro z nutrii, a jej partnerem w tańcu stał się 
żywy strach polny, który wzbudził wielkie zainteresowanie.
Pierwszego dnia mieszkańcy wsi zgromadzili się, by wspólnie 
wysłuchać opowieści i anegdot o strachach polnych, jakie Florian 
Kohut napotkał na swojej drodze. To one stały się inspiracją, 
by kolejnego dnia dzieci i młodzież wzięły udział w pierwszym
w życiu plenerze malarskim. Podpatrując artystę, starały się 
sprawnie prowadzić rękę, spod której wychodziły różne charak-
tery: strach elegancki, z muchą pod szyją, ale też mocny i silny, 
żyjący w kamieniołomie. W każdym z rysunków odbijał się cha-
rakter malującego je dziecka.
Ostatniego dnia odbył się wernisaż prac wszystkich artystów. 
Przez Jagodnik, przy akompaniamencie wiejskiej kapeli przeszedł 
taneczny korowód strachów. Wszyscy spragnieni lokalnych wyro-
bów kulinarnych mogli skorzystać z kawiarenki, w którą zamienił 
się tego dnia przystanek autobusowy. Dzień zakończył się wspól-
nym ogniskiem z kiełbaskami i przysmakami przygotowanymi 
przez miejscowe gospodynie.
Na festyn licznie przybyli mieszkańcy nie tylko pobliskich wiosek, 
lecz także Elbląga i Gdańska. Sukces, jaki przyniosła impreza, 
postanowiono wykorzystać i na stałe wpisać spotkanie ze stra-
chem polnym w cykl imprez organizowanych przez Towarzystwo. 
Kolejne spotkanie w 2007 roku.

Rozpadł się kamienny krąg
Hanna Skrobotun: – Po tym spotkaniu rozpadł się taki kamienny 
krąg, że każdy sobie, że każdy myśli: nie pomogę, nie wyjdę. Tego 
już nie ma, ludzie stali się bardziej otwarci, wrażliwsi. To piękno 
wyzwolone przez sztukę obudziło w ludziach dobre uczucia. 
Cieszę się, że pan Florian Kohut, człowiek bardzo zdolny, sławny 
przyjechał do nas. Cieszę się, że nasi mieszkańcy mają kontakt
z takim człowiekiem. W obcowaniu z nowymi ludźmi umyka wstyd, 
zażenowanie. 
Dzięki tej imprezie mieszkańcy zyskali wiarę we własne siły, 
udowodnili przede wszystkim samym sobie, że potrafią coś zro-
bić, przygotować tak dużą imprezę dla innych, to z pewnością 
zmobilizuje ich, żeby z większym zaangażowaniem brać udział
w kolejnych projektach.
Pomimo pojawiających się czasami chwil zwątpienia i zniechęce-
nia, członkowie Towarzystwa mają poczucie, że warto działać. 
Wiedzą, że zawsze ktoś musi iść na czele, w pierwszym szeregu, 
z miotłą. Najbardziej pragną robić coś dla dzieci. Wierzą, że ta 
inwestycja pozwoli na zmianę stylu życia i wpłynie na przyszłość 
najmłodszych <<
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>Od zera do wspólnego placu

Początki mogły zniechęcić 
W początkowej fazie istnienia Stowarzyszenie musiało przekonać 
władze lokalne do swojej działalności. Gmina opieszale przekazy-
wała budynek dla szkoły, a także zwlekała z pozwoleniem na jej 
prowadzenie. Stowarzyszanie, realizując działalność oświatową, 
wykorzystywało ⁄ środków przyznawanych dla szkół zarządza-
nych przez samorząd. Współpraca finansowa z samorządem 
lokalnym niestety do dzisiaj nie jest idealna.
Na początku działalności Stowarzyszenia do szkoły uczęszczało 
42 dzieci, a obecnie jest ich około 70. Są to dzieci zarówno z Gór 
Wysokich, jak i z okolicznych wiosek. W ciągu pierwszych pięciu 
lat działalności placówki skupiono się na działaniach związanych 
z infrastrukturą szkoły: na przebudowie budynku, wymianie pod-
łóg, remoncie sanitariatów, utworzeniu kuchni. Zakupiono także 
busa, którym dzieci codziennie o dogodnej porze dowożone są 
do szkoły.
Obecnie działania kierowane są w stronę rozwoju zasobów ludz-
kich, kształcenia kadry. Nauczyciele pracują nie – jak większość 
polskich pedagogów – zgodnie z Kartą Praw Nauczyciela, lecz 
zgodnie z Kodeksem Pracy.

Może wreszcie zaczniemy się spotykać?
– Pomysł projektu podsunęła nam Lokalna Organizacja Grantowa, 
ogłaszając Program „Działaj Lokalnie IV” – tłumaczy Marzanna 
Ryczan, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górach Wysokich. 
– Dobrze wiedzieliśmy, jakie są nasze potrzeby. W Gminie bra-
kowało nam odpowiedniego miejsca spotkań pokoleniowych, które 
gwarantowałoby możliwość bezpiecznej zabawy i przyjemnego 
spędzania wolnego czasu. Kontakt między różnymi pokoleniami 
praktycznie nie istniał – dodaje Ryczan. Powstał pomysł na pro-
jekt. Ryczan postawiła sobie kilka celów: zwiększyć integrację 
społeczności wsi, zachęcić mieszkańców do wspólnego działania, 
zwiększyć ich aktywność i uświadomić im, jak wartościowymi są 
ludźmi. Liderami projektu jest zarząd Stowarzyszenia i dyrekcja 

szkoły. Dlaczego angażują się w takie działania? – To nasza we-
wnętrzna potrzeba. Chcemy, żeby wszystkim mieszkańcom lepiej 
się żyło – mówi Ryczan.

Dorośli – dzieciom, dzieci – dorosłym
Projekt skierowany był do dzieci i ich rodziców ze wsi Góry 
Wysokie i innych przyległych wiosek. Łączył zarówno działania 
rodziców, jak i dzieci. Podczas gdy dorośli przygotowywali teren 
pod plac zabaw, wyznaczali ścieżki rowerowe, przygotowywali 
się do oddania placu do użytku, dzieci uczestniczyły w konkursie 
rysunkowym „Moje wymarzone miejsce zabaw”. Potem spotkały 
się z policjantami i strażakami. Zainteresowanie projektem prze-
szło oczekiwania organizatorów. Zaangażowali się wszyscy: dzieci, 
młodzież, rodzice i dziadkowie, rada pedagogiczna, rada sołecka, 
dziennik „Echo Dnia”, ukazujący się, m.in. na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego i podkarpackiego, „Tygodnik Nadwiślański”, 
kilka firm, powiatowa straż pożarna i policja. W sumie w pracy
i zabawie uczestniczyło sto osób. 
Pod koniec przyszedł czas na wielki  festyn „Tańczących liści”. 
Szykowali się do niego wszyscy mieszkańcy. W festynie wzięły 
udział dzieci z trzech niepublicznych szkół: z Postronnej, Łuka-
wy oraz Winiar i około 250 rodziców. Dzieci z każdej szkoły 
przedstawiły przygotowywany program artystyczny. Recytowały 
wierszyki, wykonywały utwory muzyczne i układy taneczne. 
Festynowi towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i ogromne za-
angażowanie rodziców. Potem sami zaproponowali, że na placu 
zabezpieczą roślinność przed zimą.

To jeszcze nie koniec
Udało się stworzyć nowoczesny, bezpieczny plac zabaw dla 
dzieci. To także miejsce integracji społeczności wiejskiej. Tutaj 
spotykają się dzieci, dziadkowie i rodzice. Przeszkolono blisko 70 
dzieci w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpiecz-
nego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw 

Góry Wysokie
Miejscowość leży w odległości 10 kilometrów od Sandomierza. Pierwsza szkoła podstawowa powstała we wsi w 1871 roku, jako jedna
z pierwszych w powiecie. Jednak w 2000 roku władze samorządowe zamknęły szkołę. Wówczas bierna dotąd społeczność ożywiła się, zakładając 
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, które stało się organem prowadzącym Małą Szkołę. W sytuacji, kiedy samorząd lokalny 
przestał finansować działalność szkoły, rodzice zdecydowali o powołaniu Stowarzyszenia i finansowaniu działalności placówki samodzielnie. 
Stowarzyszenie w ciągu pięciu lat działalności było inicjatorem wielu działań na rzecz szkoły i środowiska. Jednym z nich było nawiązanie
do zanikającej tradycji spędzania wspólnie wolnego czasu.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Dorośli – dzieciom”

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, Góry Wysokie 61, 27-620 Dwikozy
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oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. – Wśród społecz-
ności szkolnej zauważamy wzrost poczucia wspólnoty i aktywności 
– mówi Renata Łukawska, matka dzieci uczących się w szkole.
Ale to nie koniec. Tej wiosny na placu zostaną zamontowane 
nowe ławki, a rodzice i dziadkowie, którzy na placu zabaw spę-
dzają wcale nie mniej czasu niż ich pociechy, planują założenie 
minikawiarenki. 

Uczestniczenie w projekcie było dla mnie wyzwaniem i świetną 
zabawą. Jeszcze raz sprawdziła się sentencja, ze wspólnie można 
góry przenosić. Chętnie będę uczestniczyć w kolejnych przedsię-
wzięciach – podsumowuje Ranata Łukawska  <<

>Seniorzy głodni wiedzy

Od inspiracji do realizacji
Barbara Paszkiewicz – pomysłodawczyni i koordynatorka projektu 
– przez 25 lat była pracownikiem samorządowym, zajmowała 
się promocją miasta. Działanie ma we krwi. W 2000 roku pod-
jęła studia w Instytucie Pedagogiki na kierunku praca socjalna. 
Odwiedzając koleżankę w Holandii, z podziwem podpatrywała 
tamtejszych seniorów aktywnie spędzających czas i beztrosko 
cieszących się życiem na emeryturze. Zaczęła się zastanawiać, co 
z przykładów holenderskich można przeszczepić na grunt Polski, 
a co nie wymagałoby dużych nakładów finansowych. O tym, że 
istnieje potrzeba działania na rzecz poprawy jakości życia osób 
starszych, nie miała wątpliwości. W Ustce mieszka ponad 3500 
osób w wieku powyżej 55 roku życia. Większość z nich zakończyła 
już aktywność zawodową. Muszą przystosować się do nowego 
stylu życia, zrezygnować z dotychczasowych ról społecznych. Czę-
sto czują się niepotrzebni, samotni, odtrąceni. Do tego dochodzą 
coraz częściej pojawiające się kłopoty ze zdrowiem i pogarszająca 
się sytuacja finansowa. Pani Barbara postanowiła zrobić co w jej 
mocy, aby przywrócić uśmiech na twarze seniorów. Postawiła 
na działalność edukacyjną. Zamarzyła o stworzeniu w Ustce 
uniwersytetu trzeciego wieku. Narodził się pomysł projektu „Żyj 
kolorowo”. Nazwa mówi sama za siebie. 

