Aktywne społeczności.
Zmiana społeczna.
Katalog praktyk
tom II

Reportaże z praktykowania idei
Bohdan Skrzypczak / Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Przedstawiamy Państwu kolejny tom z serii katalogów praktyk „Aktywne społeczności”. Po raz kolejny staramy się dotrzeć do źródeł aktywności
społecznej, która umożliwia podjęcie przez grupę ludzi wspólnej pracy na
rzecz siebie i środowiska. „Aktywne społeczności” to nie tylko publikacje.
To przede wszystkim kampania edukacyjna1. W ciągu pięciu lat będziemy
poszukiwać grup, środowisk i społeczności, które współdziałają, by zmienić
jakość swojego życia, pomóc sobie nawzajem, spełnić marzenia, zaspokoić
potrzeby własne i społeczne. Co roku doświadczeni animatorzy Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, którzy działają w każdym województwie, ruszają na poszukiwania trzech przykładów „aktywnych społeczności”.
Towarzyszą im przez kilka miesięcy, poznają sposoby działania. Celem jest
zrozumienie i opisanie „praktyki społecznej”, a także dostarczenie metodycznie podbudowanej wiedzy o tym, jak dalej rozwijać projekt lokalnych
zmian. W ten sposób w ciągu roku identyfikujemy kilkadziesiąt praktyk
społecznych, które staramy się wzmocnić. Mamy nadzieję, że spis ich zaradności będzie skutecznym motywatorem dla innych. Corocznie wydawane
katalogi praktyk społecznych układają się w strukturę kampanii edukacyjnej, która ostatecznie „wciągnie” około 200 lokalnych środowisk. Taki (kraj)
obraz aktywności będzie miał duży walor poznaczy i badawczy. Będziemy
mogli zanalizować mechanizmy uruchamiania zmiany społecznej – o niej
szerzej traktował pierwszy tom naszej serii wydawniczej.
W publikacji staramy się przybliżać Państwu, kluczową dla naszej
społecznej eksploracji i edukacji, ideę „aktywnej społeczności”. Otwierający katalog artykuł Pawła Jordana „Aktywne społeczności – odkryj siłę
społeczności” to pogłębiony opis i refleksja nad strukturą wspólnotowego
działania. Zamieszczone po nim reportaże terenowe stanowią praktyczne
egzemplifikacje idei społecznej zmiany. Ważnymi elementami poszukiwań
i proponowanej przez nas treści są także: forma (mini-reportaż) oraz ideowa
inspiracja (wspólnotowość-komunitaryzm). Stąd potrzeba wytłumaczenia się
redaktorów serii z kontekstu opisywanych praktyk.
1. Strategie te określane są jako edukacyjne ze względu na to, że przewidują oddziaływanie na
zbiorowość lokalną w celu uzyskania pożądanych zmian zachowań. Metody oddziaływania różnią
się jednak od tych, które są najbardziej popularne w instytucjach edukacyjnych. Znaczących
efektów na poziomie lokalnym nie da się bowiem osiągnąć wyłącznie poprzez rozpowszechnienie
wiedzy, ale przede wszystkim przez zmianę świadomości.
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Reportaż – jako metoda animacji

Melchior Wańkowicz – mistrz reportażu – podkreślał, że istotą tekstu reportażowego jest „odnoszenie jakiegoś zdarzenia do świadomości ludzi, którzy
tego zdarzenia nie widzieli”. Reporto (łac. „odnoszę”, „donoszę”) oznacza
najczęściej dziennikarskie sprawozdanie z wydarzeń, których autor był
świadkiem, zawierające jego stosunek do opisywanej rzeczywistości.
Polski reportaż ma bogatą historię. Mówi się nawet o polskiej
szkole reportażu. Praca reporterów zawsze towarzyszyła przekształceniom
społecznym i gospodarczym w naszym kraju. W okresie socrealizmu reportaż musiał poddać się propagandzie władz, ale już w połowie lat pięćdziesiątych był ważną inspiracją odnowy życia społecznego. Ukazywał skrywane elementy „małej stabilizacji” czasów Władysława Gomułki, a później
„propagandy sukcesu” epoki Edwarda Gierka. Reporterzy odegrali ważną
rolę w zrozumieniu zmiany jaką uruchomiła Solidarność w roku 1980.
Poszukiwaczami prawdy i sensu byli tak różni i niejednoznaczni ludzie
reportażu jak: Władysław Górnicki, Hanna Krall, Marian Brandys, Krzysztof
Dziewanowski, Krzysztof Kąkolewski i Ryszard Kapuściński. Dzisiaj w czasach wielkiej zmiany społecznej, którą symbolizuje obecność Polski w Unii
Europejskiej, znowu poszukujemy sposobu na uchwycenie istoty procesów,
które dzieją się wokół nas lub takich, które sami próbujemy inicjować.
Nadal niezastąpionym sposobem pozostaje reportaż.
Ma on cechy zarówno publicystyki, jak i literatury: publicystyczność reportażu manifestuje się najczęściej w tematyce lub/i w funkcji, którą ten
gatunek publicystyczny spełnia, natomiast literackość w sferze stylu (formy)2.
Reportaż to przede wszystkim sprawozdanie z wydarzenia (wydarzeń).
Jak pisze Andrzej Magdoń: (...) autor reportażu opowiada ciekawe zdarzenia
lub stany rzeczy i sposobem opowiadania musi przekonać czytelnika, że była
to historia rzeczywiście warta opowiedzenia. Stąd tak ważną rolę odgrywają
w nim: temat, konstrukcja, narracja3. O jakości reportażu nie decyduje jednak
nieograniczony artyzm utworu, słownictwo i styl. O wiele ważniejszy jest
dobór tematu i wzajemne powiązania faktów, by skutecznie komunikowały,
przekonywały i inspirowały. W tak rozumianym i animacyjnie postrzeganym reportażu, warto podkreślić za Joanną Bilską4 kilka cech:
2. A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000, s. 28.
3. A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000, s. 155.

4. J. Bilska, Reporter i jego warsztat. Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego w oczach autora oraz teoretyków i praktyków reportażu, maszynopis, DSW TWP , Wrocław 2006, s. 5 –16.
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dokumentarny charakter – reportaż to autentyzm wydarzeń, postaci, języka. Ułożenie faktów na zasadzie tzw. związków zdarzeniowych.
Dokładność, sprawdzalność nazw, dat, liczb itp., prawda logiczna sądów,
relacja bezpośrednia, badanie faktów. Reportaż obrazowo opisuje ważne
problemy i wydarzenia, których autor był świadkiem, uczestnikiem lub
powiernikiem historii. Odpowiada na pytania: kto? gdzie? kiedy? jak?
dlaczego? Zdarzenia pozostają w związku przyczynowo – skutkowym.
Nie muszą być ułożone chronologicznie. Fabuła jest prosta, zwarta i przejrzysta. To gatunek intuicyjny, w którym zaznacza się indywidualność autora. Wplecione w tekst autentyczne wypowiedzi zachowują swoisty styl.
Reporter komponuje w pewnym sensie swoje dzieło, ale posługuje się przy
tym jedynie faktami.
fabularność – akcja skoncentrowana wokół wydarzeń, bohaterów, obrazów i opisów z punktu widzenia reportera; dopuszczalne są różne ujęcia
zdarzeń (chronologiczne, przyczynowo – skutkowe, pojedyncze fakty);
obraz sytuacji życiowych i przemian środowiskowych.
skoncentrowanie na problemie – punkt wyjścia stanowią problemy,
wymagające interwencji, niezaspokojone potrzeby mieszkańców, nieprawidłowości w życiu społecznym lub własne obserwacje reportera/animatora.
W animacyjnym podejściu do reportażu, jaki proponujemy w „Aktywnych
społecznościach”, jednym z podstawowych sposobów pracy reportera/animatora jest obserwacja wydarzeń. Mogą to być ciągi przyczynowo-skutkowe, wydarzenia ułożone na zasadzie kontrastu, porównania, prezentacji.
Z ostatniej korzystają najczęściej autorzy reportaży fabularnych. Jest to tzw.
„opowiadanie unaoczniające”5. Zdarzenia przedstawiane są szczegółowo,
często, aby oddać atmosferę wydarzenia, reporter używa różnych środków
stylistycznych, takich jak onomatopeja, animizacja, przenośnia czy porównanie. Może snuć także własne refleksje. To wszystko ma prowadzić do wzrostu
napięcia akcji, czyli tzw. dramaturgii reportażowej. Taki reportaż pisany jest
z punktu widzenia autora lub uczestnika. Jest w nim zawarte to, co on zauważy, co jemu wydaje się najważniejsze i warte opisania. Dlatego reporter
5. Opowiadanie unaoczniające opiera się na czasie teraźniejszym użytym w funkcji czasu przyszłego, zazwyczaj jako forma przedstawienia dramatycznych, szybko rozgrywających się
zdarzeń i sytuacji (M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury,
Warszawa 1972, s. 336).
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nie przedstawia jedynie faktów, które się wydarzyły, ale opisuje to, co widzi
i słyszy. Ponieważ świadectwo zmysłów nie zawsze jest obiektywne i mógłby
zostać posądzony o kłamstwo, stara się oddać nie tyle przebieg danej sytuacji,
co jej atmosferę poprzez opisywane stany psychiczne.
Szczególnym sposobem zdobywania informacji jest rodzaj obserwacji zwany w socjologii obserwacją uczestniczącą. Czasem obserwacja w różnych okolicznościach zmienia się w uczestnictwo. Reporter z obserwatora
może stać się bohaterem. Wydarzenia opisuje ze swojego punktu widzenia,
chronologicznie, budując napięcie i atmosferę, nie uprzedzając faktów.
Ważnym sposobem tworzenia reportażu jest rekonstrukcja wydarzeń. Reporter/animator segreguje informacje, które uzyskał z różnych
materiałów, m.in.: dokumentów, relacji świadków, od ekspertów (np. urzędy, policja), z dowodów rzeczowych (zdjęcia, akta sądowe, świadectwa
lekarskie), artykułów prasowych, książek, cytatów. Wszystkie muszą zostać ułożone w logiczną całość, wybrane pod względem ważności. Reporter
musi zagłębić się w opisywaną tematykę, skonfrontować i ułożyć fakty.
Może komentować i oceniać dane wydarzenia ze swojego punktu widzenia, przekazywać relacje o uczuciach rozmówców. Z założenia reportaż jest
autentyczny, opiera się na faktach, jednak w bardziej obszernych tekstach
niemożliwością byłoby podawanie źródła każdej przytoczonej wypowiedzi.
Dlatego reporter za większość relacji sam bierze odpowiedzialność.
Publikacje „Aktywne społeczności” są katalogami mini-reportaży,
które z jednej strony starają się czerpać ze sztuki gatunku reporterskiego,
z drugiej zaś, związane są z metodyką animacji społecznej, a więc – pewnego sposobu pobudzania społecznego współdziałania. Dlatego obok relacji reporterskiej opatrzone są komentarzem metodycznym profesjonalnego animatora. Podkreśla on istotne, animacyjne elementy opowiadanego
w reportażu procesu/zdarzenia społecznego. W ten sposób, mamy nadzieję, uchwycimy elementy praktyk społecznych, które należy powtarzać lub
w przypadku błędów – nie powtarzać w innym miejscu. Obok metodyki
animacji społecznej czytelnik spotka w publikacjach „Aktywnych społeczności” powtarzające się odwołania do wspólnotowości jako inspirującej idei
skutecznego działania społecznego.

Społecznościowo – razem dla dobra wspólnego

Zmiany w Polsce po 1989 roku były inspirowane i zakorzenione w teorii
i ideologii liberalnej, opartej na racjonalności instrumentalnej i indywidualizmie. Zakładano, że społeczeństwo to zbiór niezależnych jednostek,
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a zadanie polityki polega na stworzeniu instrumentów zapewniających
maksymalne i akceptowane społecznie zaspokajanie ich interesów w warunkach demokratycznych. W opozycji do tak definiowanego rozumienia
życia społecznego ukształtowania się idea komunitaryzmu6, który pragnął
przeciwstawić się niszczeniu więzi międzyludzkich. Podkreślał, że w oparciu
o wspólnoty konstytuuje się zarówno świadomość społeczna jak i jednostkowa. Relacji jednostki z grupą nie da się zredukować do kategorii interesowności, a życie społeczne jest wartościowe samo w sobie. Dobro społeczne
jest czymś więcej niż sumą dóbr indywidualnych (jak chcieliby liberałowie)
i nie redukuje się do interesów indywiduów.
Ch. Taylor wyróżnił trzy rodzaje dóbr 7:

wskazuje na to, że to właśnie lokalna rzeczywistość i praktyka społeczna
może poddać weryfikacji zaostrzający się wciąż w Polsce spór pomiędzy
zwolennikami radykalnie ujmowanych opcji społeczno-politycznych: liberalnej wolności jednostki i solidarnego państwa opiekuńczego.
Wyzwaniem staje się ukazanie „wspólnego ludzkiego kontekstu”,
w ramach którego będzie można myśleć o pogodzeniu człowieka zarówno
z rynkiem jak i państwem. Takie „społeczne marzenie” przyświeca wielu
ludziom nie czującym się dobrze będąc przypisanym wyłącznie do jednego bieguna: wolności lub solidarności. Dlatego warto być może uważniej
przyjrzeć się ciągle zbyt mało obecnym w dyskursie społeczno-politycznym
postulatom i wartościom komunitarianizmu, czyli idei ludzi wierzących,
że istnieje możliwość twórczego consensusu pomiędzy liberalizmem i jego
republikańskimi krytykami.
Warto zastanowić się nad – jak definiuje to Andrzej Szahaj – dwoma modelami wspólnoty: organicznej i konstruktywistycznej8. Pierwsza jest
naturalna, dana z góry, wyższa wobec jednostek, samowystarczalna i z wyraźnymi granicami. Dobro ogółu jest w niej ważniejsze od dobra jednostki. Drugą trzeba sobie wymyślić, wyobrazić. Jest rezultatem swobodnego
ludzkiego wyboru. Nie obowiązuje w niej jedność za wszelką cenę. Ważny
jest w niej wspólny interes, ale nie tylko. Ważne jest także zaciekawienie
odmiennością, spotkaniem z Innym.
Coraz powszechniejszym przekonaniem jest poczucie, że wspólnota ludzi nie może być dłużej narzucana z góry, lecz musi wynikać
z dobrowolnego zapotrzebowania na nią, musi zostać wynegocjowana,
uzasadniona, przeżywana oraz w uświadomiona i rozważona. Drogą do
odnowienia zasobów i więzi społecznych oraz przygotowaniem do twórczego i czynnego uczestnictwa w życiu zbiorowym jest edukacja, widziana z szerszej, społeczno-kulturowej perspektywy. Edukacja i aktywność to
jednak ciągle mało. Niezbędna wydaje się aktywność zbiorowa – społeczna,
mobilizująca ludzi do współdziałania dla wspólnego dobra. Tak rozumiana
aktywność, społeczna praktyka jest istotą projektu „Aktywne społeczności”. W naszej kampanii edukacyjnej idea wspólnotowości jest wzmacniana
przez animację społeczną. Mamy nadzieję, że opisywane społeczności ułatwią rekonstrukcję wspólnotowych mechanizmów rozwoju.
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dobra podzielane bezpośrednio przez wiele jednostek (wspólne działania, np. miłość, przyjaźń; cenne same w sobie, można ich doznawać
jedynie w postawie ofiarności i bezinteresowności).
dobra pośrednie (porozumienie, wymiana zdań – racjonalna współpraca; również wymagają życzliwego nastawienia; zapewniają dobre życie
w zbiorowościach).
dobra publicznie zbieżne (korelat interesów wszystkich jednostek - nikt
w pojedynkę nie może ich sobie zapewnić, a są niezbędne do przetrwania,
np. pożywienie, bezpieczeństwo).
Dobro dla komunitarystów to tyle, co wartościowy sposób życia zbiorowości, który wyrażają się we wspólnych formach współbycia, współdziałania,
pozainteresownej identyfikacji ze wspólnotą i jej kulturą, gotowości do jej
obrony, poświęceń. Wspólnoty kształtują interesy, emocje i poczucia etyczne, poglądy, cele, normy, a wspólne praktyki i tradycja nadają im znaczenie.
Tylko w ramach wspólnoty jednostka może odkryć swoje „ja”. Nośnikiem
takiego sensu są grupy i społeczność, które nie odgrywają większej roli
w teoriach liberalnych, zaś dla komunitaryzmu są kluczowe.
Okazuje się, że ten sąsiedzki, lokalny świat to nadal żywa szkoła
tworzenia, rozwijania więzi i współpracy międzyludzkiej, wiedzy i żywej
tradycji, przedsiębiorczości, a także obywatelskich partycypacji. Wiele
6. Komunitariańska Platforma Programowa . Społeczeństwo Responsywne: Prawa i Obowiązki, [w:]
P. Śpiewak (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004, s. 17 –34.
7. Za: Komunitarianizm, www.tronafo.ovh.org/pliki/31/spoleczna/komunitarianie.
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8. Szerzej: A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.
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Szkoła aktywnych społeczności

W proponowanym przez nas podejściu, aktywna społeczność pojmowana
jest jako wspólnota współdziałania, która wykracza poza perspektywę doraźnego działania razem. Wymaga ona spojrzenia długofalowego, opartego
o proces społecznego „ucierania” wspólnych wartości. To stwarza możliwość rzeczywistej i pogłębionej mobilizacji lokalnego potencjału na rzecz
rozwoju. Kiedy mówimy o aktywnej społeczności, zaczynamy myśleć o nawiązywaniu nowych „połączeń” z innymi osobami społeczności, uczymy się
i zwiększamy wspólne kompetencje poprzez wymianę doświadczeń. Dzięki
temu stajemy się wspólnotą współpracującą, a więc przestrzeń powiązań
i pozytywnych więzi – w której każda osoba wchodząca w relacje z inną,
powoduje tak naprawdę ruch całej sieci – działa na całość.
Taka sieć/wspólnota komunikowania może stać się podstawą skutecznej edukacji, którą określa się jako edukację środowiskową (społecznościową, wspólnotową lub lokalną). Polega ona na uruchamianiu długofalowego procesu kształtowania i rozwoju kompetencji własnych środowiska
(indywidualnych, grupowych, środowiskowych) w toku realizacji indywidualnych potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów. Proces polegający
na odkrywaniu, ukierunkowywaniu i wyzwalaniu dynamik potencjału miejscowego środowiska, które postrzegane jest jako źródło zmiany i rozwoju.
Nowoczesna polityka społeczna ma obowiązek podtrzymywania życia
wspólnotowego. Rola instytucji i władzy odgórnej, która została zredukowana do kwestii administracyjnych, powinna się zmieniać. Ważne decyzje
mogą być podejmowane oddolnie, za pomocą dyskusji, zebrań i współdziałania, bo partycypacja to forma uspołeczniania i edukacji. Do takiego przekształcania naszej organizacji życia publicznego potrzebne są przykłady, że
„aktywne społeczności” naprawdę istnieją.
Zapraszam do lektury i społecznego współdziałania.
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Idea Aktywnej Społeczności

Aktywna społeczność to wspólnota obywateli, która świadomie i odpowiedzialnie zarządza swoim terytorium. Bez względu na to gdzie i w jakiej
roli obywatele występują, kierują się oni dobrem zarówno jednostki jak
i wspólnoty. Ważne jest, by ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość
życia. Zależy to od wielu czynników. Kluczowymi „aktorami” tego procesu
są władza i administracja samorządowa oraz obywatele, a także różne formy ich organizacji i przedsiębiorczości. Czy to dwie przeciwstawne strony?
Często słyszy się opinie, dzielące na „My” czyli mieszkańcy i „Oni” czyli władze samorządowe. A przecież samo słowo samorządność odnosi się
do koncepcji, w której obywatele w społeczności lokalnej sami się rządzą.
Z punktu widzenia ustawy o samorządzie terytorialnym i jej pierwszego
punktu: „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Społeczność lokalna to splot zależności pomiędzy obywatelami – ich
samoorganizacją, a władzami i administracją samorządową. Należy w tym
miejscu odwołać się do pojęcia „dobrego rządzenia” albo współrządzenia
(Governance/Good Governance). W odróżnieniu od hierarchicznej idei rządzenia (Government) w tym drugi, modelu władza lokalna wspiera rozwój
różnych form obywatelskiej aktywności. Wykorzystuje zasoby lokalne do
tworzenia sieci i partnerstw lokalnych, które tworzą synergię i najlepsze
rozwiązania odpowiadające na lokalne potrzeby. Dla takiej postawy władzy
i administracji można nadać nazwę Samorządu Społecznie Zaangażowanego. Jest to samorząd, który zaprasza obywateli do współpracy i współdecydowania. Wpływ mieszkańców na decyzje władz lokalnych inaczej wygląda
w gminach wiejskich, inaczej w dużych miastach. Wspólnym mianownikiem
jest skuteczność oddziaływania struktur pośrednich, w których zawierają się
m.in.: grupy nieformalne, samopomocowe, obywatelskie i organizacje pozarządowe. Taką tkankę społeczną tworzą Zaangażowani Obywatele, którzy
poprzez samoorganizację tworzą przestrzeń dla własnej ekspresji, inicjatywy
i działań. Zgodnie z ustrojową, zawartą w preambule Konstytucji, zasadą
pomocniczości, ich udział w odpowiadaniu na lokalne potrzeby powinien
być prawnie zagwarantowany przez władze samorządowe. Pomocniczość zakłada realizowanie działań na jak najniższym szczeblu społecznej i instytucjonalnej struktury, co ma gwarantować większą skuteczność i efektywność.
9
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Tak rozumiana zasada pomocniczości wyznacza granice dla władzy publicznej. W sprawowaniu swoich funkcji władza zobligowana jest do pewnych
ograniczeń, napotkawszy na samoorganizujące się wspólnoty odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. Buduje to drogę do autentycznego
uczestniczenia mieszkańców w szeroko rozumianym rządzeniu i współodpowiedzialności za własną wspólnotę lokalną. Osobną kategorią w Aktywnej
Społeczności jest sektor biznesu, bez którego rozwój ekonomiczny gminy jest
niemożliwy. Jednak w koncepcji Aktywnych Społeczności przedsiębiorcy
charakteryzują się wrażliwością i odpowiedzialnością społeczną (społecznie
odpowiedzialny biznes). Nie traktują swojej działalności tylko w kategoriach
zysków, ale również dbają o społeczność w której się zarabia.

trudność w mobilizowaniu ludzi do działania. Aktywne organizacje spotykają się z biernością środowiska w którym działają. Dlatego tak istotna jest
rola władz i administracji samorządowej – jej otwartość na mieszkańców
i ich inicjatywy, dwustronna komunikacja, tworzenie dogodnych warunków
dla działalności zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Konieczne jest widzenie w mieszkańcach partnera do dialogu, a nie natrętnego petenta. Bez
uruchomienia energii ludzi, ich przedsiębiorczości i zdolności do innowacji
nie ma szans na długofalowy lokalny rozwój.
Pożądanym kierunkiem jest zrównoważony rozwój (sustainable
development), w którym społeczności lokalne będą dbały zarówno o rozwój
społeczny, ekonomiczny jak również przyrodniczy. W Polsce XXI wieku
mamy szanse na Aktywne Społeczności z odpowiedzialnymi obywatelami i świadomą władzą lokalną, która zmierza w stronę zrównoważonego
rozwoju. Model współrządzenia umożliwia zaprojektowanie i realizację
programów odpowiadających na zgłoszone potrzeby. W ten sposób można
uruchomić istotny proces społeczny niezbędny do tego, aby strategiczny
plan rozwoju gminy czy powiatu, nie był tylko dokumentem napisanym
do szuflady. Plan powinien znaleźć swoje odbicie w terenie, powinien żyć
poprzez ludzkie zrozumienie. Angażując społeczność lokalną w tworzenie
i wdrażanie np. planu rozwoju, zapewniamy społeczną partycypację – podstawowy element ekorozwoju.
Koncepcja rozwoju zrównoważonego porządkuje świadomość
i aktywność społeczną, gdzie wszystkie potrzeby można określić w trzech
obszarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Wszystkie te wymiary mają istotne znaczenie dla dobrostanu danego miejsca. Koncepcja
jest zaproszeniem do społecznej konsultacji, do negocjacji. Jest próbą całościowego spojrzenia na problemy danej gminy i miejsca.

Paweł Jordan

samorząd
społecznie
zaangażowany

społecznie
odpowiedzialny
biznes

zaangażowani
społecznie
nauczyciele

Rozwój zrównoważony
Aktywne Społeczności, jako dobrze zorganizowane i prężnie działające podmioty życia społecznego, stanowią ważny element demokratycznego społeczeństwa. Silne wspólnoty lokalne z różnorodnymi formami aktywności społecznej są wynikiem miejscowych uwarunkowań historycznych,
kulturowych i ekonomicznych. Pytaniem jest – jak sprawić, aby ludziom
chciało się coś robić? To pytanie powraca najczęściej w rozmowach z liderami i animatorami. W odczuciu wielu z nich, sceptycyzm mieszkańców,
brak wiary w zmiany i brak świadomości jak dużo od nich zależy, stanowi
10
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Wartości Aktywnej Społeczności

Cechy Aktywnej Społeczności

Paweł Jordan

Koncepcja Aktywnych Społeczności silnie opiera się na wartościach sprawiedliwości i równości szans, szacunku oraz poszanowaniu godności. Wartości
budują fundamenty, bez których Aktywna Społeczność byłaby jak statek bez
busoli wskazującej kierunek kursu.
Sprawiedliwość i równość szans
To kreowanie świata, w którym nierówności ekonomiczne i społeczne będą
niwelowane we współpracy z osobami defaworyzowanymi. To zapewnienie
równego dostępu do edukacji, kultury, służby zdrowia. A także wspieranie9
osób i grup znajdujących się w trudnym położeniu (zmarginalizowanych,
wykluczonych), by wzmocnić ich umiejętności, możliwości samodzielnego
kierowania swoim życiem oraz wykorzystywać potencjały i szanse istniejące w społeczeństwie. A w efekcie prowadzić do poprawy jakości życia.
To jest również zmiana struktur i sił społecznych, które uniemożliwiają
pełne uczestnictwo grupom słabszym.
Szacunek
To akceptowanie innych ludzi, mimo ich różnorodności. Kształtowanie
wizerunku świata opartego na tolerancji, otwartości na drugiego człowieka i poszanowaniu jego poglądów. To wizja społeczności opartej na dialogu, w której nie ma miejsca na agresję i przemoc. Szacunek to warunek
konieczny, aby inni ludzie we wspólnocie nie czuli się intruzami, gorszymi
i słabszymi.
Godność
Ważna wartość gwarantująca, że każda osoba we wspólnocie będzie traktowana jako pełnoprawna jednostka, bez względu na jej status społeczny
i materialny. Godność to poczucie własnej wartości w relacji z innymi.
Poszanowanie zarówno samego siebie, jak również innych z zachowaniem
zarówno autonomii własnej jak i poszanowania cudzej.

twórcza – taka, która umożliwia ekspresję indywidualną i grupową. Stale
poszukuje nowych rozwiązań. Daje szansę na odkrywanie nowych przestrzeni i idei. Społeczność twórcza dba o kulturę miejsca, a także rozwijanie ekspresji i innowacji zarówno na poziomie jednostek, grup jak i całej
społeczności.
zaradna – przedsiębiorcza, samoorganizująca. Kluczowym wyznacznikiem jest tu zdolność do rozwoju ekonomicznego danego miejsca. Społeczność zaradna tworzy postawy przedsiębiorcze i dba o dobrobyt ludzi;
wykorzystuje swój potencjał do tworzenia miejsc pracy wypracowuje zysk,
ale dba też o dobro wspólne.
bezpieczna – zorganizowana, posiadająca transparentny system prawny
i komunikacyjny oraz strukturę organizacyjną. Mieszkańcy czują się bezpiecznie, bo wiedzą jak się „poruszać po społeczności”, znają je mapę (przestrzeń,
instytucje, ludzi, relacje, kanały komunikacji). Bezpieczna społeczność stwarza szanse rozwoju jednostkom, bo daje równy dostęp do edukacji i usług.
solidarna – troskliwa, posiadająca sieć wsparcia dla ludzi. Tworzone
i promowane są struktury wzajemnościowe oraz współodpowiedzialność
obywateli za swoje otoczenie i współmieszkańców. Społeczność solidarna
jest uważna, wrażliwa, responsywna.
otwarta – tolerancyjna, zapewniająca równy „głos” i przestrzeń dla innych. Jej zadaniem jest dbałość o różnorodność (kulturową, etniczną, religijną, tożsamościową), otwartość na potrzeby innych. Społeczność otwarta
jest gotowa do dialogu, szanująca odmienne poglądy, stanowiska i przede
wszystkim autonomię jednostek.

Filary Aktywnej Społeczności
Filar TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

9. Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej organizowania społeczności lokalnej, praca zbiorowa
Barbara Bąbska, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Jordan, Tomasz Kaźmierczak, Ewa Kozdrowicz,
Maria Mendel, Magdalena Popłońska – Kowalska, Marek Rymsza, Bohdan Skrzypczak, materiały
CAL, ISP, Warszawa 2010, s.18.
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Ten filar odnosi się do takich pojęć jak: społeczność lokalna, środowisko
lokalne czy też mała ojczyzna. Każdy człowiek żyje w konkretnej społeczności – uczy się, pracuje, spędza wolny czas, robi zakupy, spotyka się
13
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z przyjaciółmi. Tym, co wspólne i co łączy członków społeczności lokalnej
są m.in.:

3 filary – 3 kapitały

Paweł Jordan

kultura i jej dziedzictwo; tradycja i tożsamość miejscowa, przynależność,
lojalność wobec miejsca;
określone formy życia społecznego: silne kontakty sąsiedzkie, solidarność
miejscowa, wspólne doświadczenia, podobne kłopoty czy radości, patriotyzm lokalny, wspólna biografia;
środowisko naturalne: przyroda, warunki geofizyczne, krajobraz10.
Tak rozumiana społeczność lokalna jest ważnym podmiotem historycznym,
społecznym i przyrodniczym. Jest miejscem spotkania i dialogu z drugim
człowiekiem, historią, przyrodą kulturą. Społeczności lokalnej11 nie należy
rozumieć tylko jako z góry danej, ale jako „zadanej”, czyli współkreowanej
przez mieszkających tam ludzi. Jest wyrażeniem siebie zarówno w wymiarze indywidualnym jak i grupowym. A także ważną szkołą demokracji lokalnej, w której ludzie uczestniczą w podejmowaniu publicznych decyzji,
w sprawowaniu i kontrolowaniu władzy. Oczywiście są bardzo różne społeczności: miejskie, wiejskie, bogate i biedne. Mają różny poziom kapitałów:
społecznego, kulturowego, ekonomicznego W naszym rozumieniu Aktywnych Społeczności bliskie jest pojęcie „małej ojczyzny”. Mała ojczyzna, za
St. Ossowskim12, to nie teren w ogóle (miasto, wieś), ale pewien obszar
(przestrzeń) wraz z towarzyszącymi mu odniesieniami ludzkimi, tj. postawami społecznymi wobec niej, określonym sposobem widzenia i wartościowania tej rzeczywistości – nasycona emocjami, znaczeniami. W ramach
danej społeczności mamy różnego typu zasoby ludzkie, materialne, kulturowe, ale to w jaki sposób zostaną wydobyte zależy od lokalnej inicjatywy
i kreatywności. To w ludziach leży potencjał do zmiany, wykorzystujący ich
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Rozwój społeczności zależy też od
relacji między ludźmi, instytucjami, organizacjami, firmami znajdującymi
się na danym terytorium, od więzi umożliwiających (lub nie) współpracę
i współdziałanie. O czym będzie w następnych filarach.
10. Por. A. Zajączkowski, Rzecz o socjologii. Warszawa 1993, s. 83 –87.

11. W. Theiss Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny. Warszawa 2001.

12. St. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa 1967, s. 201 –226.
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Kapitał społeczny
Trzy filary: zaangażowanie i wspólne działanie, głos oraz współpraca rozwijają
kluczowe dla Aktywnej Społeczności zjawisko kapitału społecznego. Kapitał
społeczny13 to ogół norm, więzi, sieci wzajemnego zaufania, lojalności oraz
solidarności, znajdujących odzwierciedlenie w samoorganizowaniu się i samorządności, w umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie grupy
i społeczności. Kapitał społeczny jest potencjałem, wynikającym z zaufania,
obowiązujących norm i wzorców postępowania oraz zdolności obywateli
do mobilizacji i łączenia zasobów, co sprzyja kreatywności, wzmacnia wolę
współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów oraz zwiększa
sprawność i wydajność danej struktury społecznej. Ma on charakter ponadjednostkowy i jest właściwością grup, ponieważ kształtuje się na płaszczyźnie społecznych interakcji, zachodzących w ramach współpracy oraz
wymiany opartej o takie normy jak: prawdomówność, obowiązkowość,
wzajemność. Dotyczy nie tylko spraw materialnych, ale również usług oraz
gotowości do wzajemnej pomocy.
Przejawem bogatego kapitału społecznego jest wysoki stopień samoorganizowania się ludzi, tworzenie różnego rodzaju grup towarzyskich, klubów,
stowarzyszeń, włączanie się w realizację ważnych dla danej zbiorowości zadań, związanych z rozwiązywaniem występujących problemów, wzajemną
pomocą, jak również rekreacją, rozrywką i zabawą.
Kapitał społeczny można podzielić na trzy kluczowe odmiany.
Kapitał społeczny – integracyjny (bonding). Przyczynia się do tworzenia
więzi miedzy ludźmi, buduje relacje, wzmacnia siłę wspólnoty. Dzięki
pracy grupowej i integracji, wyzwala się społeczna energia potrzebna do
rozwiązywania lokalnych i problemów. Ludzie poznają się i integrują, co
daje poczucie siły do wspólnego działania.
Kapitał społeczny – „łączący” (linking). Włącza mieszkańców i grupy do
współdecydowania i wyrażania stanowiska w ważnych dla społeczności/
grupy sprawach. Wykracza poza partykularne interesy poszczególnych grup,
13. T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce
społecznej i nie tylko, Warszawa 2007.
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daje przestrzeń do wyrażenia swojego stanowiska i konfrontacji z innymi
opiniami.
Kapitał społeczny pomostowy (bridging). Umożliwia przepływ myśli, idei,
doświadczeń wśród uczestników (ludzi, grup, organizacji, instytucji) sieci
dotyczących danego zagadnienia/problemu w społeczności. Tworzy przestrzeń dla wypracowania najlepszych rozwiązań w oparciu o zasoby intelektualne i materialne uczestników sieci. Umożliwia dialog i współpracę
z innymi w oparciu o poszanowanie różnorodności.

Filar „GŁOS”

kapitał
społeczny
integracyjny

współdziałanie

kapitał społeczny
pomostowy

współpraca

tożsamość
miejsca

kapitał
społeczny łączący

głos

Filar WSPÓLNE DZIAŁANIE
Obywatele zaangażowani w społeczne sprawy są podstawowym komponentem Aktywnych Społeczności. To od ich aktywności zależy jak dana społeczność się rozwija. Obywatele są ważnym zasobem zarówno indywidualnie jak
również zbiorowo. Ich doświadczenia, umiejętności i zdolności są unikalnym potencjałem do wykorzystania. Obywatele działają, bo odczuwają, że
ich potrzeby nie są lokalnie zaspokajane. Jednoczą się w oddolne inicjatywy
i wspólnie działając zmieniają swoją lokalna rzeczywistość. To właśnie ta
oddolność jest ważnym wyznacznikiem aktywności. Iskrą do rozpoczęcia
działania mogą być różne powody: brak przedszkola, świetlicy, wsparcia
dla osób niepełnosprawnych, poczucie zagrożenia, dewastacja przyrody, dzikie wysypiska. Jednak, aby narodziła się skuteczna inicjatywa, musi zostać
16

przekroczona perspektywa z „ja” na „my”. Potrzebne jest wspólne, kolektywne widzenie danej kwestii. Ludzie też muszą nabrać przekonania i wiary,
że od nich zależy czy dana sytuacja się zmieni. Działania obywatelskie mogą
przybierać formę lokalnych wydarzeń, powstających grup nieformalnych,
jak również organizacji formalnych np. stowarzyszeń. Różnorodność form
samopomocy i samoorganizacji jest naprawdę duża. W Polsce jak wiemy
kapitał społeczny jest bardzo słabo rozwinięty, powszechne jest czekanie
na kogoś lub coś, co odmieni sytuację. Dlatego potrzeba jest animatorów
i liderów, którzy zapalą ogień zmian, dadzą sygnał do zebrania się. Ludzie
muszą się spotkać i poznać – przełamać barierę wzajemnej nieufności – aby
później móc wspólnie działać.

Ten filar ma zapewnić podstawową możliwość wypowiedzi jednostkom
i grupom w sprawach, które ich dotyczą w danej społeczności. Partycypacja mieszkańców w planowaniu, współtworzeniu dokumentów, programów, strategii jest podstawowym prawem i obowiązkiem odpowiedzialnych
i aktywnych obywateli. Obywatele poprzez samoorganizację tworzą własne
stanowiska i wyrażają poglądy. Przy czym mogą napotkać na mur niechęci
ze strony władzy i wtedy dochodzi do konfrontacji. Coraz częściej można
spotkać pozytywne nastawienie władzy lokalnej do konsultacji i współpracy
ze społecznością lokalną. Takie podejście odzwierciedla się w modelu Good
Governance, czyli współrządzenia, czy też współzarządzania (o czym już pisałem w idei Aktywnej Społeczności). Wtedy możemy mówić o Samorządzie
Społecznie Zaangażowanym. „Dobre rządzenie” to wysokie uczestnictwo
obywateli w zarządzaniu i procesach legislacyjnych. Władza samorządowa
jest otwarta i dostępna, a obywatele uczestniczą w procesach podejmowania
decyzji, jak również w tworzeniu różnego typu usług. Przejawami aktywnego udziału mieszańców w życiu publicznym są między innymi debaty
publiczne, komitety obywatelskie, Rady Dzielnic, Osiedli, Rady Sołeckie,
Rada Pożytku Publicznego, Rada Organizacji Pozarządowych, szeroko pojęta współpraca samorządu z mieszkańcami, wreszcie działalność mediów
obywatelskich. Dziś najpowszechniejszym zadaniem samorządu, w którego
współtworzenie włączani są mieszkańcy jest planowanie małej architektury,
czyli okazja dla obywateli, by mogli zdecydować o usytuowaniu ławki, latarni, czy placu zabaw na swoim osiedlu. Ważne, by procesy partycypacyjne
stopniowo wprowadzać w inne obszary planowania w gminie.
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Filar WSPÓŁPRACA
W tym filarze podkreślany jest aspekt powiązań i pozytywnych więzi pomiędzy różnymi podmiotami: organizacjami, instytucjami, firmami i obywatelami. Związki oparte są na partnerstwie, życzliwości i poszanowaniu
innych. Działania podejmowane są poprzez ustalanie w żmudnym procesie
wspólnych decyzji, angażowanie się w tworzenie stanowiska i planu do rozwiązywania lokalnych problemów. Jednym z przejawów takiej współpracy
jest budowanie lokalnego partnerstwa, które stanowi podstawę do prowadzenia zmian w społeczności lokalnej, zarówno dużej jak i małej. To przede
wszystkim wykorzystywanie zdiagnozowanych zasobów instytucjonalnych
i osobowych znajdujących się w społeczności. Partnerstwo powinno obejmować nie tylko władzę samorządową, ale także bazować na sieci współpracy różnych podmiotów – głównie instytucjonalnych z przedstawicielami
organizacji samorządu terytorialnego, instytucji centralnych, a także społecznie odpowiedzialnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi,
przedstawicielami Kościołów, lokalnymi liderami itp. Partnerstwo może być
zarówno formalne jak i nieformalne. Drogą do budowania partnerstwa są
formy pośrednie, takie jak platforma czy forum. Stanowią one przestrzeń
wymiany poglądów z zapewnieniem równości różnorodnym ludziom, grupom, sektorom, oraz dają okazję do podejmowania pierwszych wspólnych
inicjatyw. Charakterystycznymi dla partnerstw lokalnych są takie cechy,
jak dobrowolność udziału partnerów, wspólne ustalanie celów i sposobów
działań, udział wielu partnerów z różnych sektorów, łączenie ich zasobów,
solidarne dzielenie sukcesów i porażek. Należy też podkreślić element równouprawnienia w partnerstwie, a zatem takiego samego wpływu różnych
partnerów na prace ich grupy, niezależnie od ich statusu i pozycji w społeczności. Wartością partnerstw lokalnych jest też działalność wokół problemów
społecznych występujących na obszarze wspólnym dla uczestników porozumienia – wsi, osiedla, dzielnicy, gminy, powiatu.

Wsparcie Aktywnych Społeczności
Aby wszystkie filary zaistniały w społeczności lokalnej potrzebne jest stałe wsparcie i budowanie zdolności współdecydowania, zaangażowania
ludzi we wspólne sprawy. Podejmowania wspólnotowych, pozytywnych
inicjatyw i odpowiedzialności za wspólne dobro. Aktywne Społeczności to
proces uczenia się i upodmiotowienia ludzi, tworzenia sieci współpracy
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i lokalnych struktur, które na stałe będą wspierać rozwój społeczności,
jej zdolność do rozwiązywania problemów, tworzenia środowiska zmiany
i budowania potencjałów, zarówno jednostek, grup jak i całej społeczności. Tylko praca w społeczności w oparciu o zasady empowermentu, samopomocy i zaangażowania daje realną szansę na trwałą zmianę i poprawę
jakości życia ludzi, nie daną przez „kogoś” lub „coś”, tylko wypracowaną
przez nich samych. Konieczne jest odwrócenie paradygmatu obywateli
jako „klientów” do pracy z ludźmi i przez ludzi. Podstawą zmiany jest
podejście do człowieka jako podmiotu oraz uznanie, że w procesie zmiany
nie można go postrzegać w oderwaniu od jego środowiska życia, które ma
zasadniczy wpływ na jego funkcjonowanie. Ważne jest zatem docenienie
procesu grupowego, który wzmacnia przebieg zmiany, przełamuje stereotypy i schematy zachowań. Rozwój społeczności lokalnej konstruujemy na
jej zdolnościach do samokreacji i samopomocy. Umiejętnie prowadzony
proces działania bazujący na pozytywnych doświadczeniach, buduje wiarę ludzi w możliwość do zmiany ich położenia. Stanowi fundament, bez
którego nic się nie uda. Ludzie muszą nabrać nadziei na lepsze jutro, które
w dużej mierze zależy od nich samych.
Wyróżniamy trzy rodzaje wsparcia, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju idei Aktywnej Społeczności. Jest to wsparcie edukacyjne,
animacyjne i materialne.
Wsparcie edukacyjne
Edukacja w społeczności to nabywanie przez poszczególne osoby, grupy
czy też społeczności, zdolności do radzenia sobie zarówno z problemami
indywidualnymi, jak również zbiorowymi. Istnieje duża różnorodność
znaczeń związanych z pojęciem edukacji w społeczności, to m.in.:
community education (edukacja społecznościowa), lifelong learning (uczenie
przez całe życie), edukacja nieformalna, incydentalna, środowiskowa,
edukacja emancypacyjna. Wszystkie te formy edukacji odnoszą się do
edukacji pozaszkolnej i niesformalizowanej, nie posiadają systemu
oficjalnej akredytacji. W kontekście budowania wspólnoty warto odwołać
się do polskiej tradycji edukacji środowiskowej (pedagogika społeczna).
Za W. Theissem to „proces realizowany w środowisku, ze środowiskiem,
przez środowisko i dla środowiska, przy zewnętrznym, profesjonalnym
wsparciu. Celem tak rozumianej edukacji środowiskowej jest odnajdywanie,
ocenianie oraz rozwijanie miejscowych zasobów kulturowo-społecznych,
a tą drogą – kształtowanie tożsamości lokalnej, ogólnonarodowej, a także
tożsamości europejskiej. Jest to osiągalne, gdyż edukacja środowiskowa,
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jej zadania, obszary, formy i środki skupiają się na jednym: na tym,
co wspólne, co ludzi łączy, zbliża, umożliwia wzajemne zrozumienie
i współpracę. Są to lokalne, a jednocześnie uniwersalne standardy etyki,
kultury, cywilizacji, związane z takimi fundamentalnymi wartościami,
jak m.in.: prawa człowieka, państwo prawa, demokracja, społeczeństwo
obywatelskie, sprawiedliwość społeczna, szacunek dla przyrody”. Edukacja
środowiskowa to silnie zakorzeniona perspektywa w filarze odkrywania
tożsamości miejsca i pojęcia „małej ojczyzny”.
Znajdziemy tu mocne podobieństwo do pojęcia community
education14, które określa się jako włączanie się w istniejące sieci społeczne,
aby wspomóc uczenie się. To proces nakierowany na wzbogacenie życia
osób i grup poprzez zaangażowanie ludzi w danym geograficznym terytorium albo połączonych wspólnym „interesem”, umożliwienie im rozwinięcia różnorodnych, dobrowolnych form uczenia się, działania, i refleksji
wyznaczonych poprzez ich osobiste, społeczne, ekonomiczne i polityczne
potrzeby (CeVe Scotland 1990:2)

Edukacja w społeczności to długofalowy, świadomy proces rozwoju. To tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których ludzie czują się kreatorami i podmiotami zmiany. Nabywają zarówno kompetencji do wspólnego wyrażania
swoich potrzeb, ale również nabywają świadomość, że od nich coś zależy
w danej społeczności.
Kluczowe formy edukacji społeczności to: warsztaty, kursy, debaty,
dyskusje grupowe, wyjazdy studyjne, różne formy doradztwa, planowanie
partycypacyjne, konsultacje społeczne. Tego typu edukacja prowadzona jest
przez instytucje samorządowe i pozarządowe. Jednak głównie skupia się na
wymiarze indywidualnym, ma często fragmentaryczny charakter i prowadzona jest w ramach projektów, w krótkim okresie czasu. Edukacja, która długofalowo odnosi się do budowania potencjału społeczności, kreowania liderów
i animatorów środowiskowych, pomocy w tworzeniu się oddolnych inicjatyw,
wspierania grupowych form działania w odpowiedzi na istniejące potrzeby
jest zjawiskiem rzadkim. Dlatego też w procesie edukacyjnym w Aktywnych
Społecznościach szczególną uwagę należy zwrócić na grupowe formy uczenia
się w działaniu i nabywaniu kompetencji przez ludzi w danej społeczności, do
partycypacyjnej, wspólnotowej, obywatelskiej odpowiedzialności.

Paweł Jordan

Uczenie w społeczności (learning in the community) ma dwie perspektywy:
edukacja indywidualna wspiera indywidualny rozwój jednostek wyrażający
się w ich potrzebach – w szczególności dotyczy to osób słabszych społecznie, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych. Pomaga w radzeniu
sobie w życiu, budowaniu wiary w siebie, nabywaniu umiejętności i zdolności umożliwiających lepsze uczestnictwo w dostępie do rynku pracy,
kulturze, cywilizacji.
edukacja społeczna nakierowana jest na kształtowanie i doskonalenie
umiejętności społecznych, które pomagają funkcjonować w grupie i społeczności, rozwiązywać konflikty, pracować metodą projektów, uczyć
partycypacji, zdobywać środki finansowe. Edukacja społeczna to zestaw
wspierający zdolność ludzi do współpracy ze sobą w celu zaspakajania
ich potrzeb, ale w drodze kolektywnego działania. W edukacji społecznej
zawiera się także sfera edukacji obywatelskiej, która uczy postaw obywatelskiego zaangażowania, praw i obowiązków obywatelskich, tradycji
i historii małej ojczyzny.

14. http://www.infed.org/guides/community_education.htm
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Wsparcie animacyjne
Ludzie w społecznościach często potrzebują kogoś, kto zainicjuje, zgromadzi
ludzi w jednym czasie i miejscu, umożliwi spotkanie. Kogoś kto da szansę na
przekroczenie przez członków danej społeczności widzenia w kategorii „ja”
na kategorię „my”. Jest to wsparcie animacyjne czyli pobudzanie ludzi do
samopomocy, do wspólnego działania. Animacja polega na tym, aby tchnąć
duszę w grupę, zbiorowość, społeczeństwo oraz wywołać ożywienie, aktywność – E. Limbos15. „Animacja jest sposobem odnalezienia się we współczesnej przestrzeni społecznej, którą określa się jako rynek kontaktów (interakcji), na którym negocjujemy swe relacje z innymi. Od ustanowionych
powiązań i ich jakości zależy jakość naszego życia. Jest rozumiana jako
forma rozwoju jednostki, grup i środowiska. Środowisko lokalne zaś jest
najbardziej naturalną przestrzenią publiczną, w której sprawdzamy i weryfikujemy nasze postrzeganie świata, umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego, a także kształtujemy postawę wobec innych”16.
G. van Enckevort wyróżnia 4 kierunki widzenia animacji:
15. M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993, s. 37

16. P. Jordan B. Skrzypczak, Animator społeczny – katalizator zmiany, CAL 2005, s. 8 –12
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sposób kształtowania wspólnoty: rola animatora polega na wyrywaniu
jednostek z izolacji, nawiązywaniu kontaktów, organizację spotkań wzajemnej pomocy. Praca skoncentrowana jest wokół (od)budowania więzi
społecznych;
forma uczestnictwa, nie tylko w sferze kulturalnej, ale szerzej w środowisku,
korzystanie z istniejących instytucji lub nawet ich tworzenie. Animator koncentruje się na pomocy różnym grupom w rozmaitych formach ekspresji
i spotkań. Akcent stawiany jest bardziej na proces animacji niż na jej skutek;
metoda emancypacji, która jest środkiem doprowadzającym do usunięcia
barier społecznych i ekonomicznych utrudniających rozwój grupom zostającym w tyle;
sposób wywierania wpływu nie tylko w sferze kultury, ale szerzej w środowisku, uzyskanie wpływu na decyzję.
Kluczową postacią w tym obszarze jest Animator Społeczny. Jest to pewna
rola w środowisku, którą może pełnić każdy – zarówno opłacany pracownik jak również lokalny aktywista. Animator nie pracuje z jedną grupą,
lecz inspiruje ich zawiązanie. Usamodzielnia grupę, a sam koncentruje się
na relacjach międzygrupowych, na tworzeniu związków, sieci i kontaktów
w środowisku, które powinny sprzyjać wytworzeniu mechanizmu synergii,
a więc osiągnięcia większej efektywności, niż wynikałoby z prostego sumowania potencjału, jaki mają poszczególne grupy czy ogólnie mieszkańcy.
Uruchamia w ten sposób wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku.
Rozpoczyna on proces rozwoju (zaspokajanie potrzeb, rozwiązywanie problemów) w oparciu o własne zasoby, a nie poprzez zewnętrzną interwencję
czy nadzwyczajne wsparcie finansowe.
Animator Społeczny działa w określonym środowisku lokalnym.
Staje się w ten sposób swoistym katalizatorem zmiany lokalnej, zwłaszcza
w sytuacji permanentnej transformacji, jakiej doświadczamy we wszystkich
dziedzinach życia, w tym także w naszym najbliższym otoczeniu.
Do najważniejszych zadań animatora należą:
rozwój partnerskich relacji w środowisku poprzez budowanie koalicji,
komunikacja pomiędzy potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wypracowywanie kontaktów i relacji zarówno z, jak i pomiędzy kluczowymi
postaciami,
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nakreślenie profilu społeczności – poznawanie mieszkańców, udogodnień,
historii, problemów itp.,
proces podejmowania wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do consensusu i określanie wspólnego celu,
pracowanie w oparciu o dynamikę grup,
podtrzymywanie zaangażowania i motywowanie innych do działania,
tworzenie sieci – praca ponad granicami, pielęgnowanie kontaktów,
zarządzanie informacją i zasobami.
Wsparcie materialne
Rozwój Aktywnych Społeczności zależy także od wsparcia materialnego.
Oprócz wsparcia edukacyjnego oraz animacyjnego ważne jest myślenie o potencjalnych zasobach do wykorzystania. Dobrym przykładem jest wykorzystanie pomieszczeń, budynków do spotkań ludzi, organizacji – społeczność
potrzebuje otwartych miejsc/miejsca do różnych form aktywności i działań.
Słowo „otwarte” jest tutaj niezwykle ważne, ponieważ oznacza przyjazne
miejsce do zagospodarowania i wykorzystania przez społeczności lokalne.
Mogą one służyć rozwojowi zainteresowań członków grup, spędzaniu czasu wolnego, edukacji, integracji społeczności lokalnej. Ważne jest to, żeby
społeczność mogła je użytkować ze względu na jej potrzeby, żeby ludzie mogli poczuć się jak „u siebie”. W wielu miejscowościach istnieją np. świetlice
wiejskie, domy sąsiedzkie, kluby osiedlowe, domy kultury, centra integracji
mieszkańców. Jednak, aby były to miejsca otwarte i przyjazne mieszkańcom,
musi być spełniony warunek – tego typu „centrum” powinno wypracowywać
ze społecznością pomysły na inicjatywy i projekty, a nie przygotowywać odgórnie i samodzielnie ofertę dla konkretnego miejsca. Centrum jest wówczas
odpowiedzią na lokalne potrzeby, a społeczność ma realny wpływ, na to co
się w danej przestrzeni dzieje. Może się tak zdarzyć, że brakuje takiego zasobu
w społeczności. Wtedy należy go stworzyć. Może to być lokalna szkoła, parafia, opuszczony budynek. Miejsce jest niezwykle potrzebne, aby społeczność
mogła się spotykać, uczyć i działać. Oczywiście, pod pojęciem miejsca należy
rozumieć wszelkie tereny na świeżym powietrzu – boiska, skwery, place. Jako
miejsca publiczne mogą i powinny służyć lokalnej społeczności.
Oprócz wsparcia w postaci budynków, pomieszczeń, publicznych
przestrzeni, ważne jest także wsparcie finansowe i materiałowe. Istnieje potrzeba tworzenia przyjaznych programów małych grantów dla lokalnych
organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych. Gmina ma
możliwość dostarczania wsparcia materiałowego przez placówki jej podlegające, ale powinno odbywać się to na wyraźne zapotrzebowanie konkretnych
23

inicjatyw społeczności. Ważne jest wypracowanie jasnych i czytelnych zasad,
na podstawie których można starać się o wsparcie.

Podsumowanie

Tekst stanowi całościową propozycję modelu Aktywnej Społeczności, w którym nacisk został położony na ideę samorządności i podmiotowości lokalnych
społeczności. Mieszkańcy obywatelskiej gminy są odpowiedzialni i zaangażowani, a władza i administracja lokalna jest społecznie wrażliwa. Natomiast
wspólny wysiłek wszystkich lokalnych aktorów zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju i lepszej jakości życia w danej społeczności.