Krok po kroku
O uniwersytecie Barbara Paszkiewicz po raz pierwszy pomyślała 
w marcu 2003 roku, w sierpniu przekonała do współpracy Ali-

cję Roguszczak, szefową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i jednocześnie prezesa Stowarzyszenia „Pomocy 
Bene-Vita”, a w październiku uzyskała zgodę dyrektora biblio-
teki miejskiej na prowadzenie w czytelni wykładów Usteckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UUTW). W listopadzie 2004 
roku pozyskała kolejnego współpracownika przy projekcie – Jo-
annę Musialik, wychowawcę i byłego dyrektora domu kultury.
W uroczej herbaciarni rozpoczęły się spotkania sztabu organizacyj-
nego. Wsparcia dydaktycznego udzielili trzej usteccy pracownicy 
naukowi. Długie rozmowy przy herbatce były zaczątkiem rady 
programowej uniwersytetu. 
Jednocześnie trwały poszukiwania możliwości uzyskania funduszy 
na realizację projektu, a także lokalu na działalność biurową i klu-
bową. Nikt nie siedział z założonymi rękami, organizacja imprez 
dobroczynnych przynosiła pierwsze niezbędne fundusze. Konto 
projektu zasiliła część zysków z letnich pikników integracyjnych or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie „ Pomocy Bene-Vita” na nad-
morskiej promenadzie. W przygotowanie tych wydarzeń włączyły 
się władze miasta, nie zawiedli darczyńcy i sponsorzy. Imprezy cie-
szyły się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Ustki, 
jak i licznych turystów. W styczniu 2005 roku dzięki uprzejmości 
proboszcza Stowarzyszenie zorganizowało Noworoczny Koncert 
Dobroczynny w kościele parafialnym. Koncert okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Kościół wypełniony był po brzegi. Dochód w całości 
przeznaczono na remont lokalu na potrzeby Klubu Seniora. 

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Żyj kolorowo”

Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita”, ul. Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka

Ustka
to nadmorskie miasteczko położone w jednej z najpiękniejszych części polskiego Wybrzeża, w odległości około 20 kilometrów od Słowińskiego 

Parku Narodowego, 18 kilometrów na północ od Słupska. Obecnie miasto ma prawie 17 tysięcy mieszkańców, a w sezonie liczba ta jest
o wiele większa za sprawą licznie napływających turystów. Walory krajobrazowe – piękna piaszczysta plaża, klifowe wybrzeże, okoliczne lasy 

przyciągają wielu wczasowiczów. Również ze względu na to położenie oraz warunki klimatyczne Ustka jest znanym uzdrowiskiem. Latem miasto 
tętni życiem nadmorskiego kurortu, poza sezonem jest cichym i spokojnym zakątkiem.
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Coś więcej niż uniwersytet
Projekt ruszył naprawdę pełną parą między innymi dzięki dofi-
nansowaniu w ramach IV edycji „Działaj Lokalnie”. W każdą środę 
odbywają się wykłady, których tematyka jest bardzo zróżnicowa-
na. Do ich prowadzenia zapraszani są eksperci z różnych dziedzin, 
gdyż organizatorom zależy na wysokim poziomie przekazywanej 
wiedzy. Co tydzień zbiera się Rada Słuchaczy, która wnosi swo-
je uwagi programowe. Dwa dni w tygodniu poświęcone są na 
warsztaty: komputerowe – żeby także seniorzy korzystali ze 
zdobyczy techniki – oraz gimnastyczne, aby pełni krzepy mogli 
brać udział w zajęciach oferowanych w ramach „Żyj kolorowo”.
A jest z czego wybierać.
Członkowie Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” postawili na 
rozwój zainteresowań i pasji słuchaczy. Zależy im na tym, żeby 
działalność UUTW nie ograniczała się do ścieżki edukacyjnej, 
żeby seniorzy mieli możliwość wspólnego, aktywnego spędzania 
czasu. Dlatego powołano Klub Seniora „55 plus”. W jego ramach 
powstało już kilka sekcji zainteresowań, między innymi: kultural-
na, rękodzieła artystycznego, literacka, turystyczna i kulinarna. 
Dotychczas zorganizowano kilka wyjazdów do teatru w pobliskim 
Słupsku. Zainteresowanie było ogromne, autokary wypełnione po 
brzegi. Seniorom marzy się teraz wyjazd na spektakl do stolicy. 
Sekcja turystyczna działa prężnie, organizując cotygodniowe rajdy 
po okolicy, a jeśli pogoda dopisuje – bo na brak chęci nie narzekają 
– również ogniska. Seniorzy, a głównie seniorki mają również 
okazję do pochwalenia się swoimi talentami kulinarnymi.
Już tradycją stały się „czwartkowe herbatki”. Panie przygotowują 
wypieki i spotykają się w siedzibie Klubu. Jest to okazja do długich 
pogawędek na wszelkie tematy. W ciągu roku odbywają się też 
imprezy okolicznościowe. W siedzibie klubu odbyła się Wigilia, 
na którą przybyło ponad 100 osób. Aż trudno uwierzyć, że
w dwóch małych pomieszczeniach zmieściło się aż tylu gości. Nie 
lada wyczynem było też ugotowanie na klubowej kuchence przez 
jedną z seniorek 40 litrów barszczu. 

Ploteczki w gazetce dla seniorów
W ramach projektu uruchomiono także biuro porad, gdzie raz
w tygodniu dyżurują psycholog i prawnik. Z ich pomocy chętnie 
korzysta wiele osób. Stowarzyszenie wydało też gazetkę skiero-
waną do seniorów, w której znalazło się kalendarium projektu, 
zdjęcia z imprez okolicznościowych, porady, przepisy, dowcipy. 
To wszystko sprzyja dalszej integracji i podnosi komfort życia be-
neficjentów projektu.  Za największy sukces Barbara Paszkiewicz 
uznaje to, że udało jej się zaktywizować seniorów, nakłonić ich 
do wyjścia z domu. Zdaje sobie sprawę, że w przypadku ludzi 
starszych to nie jest proste, często są nieufni i zamknięci w sobie, 
z trudem nawiązują kontakty. Jednak przykład „Żyj kolorowo” 
pokazuje, że odpowiednią inicjatywą można ubarwić życie wielu 
osobom. 

Można na nich liczyć
Sukces UUTW nie byłby możliwy, gdyby nie przychylność środo-
wiska lokalnego. Władze życzliwie patrzą na działalność Stowa-
rzyszenia, doceniają rezultaty poszczególnych projektów. Gmina 
wspiera Stowarzyszenie finansowo, można na nią liczyć także 
np. podczas realizacji imprez dobroczynnych. Obecnie burmistrz 
aktywnie włączył się w poszukiwanie sali na potrzeby wykładów, 
gdyż obecna nie może pomieścić wszystkich chętnych. Z własnej 
inicjatywy pragnie również poprowadzić wykład dotyczący tema-
tyki finansów samorządowych. Ogromną pomoc niosą także wo-
lontariusze i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, niektórzy 
są jednocześnie członkami Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita”. 
Lokalni przedsiębiorcy pomagają w miarę możliwości, np. udostęp-
niając na preferencyjnych warunkach lokale na imprezy integracyj-
ne. Poza tym Barbara Paszkiewicz pisze projekty i z determinacją 
walczy o fundusze. Uniwersytet i działalność klubowa znane 
są już nie tylko w całym mieście, lecz także na terenie gminy.
Z pewnością przyczyniło się do tego zorganizowanie dobroczyn-
nych imprez plenerowych, m.in. Koncertu Noworocznego, który 
swą obecnością uświetniła artystka Krystyna Prońko. 

A co będzie dalej?
Działalność uniwersytecka i klubowa nieustannie się rozwija. 
Obecnie UUTW ma 120 słuchaczy, a w kolejce są kolejni chętni. 
Niestety, na przeszkodzie stoi brak odpowiedniej sali, ale miejmy 
nadzieję, że to przejściowe kłopoty i z pomocą burmistrza da się 
je pokonać. W ramach działalności dydaktycznej planuje się dalsze 
rozszerzanie tematyki wykładów. W planach są również nowe 
formy samokształcenia: lektoraty językowe, zajęcia z obsługi kart 
płatniczych i telefonów komórkowych oraz tańca i samoobrony.
W siedzibie Klubu ma powstać kącik czytelniczy z codzienną 
prasą i dostępem do komputera. W ramach pomocy koleżeńskiej 
stworzony zostanie „bank czasu” dla seniorów. Dzięki niemu osoby 
oferujące swoją pomoc, będą mogły korzystać z pomocy innych
w takim wymiarze czasowym, jaki sami poświęcą. „Bank czasu” 
działa na prostej zasadzie, godzina własnej pracy za godzinę 
korzystania z usług innych zrzeszonych. Mogą być to różne 
działania, począwszy od pomocy w wypełnieniu PIT-u, przez 
zrobienie zakupów, po wypiek ciasta. W planach są również 
projekty zdrowotne z zakresu profilaktyki i rehabilitacji. Barbara 
Paszkiewicz: – Pomysłów nie brakuje, tylko żeby starczyło sił na 
ich realizację << 

STARAM SIĘ ZMIENIĆ ŚWIADOMOŚĆ LOKALNĄ, ŻE LUDZIE STARSI TEŻ POTRZEBUJĄ WSPARCIA, TRZEBA IM POMÓC, POKIEROWAĆ NIMI, MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI > BARBARA PASZKIEWICZ



>Jeśli nie stowarzyszenie, to co?
Zajęcia z tańca z ogniem w Ochotniczej Straży Pożarnej? Biblioteka uczy fachu? Dzięki szkole młodzież poznaje historie 

życia Sybiraków, swoich dziadków. Aktywni mieszkańcy mobilizują się do działania, mimo że w ich społeczności nie działa 
żadna fundacja, ani stowarzyszenie. Prawie w każdej miejscowości jest jednak Koło Gospodyń Wiejskich albo Ochotnicza 

Straż Pożarna. Pokazujemy, jak te tradycyjne struktury działają lokalnie.
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Adam Mickiewicz Dziady cz. III, scena V, Widzenie Księdza Piotra

Ta ziemia żyje historią
O wyborze tematu projektu zadecydowały uwarunkowania hi-
storyczne. Okolice Bystrzycy to tak zwane ziemie odzyskane, ta 
ziemia żyje historią. Bystrzyckie Gimnazjum ma doświadczenie
w prowadzeniu projektów dotyczących przeszłości. Jednym z nich 
była bardzo ciekawa inicjatywa – „Ocalić od zapomnienia. Żydzi 
w powiecie bystrzyckim”, prowadzona przez nauczycielkę historii. 
Obecny projekt to jego kontynuacja. 
– Zainteresowania zagadnieniami historycznymi wynikają ze 
specyfiki regionu – mówi Beata Kobryń, koordynatorka projektu
i nauczycielka. – Tu w Bystrzycy Kłodzkiej bardzo prężnie działa 
Koło Związku Sybiraków, a wielu uczniów to wnuki zesłańców 
– dodaje. Metaforyczny tytuł projektu, zaczerpnięty z „Dziadów” 
Adama Mickiewicza miał podkreślić, jak ważne dla lokalnej spo-
łeczności są losy zesłańców.