Paweł Jordan – Prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Przewodniczący Rady

Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, superwizor w Stowarzyszeniu
Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczno-

ści lokalnych. Ukończył studia w ramach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jeden
z inicjatorów Centrum Wolontariatu, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji

Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym nowator-

skim pomysłom został przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów

społecznych z całego świata. Z jego rad korzystał także m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open

Society Institute N.Y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
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Ruchome piaski
Animator współpracujący ze społecznością: Weronika Droszcz / „Jestem” Stowarzyszenie

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Piła nad Brdą

województwo: kujawsko-pomorskie
liczba mieszkańców: 109
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Miejscowość oficjalnie powstała 1 stycznia 2008 roku, wydzielona ze
wsi Gostycyn. W przeprowadzonym w marcu 2007 roku referendum
(zainicjowanym przez Stowarzyszenie BUKO) ze 109. uprawnionych
do głosowania osób zagłosowało 93. W Stowarzyszeniu działają osoby
napływowe, jak i rdzenni mieszkańcy. Stowarzyszenie co roku organizuje
mające na celu ich integrację „Pilskie spotkania”.
Jednak odkryte kopalnie węgla brunatnego zaczęły powodować
osuwiska na osiedlu mieszkaniowym. Teraz stały się walorem
turystycznym, jednak potrzeba ogromnych środków na renowację
dawnych budynków kopalni.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO
ul. Świerkowa 5, Piła
89-520 Gostycyn
e-mail: buko@las.pl
tel. 052 334 64 33 (po godz. 20)
tel. kom. 602 61 74 79 (prezes Wojciech Weyna)

aczęło się od tego, że ziemia osunęła się spod nóg. Nie w przenośni, ale
zupełnie dosłownie, naprawdę zaczęła się powoli osuwać. Dom Wojciecha Weyny, nauczyciela języka angielskiego, który od dziesięciu lat mieszka
w Pile nad Brdą, jak i domy innych mieszkańców Osiedla Leśnego, został
wybudowany na korytarzach kopalni węgla brunatnego. Gdy ziemia zaczęła się osuwać, musieli zacząć działać. Potrzebne były ekspertyzy. Chcieli
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skłonić gminę do zbadania terenu pod względem bezpieczeństwa. Gmina nie
chciała, choć to ona sprzedawała działki pod zabudowę. Wybuchł konflikt,
a mieszkańcy Osiedla Leśnego złożyli pozew zbiorowy. W 2007 roku założyli stowarzyszenie. Chcieli mieć głos na sesjach rady. Jednak wielu starych
mieszkańców krzywo patrzyło na tych nowych. Przyjechali z dużych miast,
z zagranicy, zamieszkać tu na emeryturę i teraz chcieli z wójtem wojować?
Ale nowi wygrali. Sąd Rejonowy w Tucholi nakazał gminie przeprowadzić badania. Odwierty zostały zrobione. Oświadczono, że jest bezpieczne.
Ale przy okazji stało się coś jeszcze. Wojciech Weyna zainteresował się
tym, co mu tam głęboko pod domem siedzi. Podziemne kopalnie węgla
brunatnego na północy kraju to unikat. Wśród członków BUKO – Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą, zaczęły się więc pojawiać pomysły. Co można z tym miejscem zrobić? Z istniejących kiedyś pięć
kopalń, Buko, Olgi, Montany, Aleksandry i Teresy, do dziś zachowały się
tylko pozostałości Montany. Stowarzyszenie wpisało ją do ewidencji zabytków i rozpoczęło działania archeologiczne. W międzyczasie powstała wieś.
***
Wcześniej Piła nad Brdą była częścią wsi Gostycyn. Nikt się nie interesował tym terenem, mieszkało tu tylko kilkadziesiąt osób. To petycje Stowarzyszenia wieś stworzyły. Oficjalnie, administracyjnie powstała 1 stycznia
2008 roku, dzięki przeprowadzonemu w marcu 2007 referendum. Ze 109.
uprawnionych do głosowania osób zagłosowało 93. Pierwszym sołtysem
została Violetta Karwasz. Tymczasem trwały już badania archeologiczne
Montany. W ciągu pięciu lat odkopano pozostałości naziemnej infrastruktury kopalni, murowane zbiorniki do uzdatniania wody kotła parowego,
fundamenty maszynowni, sztolnię upadową. – Odkopujemy tę historię
i z roku na rok dowiadujemy się więcej – mówi Wojciech Weyna. Badania
finansowane są z projektów, które pisze stowarzyszenie oraz dofinansowań
z budżetów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatowego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badania prowadzą sami mieszkańcy, studenci, wolontariusze. – Zinwentaryzowaliśmy tu
blisko sto obiektów z infrastruktury pokopalnianej – mówi Robert Grochowski, archeolog. Jest z nimi od początku. – Przed pierwszymi badaniami nie wiedzieliśmy, jakiego archeologa przydzieli nam Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków. A słysząc słowo ‘archeolog’ mieliśmy stereotypowe pojęcie o archeologach. Okazało się, że przyjechał do nas świetny facet, który
czuje archeologię przemysłową, zna się na komputerach i tworzy animacje.
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Od razu załapaliśmy wspólny temat. Całkowite zaprzeczenie archeologa z pędzelkiem w ręku. Chociaż bez tych pędzelków się nie obyło
– opowiada Wojciech Weyna. Z tego wszystkiego ma powstać rekonstrukcja naziemna i podziemna kopalni, udostępniona dla turystów.
Wojciech Weyna już zaczął pisać wnioski i dostawać dotacje na projekty, które mają ich ściągnąć. Projekty mają pomóc bezrobotnym
i młodym. Skala bezrobocia na terenie gminy wynosi około 17%.
W Buko liczą, że w wiosce tematycznej cztery osoby znajdą zatrudnienie na
umowę zlecenie. Będą prowadzić lekcje historyczne dla szkół, obsługiwać
wizyty studyjne, grę terenową „Kuferek Wilhelma Krügera”. „Stare zawody szansą na nową pracę” miały z kolei przygotować mieszkańców do świadczenia usług we wsi tematycznej. Usługi miały być oparte na starych, ginących zawodach. Były więc warsztaty
z wikliniarstwa, z tworzenia ozdób z filcu, zdobienia tortów, kowalstwa. Teraz ludzie czekają na turystów. – Odkryłam swój talent
ukryty. Dotychczas uważałam, że się nie nadaję. Ale uświadomiłam
sobie też, że prace, które kiedyś wykonywali mieszkańcy wsi są fascynujące
– mówi Natalia Lew-Kiedrowska z Piły nad Brdą. Stowarzyszenie zorganizowało też Wesele Sztygara, Przyjechała kontrola z EFS, przekonana,
że uczestnicy będą siedzieć na widowni i oglądać przedstawienie, tymczasem biesiadowanie było prawdziwe. Była to rekonstrukcja zabawy,
która odbyła się tu w latach 30. Pan Młody, górnik i sztygar ze Śląska,
zatrudniony jako fachowiec w kopalni Montania w Pile – zakochał się
wtedy w mieszkance wsi i poprosił ją o rękę. Wesele, które się później
odbyło, miało charakter śląsko-borowiacki i wzbudziło w owych czasach
spore zainteresowanie. Uczestnicy rekonstrukcji biesiady wystąpili więc
w regionalnych ubiorach borowiackich i śląskich, mundurach górniczych
oraz strojach z lat 20. i 30. – W dawnej historii i tradycjach odnaleźli
pomysł na rozwój Piły i stworzenie atrakcji turystycznych – tłumaczy
Krzysztof Margol, prezes fundacji NIDA i społecznik roku 2009 tygodnika Newsweek Polska. Wojciech Weyna: – Bo w ziemi ukrytych jest wiele
śladów przeszłości. W trakcie badań znajdujemy narzędzia i rzeczy osobiste
górników. Dowiadujemy się jak żyli. Odkrywamy elementy kopalni.
Ale nic by z tego nie powstało, ani wieś, ani badania, ani stowarzyszenie, gdyby nie stare korytarze kopalni pod domem Wojciecha Weyny
i ruchome piaski.
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Jak pozyskać fundusze1
Organizacje pozarządowe na swoją działalność mogą pozyskiwać środki przez:
składki,
dotacje, m.in. na realizację zadań publicznych,
darowizny od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
loterie
nawiązki
dary rzeczowe,
zbiórki publiczne,
sponsoring,
pożyczki,
odpłatną działalność pożytku publicznego,
prowadzenie działalności gospodarczej.
a) Sponsoring to nie mecenat, ani działalność charytatywna. Sponsoring nie
jest bezinteresownym świadczeniem wspierającym dane przedsięwzięcie, ale ma
charakter komercyjny i jest nastawiony na zysk. Polega na przekazaniu przez
sponsora podmiotowi sponsorowanemu środków związanych z realizacją celu,
w zamian za możliwość wykorzystania potencjału komercyjnego, który tkwi
w sponsorowanym podmiocie.
Aby pozyskać sponsora, warto przyjrzeć się własnemu przedsięwzięciu bardziej
komercyjnym okiem i przedstawić je tak, by było atrakcyjne dla przedsiębiorcy,
firmy, która może sponsorować dane przedsięwzięcie.
Przed przystąpieniem do rozmów z potencjalnym sponsorem, niezwykle istotne jest
przygotowanie maksymalnie szczegółowej koncepcji, planu wydarzenia. Ważne, by
w trakcie tworzenia planu myśleć jak biznesman. Taki zarys powinien zawierać:
1. Szkic projektu: pomysł, opis grupy docelowej, działania promocyjne, korzyści
dla sponsora. W tym miejscu należy podkreślić, to co w projekcie może być
najbardziej innowacyjne, a zarazem najbardziej medialne.
2. Terminy, obowiązki, ewentualnie osoby kontaktowe. W tym punkcie ważne
jest rzetelne rozplanowanie prac, aby sponsor mógł wyczytać na kiedy zaplanowane
1. Więcej: http://poradnik.ngo.pl/x/446637
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są np. akcje prasowe, kiedy i w jakich mediach pojawią się zapowiedzi, gdzie i w jaki
sposób będzie on mógł się zaprezentować podczas wydarzenia.
3. Co oferujesz, a czego chcesz w zamian? Należy dokładnie określić korzyść,
którą będzie miał sponsor dzięki wsparciu przedsięwzięcia.
Koncept sponsorowania powinien mieć objętość maksymalnie 15 stron, przy czym
należy mieć na uwadze, że czasem krócej znaczy lepiej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540)
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,201/poz,1540,ustawa-o-grachhazardowych.html
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Skłonność do ludzi
Animator współpracujący ze społecznością: Elżbieta Tomczak / Fundacja Akademia

Inicjatyw Społecznych

Odrzechowa

województwo: podkarpackie
liczba mieszkańców: 1 400
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Odrzechowa to społeczność wiejska o bardzo burzliwej historii. Oddalona
od dużych miast, położona w malowniczej dolinie, do niedawna była
słabo zintegrowana. Mieszkańcy Odrzechowej ze względu na położenie
wsi mają utrudniony dostęp do kultury, edukacji i miejsc pracy, których
na miejscu jest niewiele.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Fundacja Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży
tel. 13 467 15 07
e-mail: tsabik@interia.pl

Dom pana Wieśka Józefczyka był przed wojną żydowską karczmą.
Stała sobie na ziemi sanockiej na Podkarpaciu, we wiosce Odrzechowa,
przy granicy ze Słowacją i Ukrainą. Potem stała się domem Pana Wieśka.
Pan Wiesiek się w Odrzechowej wychował. Ale potem wyjechał i długo
go nie było. Wrócił na emeryturę po dwudziestu latach, z żoną i córką. A jak
wrócił, to stwierdził:
– Widocznie mamy tu coś do zrobienia, skorośmy wrócili.
Ta wieś od wojny była w kawałkach. To największa miejscowość
gminy Zarszyn, mieszka tu prawie półtora tysiąca mieszkańców, ale jakoś to
wszystko się nie klei. W Odrzechowej są napływowi. Napłynęli po akcji ponownego zaludniania Bieszczadów, gdy już wywieziono tych, którzy mieszkali tu wcześniej. Przyjechali z bliska i z daleka, i do dziś są tak podzieleni.
Część mieszkańców napływowych zamieszkuje środkowy teren wsi. Jest
32

33

Skłonność do ludzi

Fundacja Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży

2

też osiedle po pegeerze i położone na obrzeżach osiedle przybyłych spod
Nowego Sącza.

Wieś Odrzechowa ma długą historię, zupełnie niespokojną. Do końca
II wojny światowej była zamieszkała w większości przez Łemków i niewielką grupę Żydów. Po wojnie, w ramach akcji „Wisła”, cała rdzenna ludność,
rodzina po rodzinie, została wysiedlona. Trzeba było się pakować, w kilka
godzin być gotowym do drogi. Nikt nie miał innego wyjścia. Na ich miejsce przeprowadziły się rodziny z południowo-wschodniej Polski. Powstał
PGR, bloki i domki bliźniacze. W 1958 roku zamieszkała grupa dwudziestu
siedmiu rodzin z okolic Nowego Sącza. Przez 60 lat jakoś nie mogli się zlepić. Żyli oddzielnie, nie było żadnego „my z Odrzechowej”. Każdy trzymał
tradycje ze swoich stron.
Potem wrócił pan Wiesiek, a żona pana Wieśka powiedziała: – Życie tylko
dla siebie to jakaś beznadzieja.
Pan Wiesiek dodał: – Dla drugich trzeba żyć.
I wystartował w wyborach na sołtysa. Jest nim od 1998 roku.
Ale już wcześniej, jak mówi, poczuł skłonność do ludzi. W latach 60 brał
udział w tworzeniu samorządów pracowniczych w swoim zakładzie pracy
w Sanoku.

Odrzechowa
podlaskie

2

zaprezentować swoje tradycje, przyśpiewki, potrawy, zwyczaje, żeby każdy się sąsiada nauczył. Fundacja wprowadziła stały kalendarz imprez: noc
świętojańska, festyn odpustowy, dożynki. Mieszkanki wsi uszyły i wyhaftowały ludowe stroje rzeszowskie. Wracając do tradycji przedwojennych
związanych z istniejącą tu kiedyś szkołą tkacką, w budynku której przez
lata powojenne mieściła się plebania – utworzono Wiejską Świetlicę Dziedzictwa Kulturowego. Pan Wiesiek mówi, że odkąd jest tu nowy proboszcz,
jest jeszcze lepiej. Ten stary to jakoś skłócał ludzi, a ten łączy. Działa też
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, tworzony jest Szlak Konno-Taborowy. W sklejaniu pomogła praca nad monografią wsi.
Wiele się w Odrzechowej zmieniło w ostatnich latach. Ale i pracy
jest więcej, mówi pan Wiesiek i się trochę martwi. Bo wieś się też gospodarczo rozwija i żeby to nie zdominowało tego co posklejać się już udało, tych
sąsiedzkich kontaktów. Dlatego pan Wiesiek organizuje kurs tkactwa – by
przygotowywać pamiątki z Odrzechowej, ale i żeby tę wieś dalej tkać, aż do
ostatniej nitki.

Praca nad lepieniem wsi łatwa nie była. To był przełom 1999 i 2000 roku,
kiedy udało się powołać Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży, oddział Fundacji Małopolskiej. Teraz w to miejsce wchodzi założone
dwa lata temu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa. Bo pan
Wiesiek wymyślił sobie, że we wsi potrzebna jest świetlica. Dzieci i nastolatki nie miały się gdzie spotykać. Po przedszkolu został akurat stary wolny
budynek. Tylko, że wieś była jeszcze niezlepiona i oprócz dzieci i nauczycieli, nikt nie był przekonany, że to może być dobry pomysł. Mieszkańcy wsi
uważali, że stary i brzydki budynek najlepiej rozebrać. Trudno było znaleźć
pieniądze. No bo skoro jest już dom kultury we wsi, to po co świetlica?
Ale pan Wiesiek jest uparty i świetlica powstała. Przez osiem lat działa
dzięki społecznej pracy. Nawet córka pana Wieśka przez cały rok przyjeżdżała w każdą niedzielę z Sanoka żeby charytatywnie uczyć angielskiego.
Nastolatki, które chodzą do świetlicy mówią: – Świetlica jest jedynym takim
miejscem we wsi, gdzie możemy się spotykać, a Odrzechowa, to najfajniejsza wieś na świecie.
Tak zaczęło się sklejać. W świetlicy mieszkańcy zaczęli urządzać zabawę w dniu kobiet, majówkę. Pojawił się projekt, gdzie mogli
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Gdzie bywała Czarna Mańka?
Animator współpracujący ze społecznością: Magdalena Bąkowska / Stowarzyszenie

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Sielce, Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
województwo: mazowieckieckie
liczba mieszkańców: 225 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Na terenie dzielnicy Mokotów zdiagnozowano obszary „kryzysowe”,
które ze względu na wskaźnik bezrobocia, ubóstwa, trudnych
warunków mieszkaniowych, poziomu przestępczości, wykształcenia,
przedsiębiorczości mieszkańców oraz degradacji technicznej
infrastruktury i budynków znacznie odbiegają od średniej dzielnicowej.
Powstała strategia mikrorewitalizacji tych obszarów, która jest
wspierana konkretnymi działaniami o charakterze społecznym.
Wdrażając zmiany na najniższym możliwie poziomie. Cele strategii
realizowane są m.in. przez Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce”
na terenie Sielc – części Warszawy należącej do dzielnicy Mokotów.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce”
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
ul. Gagarina 27, tel. 22 841 93 49.
Osoba do kontaktu: Monika Cwyl, mojesielce@gmail.com

ak tu było? – Była wielka górka na wybiegu przedszkola przy Zakrzewskiej, która w rezultacie zawsze okazywała się śpiącą ośmiornicą. Pamiętam też smak parówek, które mama kupowała w mięsnym na Stępińskiej
– przypomina sobie Karolina Witkowska z partnerstwa „Moje Sielce”.
– Ja miałam babcię na Czerniakowie, po drugiej stronie Czerniakowskiej.
Ale często wybierałyśmy się z nią na Sielce po wodę oligoceńską. Potem
zamieszkałam w mieszkaniu po babci. Moją sąsiadką była 90-latka, która

J
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dużo opowiadała mi o Sielcach przedwojennych. O czasach, gdy mieszkali
tu Żydzi eksperymentatorzy, a jeden z nich próbował zrobić tu drugi Milanówek, sadząc drzewa morwowe. Nie przyjęły się. Opowiadała też o Sielcach powstańczych, powojennych, o Kieślowskim, Grzesiuku, ojcu Zbyszka
Cybulskiego, którzy tu mieszkali. A potem sama zaczęłam Sielce odkrywać
– opowiada Agnieszka Putkiewicz, mieszkanka Sielc.
– Ja mieszkam na Sielcach od dziecka. Uwielbiam budynki z lat pięćdziesiątych, klasyczną linię, czerwone dachówki. Z okna mam widok
na wysokości dachów i kominów. Podoba mi się w Sielcach zieleń na
podwórkach, drzewa, krzaki, skwery. Są zaniedbane, ale są – dodaje Karolina Witkowska
– Zdarzają się też smutne chwile. Jak ta kiedy w drodze po bułki na naszej
klatce natknęliśmy się z synkiem o poranku na ciało syna pana Sylwka,
założyciela Kapeli Czerniakowskiej, który też grał w Kapeli. Mieszkał
z żoną i dziećmi parę pięter nad nami. Na mszy za niego, w kościele św.
Stefana, koledzy z Kapeli pięknie grali, w czasie mszy puszczony był film
o młodości zmarłego, a w tle przewijały się Sielce – mówi Agnieszka
Putkiewicz.
***
Jak jest? Agnieszka Putkiewicz, sielczanka: – Lata lecą. Dawna „Sielanka”, którą rozsławiła legendarna Czarna Mańka, to teraz „Karczma Słupska”. A dawny dom poprawczy dla niegrzecznych dzieciaków, to wydział
resocjalizacji UW. Dawny spacerniak młodych z poprawczaka jest dziedzińcem wewnętrznym. Wszystko się zmienia. Szkoda tylko, że nie ma
zmian oddolnych, takich z inicjatywy mieszkańców. Odnowiono jeden
skwer, ale nazwano go „Chorwacki”, mimo, że mieszkańcy chcieli żeby
był to „skwer Grzesiuka”. Pojawiają się apartamentowce, wprowadzają
się młodzi. To dobrze. Tylko co dalej? Przez chwilę istniał klub „8 dzień
tygodnia”. Jedyne miejsce do spotkań, wydarzeń kulturalnych, ale został
zamknięty.
Mieszkańcy Sielc postanowili więc Sielce sami rozruszać.
Pomysł wyszedł, nie jak zwykle to bywa, od organizacji pozarządowych,
ale od dzielnicy Mokotów. To urząd zgłosił się do stowarzyszenia BORIS, które wspiera budowanie sieci lokalnych partnerstw na Mazowszu.
– Mój dyplom na ASP dotyczył relacji sąsiedzkich, a zdjęcia do niego
wykonywałam na Sielcach. Kiedy dowiedziałam się, że mogę zaangażować
się w działania na rzecz dzielnicy, zgłosiłam się do Partnerstwa. Zajęłam
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się projektowaniem plakatów, a później razem z Maćkiem Łepkowskim
poprowadziłam warsztaty dla dzieci o przestrzeni publicznej – opowiada
Karolina Witowska z partnerstwa „Moje Sielce”.
Dziś partnerstwo skupia ponad 30 instytucji i komórek lokalnego
biznesu. Magdalena Magda z Fundacji Pro Bono PL mówi, że to wszystko
się udało, bo działają jako lider mnogi, wszyscy szefują w jednej drużynie: straż miejska, Świetlica Dziadka Lisieckiego z Jolantą Niewiadomską,
Tomasz Kot, były biznesmen, a teraz prezes stowarzyszenia Integracja, Magda Bartnik, redaktorka portalu mojesielce.pl, instruktorzy Milena Jaworska,
Maciek Łepkowski, Karolina Witkowska. Magdalena Magda na początku
sama nie wierzyła w złamanie stereotypu:
– Na starcie zawsze jest nieufność. My, pozarządówka, sektor publiczny
i sektor biznesowy.
– No i od czego zacząć? Tyle tu jest do zrobienia. – zastanawiali się na początku. Przygotowali mapę potrzeb mieszkańców. Teraz wszyscy ich znają,
nawet promować się specjalnie nie muszą.
– To ten pan, co działa – mówią dzieciaki, gdy mijają na ulicy Maćka.
11 czerwca na skwerze między Zakrzewską i Iwicką „Moje Sielce”
zorganizowały drugi Sielecki Festyn Sąsiedzki. Był kiermasz, można było
kupić wyroby ceramiczne, drewniane zabawki, były warsztaty kaligraficzne,
chodzenie na szczudłach, charakteryzacja, Sieleckie Kino Trzepakowe, tworzenie makiety idealnej dzielnicy i koncert z przedwojennym repertuarem
w wykonaniu Kapeli Czerniakowskiej. A na koniec dancing na Sielcach, pod
gołym niebem z podestem, lampionami, balonami. Wszystko retro. Panie
w odświętnych sukienkach, panowie w garniturach, młodzież na swobodnie.
Razem, do jednych taktów.
Jeśli nawet wymyślą jakieś zajęcia, a na Sielcach nie ma nikogo, kto umiał by je poprowadzić, ściągają go z innej dzielnicy. Tak było
z Jackiem Wiśnickim, który poprowadził warsztaty filmowe z dzieciakami,
kręcąc z nimi film o kosmitach. – Nie ważne skąd jesteś. Jeśli chcesz z nami
coś robić, nie musisz tu mieszkać, ani pracować. Możesz być z Sielcami
związany, możesz mieć tu kogoś z rodziny, interesować się ich historią, albo
nie wiedzieć o nich nic, ale jak chcesz działać, to super – mówi Magdalena
Magda. Ale dodaje: – Szkoda tylko, że zazwyczaj, jeśli zapytasz kogokolwiek, gdzie są Sielce, usłyszysz: nie wiem.
Im chodziło o to, by mieszkańcy, zwłaszcza młodzi zapytani skąd
pochodzą odpowiadali: z Sielc
Magdalena Magda: – Najtrudniejsze było przełamanie początkowej pasywności dzieciaków. Wynieśli to, niestety, z domu. A nagle
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pojawiamy się my i próbujemy odciągnąć od palenia papierosa w bramie,
plątania się między blokami.
Były momenty kryzysowe: – Wychodzimy z siebie, wymyślamy
nie wiadomo jak oryginalne scenariusze warsztatów, a na zajęciach pojawia się trójka znudzonych dzieciaków – opowiada Magdalena. Dopiero
potem zadziałała poczta pantoflowa: – Chodź, super było, malowaliśmy
z panią Karoliną kamyki na srebrno.
Sala zaczęła się zapełniać. Tak przełamali niechęć. I może dzięki
temu, Sielce będą trochę bardziej sieleckie.
Opowiada Agnieszka Putkiewicz, mieszkanka Sielc: – Zamieszkałam tu 10 lat temu, zaraz po ślubie. Z roku na rok, czuję się mocniej z Sielcami zżyta. Wsiąkam w to miejsce. Tu moje dzieci robiły pierwsze kroki.
Starszy synek chodzi do przedszkola, a ja z młodszą córeczką drepczemy po
Łazienkach, jak kiedyś chodziłam z moją babcią z Sielc.

Jak działają partnerstwa?
Partnerstwa lokalne są porozumieniami zawieranymi pomiędzy:
instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, członkami
społeczności (mieszkańcami), przedsiębiorcami i innymi partnerami na rzecz
rozwoju danej wspólnoty terytorialnej – gminy, powiatu. Są to porozumienia
dobrowolne, otwarte na każdego, kto chce realizować wspólnie określane cele
we współpracy z innymi. Siłą partnerstw jest oparcie na poczuciu własnej
wartości i wzajemnym szacunku, wspólnym doświadczeniu, przyjaźni i trosce
oraz możliwości uczenia się i rozwijania wraz z innymi.
Bardzo często w toku diagnozowania lokalnych problemów i opracowania
projektów naprawczych, strategii działania pojawia się nowa jakość relacji
pomiędzy ludźmi i instytucjami działającymi na tym samym terenie. W ten
sposób tworzy się kluczowy dla rozwoju społecznego zasób – kapitał społeczny.
Niezwykle ważny jest tu aspekt powiązań i pozytywnych więzi pomiędzy
różnymi podmiotami: organizacjami, instytucjami, firmami, przedsiębiorcami
i obywatelami. Działania w ramach partnerstwa podejmowane są poprzez
ustalanie w żmudnym procesie wspólnych decyzji, angażowanie się w tworzenie
stanowiska i planu rozwiązywania różnych lokalnych problemów. Praca
partnerstwa opiera się przede wszystkim na wykorzystywaniu zdiagnozowanych
zasobów zarówno instytucjonalnych, jak i osobowych znajdujących się
w społeczności. Partnerstwo powinno obejmować nie tylko władzę
samorządową, ale także bazować na sieci współpracy różnych podmiotów
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– głównie instytucjonalnych z przedstawicielami organizacji samorządu
terytorialnego, instytucji centralnych a także społecznie odpowiedzialnymi
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami
Kościołów, lokalnymi liderami itp. Partnerstwo może być zarówno formalne
jak i nieformalne. Drogą do budowania partnerstwa są formy pośrednie,
takie jak platforma czy forum. Stanowią one przestrzeń wymiany poglądów
z zapewnieniem równości różnorodnym osobom, grupom, sektorom. Dają
okazję do podejmowania pierwszych wspólnych inicjatyw.
Charakterystyczne dla partnerstw lokalnych są:

Słodkie brzemię
Animator współpracujący ze społecznością: Ewa Chromniak / Fundacja Biuro

Inicjatyw Społecznych

gmina Uście Gorlickie
województwo: małopolskie

dobrowolność udziału partnerów,

liczba mieszkańców: 6 500

wspólne ustalanie celów i sposobów działań,

krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

udział wielu partnerów z różnych sektorów,
łączenie zasobów,
solidarne dzielenie sukcesów i porażek.
Należy także podkreślić element równouprawnienia w partnerstwie, a zatem
takiego samego wpływu różnych partnerów niezależnie od ich statusu i pozycji
w społeczności. Wartością partnerstw lokalnych jest też działalność wokół
istotnych do rozwiązania problemów społecznych występujących na obszarze
wspólnym dla uczestników porozumienia – wsi, osiedla, dzielnicy, gminy, powiatu.

Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie to społeczność wielokulturowa,
mocno naznaczona historią powojenną. Losy, kultura i religia
Łemków i Polaków mieszają się tu jak w tyglu. Uście Gorlickie
to gmina z niewielką liczbą mieszkańców i niedużym budżetem
samorządowym ale z wielkimi perspektywami: obfitująca w zasoby
przyrodnicze, unikatowe dziedzictwo kulturowe i aktywność
liderów lokalnych. To stanowi punkt wyjścia do działań społecznych,
podejmowanych przez liderów lokalnych społeczności. Mają one na
celu budowanie wzajemnego szacunku i zgody wśród mieszkańców,
wyrównywanie szans w dostępie do kultury i edukacji oraz promocję
lokalnego dziedzictwa kulturowego.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

– Elżbieta Wansacz,
Urząd Gminy Uście Gorlickie,
tel. 18/ 351 60 41 wew. 43
– Ks. Arkadiusz Barańczuk,
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej,
tel. 18/35 10 255, kom. 512 11 65 62,
ksbaranczuk1@poczta.onet.pl
– Jakub Jarek,
Stowarzyszenie Kulturalne „Hucuł” przy Stadninie Koni Huculskich
„Gładyszów” w Regietowie,
tel/fax 018 351 00 18, 018 351 00 97,
email: skh@onet.pl

40

41

Słodkie brzemię

Stowarzyszenie Kulturalne „Hucuł”

4

laczego najlepszym miejscem do tłumaczenia wszystkiego ludziom jest
cerkiew? – pyta ksiądz Arkadiusz Barańczuk, proboszcz czterech prawosławnych parafii w gminie Uście Gorlickie.
– ... bo księża są autorytetem?
– E tam… Bo nikt nie dyskutuje z księdzem, czy chcą czy nie chcą,
przez godzinę muszą słuchać, wyjść nie wypada. A do ucha zawsze coś
wpadnie. A ludziom trzeba tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć.
Na przykład na dożynkach widzą: aha siedzi ksiądz, ruski, polski, grekokatolicki i prawosławny, razem siedzą, nie biją się, a nawet razem kielicha
wypiją. No to chyba czasy się zmieniły.
Bo Uście Gorlickie w Beskidzie Niskim to taka dziwna gmina
– choć spokojna, a ludzie mieszkają ze sobą od urodzenia, to często patrzą
na siebie wilkiem, jak na obcego. Tutaj spotkały się historia, tradycja i religia Polaków i Łemków. Łemkowie do Akcji „Wisła” z 1947 roku stanowili
95% mieszkańców. O tragicznej przeszłości tych miejsc dzisiaj świadczą
jeszcze przydrożne krzyże i kapliczki, cmentarze, zdziczałe sady i zagubione
kamienne fundamenty po łemkowskich chatach. Gdy zostali wysiedleni,
przybyli polscy osadnicy z całego kraju. Cerkwie zmieniły się w kościoły.
Po odwilży 1956 roku wielu Łemków wróciło w rodzinne strony. No i zaczęła się wojna religijna.
– Trwała w latach 60. i 70. – przyznaje ksiądz Arkadiusz – ale nie
na pistolety, tylko na słowa. Teraz żyjemy w zgodzie, przynajmniej takie
mam odczucie. Ale każda parafia jest oddzielnie.
– Czyli czas niesnasek macie już za sobą?
– A zasada śpiącego wulkanu? W Jugosławii wybuchła wojna między katolikami i prawosławnymi – jak mało trzeba było do nieszczęścia?
Konflikty zawsze są i będą. Taka na przykład wieś Bielanka, w jednym kościele trzy wiary się modlą. Jednak odkąd wprowadzono łemkowskie nazwy
miejscowości, to jest konflikt i część mieszkańców ze sobą nie rozmawia.
Ale teraz cię bardziej szanują, gdy wiary, pochodzenia nie ukrywasz. Teraz
to coś ciekawego – przekonuje ksiądz Arkadiusz.
W 2009 r. powstało Stowarzyszenie Kulturalne „Hucuł” przy Stadninie Koni Huculskich w Regietowie, które skupia mieszkańców okolicznych
wsi. Jego głównym inicjatorem był prezes Stadniny – Stanisław Ciuba.
– Ja zajmuję się jego bieżącą działalnością. To jest łemkowskie stowarzyszenie a ja jestem Polakiem, dla mnie to jest wyróżnienie – mówi Jakub
Jarek, prezes.
Stowarzyszenie chce krzewić tradycję, kulturę i język łemkowskiego. Ma 30 członków. Organizuje wydarzenia kulturalne. W 2010 roku
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– „Skrzypka na dachu” w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej.
– Zaraz, ale to chyba inna kultura?
– Tak, ale było zapotrzebowanie na takie wydarzenie – wyjaśnia Jakub
Jarek.

*
Elżbieta Wansacz z Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim mówi: – Jakie konsekwencje wynikają z naszej wielokulturowości? Przede wszystkim to, że
jesteśmy inni i możemy to pokazać.
Stowarzyszeni Hucuł chce eksponować ten melanż. Stadnina w Regietowie to największy ośrodek hodowlany hucułów w Polsce i Europie.
Regietów też został wyludniony podczas Akcji „Wisła”, dziś mieszka tu tylko 116 mieszkańców. Dwie duże wsie – Regietów Górny i Regietów Dolny
– zniknęły z powierzchni ziemi, pozostały tylko przydrożne krzyże, kapliczki
i kamienne fundamenty po łemkowskich „chyrzach”. Corocznie odbywają
się na terenie gminy Dni Huculskie – zawody konne z finałem, „kupowaniem konia w ciemno”. Są tez inne imprezy: „Kolorowy Konik”, Bieg Narciarski o Lampę Łukasiewicza, Halowe Mikołajkowe Zawody Konne. Organizowane są spotkania z operą i operetką.
– U nas jest dwadzieścia wsi i jest bardzo różnie, w mniejszych
często się niewiele dzieje, w niektórych jest aktywne Koło Gospodyń Wiejskich, gdzie indziej aktywność mieszkańców skupia się wokół parafii – mówi
Elżbieta Wansacz z Urzędu Gminy.
Wiele zaczęło się od Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która powstała w gminie w 2008r. Określono problemy i potrzeby
społeczności i sformułowano cele strategiczne na lata 2008 – 2013. Następnym krokiem były projekty finansowane z programu: zwiększanie szans
edukacyjnych dzieci, integracja społeczności m.in podczas "Łemkowskiej
Watry", integracja międzypokoleniowa.
– Samemu jest ciężko. Jak chcemy mieć turystów to potrzebne są
jakieś atrakcje. Ja mam coś, czego inni nie mają: zabytkowe cerkwie. Umiem
o nich opowiadać, znam symbolikę – tyle lat w seminarium się uczyłem. Wiec
gdy pada deszcz, dzwonią do mnie ze stadniny i wysyłają grupy turystów, co
najmniej cztery godziny mają z głowy. Natomiast jak moje dzieciaki przyjeżdżają, stadnina organizuje im przejażdżki, kuligi, w ramach współpracy, zwykle za
darmo – opowiada ksiądz Arkadiusz. – współpraca jest nieodzowna, my musimy
współpracować również z ludźmi, mamy malarzy, rzeźbiarzy, gawędziarzy.
43

Słodkie brzemię

Stowarzyszenie Kulturalne „Hucuł”

4

– To jak z ludźmi trzeba pracować?
– Z młodymi lepiej się współpracuje, bo my ich rzeźbimy jak rzeźbę, a starych trzeba głaskać i tym głaskaniem mobilizować. U naszych ludzi jest
inicjatywa, jest działanie, a nawet rywalizacja, nie ma zniechęcenia. Poza
tym, nie można powiedzieć, Gmina sprzyja działalności. – mówi.
– Gmina finansuje zespół muzyczny „Serencza” i Chór Zoria oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą – dodaje Elżbieta Wansacz.
– A patrząc w przyszłość?
– Turystyka to nasz pomysł na bezrobocie, ostatnio powstało zresztą dużo
gospodarstw agroturystycznych – mówi Elżbieta Wansacz.
To słodkie brzemię, mówią tu, ta różnorodność kulturowa, dużo daje, wzbogaca, ale bywa konfliktowe. Różne kultury mieszają się tu jak w tyglu.
– Zaraz jak przyszedłem na parafię, odbywały się Dożynki. Kobiety z Koła
Gospodyń Wiejskich, a było ich dwanaście – czternaście, śpiewały pięknie
łemkowskie pieśni. To ja wtedy pytam: a gdzie są Polki? I okazało się, że
w tym Kole była tylko jedna Łemkini, reszta wszystkie Polki – opowiada
ksiądz Barańczuk.

5

Gra w miasto, którego nie było
Animator współpracujący ze społecznością: Zbigniew Łukaszewski / Goleniowski Dom Kultury

Borne Sulinowo
województwo: zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 4 429
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Społeczność Bornego Sulinowa to w głównej mierze emeryci, renciści,
oraz młodzież gimnazjalna.
Młodzież dzieli się na dwa „obozy”. Pierwszy – odnajduje się głównie
na ławeczkach w parku miejskim.
Drugi – uczestniczy we wszystkich zajęciach, które proponuje szkoła.
Na pozostałe często brak już czasu. Żeby zainteresować młodzież
trzeba wyjść naprzeciw z naprawdę ciekawą propozycją. Inaczej
zainteresowanie jest kruche, albo żadne.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornym Sulinowie,
tel. 094 373 31 20
e-mail: mbp@mbp.bornesulinowo.pl

Start. Rzucasz kostką. Raz, dwa, trzy. Czy wiesz, że polska historia miasteczka
zaczęła się osiemnaście lat temu? Było wcześniej, ale zakazane. Nie każdy mógł
tu wjechać. Jeszcze dawniej, przed Bornem Sulinowem, była tu osada z XVI wieku. Nazywała się Lipka. Wiesz, że przed pierwszą wojną światową pobliskie ziemie zaczęła wykorzystywać armia pruska? Te tereny, słabo zaludnione i trudne do wykorzystania rolniczego, bo nieurodzajne, nadawały się na poligon.
Tu przebywali na przełomie lat 1917/1918 jeńcy alianccy – był tu obóz jeniecki.
Po wojnie ziemie znalazły się w Niemczech. Raz, dwa, trzy. Przesuwamy się dwa
pola. Dojście Adolfa Hitlera do władzy spowodowało powrót do planów budowy
poligonu, jednego z największych poligonów w Europie. Czy wiesz, że to wtedy
planiści przystąpili do kreślenia planów Bornego Sulinowa? Miało się nazywać
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Lager Linde (obóz Lipka) oraz Kłomina (Lager Westfalenhof). Powstawały budynki koszarowe dla żołnierzy, stołówki, budynki sztabowe, łaźnie, magazyny, szpital
i ogromne kasyno. W pobliżu jeziora Pile powstała dzielnica reprezentacyjnych
budynków garnizonu. W manewrach 1938 roku udział wziął Hitler. Czy wiesz,
że chodząc po Bornem Sulinowie bez trudu można dostrzec budynki wybudowane
przez Niemców? Wszystkie mają stromy dach i są pokryte karpiówką. Pamiętaj,
że to tu w Bornem Sulinowie, przed wybuchem wojny koncentrowano na poligonie
oddziały Wehrmachtu, które miały ruszyć na Polskę.
Zasady są proste: gra od 2 do 4 osób. Jest plansza z budynkami
Bornego Sulinowa i 150 kart z pytaniami. Karty czerwone to pytania z historii radzieckiej, czarne – niemieckiej, a zielone – najnowszej, czyli polskiej.
Na pomysł gry wpadła w 2009 roku Dominika Kwinta, dyrektorka Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. – Na początku pomysł umarł
jednak w zarodku. Produkcja gry okazała się za dużym wzywaniem finansowym, jak na możliwości biblioteki. Wciąż jednak w mojej głowie ta gra
siedziała. Historia miasta jest tak tajemnicza i nieodgadniona, że chcieliśmy
ją pokazać innym
Tadeusz Wojewódzki, mieszkaniec Bornego Sulinowa i pracownik Urzędu
Miejskiego dodaje: – W tym miejscu, jak w żadnym innym, swoje piętno
odcisnęły największe totalitaryzmy XX-wiecznej Europy. Nasze miasto było
częścią ważnego garnizonu niemieckiego Wehrmachtu, a później największą
bazą wojsk lądowych Związku Radzieckiego w Polsce.
Dominika Kwinta: – Ale pieniędzy wciąż było niewiele.
Zareagował Jacek Wojciechowski, dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu. Do pomocy wyznaczył nauczyciela historii, Karola Donorowicza. Znaleźli się sponsorzy.

Borne Sulinowo

zachodniopomorskie

5

atomowa, która miała być użyta w ataku Państw Układu Warszawskiego na
Europę Zachodnią.
Nad opracowaniem gry pracowało 13 dziewcząt z gimnazjum
i liceum. Najpierw musiały wysłuchać ludzi badających historię Bornego
Sulinowa. Spotkania trwały 4 miesiące. Potem trzeba było opracować pytania i planszę, sfotografować budynki, stworzyć regulamin. Małgorzata
Kucharska, jedna z 13 autorek gry, tegoroczna absolwentka gimnazjum,
opowiada: – Duże znaczenie miały wycieczki w teren, dostarczyły wielu
informacji wykorzystanych następnie w grze.
Nad wszystkim czuwali starsi: Agnieszka Soćko – Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, Dariusz Czerniawski – Kierownik
Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie, Tadeusz Wojewódzki, współautor
książki „Z GPS po bunkrach” i Dariusz Tederko, miłośnik historii miasta
i przewodnik.
Dominika Kwinta z biblioteki: – Problemem było znalezienie taniej i dobrej drukarni. Już na początku projektu mieliśmy umówioną jedną,
jednak ani rozmiar pudełka ani sama faktura planszy nie była szczytem
naszych marzeń. W pewnym momencie okazało się, że gra, która jeszcze de
facto nie istniała, ma już niesamowity rozgłos. To nas przeraziło, ale i pomogło. Sława gry, która dopiero powstaje zainteresowała inną drukarnię,

Rzuć kostką. Jedno pole do przodu. Patrz, te budynki z płaskim dachem wybudowali z kolei po wojnie Rosjanie. Mieszkali tu radzieccy oficerowie z rodzinami, nazywa się je Leningradami, od fabryki produkującej elementy budynków,
która była w Leningradzie.
Jeszcze wcześniej: 1 czerwca 1940 roku utworzono w miejsce Stalagu IIE obóz
dla jeńców oficerów. Były też obozy dla jeńców z Armii Czerwonej. Po zakończeniu działań wojennych rozlokowano tu żołnierzy Armii Czerwonej. Teren
został zajęty przez żołnierzy radzieckich i aż do końca pobytu Rosjan został
wyłączony spod polskiej administracji, To był kawałek Związku Radzieckiego w Polsce. Z jedną różnicą – walutą obiegową był polski złoty. Wszystko
inne było jak w ZSRR. W supertajnych obiektach była przechowywana broń
46
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Animator współpracujący ze społecznością: Wioletta Gawrońska / Centrum Promocji i Rozwoju

Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Biesiec

województwo: łódzkie
liczba mieszkańców: 113
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Mieszkańcy Bieśca są aktywni, przedsiębiorczy, zaangażowani,
zintegrowani. To rolnicy, ale co najmniej jedna osoba w rodzinie pracuje
poza rolnictwem, często za granicą. Niepewność przyszłości związana
jest z eksploatacją złoży węgla brunatnego.
która na co dzień zajmuje się produkcją gier. Jeden telefon i szybka decyzja.
Teraz każdy może ją kupić w Bornem Sulinowie i zagrać:
Dwa pola do przodu. Oficjalne wycofywanie wojsk radzieckich rozpoczęło się
w Bornem Sulinowie 8 kwietnia 1991 roku, Po opuszczeniu miasta, było chronione przez polskich żołnierzy do 5 czerwca 1993 roku. Tego dnia uroczyście
otwarto miasto dla cywilnych mieszkańców. Początki były trudne. Obiekty powojskowe musiały zostać przebudowane. W 1995 roku władze gminne zostały
przeniesione do Bornego Sulinowa, a gmina zmieniła nazwę na Borne Sulinowo. Aktualnie najmłodsze miasto w Polsce liczy ponad 4500 mieszkańców.
Dotarłeś do mety.
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kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Wsi Biesiec
Sołtys Wsi Biesiec – Barbara Kowalska 691 301 782
Prezes Stowarzyszenia – Marek Kapica 603 632 520

ego dnia mały Biesiec czuł się pępkiem świata. 18 września zjechali się
ważni: był wicemarszałek województwa, a nawet poseł z Sejmu. Kobiety
nakarmiły ich symbolami Bieśca. Ciasteczkami w kształcie tego symbolu
– dębu. Musiały te ciastka zasmakować, bo parę tygodni po dożynkach, nie
mogły się opędzić od zamówień.
Ciekawe czy ci którzy przyjechali, zrozumieli, że tu, w gminie
Złoczew, czas płynie inaczej? Że zwierzęta, przyroda, pogoda wyznaczają
czas, nie wskazówki zegara? I że trochę wcześniej o tym, by sprzedawać
ciasteczka turystom, nikt by nie pomyślał?
– Gdy zaczynałam pracę w urzędzie w Złoczewie, wszędzie był taki
marazm – opowiada Kasia Sufleta – wcześniej były tradycje, koła gospodyń,
ale zostały po nich tylko wspomnienia. Między mieszkańcami nie było więzi.
Zebrani w takim małym miejscu na ziemi, a jakby przypadkiem,
jakby byli obcy i nic ich nie łączyło. To prawda?

t
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– Nieprawda – mówi Kasia – ale trzeba było wszystko zmienić. Ja nie miałam specjalnego doświadczenia w działaniu z ludźmi. Ale skoro gdzie indziej
takie rzeczy się udają, to i tu musiało.
Co trzeba było najpierw?
Kasia Sufleta: – Nauczyć się słuchać ludzi. Oni potrzebowali spotkań.
Brakowało im wspólnoty. Takiego zapalnika, który ich zapali.
Zapalnikiem została Kasia w 2008 roku. Małe zapomniane wioski zaczęły o sobie przypominać. Najpierw Dąbrowa Miętka. Mieszkanki
Dąbrowy nagle wymyśliły, że zrealizują projekt "Kopciuszek" – warsztaty
doradcze, psychologiczne, jak radzić sobie z problemami, wychowawcze,
zdrowego żywienia. Unia dała pieniądze. Powstało Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju miejscowości Dąbrowa Miętka - Amadeus. Potem przyszła pora
na Biesiec. I tu powstało stowarzyszenie mieszkańców i przyjaciół wsi.
Zorganizowano Bieścolandia. Kulig. Ognisko, dożynki. No i 18 września
przy okazji dożynek, gdy do Bieśca zjechali się ci ważni, było prawdziwe
święto – została otwarta w Bieścu prawdziwa świetlica.
II.
– W naszej wsi już bardzo dawno temu były próby takiego wspólnego robienia, ale nigdy wcześniej się nie udało. Ludzie byli rozczarowani – opowiada
Marek Kapica, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Mieszkańców Wsi Biesiec
– To Kasia puściła iskierkę w nasze środowisko i doszło do zjednoczenia.
Jesteśmy małą wsią, więc ludzie się znali, choć nie przypuszczali często, że
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drugi sąsiad taki otwarty i do spotkań chętny. Była na początku nieufność.
I pewna grupa ludzi, która myślała, że znów się nie uda. Ale nam się udało
i przy pomocy Urzędu Gminy w Złoczewie postawiliśmy świetlicę.
Potem to przeniosło się jak epidemia na wioski (ale taka dobra
epidemia, która zamiast niszczyć tkanki, zaczęła je odbudowywać). Robaszew, mała wieś na końcu świata, wcześniej bez perspektyw przygotowała
projekt Robaszewska Przyszłość. Na jednej z działek powstało miejsce do
spotkań. Na placu nieużytków zbudowano altanę, ławki, stoły, huśtawkę.
Najmłodsze jest Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Szklana Huta oraz „Koniczynka” – Stowarzyszenie Wsi Borzeckie, Burdynówka, Miklesz, Zapowiednik. Dopiero zaczynają. Zaraziły się już kolejne wsie: Emilianów i Potok.
Mieszkańcy organizują targi rękodzieła, jarmarki, a kobiety pieką chleb,
robią róże z krepy. Podczas Dni Złoczewa zorganizowano stół staropolski,
swojskie potrawy z informacjami o miejscowościach. To tworzy klimat, kusi
mieszczuchów. Ludzie zdobywają klientów na swojski chleb i smalec, a przy
okazji wracają wehikułem czasu do przeszłości, do tego co zapomniane,
o którym mówili dziadkowie.
– Tylko czasem się przegrywa z wymówkami – mówi Kasia Sufleta – A to „brakuje nam czasu”, „a kto się tym zajmie”, „a co nam to da”.
Ale potrzeba jednego odpowiedniego człowieka, żeby te wymówki przełamać.

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie tworzone w celach
niezarobkowych. Tworzy je grupa osób (zazwyczaj przyjaciół, bliższych i dalszych
znajomych, członków rodziny) o wspólnych zainteresowaniach i/lub celach, które
chcą razem rozwijać (np. mieszkańcy wsi, hobbyści).
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy członków, którzy
dążą do realizacji określonych w statucie celów. Istotą stowarzyszenia są zatem
ludzie współdecydujący o kierunku działań, określający programy i struktury
organizacyjne. Najważniejsze decyzje należą do organu zarządzającego, czyli
walnego zebrania członków. Bieżące sprawy stowarzyszenia prowadzi jego zarząd.
Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, którzy mają pełną zdolność do
czynności prawnych (osoby, które skończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione)
oraz niepozbawieni praw publicznych.
Podobnie jak fundacja, stowarzyszenie jest organizacją pozarządową – zgodnie
z definicją zawartą w art. 3. ust. 2. Ustawy o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie jest to każda instytucja (osoba prawna lub jednostka posiadająca
zdolność prawną na podstawie odrębnych ustaw), która nie działa w celu
osiągnięcia zysku i nie jest jednostką sektora finansów publicznych.
Jak założyć stowarzyszenie?
1. Potrzebni są ludzie, przynajmniej 15 osób, którzy mają pomysł na wspólne
działanie.
2. Należy zdecydować, czy grupa chce być stowarzyszeniem zarejestrowanym
w KRS (co daje zdecydowanie większe możliwości – np. można pozyskiwać
pieniądze), czy stowarzyszeniem zwykłym.
Zarejestrowane stowarzyszenia zyskują osobowość prawną, co daje im m.in.
prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki lokalnej (np. przez udział
w konsultacjach) oraz prawo do starania się o pieniądze publiczne i prywatne na
realizację swoich działań, a także możliwość ubiegania się o status organizacji
pożytku publicznego (OPP), prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania
z pomocy wolontariuszy.
W przypadku stowarzyszenia zarejestrowanego, kolejne kroki działania
wyglądają następująco:
1. Projekt statutu – zazwyczaj pisze go tzw. grupa robocza najbardziej
zaangażowanych osób.
2. Zebranie założycielskie, na którym zostaje powołane stowarzyszenie i przyjęty
statut. Następuje też wybór komitetu założycielskiego.
3. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym (formularze KRS) – to zadanie komitetu założycielskiego wybranego
na zebraniu.
4. Złożenie dokumentów do KRS.
5. Po zarejestrowaniu w KRS należy złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – uzyskać numer REGON.
6. Założenie konta bankowego.
7. Zgłoszenie się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji
podatkowej – NIP.
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listę członków założycieli (zawierającą imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny
podpis);
podjęte na zebraniu uchwały – (o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu
statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu
i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy);
dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru (składamy go tylko
wtedy, gdy zgłaszamy jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru
przedsiębiorców).
Jeśli stowarzyszenie rejestruje równocześnie działalność
gospodarczą składa też:
wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji,
uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym
pracownikiem sądu;
wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1);
zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (druk NIP-2) wraz ze
wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/
dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu, w którym jest siedziba (może
to być np. umowa użyczenia lokalu);
zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Ofic_stan_MPiPS/Prawo%20o%20
stowarzyszeniach.pdf
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Pliki_aktualnosci/ustawa/udpp.pdf

Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia załączamy:
statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski;
protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez
przewodniczącego i sekretarza zebrania;
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Jabłko, drzewo, jabłko
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Borek

Wałbrzych

województwo: dolnośląskie
liczba mieszkańców: 120 197
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Wizerunek przygnębionego, zapuszczonego, Wałbrzycha nałożył
się na wcześniejszy sposób patrzenia na to miasto – przez pryzmat
biedaszybów. Problemy mieszkańców spowodowane są przede
wszystkim bezrobociem oraz niskimi dochodami, powodującymi
ubóstwo. W jego następstwie pojawia się problem alkoholizmu,
narkomani, przestępczości, przemocy. Zniszczone więzi rodzinne,
sąsiedzkie powodują frustrację, marazm i marginalizację części
społeczności lokalnej. Proces starzenia się społeczeństwa szczególnie
dotykający dzielnice „stare”, takie jak Śródmieście, prowadzi
w połączeniu z patologiami, do migracji młodych ludzi, szczególnie
lepiej sytuowanych, do innych dzielnic i miast. A przez to wyludnianie
Śródmieścia. Odbudowanie więzi międzyludzkich i integracja
środowiska lokalnego spowoduje utożsamianie się ze swoim miejscem
zamieszkania, a wspólnie podejmowane inicjatywy zintegrują
mieszkańców dzielnicy. Budowanie naturalnych grup wsparcia
przyczyni się do rozwiązywania problemów oraz przeciwdziałania
wykluczeniu, przemocy i powstawaniu patologii.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Beethovena 1 –2
58 –300 Wałbrzych,
tel. 074 664 08 00
e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl

54

Wałbrzych

dolnośląskie

7

Pestka
Grażyna Urbańska, dyrektorka wałbrzyskiego MOPS-u: – W Wałbrzychu nie
ma już ani jednej kopalni. Mało kto o tym wie, że Wałbrzych był kiedyś
miastem górniczym. 120-tysięczne miasto pozbawiono swojego filaru. Jeszcze mniej ludzi wie, że jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce,
że przepięknie położone wśród gór i rozciąga się na przeszło 15 km.
Takie duże. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
miał co robić.
Grażyna Urbańska: – Zaczęliśmy od małego obszaru, ul. Osiedleńców, potem powstało Centrum Integracji Rodziny. Ludzie zaczynają
się przyzwyczajać. To jest dobra droga, mówi Grażyna Urbańska, ale jeszcze długa: – Drugie Centrum Aktywności Lokalnej uruchamiamy na jesień
w zaniedbanej dzielnicy Śródmieście, chcemy żeby pachniało tam kawą
i czekoladą.