Nauka tak, ale nie w ławkach
Gimnazjum jest szczególnie aktywne w realizacji tego typu pro-
jektów. Na co dzień uczniowie i nauczyciele zajmują się przecież 
historią. Jako że w szkole działają profesjonalni historycy – natural-
ne okazuje się, że tego typu spotkania z przeszłością realizowane 
są właśnie w gimnazjum. W przypadku projektu „Czterdzieści
i cztery” to szczególnie istotne, bo pomysł wyszedł od uczniów. 
Dzięki gimnazjum, pomocnym i aktywnym nauczycielkom, mogli 
zrealizować tę inicjatywę. Szkoła, jako wyjątkowo aktywna insty-
tucja w Bystrzycy, chętnie wspiera młodzież, jeśli ta tylko chce 
działać. Nauczycielki, same doświadczone w działaniach społecz-
nych, teraz bakcyla zaszczepiają młodym.

Koło Związku Sybiraków
Beata Kobryń w bystrzyckim gimnazjum prowadzi kółko języka 
rosyjskiego. Podczas spotkań wprowadzała również elementy 
wiedzy o kulturze i historii. Kiedy doszło do tematu zesłań, 
czyli tak zwanych białych plam w historii – uczniowie wykazali 
szczególne zainteresowanie. Zasypali nauczycielkę pytaniami,
a ta postanowiła poprosić o odpowiedź sybiraków. Zorganizowała 
spotkanie z zesłańcami. Dzieci wysłuchały ich historii z zacieka-
wieniem. Okazało się jednak, że wiedza nastolatków na temat 
tamtych wydarzeń jest niewystarczająca, mimo że Koło Związku 
Sybiraków działa w Bystrzycy Kłodzkiej od lat 90.
– Wtedy zaproponowałam uczniom zbieranie wywiadów, jako 
pewną kontynuację tego, co robią dorośli, bo Koło Sybiraków też 
się tym zajmuje. Obecnie ma unikalne w skali regionu materiały 
– mówi Beata Kobryń.
– Udało się pozyskać grant na ten projekt z Funduszu Lokalnego 
Masywu Śnieżnika i zaczęliśmy działać. A to, że zgłosiliśmy się 
właśnie tam, było dla nas oczywiste. Bo jak się chce coś robić
w Bystrzycy, to wiadomo, że trzeba przyjść po pomoc właśnie do 
pani Doroty Komornickiej, szefowej Funduszu – dodaje autorka 
projektu.

Sybiracy, nasi dziadkowie
Młodzież chętnie przyłączyła się do projektu. Ludzi zamieszku-
jących te ziemie często niewiele łączy. Takie inicjatywy są więc 
niezwykłą okazją do spotkania się mieszkańców w różnym wie-
ku i wymiany doświadczeń. W projekt udało się zaangażować 
ponad dwadzieścia pięć osób (młodzież w wieku 13-15 lat oraz 
seniorów). Sybiracy, obecnie w większości już dziadkowie, często 
trafiali na Wschód w tym samym wieku, w jakim są teraz dzieciaki 
spisujące ich historie. To niezwykle cenne i pełne emocji spotkania, 
więc nieraz towarzyszyły im łzy wzruszenia.

Odkłamywanie historii
Pomysłodawcom projektu chodzi też o odkłamanie historii. 
Chcieli, żeby ludzie wiedzieli, co naprawdę zdarzyło się lokalnym 
seniorom. – Dzieci nie mają pojęcia, co się działo za wschodnią 

>Takiż los ich – wygnanie!  

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Czterdzieści i cztery” 

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
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Bystrzyca Kłodzka
Bystrzyca leży w południowej części Kotliny Kłodzkiej, na krańcu Polski, ale w samym sercu Europy. Walory krajobrazowe tych okolic

są bardzo cenione przez turystów. Z myślą o nich na terenie gminy wyznaczone zostały liczne szlaki piesze i narciarskie.
Prawie sto procent tutejszych mieszkańców to ludność napływowa. 
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granicą. 17 września 1939 roku nie kojarzy im się z początkiem 
drugiej wojny na froncie wschodnim, gdzie Polacy byli wywożeni
w głąb Rosji. Nie znają tej daty. Trudno się temu dziwić, bo historia 
przez cały okres powojenny była inaczej formowana – ocenia Mag-
dalena Dereń, nauczycielka i współkoordynatorka projektu.
Uczniowie zbierają historie sybiraków, chodzą na cmentarz, opie-
kują się pomnikiem zesłańców, organizują wspólne spotkania. 
Na podstawie zebranych materiałów młodzież pisze scenariusze
i wystawia małe przedstawienia. W ten sposób ze zdobytą wiedzą 
trafia do szerszego grona odbiorców.

Do Australii
– Zebrane wywiady i wspomnienia zostały wydane w formie ksią-
żek, które wędrują we wszystkie strony świata od Australii po USA
i Kanadę – mówi Beata Kobryń. – Nasza społeczność ma rodziny na 
całym świecie. Ten projekt to niezwykłe doświadczenie, zarówno 
dla sybiraków, jak i dla uczniów. Jego uczestnicy wspominają, że 
wszystkie działania wiązały się z ogromnymi emocjami. Dla star-
szych osób była to bolesna wycieczka w przeszłość. Godzinami opo-
wiadali historie o ludzkim upadku i okrucieństwie. Dzieci słuchały
z zapartym tchem. To mocne i ważne doświadczenie. Nastolatki 
i seniorzy nie tylko lepiej się poznali, ale zbudowali trwały most 
między pokoleniami <<

>Rozpalić wiarę w siebie
Pogotowie wiceprezesa
Jan Waresiak, wiceprezes OSP w Szczepanowie, na miejscu po-
żaru potrafi się znaleźć w sześć minut. Pomysły w jego głowie 
pojawiają się z podobną, a może nawet większą prędkością. To 
on jest głównym inicjatorem działań skierowanych do szczepa-
nowskiej młodzieży. 
– Zaczęliśmy pięć lat temu. Organizowaliśmy wycieczki w góry, 
kursy nurkowania, był jeden kurs nauki języka niemieckiego, projekt 
„Joggerzy”, czyli bieganie wyznaczonymi trasami – wylicza wice-
prezes. Niedawno Jan Waresiak doszedł do wniosku, że nadszedł 
czas, aby OSP zrobiła dla młodzieży coś wyjątkowego, z rozma-
chem. Stąd właśnie wziął się projekt „Dzieci ognia”.  

Na razie na zimno
Remiza wychowała już jeden zespół. Podczas rozpoczętego 
dwa lata temu wakacyjnego kursu tańca powstała grupa ta-
neczna „Biedronki”. Nazwa pochodzi od mundurów strażackich 
– czerwonych z czarnymi pagonami i krawatami. Nowy projekt 
zakładał powołanie grupy tanecznej, która zamiast z partnerem 
tańczyłaby z... ogniem. – W końcu kto zna się lepiej na ogniu niż 
my – śmieje się Waresiak. – Ale szczerze mówiąc, trochę się na po-

czątku obawiałem. „Biedronki” to dzieci, nie wiedziałem, jak mło-
dzież zareaguje na kurs tańca. Projekt składał się z dwóch części. 
Pierwsza z nich to kurs tańca towarzyskiego, podczas którego 
trener wybrał osoby z poczuciem rytmu i zaproponował im zaję-
cia z tańca z ogniem. Sekcja ogniowa była przygotowana na 15 
osób. – Marzyłem, żeby było przynajmniej 10 – wspomina wice-
prezes. Dwa miesiące po rozpoczęciu projektu na poniedziałkowe 
zajęcia z ogniem przychodziło aż 18 osób! Ponieważ dodatkowej 
trójce bardzo zależało na zajęciach, prowadzący zorganizowali 
dla nich przyrządy do ćwiczeń. Teraz każdy ma długi kij i bojki, 
czyli łańcuchy zakończone gąbką albo materiałem. Końcówki tych 
przyrządów zostały po raz pierwszy podpalone na specjalnym 
obozie. Na początku młodzież ćwiczyła „na zimno”.

Zamiast telewizora
Najmłodszą uczestniczkę zajęć, 13-letnią Kasię, przyciągnęły 
informacje, że zespół ma być na stałe i że planowane są wyjazdy 
na pokazy. – Mama śmiała się ze mnie, że minie 10 lat, zanim 
się czegoś nauczę. Ale gdy się systematycznie pracuje, to szybko 
można podłapać nowe figury – opowiada Kasia, która jak wszyscy 
uczestnicy kursu codziennie ćwiczy w domu. – Podczas zajęć jest 

Szczepanów  posiadał niegdyś prawa miejskie. O czasach świetności przypominają rynek i bazylika. Oprócz nietypowej architektury, 
wizytówką miejscowości jest również św. Stanisław ze Szczepanowa, męczennik zabity przez Bolesława Chrobrego. Pięć lat temu, z okazji
50-lecia kanonizacji świętego, radni postanowili odnowić zaniedbany rynek. Znajduje się on na miejscu łąki, na której pasły się jedyne w całej wsi 
cztery krowy (większość mieszkańców pracy szuka za granicą, a nie w rolnictwie). Z jednej strony zamyka go dostojna bazylika, z drugiej remiza 
– jedyne we wsi ośrodki skupiające życie społeczne. Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej przypomina obecnie zajęcia prowadzone w domu kultury. 
Najnowszy projekt ma zmobilizować młodzież do działania i rozbudzić w niej wiarę we własne możliwości.

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Dzieci ognia”

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepanowie, Rynek Szczepanowski 23, 32-823 Szczepanów, biuro@osp.szczepanow.pl



bardzo fajna atmosfera, zawsze jest mnóstwo śmiechu, szczególnie 
gdy ktoś się przewróci albo zaplącze w łańcuchy. Ja sama na po-
czątku całe nogi miałam posiniaczone od tych łańcuchów. 
– Straż to jest mój sposób na spędzanie wolnego czasu. Przycho-
dzę tu, zamiast siedzieć przed telewizorem – odpowiada 16-letni 
Michał. Na zajęcia uczęszczają również młodzi z pobliskich Mo-
krzysk, Sterkowca i Buczkowa. 

Cała Polska zatańczy z ogniem?
– Wychodzę z założenia, że gdy robi się coś niezwykłego, nietypo-
wego, to zmienia się samoświadomość uczestników. Gdy młodzi 
zrobią coś pięknego, będą mieć większa odwagę, aby w przyszłości 
podejmować wyzwania życiowe. Bo problem leży w samoocenie, 

dzieci boją się iść do liceum czy na uniwersytet z obawy, że sobie 
nie poradzą. A ja chcę im udowodnić, że sobie poradzą – tłumaczy 
Jan Waresiak, który już obserwuje zmiany w uczestnikach. Widzi, 
jak się otwierają i rozwijają. Jak rosną we własnych oczach, gdy 
nauczą się czegoś nowego. Atmosfera zdrowej rywalizacji mobi-
lizuje do ćwiczeń. 
Teoretycznie koniec projektu przewidziany był na maj. Wtedy od-
był się pierwszy w Szczepanowie pokaz tańca z płonącymi kijami 
i bojkami. Ale Waresiak nie zamierza na tym poprzestać, cały czas 
szuka sponsorów i możliwości wyjazdu w inne strony Polski. Bo 
projekt, oprócz przemiany w uczestnikach, ma też na celu przeła-
manie stereotypu wsi jako miejsca bez życia i inicjatywy <<
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Coś z niczego
Od kichania, psikania i dużego zużycia chusteczek higienicz-
nych zaczęły się warsztaty „z siana”. Na cztery części projektu 
oprócz słomy składały się zajęcia z: wyszywania, wikliniarstwa
i bukieciarstwa. Paniom najbardziej przypadła do gustu praca 
z wikliną: – Można z niej zrobić coś pożytecznego. W pewnym 
momencie tak się rozkręciłyśmy, że zaczęły nam się marzyć wła-
snoręcznie wykonane fotele i łóżka. Ale jeszcze za mało umiemy, 
żeby podjąć takie wyzwania – opowiadają i dodają, że czekają na 
kolejne warsztaty, na których mogłyby się podszkolić. Instruktorka 
od bukieciarstwa potrafiła wyczarować coś z niczego. Pokazała 
jak z kilku szyszek, gałązek wierzby i piórek można zrobić śliczny 
stroik wielkanocny. Teraz panie zbierają wszystko, co może się 
przydać. Włóczki, sznurki, bibeloty.
Pewnego razu przytaszczyły starą drewnianą podstawę pod 
gromnicę. Powstało z niej coś na kształt wierzby płaczącej. 
Wszyscy się zachwycali. – Ja ostatnio zrobiłam teściowi prezent 
z łupiny kokosa. Włożyłam trochę gąbki do środka i powtykałam 
różne suszki i ozdoby. Ładnie wyszło no i nietypowo – opowiada 
Gabriela, uczestniczka spotkań. Haftowanie było dla pań powro-

tem do dzieciństwa, do zajęć szkolnych. Serwetki zdobią teraz 
świąteczne stoły w niejednym domu. Tajemnicze „zajęcia z siana” 
dotyczyły wyczarowywania zwierząt i ludków z odpowiednio 
skręcanej i splatanej słomy. Mimo że panie wychowały się na 
wsi, zakurzone siano początkowo wywołało reakcje alergiczne
i kichania nie było końca. To tylko wzmagało ogólne rozbawienie. 
Jak można ze zwykłej wiązki siana stworzyć długouche króliki, 
przysadziste kury czy dostojne bociany? Na początku panie 
podchodziły do zajęć z niedowierzaniem. Niesłusznie wątpiły
w swoje możliwości.

Przełamać lęk
Ciężko było zmobilizować kobiety do przyjścia na warsztaty. Wiele 
z nich nigdy nie pracowało poza domem, bo dotknął je brak pracy 
doskwierający wielu mieszkańcom wsi. – Zasiedziały się w czterech 
ścianach, straciły odwagę i wiarę w siebie – tłumaczy Anna Pędzi-
wiatr, pracownica biblioteki i koordynatorka projektu – Część kobiet 
deklarowała, że przyjdzie, ale nigdy się u nas nie pojawiła. Szczególnie 
ciężko było zainteresować kobiety z rodzin, które pracowały w PGR-
ach. Te które przyszły, nie żałowały ani przez chwilę. – Warsztaty, 

>Jesteśmy zdolne! 

TYTUŁ PROJEKTU

ORGANIZACJA

„Zapomniane rzemiosło szansą dla kobiet wiejskich”

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie, Jemielno 30, 56-209 Jemielno

Jemielno
W północnej części województwa górnośląskiego położona jest postpegeerowska wieś Jemielno. Większość mieszkańców, których obecnie
w gminie mieszka niewielu ponad – 3 tysiące, przybyła na te tereny po drugiej wojnie światowej ze Wschodu. Po upadku PGR-u wiele osób 

straciło pracę i nie zdołało już znaleźć nowego zajęcia. Biblioteka gminna, aby przełamać marazm i zachęcić kobiety do aktywności
poza domem zorganizowała warsztaty rękodzieła. 
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Smólsko
Nazwa miejscowości Smólsko pochodzi od smolarzy, którzy osiedlali się w lasach we wschodniej części Polski. Pierwsi mieszkańcy trudnili się 
przemysłową przeróbką drzewa oraz wypalaniem popiołu i węgla drzewnego. Po zaniechaniu eksploatacji lasów wieś przyjmowała stopniowo 
charakter rolniczy. Obecnie Smólsko, położone na południowy-zachód od Biłgoraja, liczy około 460 mieszkańców. W tradycji Smólska głęboko 
zakorzenione jest poczucie wspólnotowości, które przejawiało się kiedyś we wspólnych obrzędach, takich jak na przykład wyrabianie kiszonej 
kapusty przez kobiety. Szkoła w Smólsku Dużym odgrywa w okolicy rolę szczególną. Uczy i wychowuje, ale jest też swoistym centrum kulturalnym 
dla kilku wiosek, wspomnianego już Smólska Dużego, Smólska Małego i Brodziaków, czyli dla mniej więcej 800 osób. 

TYTUŁ PROJEKTU   

ORGANIZACJA

„Obrzędy i tradycje naszej okolicy” 

Szkoła Podstawowa w Smólsku Dużym, Smólsko, 23-400 Biłgoraj

to okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego i miło spędzić czas. No
i wyrwać się z domu – tłumaczą. 
Ponadto odkryły w sobie nieznane im dotąd talenty. Teraz same 
dekorują mieszkanie, wyszywają serwetki i robią stroiki na święta. 
– Rodziny nie mogły uwierzyć, że takie jesteśmy zdolne – śmieją 
się kobiety. Niektóre spróbowały już nawet swoich sił na rynku
i sprzedają własnoręcznie wykonane ozdoby. Wiele pociech zainte-
resowało się rękodziełem. Córki i synowie wzięli przykład z mam 
i zabrali się za haftowanie. Prace wykonane przez kobiety zrobiły 
furorę nie tylko w ich rodzinnych domach, ale w całej okolicy. Zna-
lazły się na wystawie w urzędzie gminy i w szkołach – w Jemielnie 
i Niechlowie – oraz na dożynkach w Daszowie. Kilka przedmiotów 
zostało wystawionych w Wąsoszu na aukcji w domu kultury, zor-
ganizowanej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Wielofunkcyjna biblioteka
We wsi nie było żadnej oferty dla kobiet. Dzieci mają zajęcia 
szkolne, mężczyźni pracę, a bezrobotne kobiety? Pani Ania już 
wcześniej próbowała organizować warsztaty robienia obrazów ze 
skóry oraz układania bukietów. Przetarła szlaki, ale zainteresowa-
nie było znikome. Dopiero ten projekt ożywił społeczność lokal-
ną i zmobilizował część kobiet do działania. Oprócz mieszkanek 

Jemielna na zajęcia przybyły panie z Daszowa, Psar i Lubaszyc. 
Czterdzieści osób, które udało się zebrać, to prawdziwy sukces.
Warsztaty to nie jedyne nietypowe działania dla gminnej biblio-
teki. Prężna grupa z Jemielna stawia sobie też inne wyzwania. 
Organizowano już wiele imprez dla dzieci: kuligi, wycieczki 
rowerowe czy dzień strażaka. Potem przyszła pora na zajęcia z 
myślą o kobietach.
– Za ścianą mamy salę gimnastyczną i tam zorganizowałam aero-
bik. Na początku wszystkie kręciły nosem. „Nie będę się odchudzać” 
–  mówiły. Ale nie o odchudzanie tu chodzi. Aerobik w połączeniu 
z warsztatami sprawił, że stworzyła się spora grupka kobiet, które 
razem spędzają czas i umilają sobie życie. – Teraz, gdy wracamy 
prosto po aerobiku, mężowie mówią, że coś jest nie tak. Przyzwy-
czaili się, że pytlujemy przynajmniej przez godzinę po ćwiczeniach. 
Zaprzyjaźnione panie wspólnie organizują urodziny i inne uroczy-
stości. Walentynki uczciły lampką szampana. Ale najważniejsze jest 
to, że otworzyły się na pomysły pani Ani i domagają się kolejnych 
zajęć. W planach jest wyrabianie biżuterii z koralików i ciąg dalszy 
wikliniarstwa. A może nawet zajęcia z marketingu? Pani Ania 
zarzeka się, że to był dopiero pierwszy krok. Aby zmobilizować 
kobiety do próby sprzedaży własnych wyrobów na większą skalę 
potrzeba czasu i ugruntowania wiary we własne możliwości << 

Dobre dobrego początki 
Smólszczańska szkoła rozpoczęła działalność oświatową już daw-
no temu. Obecne grono pedagogiczne związane jest ze szkołą 
poprzez ok. 19 lat oddanej pracy. Krystyna Łęcka, była dyrektor 
szkoły w Smólsku, po odejściu na emeryturę zajęła się prowa-
dzeniem teatru dla dorosłych. Przygotowuje się w nim spektakle 
nawiązujące do smólszczańskich tradycji, takich jak wesele czy 
Wigilia. Ponieważ w Smólsku jest wielu ludzi starszych, a najbliż-
szy kościół znajduje się dość daleko, mieszkańcy zorganizowali się 
sami i za zgodą dyrekcji szkoły odbywają się w niej msze – na sali 

gimnastycznej albo na wolnym powietrzu. Raz na tydzień jedna
z rodzin przygotowuje wówczas ołtarz do niedzielnej uroczysto-
ści. Mieszkańcy nazywają to domowymi dyżurami. W Smólsku od 
lat działa chór kobiecy wykonujący tradycyjne pieśni. Próby śpie-
wu odbywają się w różnych miejscach, czasem w szkole, czasem
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, a czasem w prywatnych 
domach mieszkańców. Jest to zawsze świetna okazja do spotka-
nia i do pogłębiania się relacji społecznych. Po dyrektor Łęckiej 
jej stanowisko przejęła wieloletnia nauczycielka szkoły Barbara 
Wojciechowska. – Tutaj u nas zawsze się bardzo dużo działo, ale 

>Mała szkoła o wielkim sercu
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wszystko było nieuporządkowane – mówi pani Wojciechowska, 
która jest dyrektorem szkoły od dwóch lat. – Postanowiłam
z koleżankami uporządkować dokumenty z naszej dotychczasowej 
działalności, ale się nie udało. Tego po prostu jest za dużo. W szkole 
panuje niezwykła atmosfera, która nie tyle wypływa z kolorowych 
ścian i dekoracji, ile z relacji między dziećmi, nauczycielami, rodzi-
cami i dziadkami. Wszyscy są uśmiechnięci, przyjaźnie nastawieni
i otwarci na nowe wyzwania. 

Układy są dobre
– W naszym małym smólszczańskim świecie jest już tak, że jak po-
stanowimy coś zorganizować, to zawsze możemy liczyć na wspar-
cie pozostałych mieszkańców – mówi Barbara Wojciechowska. 
– Nigdy się nie zawiedliśmy. Świetnym przykładem na to współ-
działanie będzie sytuacja, w której program przygotowany przez 
szkołę kolidował z godziną niedzielnej mszy świętej. Ksiądz nie 
widział żadnego problemu i dostosował się do potrzeb programu 
szkoły. Frekwencja wszelkich akcji jest zawsze duża. Ale nie można 
się temu dziwić, skoro często dzieci grające w szkolnym teatrze są 
trzecim lub czwartym pokoleniem ludzi biorących czynny udział
w życiu społecznym Smólska.