Drzewko
Grażyna Urbańska dużo się uśmiecha, ale jak trzeba potrafi być stanowcza.
I mówi, że ludzie nie można przyzwyczajać do brania. Trzeba budować ich
poczucie ważności, wpływu na rzeczywistość. A jej na tej rzeczywistości też
zależy. Wałbrzych to także jej miejsce.
Centrum Integracji Rodzinnej powstało w budynku po zlikwidowanej szkole. To okoliczni mieszkańcy zaangażowali się w stworzenie ogrodu, boiska, placu zabaw. Powstała świetlica, która pomaga wychowawczo
i edukacyjnie, klub młodzieżowy, klub integracji społecznej, klub dorosłego
człowieka (dla seniorów), klub wolontariusza. Dział Profilaktyki Uzależnień
i Interwencji Kryzysowej obejmuje poradnictwo oraz punkt konsultacyjny
dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami, grupę motywacyjną
dla osób mających problemy z alkoholem, grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, grupę dla osób bezrobotnych. Są konferencje, pogadanki.
Na boisku siatkówki i koszykówki mecze.
Grażyna Urbańska: – Coś za coś. Najpierw praca, później zabawa. Nie obejmujemy działaniami tylko osób z problemami socjalnymi, chcemy integrować środowisko, stwarzać okazje do budowania wspólnoty lokalnej. Budowanie więzi, relacji to jest ten główny cel. Aż ludzie poczują się wspólnotą
i wtedy sami będą zmieniać.
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Jabłko
Grażyna Urbańska: Odbudowanie więzi międzyludzkich i integracja powodują utożsamianie się ze swoim miejscem zamieszkania. To proces. Problemy były, są i będą, ale jesteśmy przygotowani. Tak stało się w trakcie jednego z pierwszych spotkań w celu zawiązania partnerstwa na rzecz dzielnicy,
kiedy to po naszym wprowadzeniu i narastaniu entuzjazmu wśród obecnych, jedna z osób zniechęciła wszystkich swoim przemówieniem: a czyny
społeczne to już były, i tak nic się nie da zrobić i kto wam tam przyjdzie.
Teraz pomaga nam infrastruktura, gdyby nie zlikwidowana szkoła, którą
wyprowadziliśmy na prostą, nie bylibyśmy wiarygodni i w następstwie nie
dostalibyśmy kolejnej perełki – wyremontowanej w ramach rewitalizacji.
Nie mielibyśmy tak spektakularnych miejsc do realizacji. Ale najważniejsi
są ludzie i chęci. Mocnym filarem jest już wypracowana współpraca na
poszczególnych dzielnicach, tworzone partnerstwa na rzecz danej dzielnicy. MOPS także zaczyna być postrzegany jako partner do organizowania
inicjatyw. Nie jest już wyłącznie kojarzony z bezpośrednią pomocą socjalną. Teraz zajmujemy się dzielnicą Śródmieście. Tam problem marginalizacji i zagrożenia wykluczeniem społecznym jest jednym z największych
w mieście. Zła sytuacja mieszkańców dzielnicy to przede wszystkim wina
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społeczno – ekonomicznej sytuacji. Kumulują się problemy patologii, bezrobocia, przestępczości, ubóstwa. Ale jednocześnie to piękne architektonicznie
miejsce, historyczne dziedzictwo Wałbrzycha.
Grażyna Urbańska dodaje: – Jestem wzrokowcem, więc najbardziej przemawia do mnie obraz. Zafascynowało mnie „Jabłko, z którego
wyrasta drzewo” jako symbol pracy środowiskowej. Zaczyna się od jednej
osoby – lidera, który skupia wokół siebie innych ludzi, to daje początek
kolejnym inicjatywom – wyrastającym jak listki i owoce z drzewa, które
następnie dają początek następnym.
Teraz trzeba zasiać pestkę w Śródmieściu.
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Co się plecie w Rzeczniowie
Animator współpracujący ze społecznością: Jarosław Kuba / Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT"

Rzeczniów

województwo: mazowieckie
liczba mieszkańców: 4 900
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Mieszkańcy gminy Rzeczniów nie mają dostępu do edukacji i kultury.
Mało jest form zagospodarowania wolnego czasu, a sami mieszkańcy
nie są aktywni. Projekt o wikliniarstwie wyszedł temu naprzeciw.
Wykorzystany został rodzimy potencjał: na terenie Gminy Rzeczniów
mieszkają jeszcze osoby, które wytwarzają wyroby rękodzielnicze,
jednak wszystko odbywa się w zaciszu domów. Ważne dla rozwoju
gminy jak i dla mieszkańców było pokazanie tych wszystkich dóbr.
Wikliniarstwo zostało zauważone jako metoda do zagospodarowania
czasu, sposób na aktywność, a może nawet sposób na własny biznes.
Przez rozmowy z wikliniarzami, zebranie informacji o nich oraz
warsztaty przeprowadzone w ramach projektu, udało się sprawić
że tradycja jest wciąż żywa.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać
27–353 Rzeczniów 3
stowarzyszenie_ster@wp.pl
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
27–353 Rzeczniów 1
(48) 6167056
makrygo@wp.pl

ajpierw zostały zebrane informacje na temat wikliniarzy. Powstała baza
wikliniarzy, a gmina postanowiła ich wykorzystać i stworzyć sobie nowych. Starych było coraz mniej.
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mazowieckie

8

– Wyobrażałam sobie, że to będzie łatwiejsze. Ale podobało mi się. Zwłaszcza wyplatanie płotków, tylko muszę jeszcze poćwiczyć – mówiła po
wszystkim Luiza.
W gminie Rzeczniów zawsze coś było plecione. To była okoliczna
tradycja, ale ostatnio zapominana i zrzucana coraz głębiej do niepamięci.
Wciąż mieszkają w Rzeczniowie osoby, które wyplatają przedmioty codziennego użytku, ale po kryjomu u siebie w domu. Zupełnie nikt o tym
nie wie. Żeby w końcu się dowiedział, żeby wydobyć tradycję z niepamięci postanowiło Stowarzyszenie Tworzyć – Edukować – Rozwijać oraz
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie. Gdy zebrano
bazę rzeczniowskich wikliniarzy, zorganizowano warsztaty wikliniarstwa,
żeby wyplatania nauczyli innych. – Ludzie się tym interesują – tłumaczą
w Rzeczniowie – Wypływa to również z obawy, że to ostatni dzwonek, aby
ocalić od zapomnienia wiele szczegółów dotyczących życia wsi. A warto
je ocalać, nawet jeżeli wywołują uśmieszki na twarzach sceptyków, jak na
pokazie kiszenia kapusty.
Krystyna Wójtowicz, dyrektor rzeczniowskiej biblioteki opowiada: – Kiedy Justyna Niedziela-Gawlik zaproponowała bibliotece uczestnictwo w projekcie o tradycjach wikliniarskich, ucieszyłam się. Nasza biblioteka od lat stara się promować regionalnych twórców przez organizację
wystaw.
Plotki o wyplataniu w bibliotece poszły w wieś. Na warsztatach
uczono samodzielnego wyplatania z wikliny, była też nauki wyplatania
dla dzieci. Wzięło udział 15 adeptów. Właściwie adeptek, bo były to same
kobiety. Ale w Rzeczniowie mówią, że to nikogo nie dziwi, bo kobiety tu
są bardziej otwarte na „robienie czegoś”. Potem było spotkanie z dziećmi,
uczyły się wyplatać i poznały historię wyplatania w Rzeczniowie. Przyszło
30 uczniów.
Biblioteka przygotowała też informator z fotografiami i wywiadami. Zorganizowano wystawę z udziałem wikliniarzy z Rzeczniowa. Wystawiono ich prace, a obok te, które powstały na warsztatach. Teraz plotkuje
się Rzeczniowie, że mieszkańcy znowu chcą wyplatać. Tylko nauczyć się
muszą jeszcze, bo nawet rodzajów wikliny jest wiele, a każda do czego
innego służy.
Ale plotkują też, że w tym wszystkim, to nie o plecionki chodzi.
– My mieszkańcy małych społeczności potrzebujemy kontaktu
między sobą ale też kontaktu z naszą ziemią, regionem. Ważne, żeby nie
zapominać o dziedzictwie, ludziach, którzy podtrzymują tradycję. Wybraliśmy wiklinę, bo choć ten zwyczaj zaczął powoli zanikać, był wciąż żywy.
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Chcieliśmy pokazać, że wiklina to nie tylko koszyk używany w gospodarstwie, ale również inne formy. Dotarliśmy do ludzi, którzy wyplatają z pasją. Szkoda tylko, że nie zawsze chcą o tym powiedzieć innym – mówi
Justyna z Rzeczniowa.
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Skrzynki zawsze otwarte
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Wieczorek / Stowarzyszenie Partnerstwo

Lokalne w Śmiglu

Skrzynki

województwo: wielkopolskie
liczba mieszkańców: 280
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Skrzynki to wieś położona w gminie Kórnik, nad brzegiem
jezior, w pobliżu kompleksu leśnego.
Położenie sprawiło, że znaczna część mieszkańców to osoby
napływowe, których życie zawodowe związane jest z bliskim
Poznaniem. Na terenie miejscowości nie ma świetlicy wiejskiej,
placu, skweru. Mimo tego, dzięki podjętym działaniom animacyjnym
Skrzynki są miejscem gdzie sąsiad z sąsiadem rozmawia i się uśmiecha.

Skrzynki

Wielkopolskie

9

z miejsc w sąsiednich wsiach lub uprzejmości właścicieli prywatnego przedszkola „Śpiewające włóczykije”.
Ale najpierw zorganizowano imieniny ulicy. – Nie mamy świetlicy
wiejskiej ani terenu gminnego na którym moglibyśmy zorganizować jakiekolwiek wydarzenie dla mieszkańców Skrzynek. Jeśli nie ma gdzie to trzeba
coś zrobić tam gdzie się da, wymyśliłam imieniny danej ulicy. Impreza się
przyjęła. Zaczęłam od mojej ulicy Kwiatowej, która była najładniej ubrana
z dotychczasowych solenizantek. Musiałam skrzyknąć sąsiadów aby wytłumaczyć jak to ma wyglądać, rozdzielić obowiązki, wyznaczyć kto upiecze
placki – opowiada Beata Buczyńska – Naczepę, stoły, krzesła załatwiałam
ja. Musiałam pożyczyć z sąsiednich wiosek. Na plakatach dopisałam: nie
zapomnij o prezencie dla solenizantki. Początkowo budziło to sporo kontrowersji. Prezent? jaki? dla kogo? Początkowo mieszkańcy przynosili prezenty
dla mnie, jednak wszystko było wykładane na wspólny stół. Teraz zdarza
się, że prezentem jest drzewo lipy, abyśmy mogli w przyszłości siedzieć
w jego cieniu. W następnym roku były imieniny ulicy Wiśniowej. Wywiązała
się zdrowa rywalizacja pomiędzy ulicami, każda następna chce być lepsza
od poprzedniej.

kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Sołectwo Skrzynki
e-mail: beatabruczynska@wp.pl

ie ma sklepu spożywczego, ani wielobranżowego, nie ma świetlicy,
remizy strażackiej, boiska. Czy placu zabaw albo kościoła. Ani chodników, ścieżek rowerowych, skweru i parkingu, ani przystanku autobusowego. Bez centrum i społecznej integracji. Wieś Skrzynki jest jedną
z dwudziestu sześciu sołectw, które tworzą gminę Kórnik, administracyjnie
przypisaną do powiatu poznańskiego. Leży w odległości ok. czterech kilometrów na północny zachód od Kórnika, przy drodze krajowej S11. Skrzynki się rozbudowują: wydzielane są nowe działki budowlane, powstają nowe
ulice i domy. Tylko miejscowość się nie rozwija, tak jak zaplanowano.
Jest sypialnią i nie ma tu prawie nic poza tym. Dlatego Beata Bruczyńska
– od 2007 roku sołtyska Skrzynek w 2009 roku powołała Stowarzyszenie
Otwarte Skrzynki. Prezeską została Anna Nowik. Stowarzyszenie korzysta
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II.
Beata Buczyńska, sołtyska: – O każdej wsi coś pisali w gazetach, a o naszej
nie. To zdecydowałam się na kandydowanie. Wygrałam w drugiej turze
wyborów. Lubię to latanie. Gdybym miała siedzieć dwanaście godzin bez
komputera i telefonu, to chyba bym umarła. Lubię gdy coś się dzieje, lubię
być w centrum uwagi, zainteresowania. Lubię coś załatwiać, dużo gadać.
Mieszkam tu od zawsze. Mieliśmy sołtysa przez 12 lat i nic się nie działo.
A skoro chcę tu mieszkać, chcę tu wychowywać moje dzieci, stwierdziłam,
że trzeba coś zrobić, aby żyło się lepiej. Dosyć miałam ciemnych ulic i błota
po kolana. Kąpieliska ez śmierdzącym piachem.
Teraz co roku „Otwarte Skrzynki” organizują Dzień Dziecka,
Gwiazdkę, Imieniny Ulicy, wspólne Sprzątanie Świata i przygotowanie plaży nad Jeziorem Skrzyneckim.
Jedna z wizji rozwoju wsi, ujęta w Planie Odnowy Miejscowości
Skrzynki na lata 2010–2020 brzmi: „Byłbym szczęśliwy, gdyby mieszkańcy
byli zintegrowani i zaangażowani w życie swojej wspólnoty, a wieś posiadała nowoczesną infrastrukturę techniczną oraz rekreacyjną, która zapewniłaby możliwość rozwoju i spędzania wolnego czasu we własnej miejscowości”.
Już się trochę udało. Przestali być tylko sypialnią Poznania.
– Miejsce jest najważniejsze – mówi sołtyska Skrzynek – To tu mieszkamy, żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, wychowujemy nasze dzieci. Miejsce gdzie sąsiad z sąsiadem rozmawia i uśmiecha się. Nasze miejsce czyli
Skrzynki staja się jeszcze bardziej wyjątkowe w dniu imienin ulic.
Ludzie są życzliwi. Przy stołach nie ma rezerwacji miejsc, wszyscy mieszkańcy się mieszają, Ci którzy lepiej się znają, z tymi mniej znanymi. Dzięki
nowym kombinacjom ludzi, pojawiają się nowe pomysły, nowe wspólne
cele. Takie są otwarte Skrzynki.

Skrzynki

wielkopolskie
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Nie jest to kolejny festyn zorganizowany przed dom kultury, tylko inicjatywa
zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona przez mieszkańców i dla nich
samych. Istotne też, żeby przedsięwzięcie takie wpływało na rozwój społeczności,
np. poprzez integrację mieszkańców, edukację, czy zachęcanie do większego
zaangażowania w lokalne sprawy.
O tym czy inicjatywa jest „społecznościowa” decyduje także fakt wykorzystania
lokalnego potencjału – zorientowanie się w dostępnych zasobach (np. lokalni
artyści, otwarty na współpracę biznes, utalentowana młodzież). Dzięki temu
w społeczności buduje się prawdziwa tożsamość lokalna wynikająca z korzystania
z lokalnych zasobów i doceniania ich.
Ostatnim istotnym czynnikiem jest przeprowadzenie inicjatywy w duchu
partnerstwa i współpracy – ludzi i instytucji z danej wspólnoty lokalnej.

Wydarzenie społecznościowe
Wydarzenie społecznościowe to przedsięwzięcie, którego cechą charakterystyczną
jest fakt, że realizuje się je w społeczności i z jej aktywnym udziałem. Inicjatywa
taka powinna wynikać z potrzeb mieszkańców i być zaplanowana w oparciu
o lokalne zasoby.
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Toruńskie Bydgoskie
Animator współpracujący ze społecznością: Weronika Droszcz / „Jestem” Stowarzyszenie

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Toruń

województwo: kujawsko-pomorskie
liczba mieszkańców: 192 157
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia mają zróżnicowane problemy.
Obok siebie funkcjonują zamknięte osiedla i obszary dzielnicy
z „trudnymi” mieszkańcami w nienajlepszej sytuacji mieszkaniowej
i życiowej. Na linii „nowi – starzy” nie dochodzi do dużych
konfliktów, wydaje się, że wszyscy doceniają wartość miejsca i jego
potencjał. Aby zintegrować środowisko, organizowane
jest co roku „Święto Bydgoskiego Przedmieścia”.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście
www.bydgoskie.blox.pl,
www.bydgoskie.org,
e-mail: bydgoskie@gmail.com

Toruń

kujawsko-pomorskie
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W 1918 roku niemieckie tabliczki na domach są zamieniane na polskie.
Dwadzieścia lat później polskie są zmieniane na niemieckie. W jednej z kamienic przy Bydgoskiej znajduje się posterunek gestapo. Wojna mija, jak
wszystko. Po wojnie w kamienicach ciągły ruch – zaczynają wyprowadzać
się ludzie. Polska Ludowa zabierała wyrzuca z kamienic właścicieli. Pojawili
się inni ludzie, z kwaterunku. Z roku na rok Bydgoskie jest zapominane. Nikt
o nie nie dba. Kiedyś błyszczało, teraz powoli zaczyna gasnąć. Rok 2008
– pojawiła się groźba wyburzenia szachulcowych budynków przy Stromej.
Wtedy zbiera się grupa ludzi, którym po raz pierwszy od dawna zależy.
Historycy sztuki, artyści, dziennikarze. Inspiruje ich Edward Moszyński
– malarz, który na Bydgoskim mieszka od sześćdziesięciu lat. W styczniu
2008 roku powstaje Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście. Na początku
chodzi im o jeden konkretny budynek, potem uliczkę. Paweł Kopacz, archeolog, który pochodzi z Lęborka, a po studiach został w Toruniu (właśnie tu
na Bydgoskim Przedmieściu), jest współzałożycielem stowarzyszenia. Mówi,
że początek jest trudny. Ale po Bydgoskim toczy się już śniegowa kula.
Po artykule w mediach o planowanych wyburzeniach i o Stowarzyszeniu,
dzwonią telefony, ludzie piszą maile. Gdy udaje się załatwić jedną sprawę,
pojawiają się kolejne prośby o pomoc. Stowarzyszenie staje się skrzynką
kontaktową pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i instytucjami. Podejmuje działania w sprawie wpisania do rejestru zabytków drewnianej sali
gimnastycznej z XIX w. przy ul. Mickiewicza, której miasto chce się pozbyć.
Namawia władze, by zabytkowy dom przy Bydgoskiej 50 przekazało na dom
kultury i świetlicę. Stara się wpisać dzielnicę do rejestru zabytków. Udaje
się 7 września 2011 roku – układ urbanistyczny toruńskiego Bydgoskiego
Przedmieścia i Rybaków zostaje wpisany do rejestru pod numerem A/1596.
***

B

Bożena Kannenberg, mieszkanka Bydgoskiego: – Wpisanie Bydgoskiego w rejestr zabytków to duża sprawa. Mieszkamy tu w kamienicy przy ulicy Chopina 26. Nasza kamienica jest zabytkowa i wpisana w rejestr w 1991 roku.
Niestety, w 2004 r. nabył ją prywatny właściciel, który jej nie remontuje.
W tej chwili dom zagrożony jest katastrofą budowlaną. Przez lata obserwowaliśmy jak Bydgoskie Przedmieście podupada. Ale teraz zaczęło się to
zmieniać. Od dwóch lat w Europejski Dzień Muzyki w pierwszy dzień lata
odbywa się koncert na naszym podwórku, my pieczemy ciasto, częstujemy
ludzi, którzy przychodzą posłuchać muzyki. W 2010 roku uczestniczyliśmy
też w Festiwalu Światła – no, jako planetoidy.
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ydgoskie docenił dopiero człowiek z Lęborka. Do tej pory nikt nie chciał
sobie nim głowy zawracać, jakby bali się, że wymsknie się z rąk cała historia, którą osiedle Bydgoskie jest wypełnione. A trochę jej jest: przy ulicy
Mickiewicza odkryto nawet ślady ludzi z neolitu. W średniowieczu część
Bydgoskiego Przedmieścia, tą najbliżej Wisły, czyli Rybaki, zamieszkiwali
rybacy i flisacy. Była tu wydobywana glina, która służyła za surowiec toruńskim cegielniom. Czas płynął, Toruń się rozwijał. W 1797 roku powstał na
Bydgoskim najstarszy w Polsce ogród zoobotaniczny. A w 1817 jeden z najstarszych otwartych parków w Polsce. Potem koszary ułanów. Kolejne lata,
dwa, trzy, dziesięć, kilkadziesiąt. Bydgoskim zaczynają jeździć tramwaje.

Toruńskie Bydgoskie

Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście

Koncerty na Bydgoskie Przedmieście wróciły po ponad sześćdziesięciu latach. Niegdyś była to reprezentacyjna dzielnica z kulturą.
Po wojnie została w cieniu Starówki. Stowarzyszenie organizuje też Święto
Bydgoskiego Przedmieścia. W tym roku w kamienicy przy Mickiewicza na
jeden dzień powstała kawiarenka sąsiedzka „Żandarmeria” z wymienialnią książek, czytelnią i muzyką. Na Stromej zorganizowano mistrzostwa
w biegu pod górę. W Katedrze Historii Sztuki UMK – dyskusje o zabytkach z Bydgoskiego. Na stoiskach informacje o prawach lokatorów, loterie.
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy, wystawy. Wspólne świętowanie
kończy wieczorne przedstawienie na trawniku przy ul. Bydgoskiej 32.
Paweł Kołacz: – Chodziło o to, żeby chociaż jeden dzień w roku pobawić
się z sąsiadami.
A sąsiedzi są różni. Bo obok siebie na Bydgoskim są i zamknięte
osiedla i „trudne” kamienice. – Były i są osoby, które nie akceptują potrzeby ochrony tej zabytkowej dzielnicy. Zdarzało się, że po naszej interwencji
w sprawie jakiegoś zabytkowego budynku pojawiały się negatywne komentarze, czasami nawet groźby – mówią w Stowarzyszeniu. Wszystko trzeba łagodzić rozmową. Paweł Kołacz walczy o to, by konsultować z mieszkańcami
wszystko, nawet najmniejsze projekty, np. przejście dla pieszych, chodniki,
położenie ścieżek w parku czy ustawienie koszy na śmieci. Stowarzyszenie
Bydgoskie Przedmieście zorganizowało kilka spotkań konsultacyjnych m.
in. na temat rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu.
Dzięki konsultacjom (prowadzonym wraz z Pracownią Zrównoważonego
Rozwoju), które trwały wiosną 2011 roku, mieszkańcy przygotowali wytyczne, na podstawie których powstał projekt rewitalizacji zabytkowego parku.
Wymyślili, że znajdzie się w nim: ponad 300 ławek, 15 rodzajów – inne dla
matek z dziećmi, seniorów, młodzieży. Różnić się będą nie tylko kształtem,
ale i położeniem. Seniorzy, żeby mogli popatrzeć na ruch na ulicy, matki
z dziećmi koło kwiatów, na które przylatują motyle, a młodzież w zakamarkach parku. Będą tory dla rolkarzy i plac zabaw, fontanna i boiska. Tylko, że
przez to wszystko, narzekają trochę w Stowarzyszeniu w pewnym momencie
zaczęli być traktowani jak oficjalny wydział urzędu miasta ds. Bydgoskiego
Przedmieścia. Ale przecież ktoś musiał się w końcu tym zająć. Ivka Macioszek z Bydgoskiego: – Spędziłam tu dzieciństwo, w otoczeniu obydwojga
dziadków. Od ośmiu lat wróciłam do swojej ulubionej dzielnicy Torunia.
Do faktu, że Bydgoskie jest piękne, nikt mnie nie musiał przekonywać, wiedziałam to już jako dziecko. Że jest także bardzo zaniedbane, opuszczone
i dogorywa – także. Gdyby Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście nie powstało – wymyśliłabym je sama.
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Wyjście z cienia
Animator współpracujący ze społecznością: Karolina Poczykowska / Ośrodek Wspierania

Organizacji Pozarządowych OWOP

Supraśl

województwo: podlaskie
liczba mieszkańców: 13 483
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Wielu mieszkańców Supraśla oraz okolicznych sołectw pracuje
lub uczy się w Białymstoku. Na terenie gminy pozostały świetlice
wiejskie, postanowiono je zagospodarować tak, aby znów mogły
spełniać swe funkcje integracyjno-kulturalne. Stać się centrami
wsi, gdzie mieszkańcy mogliby się realizować, aby pobliskie
miejscowości nie były tylko „sypialniami” dla mieszkańców
Białegostoku.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;
16-030 Supraśl
ul. Cieliczańska 1
tel./fax: 085 718 35 10,
pn–pt: 10–18
e-mail: ckirsuprasl@wp.pl

o dobrze, jest Supraśl. Czyli miasteczko Supraśl, gdzie trochę się już
dzieje. Jest Teatr Wierszalin i Akademia Supraska, festiwal Uroczysko.
– Ale całe wsie i ich mieszkańcy dookoła Supraśla egzystują w cieniu
– mówią Marta Szymska, dyrektorka Centrum Kultury w Supraślu i Sława
Tarkowska-Orzełek, animatorka kultury. W całej gminie żyje 12 000 mieszkańców. Ilu z nich wciąż w tym cieniu?
Wiadomo, tak się dzieje w całym kraju. Obok miasteczek, które jakoś
radzą sobie w kulturze, jest sieć wiejskich świetlic, pozbawionych pieniędzy,
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niż Supraślan (odległość między Białymstokiem a Supraślem to tylko 10 km).
Na wsi ludzie czują się bardziej odpowiedzialni za każde wydarzenie.
***

wsparcia, które świecą pustkami. Kiedyś za PRL-u pompowano w nie środki,
a po transformacji, gdy samemu trzeba było zadbać o ich funkcjonowanie,
podupadły. Marta i Sława wymyśliły więc "Gminę Supraśl – małą ojczyznę,
wielki świat", sieć mikro domów kultury, które powstały w miejscu dawnych
6 świetlic. Udało się je wyposażyć w komputery, sprzęt do koncertów, wystaw.
A ludzie powoli przyzwyczajają się do tego, że coś się w nich dzieje.
Na wsi jest niewiele miejsc, w których ludzie mogą się spotykać.
Kościół/cerkiew, sklep i świetlica. Zdarzają się wioski, w których nie ma
sklepu ani kościoła. Pozostaje świetlica. W gminie Supraśl nie zostały zamknięte i zdewastowane. Potrzebowały jedynie „liftingu”. I odpowiednich
osób, które zrobią z nich małe domy kultury. To osoby z danych wsi. Znają
wieś i wiedzą czego chcą ludzi. Chce im się dbać, bo przecież sami tam
mieszkają. Potem trzeba ustalić program.
Marta i Sława: – Raz na rok organizujemy w danej wsi spotkanie
z mieszkańcami. Zbieramy pomysły i potrzeby społeczności. Często my same
mamy jakiś pomysł i proponujemy go. Tak było np. z programem „Opera
w Puszczy”, organizowaliśmy koncerty muzyki operowej w świetlicach wiejskich. Innym razem proponujemy, nieco bardziej ambitne kino, filmy spoza
głównego nurtu.
Marta i Sława mówią, że nawet łatwiej jest rozruszać mieszkańców
wsi, niż małego miasteczka takiego jak Supraśl. Supraśl jest nieruchomy – dodają. Na organizowanych koncertach i imprezach często więcej jest Białostoczan
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We wsi Ogrodniczki ludzie sami zebrali stare zdjęcia, dokumenty. Chodzili
od domu do domu i te materiały wyszukiwali. Chcieli zrobić wystawę o historii wsi. W innej świetlicy były warsztaty z szycia maskotek. Maskotki
szyły dzieci. – Szyją do dziś – mówią Marta i Sława.
Dla dzieci organizowane są półkolonie letnie, warsztaty plastyczne
i rękodzielnicze, dorośli biorą udział w projekcjach filmowych, koncertach
oraz warsztatach do nich skierowanych. Starsi spotykają się w kołach gospodyń wiejskich, na imprezach współorganizowanych przez np. Ochotnicze
Straże Pożarne. Konkursy piosenki, koncerty zespołów, turnieje szachowe,
plenery malarskie, bilard, ping-pong, siłownia, aerobik, warsztaty śpiewu
białego, fotograficzne, nauka tańca zumba, jest klub seniora i koło gospodyń
wiejskich oraz zespoły ludowe. W świetlicy w Supraślu spotyka się chór gospel. We wsi Karakule po kilku inicjatywach zorganizowanych ze wsparciem
Centrum Kultury, mieszkańcy tak zapalili się do pracy, że powołali własne
stowarzyszenie. Teraz wiele imprez organizują sami. Zorganizowali rajd
rowerowy, tworzą historyczny szlak wsi i okolic.
– Cieszy mnie to, że we wsi coś się dzieje. Dzieci nie nudzą się
w domach. Stąd dużo ludzi dojeżdża do pracy, do Białegostoku, dzieci siedzą w domach, z niańkami, dziadkami – mówi jedna z mieszkanek Sobolewa
– Ale nie wszyscy chcą korzystać – dodają Marta i Sława – Zawsze znajdzie
się grupa młodzieży, która będzie wolała stać pod sklepem pijąc alkohol, niż
przyjść na warsztaty, czy na koncert. To trudne do zaakceptowania.
– Ale będzie rozbudowa świetlic – zapowiada Maciej Czarkowski,
wicebumistrz Supraśla. Bo spotkanie ze sztuką – tak twierdzą Marta i Sława – wyzwala energię i ludzie mają coraz większe potrzeby. Jak to ruszy,
to się zatrzymać nie daje. Człowiek wyjdzie z cienia, chwyci słońca i już do
cienia nie chce wracać. – Coraz więcej oczekują oraz uczą się tego co im
odpowiada, podoba się a co mniej do nich trafia. – mówia Marta i Sława.
Opowiadają:
– Został kiedyś zaproszony zespół grający muzykę eksperymentalną
z Nowego Yorku. Większość słuchaczy spotkała się z tego rodzaju twórczością pierwszy raz. Na widowni siedzieli ludzie w różnym wieku. Nie wiadomo było jak zareagują. Ale nikt nie wyszedł z sali. Ludzie byli poruszeni,
zaintrygowani. Mogli odnieść się do tego, czy im się podoba, czy nie.
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Okno na podwórze