Szykujemy pokaz „Tradycji smólszczańskich”
Projekt dotyczył zebrania w formie książkowej tradycji, obrzę-
dów i pieśni smólszczańskich. Przez cały rok nauczyciele, rodzi-
ce, dzieci i dziadkowie pracowali dodatkowo po wiele godzin.
W szkole odbywały się liczne próby przedstawienia. Nauczy-
ciele zbierali wywiady od rodzin dzieci, głównie od dziad-
ków. Często rozmowy przeradzały się w pogodne wieczory 
wspomnieniowe, a wieś ożyła spotkaniami towarzyskimi. Gdy 
zaczęło brakować czasu, rodziny przez dzieci przekazywały do 
szkoły samodzielnie spisane wspomnienia. Gdy ksiądz ogłaszał
z ambony, że szkoła potrzebuje kogoś do pomocy, nigdy nie zo-
stało to bez odzewu. Oprócz wspomnień uczniowie szkoły zbie-
rali stare sprzęty gospodarstwa domowego po to, by odnowić
i wzbogacić szkolny skansen. 
W końcu nastąpił dzień pokazu „Tradycji smólszczańskich”
w szkolnym amfiteatrze. Zaprezentowano widowisko szkolnej 
grupy „Charakterki z Lokomotywy”, zaśpiewał Zespół Śpiewaczy 
ze Smólska, pokazano też tradycyjne zajęcia gospodarcze, takie 
jak: sianie zboża, żęcie sierpem, mielenie zboża w żarnach, roz-
czynianie ciasta, pieczenie chleba, otrzymywanie włókien z lnu, 
przędzenie, pranie za pomocą tary. Społeczność lokalna przed-
stawiła tradycyjne wesele smólszczańskie. Kosztowano regional-
nych potraw, takich jak: kapusta z grochem, pieróg gryczany, 
bułka, kompot z suszu. W wydarzeniu wzięli też udział strażacy, 
którzy postanowili pokazać, jak działała straż pożarna tuż po 
II wojnie światowej. Przygotowali sprzęt pożarniczy z tamtego 
okresu i uniformy strażackie. Odbyły się pokazy, zawody druży-
nowe w gaszeniu pożaru za pomocą dawnej pompy i przy użyciu 
nowoczesnego sprzętu. Dyrektor szkoły Barbara Wojciechowska 
ocenia, że na pokazie było około 300 osób.

Wokół szkoły 
Barbara Wojciechowska spytana o sukces odpowiada bez waha-
nia: – To wydane przez nas w formie książkowej spisane tradycje 
smólszczańskie i druga książeczka zawierająca najpopularniejsze 
pieśni smólszczańskie. A jeszcze bardziej cieszy nas to, że ludzie się 
zżyli,  zebrali wokół szkoły i chcą działać nadal.
Nauczycielki mówią, że są dumne z tego, że mogą koordynować 
działania smólszczańskiej społeczności. Mieszkańcy miejscowo-
ści i okolic ufają im, tym bardziej że dzieci opuszczając szkołę, 
dobrze sobie później radzą, bo obyte ze sceną są odważniejsze 
i nie boją się wyzwań. Pewne też są, że smólszczański projekt 
rozpoczął misję na lata. Powstał już nawet pomysł na kolejną 
akcję „Przyśpiewki weselne i pogrzebowe”. Ogromnym sukcesem 
jest też to, że szkoła już stała się prawdziwym centrum kultural-
nym Smólska <<



>Na każdą porę roku  
Zimą nie można spotykać się w zielonym sercu wsi? Latem nie działa szkoła? Nie szkodzi. Przedstawimy pomysły 

projektów, których braki – powodowane porą roku, przekuto w atut i wykorzystano to, na co pozwala dany 
miesiąc. Wiosną można integrować społeczność wokół uprawy wierzby energetycznej. Zimą, kiedy śniegi nie 

sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu, odkrywamy przed mieszkańcami magię plecionkarstwa.
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>Wspólne sznurkowanie 
Sowy, kwietniki i firanki
– Sama uczyłam się robić makramy 20 lat temu, gdy byłam 
dzieckiem. Postanowiłam sprawdzić, czy naszym dzieciom też 
się to spodoba – opowiada koordynatorka projektu i pracownica 
świetlicy, Jolanta Banaś. Ku jej uciesze okazało się, że makramy 
wzbudzają zainteresowanie nie tylko dzieci, lecz także rodziców. 
– Projekt rozpoczęliśmy w wakacje, kiedy część uczniów powyjeż-
dżała. Ale dzieci nakazały swoim  rodzicom, żeby przyszli za nie na 
zajęcia i potem przekazali im to, czego się nauczą. Dzieci wróciły, 
ale mamy zostały. Kto by pomyślał, że dorosłym będzie się chciało 
siedzieć z młodymi i sznurkować – śmieje się Jolanta. W ten nieza-
mierzony sposób doszło do integracji międzypokoleniowej. 
Podczas zajęć okazało się, że w uczestnikach jest tyle zapału, iż 
jedno spotkanie tygodniowo nie wystarcza. Dzieci same przycho-
dziły drugi raz i kończyły swoje prace. Młodsze zajmowały się 
pleceniem kwietników, średnie – trochę trudniejszymi sowami,
a najstarsze... firankami. – Zajęcia wciągnęły nas do tego stop-
nia, że zaczęliśmy robić firany. To był nasz pomysł i wszyscy są
z tego dumni – opowiada Ewa Kaptur, która na zajęcia przychodzi
z trzyletnią córeczką. 

Oswoić zimne mury
Firanki i inne wyroby ze sznurka, które zdobią teraz świetlicę, 
sprawiły, że sala nie jest już obskurna i pusta. – Od lat marzyłam, 
żeby tu były firany, a teraz nareszcie mamy, i to jakie! Swoje, orygi-
nalne – mówi Jolanta. – Dzięki temu projektowi dostaliśmy od rady 
sołeckiej 500 zł na odmalowanie świetlicy. Później okazało się, że z 
pomocą pana wójta i Stowarzyszenia starczyło pieniędzy, aby wyre-
montować całe piętro, wszystkie pomieszczenia – dodaje z dumą. 
– Aż dziwię się, że do tej pory wszystko wisi nienaruszone, że nikt 
tego nie niszczy – mówi pani Ewa, instruktorka zajęć. 
– To dlatego, że gdy ktoś sam coś zrobi, to szanuje swoją pracę. 
Tego dzieci nauczyły się podczas zajęć – tłumaczy wójt gminy 
Subkowy, Mirosław Murzydło.
Zajęcia z makramy przyciągnęły też sponsorów, którzy zapłacili 
za przyjazd dla dzieci teatru z Gdańska. Interaktywne przedsta-
wienie odbyło się pod koniec sierpnia. 

Oprócz końcowego festynu, na którym wystawiono wyroby 
ze sznurka, Stowarzyszenie miało okazję zaprezentować swoje 
dzieła na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Poje-
chali tam ze swoimi wyrobami i zrobili furorę. Znaleźli się nawet 
chętni do kupna kilku kwietników. Zainspirowani tym zaintere-
sowaniem próbują teraz sprzedawać i zarabiać na kolejne warsz-
taty. Mają kilka zamówień, zabiegają też o zaliczenie makram 
do lokalnych wyrobów, aby móc je sprzedawać wraz z innymi 
kociewskimi cudami. 

Świetlicomania
Zajęcia przyciągnęły mnóstwo dzieci. Podczas malowania świe-
tlicy siadały ze sznurkami wszędzie, gdzie się dało. – Krzyczały, 
że to niemożliwe, żeby z tych sznurków coś wyszło, że długie kłęby 
są nie do rozplątania. A  teraz nawet chłopcy dają sobie radę 
– wspomina Jola. 
Projekt się skończył, ale makramowe szaleństwo trwa. Świetli-
ca prowadzi specjalne kółko dla chętnych, których nie brakuje. 
– Moja córka to całe mieszkanie ma w makramie, nawet żyrandole 
– mówi jedna z uczestniczek. 
Pod nadzorem pani Joli uczestnicy potrafili wyczarować coś
z niczego. Tak jak logo Programu „Działaj Lokalnie” z pozwijanych 
w kulki chusteczek albo ścianę kwiatów z papieru toaletowego 
powtykanego w siatkę.
Zajęcia wyzwoliły w dzieciach energię twórczą. Kolejny projekt 
realizowany przez świetlicę związany jest z wyszywaniem ha-
ftem krzyżykowym. Po zajęciach z makramy świetlica jest oble-
gana, szczególnie w okresie zimowym. Pani Jola musi prowadzić 
ścisły harmonogram, żeby każdy był zadowolony. 
– W planach mamy zajęcia wakacyjne, myślimy o rajdzie rowero-
wym szlakiem św. Wojciecha, zajęciach z ceramiki, festynach. Chce-
my przygotować różnorodną ofertę, żeby nikomu się w wakacje nie 
nudziło – zapowiada pani Jola << 

Gorzędziej  należy  do najstarszych  miejscowości  grodowych na Pomorzu. Dla jej mieszkańców ziemia kociewska to ich mała i zarazem 
wielka nadwiślańska ojczyzna.  Gdy sześć lat temu postanowiono zamknąć tam szkołę podstawową, zawiązało się Stowarzyszenie walczące
o jej utrzymanie. Niestety walka zakończyła się porażką, ale w zamian powstała świetlica wiejska. Powoli rozwijała skrzydła i przyciągała coraz 
większą liczbę mieszkańców. W 2005 roku zrealizowano w niej projekt, który szare i smutne miejsce przemienił w przytulne centrum rozrywki.
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„Kurs makramy dla dzieci i młodzieży”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorzędziej, ul. Tczewska 7, 83-120 Gorzędziej
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Społeczne zacięcie Jaśkowic
Mieszkańcy Jaśkowic intensywnie działają na rzecz lokalnej spo-
łeczności. To kontynuacja swego rodzaju tradycji. Patron stowa-
rzyszenia Franciszek Stuska, w latach międzywojennych dyrektor 
miejscowej szkoły i dyrygent chóru, był człowiekiem, który rze-
czy robił dla ludzi, a nie dla pieniędzy. – Chciałem podtrzymać tę 
tradycję – mówi prezes Stowarzyszenia, Eugeniusz Szala. Dzięki 
determinacji pana Eugeniusza to właśnie w Jaśkowicach powstała 
pierwsza ścianka wspinaczkowa w okolicy, a wskutek zaanga-
żowania mieszkańców już od początku lat 90. organizuje się 
konkursy na najładniejszy ogródek czy oświetlenie świąteczne. 
Później te działania rozprzestrzeniły się na całą okolicę. 
Seniorzy organizują spotkania, wycieczki, kuligi, przychodzą na 
konsultacje z lekarzami. Mieszkańcy wspólnie fundują nagrody 
dla młodzieży za dobre wyniki w nauce. Projekt „Śmietnisko na 
boisko” to kolejne działanie skierowane do całej społeczności. 
– W Jaśkowicach powstała grupa ludzi, którzy mocno sobie wzięli 
do serca to, że można coś samemu zrobić – tłumaczy Eugeniusz 
Szala.