Zieleniec-Ełk
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Iwona Korzun, mieszkanka kamienicy: – Zamknięta przestrzeń podwórka
z otwartą bramą powoduje, że często przychodzą tu osoby bezdomne, pijacy, uczniowie sąsiedniej szkoły na dymka.
Dyskusja toczyła się od dawna: co z tym miejscem zrobić, żeby
stało się prawdziwym podwórkiem? Niektórzy chcieli większej ilości betonowych parkingów. Inni miejsca, gdzie będzie można wypocząć. W końcu
spotkali się na wspólnym grillu i zaplanowali. Pomogła lokalna animatorka,
Urszula Podurgiel, prezeska Stowarzyszenia ADELFI w Ełku i koordynatorka Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i architekt, Paweł Jaworski.
Mieszkańcy opowiadają: – Mamy za mało miejsc parkingowych,
więc na nowo zaplanowaliśmy wszystko tak, aby każdy się tu zmieścił.
Zamierzamy postawić altankę i trzepak, na którym podwieszana będzie huśtawka dla dzieci, zastanawiamy się nad piaskownicą.
Potem spotkali się po raz drugi i rozmawiali dalej. Stworzyli makietę podwórka, która pokazywała jak chcą żeby wyglądało, jak należy je
przeorganizować, żeby przestało być tylko parkingiem.
Iwona Korzun: – Zebraliśmy się, spontanicznie planując zagospodarowanie swojego zaniedbanego wspólnego miejsca. To co wymyśliliśmy,
Stację Zieleniec, chcemy stworzyć w ciągu dwóch lat. Pieniądze na pierwsze
działąnia już są. Dostaliśmy je z programu Działaj Lokalnie. Najpierw trzeba
zacząć od rzeczy podstawowych: uporządkowanie parkingu, nawiezienie
ziemi na zieleniec, postawienie płotu, stworzenie regulaminu korzystania
z podwórka i wspólnej grupy samopomocowej.
Urszula Podrugiel: – Angażowaliśmy mieszkańców na kilka sposób
i się udało. Podstawowy to spotkania połączone z grillem. Nie powiedzieliśmy im: „Mamy świetny plan zagospodarowania podwórka”, tylko przez
dyskusję, wymianę zdań i poglądów wspólnie stworzyliśmy koncepcję.
Każdy coś wniósł od siebie, ale też wielu musiało wycofać się ze swoich
niektórych pomysłów, aby osiągnąć kompromis. Nawet ci, którzy na spotkaniach się nie pojawili mieli głos, bo to my chodziliśmy do nich.
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Animator współpracujący ze społecznością: Maciej Bielawski / Elbląskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Forum Animatorów Społecznych Warmii
i Mazur

Zieleniec-Ełk

województwo: warmińsko-mazurskie
liczba mieszkańców: 57 897
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Stara kamienica z początku XX wieku znajduje się w centrum miasta.
Liczy 21 mieszkań i ok. 60 mieszkańców. Połowa to tzw. mieszkańcy
komunalni. Ze względu na brak zagospodarowania tego terenu wśród
sąsiadów od dawna toczyła się dyskusja co z tym miejscem zrobić. Część
proponowała wybudowanie większej ilości miejsc parkingowych, inni
zrobienie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców. Brak jednomyślności
stał się przyczynkiem do organizacji spotkań mieszkańców, podczas
których przedstawiali swoje koncepcje zagospodarowania podwórka,
łączące potrzeby ich wszystkich.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie ADELFI
Urszula Podurgiel
ula.pudurgiel@adelfi.pl
698 673 496

atrzysz przez okno, widzisz podwórze. Okno jest w starej kamienicy
z początków XX wieku w centrum Ełku. Kamienica liczy dwadzieśca
jeden mieszkań, w mieszkaniach sześćdziesiąt osób. Połowa to mieszkańcy komunalni. Wewnątrz kamienicy otoczone murami szare, zamknięte
podwórko. Zamknięte i ponure. W 2/3 przerobione na parking. Reszta to
dzika zieleń, a właściwie wybieg dla psów. Jest jeszcze śmietnik i mały
zieleniec, którego nikt nie zauważa. Mieszkańcy patrzyli więc przez okna
na to podwórze i mieli dosyć.
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Zanim się stanie
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Borek

Żarów

województwo: dolnośląskie
liczba mieszkańców: 7 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Gmina Żarów leży na Przedgórzu Sudetów Środkowych. Istotne
konsekwencje społeczne i ekonomiczne wynikają tu ze struktury
wieku ludności: dominują osoby w wieku produkcyjnym. Kolejnym
ważnym czynnikiem są migracje wewnętrzne. W ostatnich latach
znacznie wzrosła liczba osób, które zameldowały się w Żarowie.
Liczba bezrobotnych także stopniowo wzrasta. Podstawowym
podmiotem podejmującym problemy społeczne w Żarowie
jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Armii Krajowej 54
58 –130 Żarów, (74) 8-580-745,
e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl

1.
– To są cztery perły – mówi o nich Anita Denes – Ziemkiewicz, kierowniczka
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Do pomocy społecznej zabrała się
czternaście lat temu. Jako nastolatka była wolontariuszką, jakoś wyszło, że
stało się to pasją – pomoc rodzinom wielodzietnym. Teraz ostatnim dzieckiem OPS-u jest klub wolontariusza i właśnie te cztery perły, o których
mówi Anita, wolontariuszki. OPS pomaga teraz rodzinie z trojaczkami.
Anita pomaga osobiście, wykorzystuje umiejętności pielęgniarskie. Opowiada:
– Zawsze zależało mi na doświadczaniu, aby jak najpełniej umieć wczuć się
w los ludzi z problemami, a później oferować wsparcie. Jako dokształcanie
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traktowałam udział w meetingach, seansach, spotkaniach,. To były bardzo
autentyczne spotkania, które bardzo przeżywałam, czasem płakałam z grupą, z człowiekiem, który cierpi. Na emocjach, które się pojawiały budowałam później swoje przekonania.
Nauczyła się tam jeszcze jednego: że później często pomóc można
niewiele. Można za to zrobić wiele, by nie działo się tak więcej. Być prophylaktikós, z greki: zapobiegawczym.
2.
W Żarowie prophylaktikós jest przez cały rok. A cykl zaczyna się od września. Spotyka się wtedy OPS, straż miejska, policja, psycholodzy, pedagodzy,
pielęgniarki szkolne. I rozmawiają: co trzeba? I powoli powstaje program
dla dzieci, pakiet z zagadnieniami bezpieczeństwa, przemocy, uzależnień,
program terapeutyczny przygotowany przez Piotra Nagiela, słowno-muzyczne widowisko. Taka multiwitamina na społeczne zarazki.
– To co utrudnia prace to pojawiający się „narzekacze”, czyli
malkontenci, którzy bojkotują pomysły, choć nie podają innych rozwiązań
– mówi Agnieszka Szykowna z Urządu Gminy.
A Elżbieta z Dom Kultury dodaje: – Ale bez pracy tych osób, wolontariuszy,
ludzi z dużym doświadczeniem, nie moglibyśmy zobaczyć owoców tej ciężkiej pracy. Ale z drugiej strony – pracy, która daje dużo satysfakcji.
3.
Rok prophylaktikós kończy się w Żarowie tak: szkoły wybierają sześcioosobowe zespoły do turnieju wiedzy o zagrożeniach i profilaktyce. Są tam testy
teoretyczne i praktyczne. A potem dyplomy i nagrody. Dla mniejszych dzieci
od kilkunastu lat organizuje się profilaktyczny konkurs plastyczny. dwanaście prac zostaje umieszczonych w wydawanym potem kalendarzu. A dzieci
malują na przykład: STYCZEŃ – „Podczas zimowych zabaw unikaj brawury
i kieruj się rozsądkiem”, LUTY – „Gimnastyka to klucz do udanego dnia.
Ćwicz codziennie.”, KWIECIEŃ – „Ziemia to Twój dom. Bądź jej opiekunem i przyjacielem.” (ta ilustracja to pomysł dwóch rzeczywistości: szarej,
brudnej, świat zasypany śmieciami i ten radosny z roślinnością i słońcem,
które się uśmiecha). Kalendarz otrzymują wszyscy uczniowie szkół. Z reguły
dzieci i młodzież nie lubią rozmawiać na takie tematy, Anita Denes o tym
wie. Są dla nich nudne, nieprzystające do codziennych warunków, mody.
Dlatego w programie profilaktycznym jest teraz widowisko muzyczno – teatralne. Opowiada o nieustannym prawie do wyboru.
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Organizacje pozarządowe współpracując z administracją publiczną (gminą,
powiatem, samorządem województwa, administracją centralną i ich instytucjami)
mogą realizować zadania publiczne, które leżą w jej gestii. Działania zaplanowane
przez organizacje mogą być wykonane w sposób bardziej efektywny jedynie
z wykorzystaniem pomocy administracji – jej wiedzy (np. statystyki), zasobów
(pieniądze, lokale), siły oddziaływania i kompetencji.
Współpraca z władzami to nie tylko uczestnictwo w konkursach dotacyjnych.
Ważną rolą organizacji jest także możliwość konsultowania projektów aktów
prawnych i w – ten sposób – współkształtowanie polityk publicznych
(np. wpływanie na strategie działania lokalnego).
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi:

Współpraca z władzami

zlecanie realizacji zadań publicznych (dofinansowanie projektów lub
całkowite finansowanie) poprzez otwarte konkursy ofert,
konsultowanie – wzajemne informowanie się o działaniach, konsultowanie
aktów prawnych,
doradztwo i inicjatywa – władza może powołać wspólne zespoły wraz
z przedstawicielami organizacji,
partnerstwo – współdziałanie, w oparciu o umowę partnerską, w celu realizacji
np. projektu.

O obowiązku współpracy administracji publicznej (władz) z organizacjami
pozarządowymi mówi ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie
(art. 5.). Zapisano w niej, że organy administracji publicznej realizują zadania
w określonym zakresie (prowadzą działalność pożytku publicznego) we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Współdziałanie administracji z organizacjami pozarządowymi jest oparte
na zasadach:
pomocniczości (władze przekazują wykonywanie zadań na możliwie
najniższy poziom),
suwerenności (obie strony są autonomiczne i szanują swoją niezależność),
partnerstwa (współdecydowanie, współudział i współodpowiedzialność
obu stron),
efektywności (osiąganie możliwie najlepszych rezultatów przy najmniejszych
nakładach),
uczciwej konkurencji (stworzone są równe szanse, kryteria oceny są jawne
i dostępne oraz że unika się konfliktu interesów),
jawności (dostęp do informacji i wiedzy).
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Autobus z G-town
Animator współpracujący ze społecznością: Zbigniew Łukaszewski / Goleniowski Dom Kultury

Goleniów

województwo: zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 22 500
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Zajęcia prowadzone w Centrum Animacji Młodzieży mają formę
bezpłatnych warsztatów i treningów. Wielu młodych ludzi
w Goleniowie nie stać na korzystanie z oferty płatnych zajęć,
które rozwijają ich zainteresowania i umiejętność.
Tu młodzież może odkrywać nowe pasje oraz trenować umiejętności
społeczne, kontrolę agresji. Do centrum Animacji Młodzieży
przychodzą osoby, które nie zawsze potrafią się dopasować
do przyjętych norm społecznych. Często wykluczone społecznie,
mają problemy w szkole, w domu. Na zajęcia w Centrum Animacji
Młodzieży nie muszą się zapisywać. Jest pełna dobrowolność
uczestnictwa, co powoduje samodzielnie podejmowane decyzje.
Odnajdują siebie w całkiem nowych rolach społecznych, zyskują
poczucie wartości i motywację. Ponieważ Centrum Animacji
Młodzieży utrzymuje stały kontakt z placówkami oświatowymi
(szkołami, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą,
Sądem Rodzinnym) udział w zajęciach wzmacnia ich pozytywne
postrzeganie w tych środowiskach.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
ul. Matejki 3c
72 –100 Goleniów
tel kom. 606 147 612
e-mail: info@centrum-mlodziezy.org.pl
www.centrum-mlodziezy.org.pl
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I.
Starsi powiedzą: za tym wszystkim stoi jeden Mariusz, dwie Agaty i Bartek.
Ale czy to w ogóle było tu potrzebne? Bo tu nigdy nie było źle. Goleniów
się w okolicy ludziom kojarzy z rozwojem, postępem, z inwestycją. I przecież blisko granicy niemieckiej. Jak się przegląda miejski portal, to też niewiele problemów. O, tam gdzieś remont. Przerwa w dostawie wody. Albo
mgła jest i trzeba uważać na ulicach. Albo komuś przeszkadzają bezdomni:
„W dniu 16.11.2011r. o godzinie 10.58 z dworca PKP w Goleniowie odjechał bezdomny, 26-letni mężczyzna, który naprzykrzał się mieszkańcom
bloków mieszkalnych, śpiąc w klatkach schodowych, załatwiając potrzeby
fizjologiczne i notorycznie żebrząc. Mężczyźnie temu OSP w Goleniowie
zakupił bilet na pociąg do Poznania, gdzie ostatnio był zameldowany. Strażnicy miejscy doprowadzili go do pociągu”.
A że młodym źle? Jak to źle? Są przecież boiska, park jest dla
deskorolek, tor takiej szalonej jazdy na rowerze, co się chyba wyczynowa
nazywa. Szkoła muzyczna, kluby sportowe. Nie trzeba siedzieć na przystanku autobusowym. Tyle mają przecież. Każdy by chciał w takim mieście
dorastać. Czemu nie chcą tu dorastać? Czemu więc ciągle przesiadują?
Młodzi zaprzeczą: ale to jednak jest mało. Nic się tu nie dzieje zupełnie. Nie ma u nas w G-town, tego i tego, nie ma dyskoteki, ani koncertów
hip-hopu, ani pokazów tańca breakdance. Więc siedzimy przy blokowiskach
i okupujemy parkingi i szwendamy się po supermarketach. Czasem coś się
napsoci i sąd rejonowy skazuje za różne wyczyny na prace społeczne. Ale
ostatnio na szczęście zamiast na prace społeczne sąd może wysłać człowieka
do CAM-u. Do dwóch Agat, Mariusza i Bartka.
II.
CAM, czyli Centrum Aktywności Młodzieży powstał tak: jedna Agata i Mariusz prowadzili zajęcia socjoterapeutyczne z trudną młodzieżą. To taka
stara nazwa, dzisiaj częściej używa się „zagrożeni wykluczeniem społecznym”. To ci którzy siedzą na tych parkingach i nawet nie pomyślą, żeby
się stamtąd ruszyć. Warsztaty to było mało. Razem z ówczesną dyrektor
Wydziału Edukacji i dyrektorem Domu Kultury pomyśleli o tym, czego nie
robił nikt i właściwie nie wiadomo dlaczego. Żeby tych młodych zapytać:
czego by chcieli. Więc odbyła się debata. Sala była zapełniona. Nagle okazało się, że w Goleniowie jest mnóstwo ekip i grup, które chcą coś robić, tylko
nikt o tym nie wie i nikt ich nie wspiera. Mają ciekawe projekty i pomysły
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Teraz autobus z G-town sunie jak autostradą, mówią w CAM-ie.
Trzeba kierować się kilkoma zasadami:
– po pierwsze: pomysł musi wyjść od młodzieży, inaczej się polegnie,
– po drugie: młodzi to krótkodystansowcy, dlatego trzeba się śpieszyć,
– i po trzecie: pozwolić być odpowiedzialnymi, nikt nie lubi gdy traktuje się
go jak dziecko, nawet dzieci.
Czasami dwie Agaty, Bartek i Mariusz przejmują zupełnie kontrolę nad
działaniami, a młody człowiek staje się tylko odbiorcą, bo gdzieś po drodze zabrakło motywacji. Trzeba mieć wyczucie, kiedy to zrobić. Mówią
opiekuni z CAM-u: – Najważniejsze, że zawarliśmy ten „pakt o nieagresji
wobec młodego człowieka”. Teraz w Goleniowie sędzia rodzinny zamiast
kierować młodych niepokornych na kolejne prace społeczno-użyteczne,
w ramach których młodzież zamiata ulice w odblaskowych kamizelkach,
kieruje ich do nas.
Starsi powiedzą: tam przynajmniej by popracowali, nauczyli by się pokory.
Młodzi zaprzeczą: prace społeczne nie pomagały. Czuliśmy się upokorzeni
i człowiek jeszcze bardziej się buntował. Teraz zostajemy, nawet gdy wyznaczone przez sędziego godziny się kończą. Tylko trzeba uważać, żeby nie
ściemniać. Jak będziesz ściemniał, to już nikt nie przyjdzie na twoje zajęcia.

ale nie wiedzą, co z tym zrobić dalej. Tak powstał CAM. Pierwszy projekt
zatytułowano „I co wy na to”. Zrealizowano film o młodych, którzy mówią o tym, co chcieliby zmienić w rzeczywistości. A chcieli wiele. Mówili
o tym: breakdensowcy, gokardowcy i kabaret z pobliskiej wsi Mosty. Mieli
poczucie, że są autorami projektu. To był początek. Potem był autobus hip-hopowy, który przemierzał drogi G-town i całego województwa. Autobus
z G-town miał pogodzić skłócone środowiska hip-hopowców, breakdensowców i grafficiarzy. Jeździł po przystankach, okolicznych wioskach, żeby
z G-town przywozić kulturę. Potem znowu na jednej scenie wystąpiły zbuntowane nastolatki śpiewające piosenki z seniorami, którzy nastolatkami byli
kilkadziesiąt lat temu.
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Mieszanie w Jarocinie
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Wieczorek / Stowarzyszenie Partnerstwo

Lokalne w Śmiglu

Jarocin

województwo: wielkopolskie
liczba mieszkańców: 27 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

W latach 80-tych XX wieku o Jarocinie było o nim głośno dzięki
Festiwalom Rockowym. Dziś to obszar przemysłowo-rolniczy,
a mieście zrobiło się jakoś „cicho”. Postanowiono to zmienić.
Ideą było połączenie pomysłu młodego menedżera kultury
i doświadczenia bibliotekarza. Cel, jaki sobie postawili był ambitny:
stworzenie reportażu radiowego na temat powstającego w Jarocinie
Spichlerza Polskiego Rocka.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Maciej Kraska
e-mail: kraskam@gmail.com
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talenty. Cel projektu był ambitny: stworzenie reportażu radiowego na temat
powstającego w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka.
– Rozdaliśmy zakupiony sprzęt i przedstawiliśmy sposób pracy z dyktafonami. Uczestnicy nagrywali swoje wypowiedzi o życiowych priorytetach,
które zostały zapisane na dysku, jako potencjalny materiał do stworzenia
małego reportażu radiowego. Zrobili swój pierwszy wywiad. Ze mną. Drugi
dzień to pierwsze wypowiedzi o Spichlerzu Polskiego Rocka, czyli projektu
stworzenia nowoczesnego muzeum poświęconego jarocińskim festiwalom.
Młodzież zdecydowała, że właśnie ta inicjatywa stanie się tematem reportażu radiowego, którego zamieszczenie na blogu ma być zwieńczeniem
warsztatowych działań – mówi Marcin Kraska – Ostatniego dnia pracowaliśmy już sami. Wykorzystując pozyskaną w poprzednich dniach wiedzę,
zaczęliśmy tworzyć reportaż. Dokonaliśmy podsumowania. Każdy z uczestników powiedział co mu się podobało i czego brakowało. Przy ognisku
scementowaliśmy grupę i wspólnie zmokliśmy. Przegoniła nas burza, ale
wiemy, że jeszcze się spotkamy.
– Jarocin jest mocno związany z festiwalem i trudno się dziwić,
że wybraliśmy akurat taki temat reportażu. Jednak pomijając te trzy dni
w roku, zazwyczaj nic się tu nie dzieje. Przez ten tydzień coś się działo. Nie
musieliśmy spędzić kolejnych siedmiu dni przed telewizorem, a zbierać materiały. Wreszcie udało mi się zauważyć, że Jarocin jest pełen ludzi o podobnych zainteresowaniach i poglądach. Mogliśmy spotkać się z ludźmi, którzy
naprawdę znają się na rzeczy i wiedzą, co robią. Dzięki tym warsztatom
poznałam wielu wspaniałych ludzi. W realu, a nie na facebooku – mówi
Ania, uczestniczka projektu
II.

I.
– Jestem człowiekiem leniwym, co właściwie całkowicie neguje mnie jako
animatora – mówi Maciej Kraska – więc od czasu do czasu motywuję się,
żeby zachować równowagę w przyrodzie i zachwiać ją w społeczeństwie.
Pomysł na projekt powstał na studiach. Idea była taka: połączyć pomysł
młodego menedżera oraz doświadczenia bibliotekarza i stworzyć warsztaty.
Tytuł: "Wersja robocza, czyli co się tutaj dzieje?!" Zajęcia odbywały się w Bibliotece pod Ratuszem w Jarocinie. Projekt był realizowany w ramach programu Młodzi Menedżerowie Kultury w Bibliotekach, realizowanego przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Chodziło o to żeby odkryć i rozwijać
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Maciek Kraska jest studentem trzeciego roku animacji kultury w Krakowie. Jarocin to jego rodzinne miasto. – Gdy tylko przyjeżdżam rozglądam
się za rzeczami, które można zmienić, poprawić. Bez działania nie jest się
animatorem.
Z rozglądania wzięły się warsztaty.
– Udały się. Szczególnie zapadła mi w pamięci pewna sytuacja,
które wydarzyła się trzeciego dnia. Napawa mnie optymizmem, że projekt
nadal będzie trwał. Gdy grupa zebrała się przed zajęciami, ja musiałem
na chwilę wyjść, by dopiąć ostatnie formalności związane z naszym gościem. Po powrocie osłupiałem. Nikt nie zauważył mojego przyjścia, bo
trwała bardzo żywa dyskusja na temat gry miejskiej. Wszyscy uczestnicy
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Dodaje: – Nasz projekt to dwie idee. Pierwsza to przekazanie młodym podstaw z zakresu dziennikarstwa internetowego. Jednak mi skrycie
przyświecał jeszcze inny cel: poznanie młodych ludzi, z którymi można
współpracować i realizować kolejne projekty. Po dość długim pobycie
w Krakowie nabrałem trochę dystansu do Jarocina, ale straciłem też wiedzę, na temat tego, co się tutaj rzeczywiście dzieje. Jako animator mogę
być tylko prowokatorem zmian, ale nie zmienię problemów sam. Dlatego
poznanie młodych ludzi to rodzaj wtórnej socjalizacji. Ponownego wejścia
w środowisko by zweryfikować swoje marzenia i priorytety z marzeniami
mieszkańców. Nie kieruję się w życiu żadnym mottem. Takie mogą mieć
wielkie postaci, jak Winston Churchill, Peter Gabriel, czy Kubuś Puchatek, ja miewam ewentualnie fajne sny. Za to na etykietach oryginalnej Łąckiej Śliwowicy jest taki przepis na góralską herbatę, który mi się podoba:
„Do szklanki wlać śliwowicę, wsadzić łyżeczkę, zamieszać, następnie wypić.” Tak samo jest z animacją – trzeba mieć chęci i mieszać.

byli niesamowicie zaangażowani w opracowywanie jej planu, ponieważ
postanowili taką zorganizować dla swoich rówieśników. Impulsem była
przeprowadzona dzień wcześniej prowizoryczna zabawa, która miała służyć
zebraniu materiałów.
– Pomysł Macieja był dla nas na tyle innowacyjny, że budził spore
obawy, co do przebiegu i realizacji. Mogłam zobaczyć jaki potencjał tkwi
w młodych ludziach, dowiedzieć się jak do nich trafić, jak z nimi współpracować, co zaproponować by zachęcić ich do korzystania z biblioteki nie
tylko jako ośrodka wiedzy ale i ośrodka kultury – opowiada Justyna Daniel
z Biblioteki Publicznej Jarocina.
Maciek mówi, że problemów wiele nie było. Ale jak były, to pojawiały się bez uprzedzenia.
– Tak zdarzyło się w przypadku współpracy z jedną z lokalnych gazet, której naczelny postanowił się obrazić gdyż „robimy mu konkurencję”,
w związku z czym na jej nośnikach nie pojawiły się obiecane materiały.
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Hazardziści
Animator współpracujący ze społecznością: Zbigniew Łukaszewski / Goleniowski

Dom Kultury

Szczecinek

województwo: zachodniopomorskie
liczba mieszkańców: 27 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Szczecinek stanowi ważny ośrodek przemysłowy, turystyczny i kulturalny
Pojezierza Drawskiego. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w mieście
wynosi 12,3%. W 2011 roku pomocą społeczną MOPS zostało objęte 1965
środowisk rodzinnych. W odpowiedzi na problemy społeczności lokalnej
w naszym mieście działa ok. 100 organizacji pozarządowych. Większość
z nich zabiega o środki finansowe na prowadzoną działalność, co znacznie
ogranicza szanse innych na pozyskanie nowych darczyńców. Konkurencja
na lokalnym rynku powoduje, że tradycyjne formy pozyskiwania środków
nie są już skuteczne i należy poszukiwać nowych form. Jednocześnie
samo stosowanie nowych technik nie jest wystarczającym sposobem aby
móc realizować cele stowarzyszenia.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Fundusz Tratwa Szczecinek;
e-mail: fundusz-szczecineko2.pl,
tel. 94 37 280 38

Pierwsze rozdanie

Zaryzykowała Marta Niewczas, członek stowarzyszenia „Tratwa Szczecinek”
i pracownik MOPS-u w Szczecinku. Zebrano 7 370 zł.
Ale po kolei. W Szczecinku niedobrze się dzieje z młodymi, tak przynajmniej
mówią w MOPS-ie. Są wybryki chuligańskie, alkohol, narkotyki. Pouczysz,
dasz karę, to jeszcze bardziej się buntują, odwrotny skutek. Trzeba było
inaczej, spróbować wydobyć z młodych to, co najlepsze. Pojawił się pomysł
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centrum rozwoju talentów: „Młodzieżowa Akademia Aktywności”. Tylko
pieniędzy na centrum nie było.
Ale każdy ma w sobie żyłkę hazardzisty, pomyśleli w „Tratwie
Szczecinek”, Marta Niewczas wymyśliła szczecinecką loteriadę. Zebrane
pieniądze miały pójść na Akademię.
Plan był podstępny: możliwość wygrania nagród była marchewką, ale każdy nabywca cegiełki był też informowany czym się zajmują i na co będą
przeznaczone pieniądze, więc przy okazji „Tratwa Szczecinek” i Akademia
miały też reklamę. Cegiełki były dwóch rodzajów, za 2 zł (cegiełka srebrna)
i 5 zł (cegiełka złota). Każda brała udział w losowaniu 2 nagród głównych
– wycieczki zagranicznej i skutera (ufundowali sponsorzy). Były też drobne
nagrody rzeczowe (plecaki, termosy, odtwarzacze mp3), losowane na zakończenie każdego dnia. Cegiełki rozprowadzano od czerwca do października
2010 roku. na miejskich imprezach albo w szkołach. A na końcu miał być
wielki finał.

Podbicie

– Od razu zaczęliśmy marzyć. Już widzieliśmy w wyobraźni bęben maszyny
losującej i banery akcji, chętnych wolontariuszy i te grube pieniądze, które
można dalej inwestować w działania – opowiadają organizatorzy. Złożyli wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii, dostali dotację i się zaczęło.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ufundowała wycieczkę, Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Szczecinku sprezentowało skuter. – Ale nie chodziło tylko o nagrody – mówią hazardziści ze
Szczecinka – chcieliśmy zachęcić ludzi do uprawiania filantropii, no i w końcu zebrać środki na działalność stowarzyszenia. Każdy kupujący cegiełkę
stawał się sponsorem i włączał się w rozwiązywanie problemów młodzieży.
Ale u nich też pojawił się problem. Skomplikowane przepisy prawa nie sprzyjały organizacjom pozarządowym. Izba Celna zdecydowała, że nie można
robić loterii. – To był kryzys – mówią w Tratwie. Projekt zaawansowany,
wycofać się? Teraz? Mówią, że zrobili burzę mózgów, zjedli trochę ciastek,
wypili litry kawy i wymyślili, że zrobią konkurs z pytaniami. – Wszystko było
trudniejsze niż się wydawało. Ale pojawiły się nowe osoby i machina znowu
poszła w ruch. Trudne chwile przeżywaliśmy również na półmetku realizacji
projektu. Przygasł pierwotny entuzjazm, przyszło zmęczenie.

Sprawdzenie

Weroniką Kamyszek, wolontariuszka projektu: – Namówiła mnie Małgorzata Jabłońska. W końcu sama jestem nastolatką i cel do mnie przemówił.
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Zastanawiałam się, co ja i moi koledzy moglibyśmy zdziałać w ramach Akademii. Bałam się tylko, czy ktoś weźmie ode mnie, choć jedną cegiełkę.
Pomogli harcerze. Też roznosili ulotki i sprzedawali cegiełki.
Weronika: – Utworzyliśmy dziesięć grup sprzedających. Każda grupa liczyła
cztery osoby. Udaliśmy się do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Do akcji nie przyłączyło się tylko jedne gimnazjum.
Mieszkańcy Szczecinka też zaryzykowali: kupili 2097 cegiełek.
Hazard się udał. Na działalność funduszu lokalnego zebrano 7 370 zł.
Projektem zainteresowało się stu wolontariuszy, pomysł wsparło ponad
dwudziestu sponsorów. W imprezie finałowej udział wzięło prawie czterysta
osób. Ale tu też jak w hazardzie, nie o pieniądze przecież chodziło.