Śmieć nasz wróg
Ślązacy mają w zwyczaju sprzątać w soboty swoje podwórka. 
Niestety aż do początków lat 90. wszystkie śmieci wyrzucali 
na dzikie wysypisko. Powstała szpecąca krajobraz sterta. Grupa 
mieszkańców Jaśkowic postanowiła coś z tym zrobić. Tak pojawił 
się pomysł zbudowania boiska. Eugeniusz Szala wraz z członkami 
Stowarzyszenia poprosił gminę Orzesze o wydzierżawienie tego 
terenu. – Wszyscy na początku śmiali się z nas. Zastanawiali się, 
co my na tym śmietnisku chcemy zrobić? – wspomina Szala. 

Każdy pracował jak umiał
Pomysłem zaraziło się wiele osób i instytucji. Sąsiednia gmina 
Czerwionka-Leszczyny podarowała i przywiozła 280 ton żwiru. 

Teren został odwodniony i wyrównany ciężkim sprzętem należą-
cym do jednego z mieszkańców Jaśkowic. Gmina Orzesze sfinan-
sowała ogrodzenie. Każdy pomagał, jak umiał. Ktoś zamontował 
oświetlenie, ktoś inny ławki, jeszcze inni posprzątali. A wszystko 
to – społecznie. Coraz więcej osób włączało się do prac również 
po to, by wspólnie spędzić czas. – Łączymy przyjemne z pożytecz-
nym – śmieje się prezes Stowarzyszenia. Gdy teren został przy-
gotowany, przyjechało 55 ton miazgi ceglanej. Sprzedawca obni-
żył cenę, kiedy dowiedział się o charakterze przedsięwzięcia.  

Na boisko w Jaśkowicach wstęp mają wszyscy
Ostatecznie powstały dwa boiska: do tenisa i do siatkówki. 
Dzięki oświetleniu można korzystać z nich również wieczorami. 
Teraz to stałe miejsce spotkań mieszkańców Jaśkowic. – Każdego 
dnia, jeśli tylko była pogoda, to przychodziła tu masa ludzi. Zrobi-
liśmy coś razem i to nas dopinguje – opowiada Eugeniusz Szala. 
Mieszkańcy przychodzą nie tylko pograć, lecz także porozma-
wiać, rozpalić grilla. Każdy może dostać klucz do furtki boiska. 
Jest tylko jedna zasada – po zakończeniu gry trzeba wszystko za 
pomocą walca i szczotek uporządkować. Boiska stały się już tak 
popularne, że dzwonią nawet osoby spoza Jaśkowic i umawiają 
się na granie.

Aby do wiosny
Od wiosny rozpocznie się nowy sezon. Gdy tylko stopi się śnieg, 
zostanie przygotowana nawierzchnia. Boiska staną się na powrót 
miejscem spotkań mieszkańców Jaśkowic. Już teraz planowane są 
zawody między ulicami, festyny i wspólna zabawa. Dla najmłod-
szych, którzy są jeszcze zbyt mali na grę w siatkówkę czy tenisa, 
ma powstać plac zabaw. Dzięki temu każdy z członków rodzinny 
będzie mógł znaleźć coś dla siebie <<

>Niewielkie boisko, wielka zmiana  
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„Śmietnisko na boisko”

Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w Orzeszu, Fabryczna 1, 43-180 Orzesze

Jaśkowice
leżą na Śląsku, w Niecce Knurowskiej, gdzie węgiel znajduje się już pół metra pod ziemią. W Jaśkowicach mieszka 2500 osób.

To dzielnica Orzesza, ale jej mieszkańcy traktują ją jako oddzielną miejscowość. Poczucie lokalnej odrębności jest tu bardzo mocne. 
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EUGENIUSZ SZALA > MY TO PO PROSTU LUBIMY. TO MUSI BYĆ KILKU TAKICH LUDZI, KTÓRZY SIĘ NIE PYTAJĄ: A CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ?



>My lubimy szkołę, nawet w wakacje! 
Letnie gry i zabawy
Na pomysł pożytecznych wakacji wpadły panie Grażyna Kamiń-
ska i Elżbieta Mirosławska, nauczycielki z tutejszej szkoły. Pani 
Grażyna jest współautorką książki o historii wsi i wie o niej 
wszystko. – Nasz projekt określiłabym jako ekologiczno-historycz-
ny – mówi pani Bernadeta. Zaprosiła do niego wolontariuszki 
z Poznania, dziewczyny, które już w zeszłym roku przyjechały 
do Olszewki i zorganizowały „Dni rycerskie i marynarskie”. Tym 
razem pomagały w wakacyjnych zajęciach dla dzieci „Odkrywamy 
nasze dziedzictwo – szlakiem od dębu do dębu”.
– Było bardzo fajnie – opowiadają dzieci i pokazują tablice infor-
macyjne rozsiane wokół wsi. Same je namalowały i przyozdobiły. 
Dzięki nim oznaczone zostały ważne punkty w historii Olszewki: 
dawny pałac, dęby – pomniki przyrody. Przeszłość miejscowości 
uczniowie szkoły poznawali poprzez udział w grach i zabawach. 
Autorki projektu chciały połączyć naukę z ciekawym spędzaniem 
czasu.

Dąb zwany Olszewiakiem 
Dzieciaki wychowują się w pięknych okolicznościach przyrody 
– na boisku szkolnym stoją sobie jak gdyby nigdy nic dwa po-
mniki przyrody – dąb szypułkowy, nazwany Olszewiakiem i lipa 
drobnolistna. W wakacje uczniowie pokonywali trasę od Olsze-
wiaka do dębu w pobliskim Lubaszczu. Po drodze wyszukiwali 
różne gatunki roślinności, oznaczali je i opisywali. Tak powstała 
ekologiczna ścieżka „Od dębu do dębu”. 

Odkrywamy nasze dziedzictwo
Młodzież szkolna powinna poznawać własny region i jego za-
bytki. Obcowanie z historią w książkach jest w letnie miesiące 
nużące. Ekscytujące i zupełnie nowe okazało się wypytywanie 

najstarszych mieszkańców Olszewki o lokalne tradycje, kulturę, 
obrzędy, ciekawe miejsca i wydarzenia. Dzieci długo po zakoń-
czeniu projektu chwalą się wykonanymi własnoręcznie ozdobami 
i kolorowymi, papierowymi motylami. – Lubicie chodzić do szkoły? 
– Taaaak – odpowiadają zgodnym chórem. Ciekawe czy „miej-
skie” dzieci też by tak odpowiedziało?

Ile dni do następnych wakacji?
Uczniowie szkoły w Olszewce wyjechali też na jeden dzień 
nad morze, do Łeby. Niektóre z nich pierwszy raz miały okazję 
zobaczyć polskie wybrzeże. Z utęsknieniem czekają na kolejne 
wakacje i mają nadzieję, że znów odwiedzą je dziewczyny – wo-
lontariuszki, które bardzo zostały polubione. – Mogliśmy z nimi 
rozmawiać na wiele tematów, nie tylko o zadaniach, ale też o życiu 
– podkreślił z powagą czarnowłosy Olek. 
Autorki projektu zaplanowały na miesiące letnie tak ciekawe 
spotkania i zabawy, że dzieciaki z ochotą przychodziły do szkoły 
nawet w czasie wolnym od nauki. Angażowały się z radością
w to, co proponowały im wolontariuszki z Poznania. Jeszcze kilka 
sezonów letnich i obecni uczniowie szkoły, sami będą organizo-
wać podobne atrakcje dla swoich młodszych kolegów <<

Olszewka
W Olszewce, malutkiej wsi w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, mieszka 609 osób. W tym 169 dzieci. Życie większości
z nich kręci się wokół szkoły. Kiedy wchodzimy do olszewskiej podstawówki, oblegają nas uczniowie, a jeden chłopiec pyta – Do pani dyrektor? 
To ja zaprowadzę. I puka do drzwi gabinetu, jak do zaufanej znajomej. Zresztą pani Bernadeta Tadych – Manuszewska nie wygląda na groźną 
przedstawicielkę dostojnego grona pedagogicznego. Mieszka w szkole. – Wszyscy się znamy, prawie. I atmosfera podczas zajęć jest swojska, 
domowa. Chyba też dlatego dużo się u nas dzieje. Robimy szkolną gazetkę, bierzemy udział w konkursach, organizujemy przedstawienia. 

Ekologia i tradycja to współcześnie dwa ważne wątki w działalności olszewskiej szkoły, która działa od XIX wieku. Dzieci biorą udział w akcji 
„Sprzątanie świata”, wyjeżdżają na biwaki ekologiczne, sadzą drzewa i krzewy, zdobywają nagrody w konkursach ekologicznych. Przez pięć lat 
uczestnicy koła ekologicznego „EKO-duzi” z klas IV – VI brali udział w badaniach zanieczyszczeń w Europie Środkowej i Wschodniej.
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„Pożyteczne wakacje – odkrywamy nasze dziedzictwo – szlakiem od dębu do dębu”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza, Olszewka, 89-100 Nakło nad Notecią
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Wierzba – źródło inspiracji
Piękna okolica zachęca do podejmowania działań na rzecz śro-
dowiska naturalnego. To tutejsza przyroda jest największym 
skarbem gminy. Nie dziwi więc fakt, że do działań na rzecz jej 
ochrony i eksponowania okolicznego piękna nie trzeba było ni-
kogo namawiać. Sprzyjające warunki przyrodnicze były bodźcem 
do podjęcia rozmaitych działań związanych z ekologią. Takie 
inicjatywy przyczyniły się w znacznym stopniu do integracji lo-
kalnej ludności, zaowocowały licznymi pomysłami na ożywienie 
miejscowego krajobrazu. 

Nie od razu Kraków zbudowano
Z pierwszym pomysłem wystąpiła grupa entuzjastów uprawy 
wierzby energetycznej. Zapaleńcy postanowili wspólnymi siłami 
spopularyzować wśród miejscowej ludności zagadnienie odna-
wialnych źródeł energii. Z czasem nieformalna gromadka pasjo-
natów przekształciła się w Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa 
Ekologiczna „Eko-Starcza”, którego członkami jest dziś 30 osób. 
Już po kilku miesiącach od rejestracji Stowarzyszenia podjęto się 
realizacji kolejnych projektów. Te działania w miarę upływu czasu 
okazały się być tylko etapem w budowie kompleksu ekologiczne-
go na terenie gminy – tj. obecnie tworzonego Ośrodka Edukacji 
i Informacji Ekologicznej.

By nauka nie szła w las…
Dążąc do uruchomienia Ośrodka Edukacji i Informacji Ekologicz-
nej, członkowie Stowarzyszenia podjęli się realizacji kilku mniej-
szych projektów. Jednym z nich była „Leśna klasa – terenowe 
stanowisko edukacji ekologicznej”. 
Priorytetem była budowa miejsca dla młodych ludzi, w którym 
mogliby połączyć pasje poznawania przyrody i zdobywania wie-
dzy o otaczającej rzeczywistości. Takim idealnym łącznikiem tych 
dwóch płaszczyzn – przyjemnej i pożytecznej – okazał się być 

pomysł stworzenia klasy w lesie. W zamyśle miało to być miejsce, 
gdzie młodzi ludzie mogliby w inny sposób niż w szkole zdobywać 
wiedzę z biologii, przyrody czy geografii. Gdzie tkwi różnica?
W tym, że w lesie mają bezpośredni kontakt z tym, co w mu-
rach szkoły mogą znaleźć tylko na kartach książek. No i zamiast
w ławkach siedzą na trawie, a opowieściom nauczyciela towarzy-
szy piękny śpiew ptactwa. 

Młodzież patroluje
Przygotowania do budowy leśnej klasy rozpoczęto od uprząt-
nięcia śmieci z pobliskich lasów i pól, a nie, jak to zwykle bywa, 
od wylewania fundamentów. Zajęto się oczyszczaniem terenu
z nielegalnych dzikich wysypisk, co zaowocowało zbiórką ponad 
dwustu 120-to litrowych worków śmieci. Powstały grupy mło-
dych ludzi, które „patrolują teren”, by zapobiegać wyrzucaniu 
odpadów do lasu czy przydrożnych rowów i ewidencjonować 
ciekawe obiekty przyrodnicze.
Wraz z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną zbudowano mostek 
na rzeczce, który miał ułatwić przejazd  rowerowym wycieczkom, 
a przy okazji miejscowym rolnikom. Działaniom porządkowym 
towarzyszyły liczne konkursy i warsztaty popularyzujące całą 
akcję. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział
w konkursie indywidualnym i drużynowym, zatytułowanym „Bla-
ski i cienie środowiska naturalnego naszej gminy”, sprawdzającym 
wiedzę młodzieży na temat miejsca, w którym dorasta.

Coraz bardziej profesjonalni
Wspólnymi siłami udało się wytyczyć i oznakować ok. 13 kilo-
metrów tras rowerowych po drogach wsi Starcza i Rudnik Mały.
W dwóch punktach na trasie zainstalowano zestawy urządzeń 
gimnastycznych, na których można rozprostować kości po długiej 
jeździe na rowerze. Trasy biegną głównie drogami gospodarczy-

>Jeśli klasa, to w lesie  
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„Leśna klasa – terenowe stanowisko edukacji ekologicznej (wierzba energetyczna)”

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Ekologiczna „Eko-Starcza”, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Starcza
leży w północnej części województwa śląskiego. Gmina liczy sobie zaledwie 14 lat. Powierzchnię 2010 hektarów zamieszkuje

niespełna 3 tysiące mieszkańców.  80 procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Jednak ze względu na mało urodzajną glebę
nie są one głównym źródłem utrzymania jej mieszkańców.
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mi – można podziwiać lasy i polany. Zmęczeni rowerzyści mogą 
się zatrzymać i odpocząć – poza urządzeniami do gimnastyki 
są również miejsca z drewnianymi ławkami, gdzie można palić 
ognisko lub spotkać się z większą grupą przyjaciół. Trasa jest 
precyzyjnie oznakowana – nikt nie ma prawa się zgubić, jako że 
do celu poprowadzą nas słupki drogowskazowe (jest ich 30). Po-
nadto można się przed wycieczką wyposażyć w mapkę, na której 
jest precyzyjnie oznakowana cała trasa przejazdowa. 

Zielona klasa 
Inicjatywa tworzenia „Leśnej klasy” ma na celu umożliwić bez-
pieczny wypoczynek na łonie natury, połączony z edukacją ekolo-
giczną. Na trasie umieszczono 21 tablic, które w dużym stopniu 
ułatwiają i pomagają nauczycielom urozmaicić zajęcia prowadzo-
ne z młodzieżą w plenerze. Na dużych i kolorowych tablicach 
umieszczone są dydaktyczne treści połączone z pięknymi foto-
grafiami. Cały teren klasy został ogrodzony i jest wyposażony w 
toaletę. Co więcej – zorganizowane wycieczki mogą zamawiać 
posiłek dla uczestników leśnej wyprawy.
W „Leśnej klasie” młodzież zasadziła wierzbę energetyczną. Całą 
uprawą zajmują się uczniowie wraz z opiekunką Szkolnego Kółka 

Ekologicznego. Taka inicjatywa wzmacnia relacje między ucznia-
mi i gronem pedagogicznym. Przedsięwzięcie zintegrowało do-
rosłych z okoliczną młodzieżą, która z zapałem włączyła się do 
kolejnych działań. Łatwo zaobserwować wzrost zaangażowania 
młodych ludzi w działalność społeczną.

Niesieni zapałem młodych ludzi
Stowarzyszenie nie poprzestaje na dotychczasowych efektach. 
Obecnie tworzy Ośrodek Edukacji i Informacji Ekologicznej.
W tej fazie projektu, w „Leśnej klasie”, powstaje miejsce zada-
szone – chroniące wycieczkowiczów przed deszczem. W budynku 
szkoły w Starczy tworzona jest zaś sala dydaktyczna ośrodka, 
wyposażona w pozyskane przez Stowarzyszenie komputery
i urządzenia do prezentacji multimedialnych. Jeszcze przed 
oficjalnym otwarciem odbyło się tu seminarium dla nauczycieli
z terenu powiatu częstochowskiego. Wzbogacanie oferty Ośrod-
ka Ekologicznego trwać będzie jeszcze miesiącami, prowokowa-
ne prześciganiem się w pomysłach uczniów i nauczycieli <<



109



> 
G

al
er

ia
 p

ro
je

kt
ów

11
0

>Galeria projektów

1–4  >
5 –8  > 
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21  >
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26  > 
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32–39  >
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46  >
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49  >
50–54 >
55–60  >
61–69  >
70–74  >
75–76  >
77–81  >
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102–103  >
104–106  >
107–108  >
109–111 >

112  >
103–115  >
116–117  >
118–121  >
122–125  >
126–129  >
130–135  >

Jarmark – nowa stara tradycja
Wolontariuszem nie jest się przez dwie godziny, ale przez cały czas
W przyszłość dzięki zamierzchłym dziejom
 Bohater regionalny
Gdy diabeł spotyka anioła
Tam gdzie jest granica musi być też droga
Szkolne podwórko wikliną czarowane
Zielono mi…
Jeśli truskawki, to tylko z Podlasia
Sztuka bycia razem
Pełna mobilizacja, zdrowa rywalizacja
Mamuny i inne tajemnice przeszłości
Energetyczne miasteczko
Mosty zamiast murów
Rzeczowe argumenty zamiast populizmu
Do odważnych świat należy
Najlepsze buty to buty po dziadku
Żeby wieś żyła
Nielepskie Archiwum X
Hip-hop oswojony
Siedlisko pisarzy
Żywy słownik kurpiowskiej gwary
Ocalić ślady przeszłości
Opowiem ci lokalną legendę
Tradycja jest fajna!
O tym, co Węgier Ślązakom opowiadał
Cała wieś pod żaglami
Hakju-start!
Wokół zrobiło się bardziej kolorowo
Ogród, który kwitnie… społecznie
Czary Strachów Polnych
Od zera do wspólnego placu
Seniorzy głodni wiedzy
Rozpalić wiarę w siebie
Jesteśmy zdolne
Mała szkoła o wielkim sercu
My lubimy szkołę, nawet w wakacje!
Jeśli klasa, to w lesie 
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Promocja programu 
Działania prowadzone przez LOG oraz wszystkich realizatorów 
lokalnych projektów nagłaśniane są przede wszystkim w mediach 
lokalnych – prasie, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyj-
nych. Grantobiorcy programu promują swoje działania również 
podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektów, lokalnych 
imprez otwartych, wydając foldery i przygotowując plakaty na-
głaśniające ich działania. Akademia stara się docierać z informacją
o ogłaszanych konkursach do jak najszerszego grona potencjal-
nych grantobiorców. Przy prowadzeniu kampanii informacyjnych 
współpracujemy z ogólnopolskimi i regionalnymi mediami: Radiem 
dla Ciebie, Radiem Weekend, Radiem Rzeszów, Polskim Radiem 
Olsztyn. Naszymi partnerami są również Portal Organizacji Poza-
rządowych www.ngo.pl oraz SPIDER Stowarzyszenie Producen-
tów i Dziennikarzy Radiowych.  
W 2005 roku uruchomiliśmy stronę – www.dzialajlokalnie.pl. Publi-
kujemy na niej aktualności dotyczące programu. Zamieściliśmy na 
niej również opisy wszystkich projektów zrealizowanych w ramach 
czterech dotychczasowych edycji „Działaj Lokalnie” oraz dane re-
alizujących je grantobiorców. Strona została tak zaprojektowana, 
aby możliwe było jak najprostsze dotarcie do wszystkich projek-
tów zrealizowanych przez konkretną organizację, opisów inicjatyw
z danego powiatu lub realizatora konkretnego przedsięwzięcia. 
Zamieszczona na stronie mapa pokazuje ilość dotacji przyznanych 
w poszczególnych województwach i powiatach.

Konkurs „Opowiedz...”
„Opowiedz...” służy promowaniu idei lokalnej aktywności oraz 
projektów zrealizowanych w ramach „Działaj Lokalnie IV”. Biorą 
w nim udział LOG oraz grantobiorcy konkursu ogólnopolskiego. 
Konkurują w znalezieniu najbardziej atrakcyjnego sposobu na 
zaprezentowanie swoich działań w formie reportażu fotogra-
ficznego, etiudy filmowej, prezentacji multimedialnej lub poprzez 
zaprojektowanie strony internetowej. Wyzwaniem stawianym 
realizatorom dofinansowanych inicjatyw jest zaprezentowanie: 
jak ich projekt przyczynił się do rozwiązania konkretnego, lokal-
nego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby. LOG prosimy
o opowiedzenie o tym, jak dofinansowane projekty wpłynęły na 
społeczność, w której działają; jak zachęcały lokalnych liderów do 
inicjowania wspólnych przedsięwzięć oraz jak pomagały im wymie-
niać się doświadczeniami. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody 
w formie dotacji, które zostały im wręczone podczas uroczystej 
gali podsumowującej realizację całej edycji programu. 