Jak pozyskać fundusze
Organizacje pozarządowe na swoją działalność mogą pozyskiwać środki przez1:
składki,
dotacje, m.in. na realizację zadań publicznych,
darowizny od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
loterie,
nawiązki,
dary rzeczowe,
zbiórki publiczne,
sponsoring,
pożyczki,
odpłatną działalność pożytku publicznego,
prowadzenie działalności gospodarczej.
Loterie (w rozumieniu tzw. loterii charytatywnych, dobroczynnych) mogą być
organizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne (np. fundacje, stowarzyszenia,
kluby sportowe, szkoły) lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
(np. grupy obywateli, stowarzyszenia zwykłe) jednorazowo w całym kraju lub
lokalnie zgodnie z ustawą o grach hazardowych.

1. Więcej: http://poradnik.ngo.pl/x/446637
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Do urządzenia loterii niezbędne jest zgłoszenie lub zezwolenie udzielone przez
dyrektora właściwej izby celnej, na terenie której ma być zorganizowana loteria.
W przypadku dużych akcji, których zasięg wykracza poza jedno województwo,
będzie to izba właściwa ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wnioskodawcy.
To, czy organizator musi zgłosić loterię czy uzyskać zezwolenie zależy od
wysokości puli nagród w danej loterii. Jeśli jest ona wyższa od przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród
z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu
Prezesa GUS) to należy wysłać zgłoszenie. A jeśli jest wyższa niż kwota bazowa
to występujemy o zezwolenie (kwota bazowa w 2012 r. wynosi 3560,83 zł,
zmienia się ona co roku).

17

Zagraj to, babciu
Animator współpracujący ze społecznością: Wioletta Gawrońska / Centrum Promocji

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Włyń

województwo: łódzkie
liczba mieszkańców: 400
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540)
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,201/poz,1540,ustawa-o-grachhazardowych.html

Mieszkańcy Włynia potrafią dobrze ze sobą współpracować.
Współpraca w miejskim teatrze powoli przekłada się
na życie codzienne. Pracują razem mimo różnicy wieku i różnicy
pokoleń. Teraz chcą wyjść poza granice wsi i pokazywać jej sukcesy
na zewnątrz.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Włyń
Maria Dzwonkowska – 507 196 287
Włyń 28, 98-290 Warta

zasem mąż albo syn trudności robi. A że „moja to nie będzie w żadnym
teatrze grała”. W końcu, powoli się przekonują, a jeszcze udaje się ich
włączyć do pomocy. Tak to jest w małych wsiach, że pojawiają się małe
przeszkody. Ale jak się już je przeskoczy, to wolne pole, hulaj dusza.
O Włyniu we Włyniu mówią, że ładny, ale nudny. Leży nad Wartą, między
lasami, niedaleko zalewu Jeziorsko. Co można robić we Włyniu po szkole,
po pracy? Wiele można. Można się spotkać na przystanku PKS. Można pod
sklepem. A 400 osób tu mieszka. Młodsi to wiadomo, co dzień ciężko pracują. Ale starsi, emeryci? Nie trudno poczuć się już niepotrzebnym, odsuniętym na bok. Może by się za coś zabrali?
– Ale nie można ludziom mówić co mają robić, trzeba to najpierw
zrobić samemu – powie Maria Dzwonkowska, emerytowana nauczycielka.
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W szkole przepracowała 30 lat, uczyła najmłodszych. Zawsze lubiła dzieci,
razem ze starym przyjacielem, reżyserem Janem Olszewskim, prowadziła
zespół teatralny 28DH im. Czesława Miłosza. Jana nazywają tu „przybłędą włyńskim”. To on wpadł na pomysł, żeby się jakoś oficjalnie zrzeszyć.
Tak powstało Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Włyń. Maria jest w zarządzie. A teatr jak teatr, miał nawet dużo sukcesów, ale zawsze był to
teatr dziecięcy. Dziadkowie co najwyżej mogli przyjść na spektakl. Na 25.
rocznicę jego funkcjonowania odbyła się rewolucja, pomysł, żeby starsi też
zostali aktorami.
Maria: – Lubię ludzi, potrafię się z nimi dogadywać i współpracować, ale
także, wykorzystując nieco sytuację „starej”, znanej wszystkim nauczycielki,
trochę rządzić. Pomagam swoim dzieciom w wychowywaniu ich dzieci, ale
nie chce swojego życia sprowadzić tylko do roli babci. Teatr był ważnym
elementem mojej pracy. Czemu by dalej w nim nie działać?
Wnuki z teatru zaczęły przekonywać dziadków: choć, zagraj,
babciu. Jednego po drugim, ale co jeden bardziej był uparty. – Bali się na
początku. Że im się nie uda – mówi Aneta Marciniak, sołtyska Włynia – obawiali się, że będą się inni z nich śmiać.
Ale powstał w końcu – wielopokoleniowy teatr wiejski. Według
planu miał przygotowywać przedstawienia i pokazywać je innym mieszkańcom wsi. Nie chcieli grać Szekspira ani Ibsena, tylko to, co bliżej było
dla aktorów i widzów: Maria wymyśliła, że będą to spektakle o problemach
wsi, o środowisku, relacjach sąsiedzkich. Scenariusze wymyśla „przybłęda włyński” Jan Olszewski. To ma być taka teatroterapia. Ma spektaklami
rozwiązywać konflikty między wójtem i plebanem. Być miejscem spotkań
i dyskusji. I końcu, sprawić, żeby starsi, którzy czują się odsunięci na boczny
tor, mogli znowu mieć coś do powiedzenia, wykorzystali życiowe doświadczenie i tworzyli spektakle.
Najstarsza aktorka teatru ma siedemdziesiąt sześć lat. Mówi, że
„długo była kurą domową, ale z domu wyszła”. Zaczęły przychodzić też
rodziny z dziećmi. Nagle okazało się, że to jedyne miejsce na wsi, które
łączy w jednej czynności starszych i młodszych. Bo teraz w domach nawet
obiady się je oddzielnie. To nie jest łatwe tak łączyć, mówią we Włyniu, bo
każdy myśli inaczej, inne ma wizje świata i inaczej czas spędza. Więc są
starcia wewnątrz. Konflikty są też zewnętrzne: między Stowarzyszeniem,
gdzie przychodzą głównie kobiety, a Ochotniczą Strażą Pożarną, gdzie są
sami mężczyźni. Ale jakoś się udaje, przychodzą co tydzień na próby. Jest
i pewien harmonista, który mieszka w Łodzi, a pochodzi z Włynia, też jest
co tydzień.
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Premiera pierwszego wielopokoleniowego przedstawienia odbyła
się w marcu 2011 roku. Przyjechali ją obejrzeć ludzie spoza wsi. Teatr też
jeździ nawet w tournee: występowali na otwarciu galerii w Sieradzu, w szpitalu psychiatrycznym w Warcie.
Pani Maria też jeździ: – Gdy pojawił się pomysł utworzenia teatru, nigdy nie myślałam, że będę w nim grała, ale gdy reżyser zaproponował rolę to nie wyobrażałam sobie, że mogę odmówić. Bo jak by to było?
Ja, która od kilku tygodni namawiam i zachęcam sama nie chcę tego robić?
Nie mogłabym, choć przyznam: no, było trudno.
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Zapiewajło i seniorzy
Animator współpracujący ze społecznością: Jarosław Kuba / Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”

Ostrowiec Świętokrzyski
województwo: świętokrzyskie
liczba mieszkańców: 75 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Chór Ad Libitum zrzesza ludzi „trzeciego wieku”. Mottem jego
działalności jest „zamiana zmarszczek smutku na zmarszczki
uśmiechu”. Jest odpowiedzią na bardzo słabą ofertę skierowaną
do tej grupy społecznej. Seniorzy tworzą rodzinę, która oprócz
śpiewu wspiera się pod względem duchowym, rozrywkowym
i finansowym.

Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie

18

w grupie założycielskiej. Jedną z pierwszych sekcji Uniwersytetu był chór.
To Marian Majecki nazwał go Ad Libitum, co w partyturze oznacza „według
upodobania” – dopuszczanie swobody wykonywanego rytmu. Taki właśnie
miał być chór seniorów, swobodny i radosny. Dziś działa przy Miejskim
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Marian Majewski kieruje
nim od kilku lat. Koncertują dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej
i Klubu Pacjenta. Bywają na Przeglądach Kolęd i Pastorałek oraz Spotkaniach Wielkanocnych. Największym problemem chóru było pozyskiwanie do
współpracy instruktora. Kilku zainteresowanych rozpoczynało pracę z chęcią, ale kiedy okazywało się, że nie otrzymują albo tylu pieniędzy, ilu się
spodziewali albo w ogóle, po prostu rezygnowali ze współpracy.
Marian Majecki: – Trudny moment stanowił podział chóru, który
tworzył zgraną ekipę, na dwie grupy. Dla wszystkich było to bardzo bolesne
doświadczenie. Czas zabliźnił rany i obecnie na terenie Ostrowca funkcjonują dwa chóry. Każdy człowiek powinien mieć pogodną jesień życia. Chór
pozwala poczuć się bardziej młodo.
Chodzi o to, dodaje, że zmarszczek człowiek tak łatwo się nie
pozbędzie. Ale można zmarszczki smutku, zamieniać na takie uśmiechu.

kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Pan Marian Majecki
ul. Żurawia 28
27 –400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 266 36 18,
514 744 773

użą część życia poświęcił na poszukiwanie ropy naftowej, a to mało muzyczne zajęcie. Marian Majecki jest geologiem, pracował jako kierownik
grup sejsmicznych w Toruniu i Warszawie. Ale w końcu wrócił w strony
rodzinne, po dwudziestu latach, do Ożarowa. „Zapiewajłą” nazywali go od
studiów. Tak jakoś było, że na każdej wycieczce i pikniku, lubił pośpiewać.
– W pracy często kierowałem zespołami międzynarodowymi liczącymi nawet 100 osób. Pracując w terenie zawsze znajdowaliśmy wspólny
język, bo potrafiliśmy godzić pracę z rozrywką – opowiada. Dziś jest już
emerytem. Na emeryturze wstąpił do chóru w Ożarowie. Gdy w Ostrowcu Świętokrzyskim powstawał Uniwersytet Trzeciego Wieku, znalazł się
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Babcie w pogotowiu
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Wieczorek / Stowarzyszenie Partnerstwo

Lokalne w Śmiglu

Krobia

województwo: wielkopolskie
liczba mieszkańców: 4 100
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Krobia to niewielkie miasteczko w Wielkopolsce, w powiecie gostyńskim.
Zrobiło się o nim głośno za sprawą „odlotowych babć”, które uruchomiły
„Babcine pogotowie”.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi
Prezes Zarządu Apolonia Dykcik
tel. 785 470 355
e-mail: dykcik.apolonia@wp.pl

Krobia

wielkopolskie

19

Babcine Pogotowie działa dwa razy w tygodniu od godziny 16.00
do 19.00. To nie jest przedszkole, tutaj się nie zapisuje dzieci. Po prostu:
gdy występuje sytuacja, że popołudniu rodzic musi nagle wyjechać, coś
załatwić albo pójść do lekarza, a nie ma babci w zasięgu ręki, może wtedy
zadzwonić i pogotowie się uruchamia.
– Działamy w zespołach – tłumaczą strategię Babcie. Zawsze jest
jeden pedagog emerytowany i babcia. Opowiadają bajki, uczą. – Wzbogacamy się też w kolejne sprzęty. Lokal jest tymczasowy wynajmowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej ale dzięki nowemu otrzymanemu od burmistrza, w końcu będziemy miały swój kawałek podłogi. Będziemy miały
gdzie trzymać dokumentację, sprzęt. Projekt się kończy, ale nadal chcemy
prowadzić pogotowie.
– Bo dla wielu przejście na emeryturę to był „koniec” – dodają
funkcjonariuszki Babcinego Pogotowia – A teraz, pomimo tego, że już nie
byłyśmy anonimowe, wszyscy nas znają. Bardzo miłe jest gdy zaczepiają na
ulicy, gratulują występu w telewizji. Dzwoniono nawet z Londynu, bo oglądano nas na Polonii. A nasz uniwersytet jest w stylu brytyjskim Cambridge,
zbieramy się tak jak Panie w Anglii, spotykamy się na kawie.
Na Uniwersytet Trzeciego Wieku uczęszcza już osiemdziedziąt osób. Uczą się
angielskiego i marzy im się wyjazd do Anglii na wymianę międzynarodową.

I.
Motory pogotowia to trzy panie: Apolonia Dykcik zwyczajna emerytka,
Domicela Skrzypalik emerytowana nauczycielka z 40 letnim stażem pracy i Stefania Sprutta. Trzon Uniwersytetu III Wieku w Krobi – Jesteśmy
w zarządzie, myśmy go uruchomiły, my tu pracujemy – mówią Babcie – Bo
chcemy móc odpłacić ludziom, którzy coś nam ofiarowują. Robić coś, żeby
nie być samemu. Większość członków Uniwersytetu to byli nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli. – Rodzice przyprowadzający dzieci do Babcinego Pogotowia to w większości nasi uczniowie, albo dzieci naszych uczniów
– dodają Babcie – Pomysł pojawił się już początku istnienia Uniwersytetu
III Wieku, ale jakoś wszystko rozeszło się o tytuł. Coś nam nie grało i zostawiłyśmy ten temat. Ta pierwsza wersja to było „babciowe pogotowie”.
Ale w końcu dobry duch z urzędu, tak mówią, zachęcał i zachęcał, że złożyły projekt.
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Babcie w pogotowiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi

19

Babciami zachwycają się mamy. Angelika Kasprzak, mama Wiktorii i Maksymiliana z Krobi: – Podczas remontu mieszkania, wizyty u lekarza to wielkie ułatwienie. Dzieci są zachwycone. I ja też .
Magdalena Wojciechowska z Zychlew, mama Michała, Julki i Tomka:
– Moje dzieci mówią że mają swoje babcie w Pogotowiu, że mogą
do nich pojechać. A ja z kolei cieszę się ,że mogę zapewnić bezpieczną i rodzinną opiekę na czas gdy mam dużo pracy. Mieszkamy sami. Dzieci na co
dzień nie mają babci i bardzo się cieszą na wizyty w Pogotowiu.
– Obcy ludzie wydawałoby się z nami nie związani wspierają nas.
Spieszymy się z wszystkim bo boimy się, że nie zdążymy. Jesteśmy najfajniejszymi laskami w Krobi – kończą babcie z Pogotowia.

Krobia

Wielkopolskie

19

Grupy samopomocowe
Grupy samopomocowe są dobrowolnymi, małymi strukturami grupowymi,
nastawionymi na wzajemną pomoc i osiągnięcie określonego celu. To najczęściej
nieformalne zgromadzenie osób, których aktywne działanie skierowane jest
na wspólne pokonywanie problemów dotyczących bezpośrednio ich albo
ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana własnych, osobistych warunków
życia, przezwyciężenie problemów, w oparciu o korzystanie z własnych
doświadczeń i pomysłowości. Zawiązywanie się grup samopomocowych wynika
z przeświadczenia jej członków o niemożności zaspokojenia ich potrzeb przez
funkcjonujące instytucje.
Do utworzenia grupy samopomocowej często niezbędna jest inicjatywa animatora
społecznego. Nie jest to zadanie łatwe, głównie ze względu na delikatność materii,
z którą musi się zmierzyć – ludziom nie jest łatwo przyznać się do bezradności,
czy poczucia krzywdy. Jednak trudności te można przekuć w siłę – negatywne
skutki problemów, które dotykają daną grupę, mogą być tak duże, że zmobilizują
ich do działania.
Proces powstawania grup samopomocowych, niezależnie od tego, czy jest to
grupa utworzona spontanicznie, czy celowo przez animatora, opiera się na dwóch
etapach. Rozpoznanie problemu (charakterystyka osób, rodzaje problemów,
obszar, skutki) oraz zaplanowanie działań (cele tworzenia grupy, skład, rodzaj
członkostwa, sposób działania, środki finansowe, miejsce spotkań, harmonogram
działań, ocena realizacji).
Grupy samopomocowe warto tworzyć, aby:
wspierać się wzajemnie przy pokonywaniu trudności,
zdobywać wiedzę na temat osobistej trudnej sytuacji,
rozwijać nowe formy radzenia sobie z problemem,
odrzucić izolację społeczną i fobie,
przedsiębrać wspólne działania,
wytworzyć w sobie pewną siebie postawę w kontaktach
z profesjonalistami (np. z lekarzami),
stworzyć nowe perspektywy i życie wypełnić nową treścią,
dodawać sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw.
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Zatańczyłam i wróciłam
Animator współpracujący ze społecznością: Karolina Poczykowska / Ośrodek Wspierania

Organizacji Pozarządowych OWOP

Białystok

województwo: podlaskie
liczba mieszkańców: 295 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Białystok to miasto akademickie, jednak starzenie się społeczeństwa
i przed nim stawia nowe wyzwania – pomoc osobom starszym, które
kończą karierę zawodową. Istnieje potrzeba zapienienia aktywności
tych osób, ich integracji oraz zapewnienia dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Akademia plus 50;
ul. Upalna 24/11,
15-668 Białystok;
E-mail: akademiaplus50@gmail.com
tel: 519 153 189

ańczą w parku panie po pięćdziesiątce. Park jest w Białymstoku, a tańce
to zumba gold, flamenco, hawajskie hula albo nawet i taniec brzucha.
Tańczą i mówią: – Wiele kobiet, które skończyły pracować, dzieci wychowywać, które często męża już pochowały, nie wychodziło z domu od lat.
A teraz? Malują się, ubierają wyjściowo i do parku idą.
A ta, która z sześćdziesięciolatki stała się pięćdziesiątką dodaje jeszcze: – Ja
po wielu latach choroby, przestałam w ogóle się spotykać. Teraz się odważyłam. Zatańczyłam i to była wielka sprawa.

T

Krok podstawowy

„Trzy kobiety. Trzy przyjaciółki. Trzy nauczycielki. Trzy emerytki, matki,
żony, opiekunki, córki, kochanki, kucharki” – napisały trzy lata temu, gdy
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zakładały Akademię Plus 50. Trzy kobiety: Barbara Adamowicz, Jolanta
Wołągiewicz i Anna Sorko.
Opowiadają: – Jeszcze przed przejściem na emeryturę, zaczęłyśmy uczyć
angielskiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tam byli ludzie jak my.
Szukali czegoś, co można robić, gdy skończy się już pracować.
Ale Uniwersytet był za ciasny. I miał program tylko dla starszych
emerytów. A ci młodsi nie chcieli siedzieć tylko w ławach, słuchać wykładów, jeszcze nogi gdzieś się im rwały. To dla nich powstała Akademia.
Potem powoli udało się wyłuskiwać z domów kolejne osoby. Akademia,
choć w statucie nie ma żadnego ograniczenia płciowego, skupia głównie
kobiety. Mówią w Akademii: bo to one potrzebowały jej najbardziej. Skończyły pracować, rozstały się z obowiązkami, które wykonywały od lat i nagle okazało się, że nadmiar czasu może przytłoczyć tak, jak nadmiar pracy.
Albo być jeszcze bardziej nieznośny, bo za wolny czas nikt nie doceni, nie
pogratuluje. Ten czas puchł jak ciasto drożdżowe i tak już miało być zawsze. Zamykały się więc same w domu jak w wieży. Te, które miały rodziny, ograniczały się tylko do niej. Mówi się: „wiek postprodukcyjny”. Tzn.
że człowiek już niczego nie będzie produkował dla społeczeństwa. Łatwo
poczuć się nie potrzebnym. Na Podlasiu trudno dalej pozostać aktywnym
zawodowo w tym wieku. Niski jest też poziom dochodów, więc z czasem
wolnym niewiele można zrobić – zapełnianie czasu kosztuje. Zresztą, nikt
nie organizuje zajęć tylko dla seniorów. A to musi być inne tempo pracy,
zajęcia przystosowane do kondycji, do sprawności. W Akademii miało być
inaczej.

Obrót

Pomysł na Akademię Plus 50 był taki: miała rozruszać tych zasiedziałych
rencistów, emerytów, bezrobotnych. Bo, mówią założycielki, ludzie nie
starzeją się tak po prostu. Starzeją się, bo przestają się bawić. Akademia
organizuje więc kursy językowe, wycieczki, warsztaty. A raz w tygodniu
wszystkie stroją się, malują i idą do białostockiego parku, wywijać. – Na
pomysł tańca w parku wpadłyśmy przy realizacji projektu finansowanego
z programu Grundtvig. W 2010 roku udało się zebrać na tańce pierwsze
pieniądze – mówią Jolanta Wołągiewicz i Anna Sorko, założycielki Akademii – Zakładałyśmy, że tańczyć będzie piętnaście, a tańczy kilkadziesiąt.
To wygląda jak wielki amerykański musical: tańczą nie tylko osoby z Akademii, ale też babcie i nianie, które opiekują się dziećmi i przychodzą do
parku na spacer. Tańczą przypadkowi przechodnie. Na jesieni i zimą trzeba
było przenieść się do galerii handlowej. Ale w następnym roku park znowu
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tańczył. Obok zaczęły zbierać się też grupy ćwiczące yogę, qi-gong, ktoś
uprawiał nordic walking. Założycielki mówią, że Akademia jest teraz takim perpetuum mobile, jedna pani ciągnie drugą i już nie mogą przestać.
Stowarzyszenie liczy dziś sto dwadzieścia osób. – Uśmiecham się częściej,
chce mi się. Czuję siłę grupy, nie jestem sama – mówi jedna z tańczących.
A inna zaraz dodaje, że w parku uciekło jej już dziesięć lat i z sześćdziesięciolatki stała się pięćdziesiątką: – Odważyłam się założyć spódnicę, buty na
obcasie, tańczyć, śpiewać, cieszyć się i śmiać. Odmłodniałam. Jak wszystkie koleżanki z którymi tańczę. Ja nie wiem, ile one mają lat. Dla mnie są
młode i piękne.

Przytup

– Choć jestem od nich młodsza o pokolenie i mogłabym dla wielu z nich być
córką, zawsze znajduję z nimi wspólny język – mówi pracownica Ośrodka
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Ale są też zasady:
trzeba zwracać się do siebie na „ty”, po imieniu, nie ma żadnych wyjątków.
Taka „pani” to zawsze dodaje lat, a tu przecież nie o to chodzi. Nie śmiać się
z dziwnych pomysłów. Nie marudzić. Bo czasem się zdarza, że ktoś – mimo,
że to wolontariat, praca charytatywna – marudzi i żąda więcej. – Zaraz
myślą, że jesteś KO-wcem, którego zadaniem jest dostarczenie rozrywki
seniorom – tłumaczą założycielki Akademii.
Wiele też brakuje. Jak zawsze pieniędzy. Na większe składki
uczestniczek czy odpłatność za warsztaty liczyć nie można. Dla wielu to
i tak duży wydatek. A że spotykają się tu osoby „postprodukcyjne” nie
można liczyć też na Europejski Fundusz Społeczny, bo ten wspiera „produkcyjniaków”. Brakuje lokalu. No, ale to wszystko nic, mówią założycielki, skoro to co robimy, jest naprawdę potrzebne.
Ta która miała lat sześćdziesiąt, a teraz czuje się pięćdziesiątką
mówi jeszcze: – Zatańczyłam i wróciłam do życia.
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We wtorki latamy na miotłach
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Płoszaj / Dyrektor Środowiskowego Domu

Samopomocy w Łęcznej

Pniówno

województwo: lubelskie
liczba mieszkańców: 352
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Mieszkańcy Pniówna to głównie rolnicy. Społeczność gminy organizuje
się wokół wydarzeń okolicznościowych – Dożynek, Dni Wierzbicy itp.
Ale coraz częściej aktywność koncentruje się wokół spraw ważnych dla
mieszkańców np. organizacji dojazdu dzieci do szkół, osób starszych
czy działań samopomocowych. Jednocześnie problemem społeczności
jest bierność i pauperyzacja.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

grupa nieformalna
liderka grupy:
Bożena Buch 608 047 160

Latają:

Elżbieta Kozak – rolniczka, matka dorosłych dwóch synów, przewodnicząca
Koła Babskich Spotkań we wsi Pniówno.
Pani Krystyna Jakimiuk – przewodnicząca koła kobiet w Chylinie.
Pani Danuta, Pani Władysława i inne

Dlaczego latają:

Kiedyś nikt nie latał, miotły były pochowane albo służyły do czego innego.
Pani Władysława najstarsza latająca ma 80 lat. Mówi tak: – Kiedyś w naszej
wsi było Koło Gospodyń. Kobiety spotykały się, wymieniały przepisy, razem
piekły. Ale z czasem ktoś wyjechał, ktoś inny z innych przyczyn przestał
działać. Zabrakło nam przewodnika. Zmieniało się wszystko wokół nas i my
się zmieniłyśmy. Każda w swoim domu ogrodzonym wysokimi drzewami,
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samotny. Cieszę się, że znowu mogę przyjść do starej szkoły, ale nowej, bo
wyremontowanej, znowu potrzebnej, i coś robić.
W każdy wtorek na spotkanie o wyznaczonej porze zaczynają się
powoli schodzić. Kobiety w różnym wieku, to spotkania wielopokoleniowe. Mama zabiera ze sobą córkę, babcia wnuczki. Dziś przyszło 14 kobiet.
Spotkały się żeby być razem i planować wyjazd na kiermasz, podsumować udział w dożynkach. Robią kwiaty z bibuły. Chwytają w ręce wycięte
z bibuły elementy, wyczarowują pąki róż. Najmłodsza, 9-letnia Maryla nie
ustępuje zręcznością starszym. Rozmawiają. Uśmiechają się.
Bożena Buch, sołtystka: – Największym problemem jest dla nas
marazm, lenistwo i ludzka obojętność. To co możemy zrobić to tłumaczyć,
że tak być nie musi i pokazywać to, zapraszać na spotkania. Teraz każdy na
wsi wie, że we wtorki „latamy na miotłach”.

Jak zaczęły latać:

Babskie Spotkania zainicjowała w Gminie 10 lat temu Bożena Buch sołtyska
z Bakus Wandy. Potem jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne
koła, w Syczynie, w Wólce Tarnawskiej, Busównie. No i właśnie te najmłodsze: w Pniównie i Chylinie. Pani Ela Kozak jest przewodniczącą koła
w Pniównie od kilku miesięcy. Opowiada:
– Młodzi ludzie wyjeżdżają. Zostało dużo kobiet w starszym wieku,
przeważnie wdów. A ja nie chciałam tak żyć, leniwie, monotonnie. Praca
na roli jest wystarczająco ciężka, ale nie znaczy to, że nic więcej od życia
nam się nie należy.
– Odgrodzeni wysokimi żywopłotami, ogrodzeniami z betonu
i stali coraz bardziej oddalamy się od siebie. Nie chcemy tak żyć – mówią
uczestniczki spotkań w Pniównie i Chylinie.
A Elżbieta Kozak mówi dalej: – Widziałam że w innych wsiach
naszej gminy już organizowane są spotkania dla kobiet. Pomyślałam, że
poproszę Bożenkę Buch o pomoc w zorganizowaniu spotkań i u nas. Podglądałam jak robią to w innych kołach, zachęcałam, przekonywałam. Dobrze,
że mamy gdzie się spotkać. Kilka lat temu budynek w którym jesteśmy był
pusty i nikomu nie potrzebny. Wójt dał pieniądze na remont, doprowadzono
go do użytku. Na wsi to bardzo ważne i nie takie proste – mieć miejsce do
spotkania. Kobiety zaufały mi, chyba mnie lubią.