>Konkurs „Opowiedz...” i promocja programu 
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Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
W 1989 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zdecydował o utwo-
rzeniu Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, który 
przez dziesięć lat wspierał rozwój gospodarki rynkowej w Polsce. 
Dzięki sukcesowi Funduszu możliwe było zwrócenie części jego ka-
pitału do budżetu USA, a zarazem ustanowienie z wypracowanych 
przez Fundusz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce 
i rozpoczęła działalność programową. Jej misją jest działanie na 
rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji
i gospodarki rynkowej w Polsce – w tym wyrównywania szans 
rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenie się pol-
skimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
Misję swą Fundacja urzeczywistnia poprzez realizację programów 
w ramach czterech obszarów aktywności. Są to: inicjatywy w za-
kresie edukacji, rozwój społeczności lokalnych, obywatel w demo-
kratycznym państwie prawa i upowszechnianie polskich doświad-
czeń związanych z transformacją. Od początku swej działalności 
Fundacja przeznaczyła blisko 29 mln USD na realizację 24 dużych 
programów społecznych.
Programy PAFW są zarządzane przez kompetentne w danej 
dziedzinie organizacje pozarządowe, które Fundacja zaprasza do 
współpracy. Decyzje o przyznaniu środków finansowych na reali-
zację konkretnych projektów zgłaszanych w ramach programów 
grantodawczych podejmują eksperckie komisje kwalifikacyjne 
powoływane przez Fundację. 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności finansuje swoją działalność 
z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki 
pochodzące z likwidowanych inwestycji i programów Polsko-
Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Obecnie Fundacja 
dysponuje kapitałem 213 mln USD. 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest 
niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową 
działająca od 1998 roku. Akademia inwestuje w grupy obywateli 
i organizacje pozarządowe, aby miały one możliwość rozwijania 
swoich społeczności oraz przejęcia odpowiedzialności za siebie 
i innych. Tak rozumiemy naszą misję.
Współpracujące z nami organizacje i społeczności uczymy sa-
modzielnego pozyskiwania środków finansowych, skutecznego 
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także współpra-
cy z biznesem i samorządem. Udzielamy wsparcia finansowego 
(granty, stypendia), szkoleniowego, doradczego oraz rzeczo-
wego. Prowadzimy także działania informacyjne i promocyjne. 
Współpracujemy z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
Główne działania Akademii służą rozwojowi społeczności 
lokalnych oraz społecznego zaangażowania przedsiębiorców. 
Najważniejsze z nich to:

>> tworzenie i wspieranie rozwoju funduszy lokalnych (pro-
gram „Trzeci Sektor”), lokalnych organizacji grantowych 
(program „Działaj Lokalnie”), Społecznych Banków Czasu 
(projekt „Czas nawzajem”), wspieranie rozwoju społecz-
ności lokalnych i ekonomii społecznej (program „Budujemy 
Nowy Lisków”);

>> promowanie społecznego zaangażowania biznesu (konkurs 
o tytuł „Dobroczyńcy Roku”, program „Vademecum Dobro-
czyńcy”) oraz postaw filantropijnych wśród osób indywidu-
alnych („Kampania społeczna na rzecz 1%”);

>> promowanie aktywności osób starszych i współpracy mię-
dzypokoleniowej (program „Stop dyskryminacji ze względu 
na wiek”, program „Łączymy pokolenia”) oraz wspieranie 
inicjatyw młodzieżowych (program „Pracownia Umiejętno-
ści”, program „Fabryka Inicjatyw”).

W 2005 roku Akademia otrzymała Nagrodę Honorową dla 
„Dzieła Pro Publico Bono”, co stanowi wyraz uznania dla naszej 
dotychczasowej działalności.
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1. „Koalicja dla Młodych” – Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi
tel. (0 48) 613 23 70, faks (0 48) 613 23 70
e-mail: koalicja-bialobrzegi@tlen.pl

2. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. (0 32) 739 55 12, faks (0 32) 739 55 12
e-mail: cris@cris.org.pl

3. Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. (0 17) 22 21 950, faks (0 17) 22 21 952
e-mail: crse@wp.pl

4. Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
ul. Ogrodowa 47, 44-186 Gierałtowice
tel. (0 32) 301 15 39, faks (0 32) 301 15 40
e-mail: mateuszp@post.pl, edytag@data.pl

5. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka
tel. (0 85) 711 57 00, faks (0 85) 711 57 00
e-mail: fundacja@sfl.org.pl

6. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
tel. (0 76) 862 94 30, faks (0 76) 862 94 30
e-mail: zielonaakcja@wp.pl

7. Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel. (0 55) 236 98 88, faks (0 55) 236 98 88
e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl

8. Fundacja Fundusz Lokalny „Ramża”
al. św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (0 32) 431 17 70, 43 12 465, faks (0 32) 431 17 70
e-mail: fundusz@ramza.org

>30 Lokalnych Organizacji Grantowych 

9. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. (0 84) 686 48 77, faks (0 84) 686 53 93
e-mail: flzb@lbl.pl

10. Fundacja Fundusz Młodych – Wehikuł
Pl. Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów
tel. (0 46) 854 11 19, faks (0 46) 855 48 34
e-mail: fm.wehikul@op.pl

11. Fundacja Pokolenia
ul. J. Wybickiego 14, 83-130 Pelplin
tel. (0 58) 530 24 81, faks (0 58) 530 24 81
e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl,
agnieszkakumor@fundacjapokolenia.pl

12. Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” 
Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny
ul. Orła Białego 7, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (0 89) 767 45 88, 767 16 83
faks (0 89) 767 45 88, 767 16 83
e-mail: biuro@funduszlokalny.pl

13. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
ul. Górna 19, 57-516 Bystrzyca Kłodzka
tel. (0 74) 811 18 80, faks (0 74) 811 18 80
e-mail: flms@ng.pl

14. Gołdapski Fundusz Lokalny
Pl. Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap
tel. (0 87) 615 08 03, faks (0 87) 615 34 93
e-mail: gofund@wp.pl

15. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel. (0 17) 242 79 08, faks (0 17) 242 79 08
e-mail: lsr@free.ngo.pl

16. Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”
ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
tel. (0 55) 261 22 16,0 603 636 932, faks (0 55) 261 22 16, 
e-mail: lffprojekt@wp.pl
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17. Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia „VERTE”
ul. Chopina 11/13, 65-031 Zielona Góra
tel. (0 68) 453 24 77, faks (0 68) 453 24 77
e-mail: biuro@verte.org.pl

18. Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
tel. (0 89) 625 36 51, faks (0 89) 625 36 62
e-mail: funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl

19. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
pl. ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
tel. (0 15) 833 34 00, faks (0 15) 833 34 60
e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl, a.franczak@opiwpr.org.pl

20. Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”
ul. Dworcowa 10a, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. (0 91) 578 52 52, faks (0 91) 578 52 52
e-mail: stowarzyszenie.serce.dzieciom@neostrada.pl, 
sobolewski.t@wp.pl

21. Stowarzyszenie Centrum Międzynarodowych Spotkań
ul. Szkolna 4, 77-133 Tuchomie
tel. (0 59) 821 56 89, faks (0 59) 821 56 89
e-mail: cms@tuchomie.pl

22. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”
ul. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom
tel. (0 48) 360 69 51, faks (0 48) 360 69 51
e-mail: scmarka@poczta.fm

23. Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0 44) 723 70 80
e-mail: fund2000@free.ngo.pl

24. Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
tel. (0 44) 634 34 61, faks (0 44) 634 13 41
e-mail: sd_razem@poczta.onet.pl

25. Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”
Zaleszany 59, 37-415 Zaleszany
tel. 0 601 168 152
e-mail: smk@zaleszany.pl, stachbas@poczta.onet.pl

26. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia 
„Żakus”
Anieliny, 89-110 Sadki
tel. (0 52) 587 09 09, faks (0 52) 587 09 09
e-mail: sp_anieliny@wp.pl

27. Stowarzyszenie na rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska 
Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań”
ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława
tel. (0 89) 649 92 03, faks (0 89) 649 92 01
e-mail: stowarzyszenie.przystan@interia.pl

28. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Płocku
Stary Rynek 20, 09-400 Płock
tel. (0 24) 268 37 74, faks (0 24) 268 37 74
e-mail: rceeplock@xl.wp.pl

29. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii* 
ul. Bodzentyńska 44a, 25-308 Kielce
tel. (0 41) 344 66 30, faks (0 41) 344 77 62 wew. 28
e-mail: fundusz@frdl.kielce.pl

30. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi 
Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
Chmielniki 2B, 86-100 Świecie
tel. (0 52) 33 02 536, faks (0 52) 331 28 68
e-mail: inkubator@op.pl

* Organizacja nie weźmie udziału w V edycji Programu „Działaj Lokalnie”



Dodatkowych informacji o Programie „Działaj Lokalnie” udziela koordynator Iwona Olkowicz

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. (0 22) 622 01 22, fax (0 22) 622 02 11
e-mail: i.olkowicz@filantropia.org.pl
www.dzialajlokalnie.pl, www.filantropia.org.pl, www.pafw.pl

Teksty:
Dominika Bieńkowska
Anna Biernat
Milena Rahid Chehab
Magda Chrzczonowicz
Karolina Domagalska
Patrycja Guevara
Magda Pękacka
Karolina Pniewska
Mateusz Przywara
Marta Trakul
Katarzyna Wajda

Redakcja: Lucyna Dyczkowska, Maja Gawrońska, Anna Iwińska
Korekta: Lucyna Dyczkowska, Urszula Zielińska

Foto: Piotr Iwanow, Wojciech Jargiło, Jacek Wajszczak, archiwum ARFP
Dziękujemy za udostępnienie fotografii organizacjom przedstawionym w publikacji.

Projekt graficzny: rzeczyobrazkowe.pl
Druk: roband@cyberia.pl

Publikacja została sfinansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Warszawa 2006
ISBN 83-89997-10-X

> 
N

a 
za

ko
ńc

ze
ni

e.
.. 

12
4



międzypokoleniowa orkiestra  jarmark lokalnego rzemiosła  historie z dreszczykiem pióra mieszkańców zjazd 
miłośników Aniołów w Aniołowie warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży odwołujące się do lokalnych 

obrzędów, legend i pieśni  tajemniczy ogród zbudowany przez bezrobotnych  Lawendowa Kraina

– pomysły na wykorzystanie ziół w agroturystyce  ekologiczna uprawa truskawek  spotkanie z hip-hopem  koalicja 
weselna  warsztaty pisania scenariuszy kontakt z mniejszościami etnicznymi i zagranicznymi sąsiadami  miejsce-
-magnes  pierwsza w powiecie drużyna sumo  rywalizacja podczas turnieju wsi  zajęcia z wen do 
dla kobiet  dawne zawody w kamedulskiej krainie  konferencja naukowa prowadzona przez uczniów z popegeerowskiej 

wsi  nauka szycia butów u dziadka  muszla koncertowa zdobiona graffiti  4-odcinkowy film o sąsiadach  żywy 

słownik gwary  sklepik w oranżerii  tradycyjne wesele tradycję z XIX wieku  grupa cyrkowa Toffini  klub „Otwartych drzwi...”  

polne strachy wśród pagórków w Jagodniku  zajęcia z tańca z ogniem w Ochotniczej Straży Pożarnej  

uprawa wierzby energetycznej  dyskusyjny klub filmowy  lokalny bestseller  opowieści dziadków i babć o domu 

ich młodości  zamiast „Cześć” – „Ahoj”  magia plecionkarstwa  klub wolontariusza  mały ogród, wielka 
zmiana  Leki z Bożej Apteki  wyzwania kabaretowo-literackie  szturm na lokalną bibliotekę  zajęcia ze sztuki

demokracji  zajęcia w Leśnej Klasie dla rodziców i dzieci  wymiana Hobbickiej waluty – zaangażowania, magii i humoru
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