Jak latają:

Organizacją spotkań w Pniównie zajmuje się pani Aleksandra. Nazywają
ją tu „Kołem ratunkowym”, bo mieszka najbliższej świetlicy i szybko może
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dotrzeć z informacją do wielu osób, a jak czegoś zabraknie, ktoś zapomni,
to szybko znajdzie to w swoim domu.
Typy spotkań są dwa. Te, które odbywają się w każdy wtorek
w godzinach popołudniowych i te nieplanowane, spontaniczne. Czas na wsi
wyznaczają pory roku. W lecie, kiedy dzień jest znacznie dłuższy, spotkania
są rzadziej i później. Podział ról jest ustalony i sprawdzony. Przewodnicząca
grupy z Chylina, Krystyna Jakimiuk wspiera się doświadczeniem Bożeny
Buch i każdemu wyznacza zadanie.
W Pniównie działają dopiero od marca. Mówią, że zależy im aby
na spotkania przychodziły zwłaszcza wdowy, których we wsi jest dużo.
A samotność nie jest dobrym doradcą. W Chylinie jest koło starsze o miesiąc. Tu mówią: nasza sołtyska Krystyna Jakimiuk pokazuje jak zatroszczyć się o wieś, zawalczyć o transport dzieci do szkoły, o drogę, o remont.
Sprawdzony sposób na zmianę czyjegoś przekonania – cierpliwość i dobry
przykład. Bo jak to mówią, cierpliwy to i kamień ugotuje. Ale są też bardziej
błahe sprawy, wymieniają się przepisem na ciasta, robią kapelusze.
Od czasu do czasu wywieszają na wsi zaproszenia. W czerwcu w Chylinie było też ślubowanie. Przysięga: „Godnie wypełniać będziemy obowiązki uczestniczki Babskich Spotkań. Pomagać słabym,
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pokrzywdzonym i potrzebującym. Dbać o honor naszej społeczności lokalnej. Być oddaną sprawie, ale nie zaniedbywać męża i reszty rodziny”.
Sprzedają koszyki z kwiatami, a za zebrane pieniądze jadą do
teatru. Mówią: – Do wyjazdu musimy się przygotować, ubrać, po babsku
pokazać. Innym na wsi to się nie podoba. Wolą siedzieć i narzekać. A my
pokazujemy jak pokonać własny wstyd i stereotyp wiejskiej kobiety.
Tyle się ostatnio wydarzyło w Pniównie i Chylinie, gdzie kobiety
zaczęły latać. Poczuły też, że są wspólnotą. Babskie spotkania wyzwoliły potrzebę wspólnego spędzania czasu, otwartości, troski. Pani Danuta,
uczestniczka Babskiego Spotkania w Chylinie, twierdzi, że człowiek lubi się
do kogoś przytulić:
– Tutaj można się uspokoić, wygadać i człowiek idzie do domu
inny. Spotkania dają oparcie, które nie zawsze można znaleźć w domu.
Gdzie można pójść na wsi? Nigdzie. A tutaj trzeba się ubrać, wyszykować,
wyciągnąć z szafy dawno nie ubieraną bluzkę. Sąsiadka połamie się opłatkiem z sąsiadką , która dotychczas mieszkała za wysokim murem z drzew.
Kiedy zbliża się dzień spotkania, mój mąż przypomina już mówi: „Danusia
nie zapomnij, nie spóźnij się”.
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Inaczej
Animator współpracujący ze społecznością: Karolina Poczykowska / Ośrodek Wspierania

Organizacji Pozarządowych OWOP

Białystok

województwo: podlaskie
liczba mieszkańców: 295 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Białystok to miasto od wieków zróżnicowane narodowościowo i religijnie
(mniejszość białoruska oraz tatarska a także wyznawcy prawosławia
i polscy muzułmanie). Od kilku lat zamieszkuje w mieście kilkusetosobowa
grupa uchodźców (głównie z Czeczenii, ale także innych państw
kaukaskich). Do niedawna uchodźcy zamieszkiwali głownie w dwóch
ośrodkach ulokowanych na terenie miasta, obecnie większość przebywa
w mieszkaniach prywatnych. Pojawienie się uchodźców postawiło przed
władzami i mieszkańcami nowe wyzwania: administracyjne, społeczne
oraz kulturowe. Fundacja Edukacji i Twórczości czynnie włączyła się
w pomoc tworząc Centrum Integracji Uchodźców.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Fundacja Edukacji i Twórczości,
ks. Abramowicza 1;
15 –872 Białystok;
e-mail: biuro@mentoring.pl
telefon: +48 85 742 40 41(90)
faks: +48 85 742 40 42

o jest Inny, szmaciana pacynka, która może być każdym z was. Opowie
teraz bajkę o chłopcu Denim, który mieszka w polskim obozie dla uchodźców. Rodzina Deniego musiała uciekać z rodzinnej Czeczenii, tata zginął
na wojnie. W Polsce Deni nie opowiadał nikomu swojej historii. Wszyscy
uważają, że jest jakiś dziwny. A on nie zna polskiego, trudno mu się porozumieć z dziećmi i nauczycielami. W tej bajce Inny wciela się w kolegę
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z klasy Deniego. Pewnego dnia ratuje zamyślonego chłopca przed kołami
samochodu. Zaczynają rozmawiać. Inny, który może być każdym z was,
dowiaduje się wiele o Czeczenii i problemach Deniego: kim jest uchodźca?
Co to strach? A prawdziwa tęsknota?
Tak wygląda tylko jedna z przygód Innego, które bardzo trudno
nazwać przygodami. Na podstawie przygód Innego nauczyciele prowadzą
potem warsztaty dla dzieci. Mogą wcielić się w role uchodźcy, poznają szczegóły ich życia – dlaczego musieli uciekać. Czy Inny działa? – Bajki były super – mówi mała uczestniczka projektu – lepsze od tych, co czyta mi mama.
Nie wiedziałam, że inni ludzie mają takie trudne życie. Myślałam, że Cyganie to kradną i oszukują, a oni mają bardzo ciekawe zwyczaje. Nie wiedziałam, kto to jest uchodźca i że Czeczeni mieszkają też u nas, w Białymstoku
Projekt prowadzi Fundacja Edukacji i Twórczości w ramach Centrum Integracji Uchodźców. Bo choć Czeczeni znajdują dziesiątki pomocnych rąk, choć jest wsparcie prawne i pomoc w codziennych kontaktach
– np. z lekarzem, w urzędzie – i pomoc w znalezieniu pracy, to najtrudniej
zmienić nieufność mieszkańców. To widać przy wynajmowaniu mieszkań,
przy zatrudnianiu. Nie wszyscy mieszkańcy Białegostoku akceptują integracyjne klasy w szkołach. Dochodzi do napadów na obcokrajowców, także
uchodźców. Internet rozlewa się wulgarnymi komentarzami. To dlatego
Fundacja chce zająć się też drugą stroną. Nie tylko gośćmi, ale i gospodarzami, którzy zamykają czasem drzwi przed nosem. A dzieci? Często kopiują
zachowania i zwyczaje dorosłych, a potem już z nimi zostają i mówią o czeczeńskich kolegach „terroryści”, bo tak usłyszeli w domu.
„Przygody Innego” wymyśliły: Katarzyna Potoniec (pedagog, która
napisała polsko – rosyjski praktyczny przewodnik „Białystok dla uchodźców”, autorka „Białegostoku dla uchodźców”), Anna Młynarczuk – Sokołowska, (pedagog) i Katarzyna Szostak – Król (nauczycielka języka polskiego,
która pracuje z dziećmi w ośrodkach dla uchodźców.
– Zauważyłyśmy, że w kontakt z osobami innej narodowości, niepełnosprawnymi lub po prostu wyglądającymi inaczej, sprawia dzieciom
trudność. Nie wiedzą jak się zachować. Wstydzą się. W domach rzadko
rozmawia się o inności – mówią autorki. Do współpracy ściągnęły nauczycieli, edukatorów, którzy napisali bajki. Bajki miały opowiadać przygody
Innego i mówić o inności, ale inaczej, tak jak można opowiadać dziecku
o wyglądzie zewnętrznym, niepełnosprawności, o biednych i bogatych,
o kulturach, pochodzeniu, innej religii, o problemach uchodźców. Na podstawie bajek prowadzone są teraz warsztaty, główną rolę gra właśnie szmaciany Inny, który może być każdym z was.
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Do marca 2011 roku w warsztatach wzięło udział ponad 220 dzieci
z 8 przedszkoli i szkół podstawowych. – Pracuję w niewielkiej, szkole w Białostoczku, w gminie Zabłudów – opowiada Małgorzata Rusiłowicz, nauczycielka polskiego – I tu z jednej strony bardzo hołduje się tradycji, pełno jest
szacunku dla drugiego człowieka. Ale z drugiej przyjmuje taką postawę
zamknięcia. O odmienności mówi się rzadko. Te bajki pozwoliły dzieciom
na pokazanie emocji. Z upływem czasu stawały się bardziej otwarte i asertywne. Dzieliły się spostrzeżeniami: teraz nie wstydzę się tego, że myślę
inaczej niż inni, nie będę śmiać się z kolegów i koleżanek, tak mówiły.
Pojawiały się też opinie, które wskazywały na pewną odmianę lęku, czy
raczej strachu, przed tym, co nieznane – dodaje. Bo dzieci widzą „tego
uchodźcę”, Czeczena, nie rozumieją, co mówi, ani dlaczego się zachowuje
trochę inaczej. Dlaczego trochę inaczej wygląda. Odpychają go od siebie.
– Dzięki bajce dzieci poznały bliżej trudną sytuację Czeczenów, którzy z powodu wojny musieli opuścić swój kraj i przybyli do Białegostoku. Fotografie zniszczonych domów, smutnych ludzi i płaczących dzieci przypomniało
fakt, że w Polsce też kiedyś była wojna i ludzie musieli uciekać, zostawiać
swoje domy, rodziny, a często tracili nawet życie – mówi Karolina Chodorowska, także nauczycielka polskiego, ale w Surażu – Teraz wiedzą, że życie
uchodźcy jest bardzo trudne. Przybywa do obcego kraju, w którym wszyscy ludzie mówią niezrozumiałym dla niego językiem, mają inne zwyczaje,
jedzą inne potrawy, inaczej ubierają się i odnoszą się do nich z niechęcią,
czasem wrogo.
I on i oni są różni i inni. Ale to nie znaczy, że mają się traktować
inaczej. O tym jest ta bajka.
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Na przełaj
Animator współpracujący ze społecznością: Magdalena Bąkowska/Stowarzyszenie Biuro

Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Łubiec

województwo: mazowieckie
liczba mieszkańców: 172
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Łubiec to duża wieś, charakteryzuje się małą aktywnością mieszkańców,
niewielkimi chęciami działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia
i tworzenia poczucia wspólnoty, oraz niskim poziomem integracji. Grupą
szczególnie defaworyzowaną są osoby niepełnosprawne intelektualnie
i chore psychicznie.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Środowiskowy Dom Samopomocy
Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do Nas”
05–084 Leszno,
Łubiec 45,
tel: 22 725 80 34
Osoba do kontaktu: Iwona Zielak,
sdslubiec@kswi.org.pl

ażne, żeby iść. – Chociaż czasem zza pleców słyszę: czubek, świr, bez
piątek klepki – opowiadają niepełnosprawni ze Środowiskowego Domu
Opieki w Łubcu. Teraz ruszyli po raz siódmy, dwieście osób. Jak Czerwone
Kapturki przez puszczę – 25 sierpnia 2011. W Rajdzie Pieszym i Rowerowym przez Puszczę Kampinoską osób niepełnosprawnych intelektualnie
i przewlekle chorych psychicznie z Mazowsza, wzięli udział głównie podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy. Wyprawę zorganizował
Dom Samopomocy w Łubcu.
Szli przez nadleśnictwa środkowej puszczy, osiem i pół kilometra
leśnych dróg i ścieżek, przez Piaskową Górę i panoramę Uroczyska Karpaty.

W
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Trasa rajdu rowerowego liczyła dwanaście kilometrów. Rowerzyści i piesi
spotkali się na odpoczynku na leśnej polanie, słuchali opowieści leśników
o puszczy, zwierzętach. Kierowniczka Domu Opieki z Łubca, Iwona Zielak,
która od kilku lat pomaga niepełnosprawnym na mazowieckiej wsi, mówi:
– Najtrudniej przekonać ludzi, aby chciało się chcieć. Najpierw trzeba przebrnąć przez strach przed porażką.
– My chorzy nie będziemy mogli osiągnąć, tego co zdrowi
i sprawni – mówią niepełnosprawni z Łubca – ale bardzo mi przeszkadza,
gdy „ludzie zdrowi” są niesprawiedliwi i wyszydzają. Gdy zaczepiają bez
przyczyny.
Więc dobrze sobie czasem coś udowodnić. Przedrzeć się, pokonać,
przemęczyć. Żeby na mecie poczuć się mocniejszym. Udowodnić, że może
nie potrafię wcale tak mało? Udowodnić sobie i innym. Podczas takiego
rajdu wiele można udowodnić. Zaprzeczyć stereotypom dotyczącym osób
z niepełnosprawnością.
– Osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce ponad dziesięć procent społeczeństwa – przypomina terapeutka z ŚDS w Łubcu – Staramy
się wspierać ich przełamywaniu ograniczeń i umożliwianie im powrotu do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Rajd zmniejsza dystans
pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a osobami sprawnymi.
Niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie dużo „łatwiej” wyklucza się społecznie niż osoby niepełnosprawne fizycznie. Tych,
którzy przełamują własne bariery uprawiając sport na wózkach, niewidomych, którzy są samodzielni – podziwia się. Nikt nie podziwia przełamywania niepełnosprawności intelektualnej. Wszystko wypiera litość, ignorancja, unikanie. Miejsca na podziw nie zostaje wiele. Postrzega się ich jako
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kogoś o niższej świadomości społecznej, bez potencjału i ambicji. Nie tylko
obcy, ale i ich rodziny. Często zamiast wysłać taką osobę do szkoły, pracy, ośrodka, łatwiej zmusić ją do przebywania w domu. Nie ma problemu
z dowożeniem, ubieraniem. Z publicznym ostracyzmem. Niepełnosprawny
znika. Przestaje istnieć w świadomości lokalnej społeczności. Ale nawet jeśli
bariera drzwi zostaje pokonane, jeśli spotkamy go na ulicy, to uciekamy,
boimy się, współczujemy, jesteśmy zmieszani.
No tak: Środowiskowe Domy Samopomocy organizują treningi
i terapie, zaspokajają ich społeczne potrzeby, które ludzie odtrącają: komunikacji, pełnienia ról, akceptacji. Ale co z drugą stroną? Z naszym strachem i zmieszaniem? Iwona Zielak: – Choć są niepełnosprawni, to nie oznacza, że są agresywni i zarażają. A czasem tak właśnie traktowani. Bardzo
wartościowe są więc rozmowy i spotkania indywidualne z mieszkańcami.
Ja staram się także otwierać drzwi domu samopomocy dla mieszkańców jak
często to możliwe. Mogą się spotkać z sąsiadami i lokalnymi instytucjami
w codziennych sytuacjach, na zakupach, u lekarza.
Ale przejść przez las, jak te Czerwone Kapturki, to może czasem
pomóc więcej. Dać pewność siebie, poczucie wartości. Więc poszli. Gdy
przeszli, trochę ponarzekali na atak komarów. Potem przyjechali jeszcze
ważni goście, były tańce i sztuka teatralna. Interpretacja bajki o Czerwonym
Kapturku, który też musiał przez las się przedzierać i walczyć z własnym
strachem i przeciwnościami.
– W przedstawieniu grałam mamę Czerwonego Kapturka. Bardzo
mi się podobało, bo rozśmieszaliśmy publiczność. Wszyscy robili nam zdjęcia i był nawet pan burmistrz – opowiadała Małgosia z Domu Samopomocy
w Łubcu.

24

Pies stróżujący
Animator współpracujący ze społecznością: Weronika Droszcz / „Jestem” Stowarzyszenie

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Włocławek

województwo: kujawsko-pomorskie
liczba mieszkańców: 116 914
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

We Włocławku poza ludźmi młodymi, głównie uczniami szkół
ponadgimnazjalnych brak jest zaangażowania mieszkańców.
Mieszkańcy zaprzeczają też swoim korzeniom: we Włocławku w okresie
międzywojennym była silna diaspora, żyło 20 000 Żydów.
a ogółem było 68 000 mieszkańców). Choć wiadomo, że Żydzi mieszkają
we Włocławku, nie chcą się z tym obnosić.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

organizacja: Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek
Mariusz Sieraczkiewicz
adres: www. mlodywloclawek.pl,
e-mail: mariusz.sieraczkiewicz@mlodywloclawek.pl
kom. 515 712 642
GG: 6652382

łumaczy, że kiedyś myślał inaczej. Wtedy to bardziej wyglądało na psa
pościgowego, niż stróżującego. W szarej komunie działał w Federacji Młodzieży Walczącej.
– Robiłem to, co uważałem za słuszne – mówi. A słuszne wydawało mu się: drukowanie podziemnych pism i kolportaż. Był też kurierem.
Jakieś rozrzucone ulotki, napis na murach. Potem pracował jako dyrektor
w biurze poselskim. Polityka, interesy partyjne. – Nie o to mi chodziło w latach walki, kiedy mury malowałem. Poglądy swoje mam, ale są moje i wyłącznie moje – mówi Mariusz Sieraczkiewicz. Potem coś się stało. Zaczęło

T
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się do akcji „Masz głos, masz wybór”. Wtedy trenerka ze Szkoły Liderów
namówiła go na udział programie o społeczeństwie obywatelskim. I trzeci
sektor go pochłonął. Mariusz Sieraczkiewicz: – Nagle okazało się, że między
czernią a bielą jest nieskończenie wiele innych kolorów. Na przykład:

Pstrokaty
Pstrokaty jak pomysły tych młodych, z którymi Mariusz zaczął pracę.
Chciał uświadamiać młodych o przysługujących im prawach. Rozruszać
młodzież, która nie wiedziała czym się zająć. W 2007 roku powołał Stowarzyszenie Obywateli „Młody Włocławek”. 26 kwietnia 2009 ruszył portal,
miejski, młodzieżowy, informacyjny. Ale też kulturalny, opiniotwórczy,
zachęcający do przestrzegania praw człowieka. W każdej szkole ma teraz korespondenta. Kilkunastu reporterów, czterech operatorów kamery.
Konkurs na „belfra roku”.
– Ja najchętniej pracuję z młodymi – mówi Mariusz – są zbuntowani, kreatywni, mają ciekawe pomysły. Potrafią się wznieść ponad podziały
i dokonywać cudów. To oni chcą się angażować, starsi wzruszają ramionami.
Choć z młodymi bywa też ciężko. – Trudno młodzieży dogodzić, nie jest konsekwentna i szybko traci zapał. Ale praca z nią ma to do siebie, że dopiero
się uczy – dodaje.

Biały
Jest też kolor biały, jak białe plamy, które powstają, gdy ludzie zapominają słuchać i oglądać się za siebie. Mało kto o tym wie, że we Włocławku,
w okresie międzywojennym, była silna diaspora żydowska, jedna z największych w kraju (żyło 20 000 Żydów, a ogółem było 68 000 mieszkańców). W roku 2008, w rocznicę likwidacji getta we Włocławku, na placu
Wolności utworzono ze zniczy 8-metrową Gwiazdę Dawida. Rok później
24 lipca 2009 roku odbył się „Marsz Żywych”, w którym wzięli udział
włocławscy Żydzi mieszkający w Izraelu i ich potomkowie. Marzeniem
Mariusza jest stworzenie szlaku żydowskiego oraz wymiany młodzieży
(obóz, w którym wezmą udział zarówno Polacy, Niemcy, Żydzi i Palestyńczycy). Trwa też projekt „Pamięć – Pamiętać – Pamiętamy”, jest „marsz
żywych”, filmy, konkursy, mające na celu przywrócenie pamięci o włocławskich Żydach. Przypomnienie historii i znanych postaci, np. profesora Tadeusza Reichsteina, który urodził się we Włocławku i otrzymał Nobla 10 grudnia 1950 roku. Mariusz: – Dziś w mieście mieszka kilkunastu
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ich potomków. Nie angażują się w projekty z dziedzictwa żydowskiego.
Z wielu przyczyn. Ale chyba najważniejszą jest strach przed identyfikacją.
Jak organizowaliśmy I Włocławski Marsz Żywych w 2008 roku (wzięło
w nim udział 37 Żydów z Izraela), to tak naprawdę żaden mieszkaniec Włocławka żydowskiego pochodzenia nie zjawił się na nim oficjalnie. W kipach
szli młodzi włocławianie, Polacy. Są jedynie trzy osoby, które deklarują
swoje pochodzenie. Pozostali utrzymują kontakty z rodzinami w Izraelu,
ale jawnie się do tego nie przyznają.
Dyskryminacja, antysemityzm? Mariusz Sieraczkiewicz: – Przypadków dyskryminacji nie ma. jest tylko zwykła polska stereotypowość.
Są napisy na murach. I zamazywanie przeszłości – taka zmowa milczenia,
która zakrywa to, że przed wojną Włocławek w jednej czwartej był miastem Żydów.

Niebieski
Jest niebieski. Jak atrament. Stawia się nim krzyżyk, który decyduje o podatkach, pracy, drzewach w parku, ulicy. Nie każdy wie, że ma taką moc. A ma.
I za to Mariusz Sieraczkiewicz ceni akcję „Masz Głos – Masz Wybór”.
Chodzi o zainteresowanie sprawami lokalnymi, że każdy ma
wpływ na to, gdzie będzie parking, czy wytną tego starego kasztanowca.
Zachęcanie do wyborów, świadomych i odpowiedzialnych, a potem monitorowanie władzy. Organizowana jest też akcja „Wybory bez agresji”, która
miała zobowiązać polityków do dbania o język i zasady fair play, podawania
fałszywych informacji, pomawiania podczas debat, ale akurat to jest trudne.
Inna akcja „Zmień lokal na wyborczy” jest prowadzona w pubach, gdzie
spędzają czas młodzi z Włocławka, tuż przed wyborami.
– Teraz trzeci sektor to mój sposób na życie – mówi Sieraczkiewicz
– jak wszędzie, i tu są wady, niespójność przepisów, małość urzędników,
chora rywalizacja w zdobywaniu funduszy i kiepska komunikacja pomiędzy
ludźmi sektora. Ale samo to, że daje możliwość realizacji własnych pomysłów, wystarczy.
Mówi, że to właśnie cztery lata temu wszystko się zmieniło. Z psa
gończego zmienił się w watchddoga. Tego, kto zajmuje się obywatelską
kontrolą władzy, instytucji publicznych – psa stróżującego.

117

Pies stróżujący

Stowarzyszenie Obywateli „Młody Włocławek”

24

Wolontariat1
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Z kolei, definicja zawarta w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie określa, że wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo
(dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych
w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych,
organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Wolontariusz powinien
posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju oraz zakresu
wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji
i spełniania stosownych wymagań wynika z innych przepisów.
Nowelizacja ustawy ze stycznia 2010 r. określiła wprost, że również członek
stowarzyszenia może wykonywać zadania w ramach wolontariatu na rzecz
stowarzyszenia, którego jest członkiem. Jeśli więc członek stowarzyszenia chce
zaangażować się w działania na zasadzie wolontariatu to organizacja powinna
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy zawrzeć z nim umowę (porozumienie).
Podstawa prawna
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r.
(Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Pliki_aktualnosci/ustawa/udpp.pdf
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Pożycz godzinę
Animator współpracujący ze społecznością: Marianna Sitek-Wróblewska / Gdańska

Fundacja Innowacji Społecznej

Tczew

województwo: kujawsko-pomorskie
liczba mieszkańców: 60 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

O Tczewie można by rzec „miasto wiecznie młodych”. To zasługa
długofalowych programów Miejskiego Ośrodka Pomocy, które są
katalizatorem zmian wizerunku seniorów. „Senior w XXI wieku”,
„Poznaj swojego sąsiada”, „Stuk Puk. Otwórz drzwi pomogę Ci”, „Bank
Czasu” – to tylko niektóre z inicjatyw, które w sposób trwały wpisały
się w społeczność tego miasta. Przełamywane są bariery technologiczne,
trwa dialog międzypokoleniowy.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
tel.(0-58) 777-00-20,
(0-58) 777-00-30
e-mail: sekretariat@mops.tczew.pl

jednej z ankiet zadano mieszkańcom Tczewa pytanie: czego najbardziej
obawiają się w przyszłości? – opowiada Adam Urban zastępca dyrektora
MOPS-u w Tczewie – i okazało się, że to wcale nie pieniądze spędzają ludziom
sen z powiek.
Czego innego się bali. 60 procent przyznało, że boi się być ciężarem. Że choroba, cierpienie. Samotność. Adam Urban: – Ludzie pragną
kontaktu z drugim człowiekiem. No to wymyśliliśmy ten Bank Czasu.
Albo to, że 85-latka zostaje miss. Że senior siedzi z różowym laptopem. Ale nie zawsze w Tczewie było różowo.

W

1. Więcej: www.wolontariat.org.pl
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Było
– Tczew w latach 90. i Tczew dzisiaj to dwa różne miasta. Widzę zmianę
w nastawieniu ludzi. Kiedyś, gdy wychodziłam z moimi podopiecznymi, osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, do muzeum to często słyszałam „a po
co pani ich tam zabiera, oni są głupi, nic nie zrozumieją” – opowiada o kiedyś Gabriela Brządkowska, kierownik Środowiskowych Domów Samopomocy,
które działają pod MOPS-em.
A pan Andrzej, teraz nieformalny rzecznik praw osób niepełnosprawnych w Tczewie mówi: – Byłem alkoholikiem, poznałem zapach
kanałów, staczałem się na dno. Pracownicy MOPS-u wyciągnęli do mnie
pomocną dłoń. Trafiłem do ośrodka, w nim poznałem moją przyszłą żonę,
wyszedłem na prostą. Teraz staram się pomagać innym. – dodaje – chcę
oddać innym, to co tutaj dostałem. Można się zmienić. Tylko ktoś musi
w człowieka uwierzyć.
Bywało i całkiem źle. Szefowa tczewskiego MOPS-u od początku lat
90. – Julita Jakubowska opowiada jak napadł ją kiedyś niezrównoważony mężczyzna: – Miał przy sobie kwas solny i golarkę. Skończyło się na strachu. Ale
potem kilka lat chodzenia po sądach, gdzie musiałam stawać z nim oko w oko.
– Teraz w ogóle wszystko jest inaczej – przekonują wychowankowie Domów Środowiskowych – Często występujemy przed ludźmi. Czasem
ktoś jest nieufny, ale jak nas poznaje, to zmienia się. W naszym mieście coraz
więcej osób rozumie, że chorzy i niepełnosprawni mają coś ważnego do powiedzenia – dodaje 35-letnia Ewa.

Jest
Ten bank czasu, który miał być sposobem na samotność, to sąsiedzka samopomoc: ktoś komuś zrobi ciasto, w zamian ktoś inny umyje mu okna.
Ja pomogę ci w angielskim, ty potowarzyszysz mi podczas choroby. Bank
działa od trzech lat. Przepracował 16 tysięcy godzin.
Ale w MOPS-ie mówią, że takich zmian jest więcej. W 60-tysięcznym mieście, gdzie blisko 20 procent stanowią osoby po 60 roku życia, seniorzy nie boją się brać udziału w wyborach miss, korzystać ze skype’a, czy
paradować po mieście z różowym laptopem. Laptop służy osobom, które
z różnych przyczyn (np. obłożnej choroby) nie mogą już wychodzić z domu.
Specjalny informatyczny patrol kilkudziesięciolatków bierze wtedy laptopa
pod rękę i wędruje pod wskazany adres. – Relacja live z łóżka, którą oglądają
inni seniorzy? A co za problem? – pyta patrol
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– Jeżeli starszy człowiek siedzi sam i z nikim się nie kontaktuje, to
z mieszkania robi trumnę. Ja nie chcę tak żyć – mówi pani Anna, 77-latka,
która startuje w konkursach miss seniora. Przed publicznością swoje atuty
prezentują też osoby, którym stuknęło 91 lat. A aktor-amator, 88-latek przebiera się za wodza afrykańskiego i wychodzi na scenę teatru.
A jeszcze niedawno nikt by się w Tczewie na to nie zgodził. Bo nie
wypada – co ludzie powiedzą.
Te wszystkie zmiany znikąd nie przyszły, chwalą się w MOPS-ie.
Pomoc niepełnosprawnym intelektualnie, wsparcie seniorów, aktywizacja
bezrobotnych i „Banku Czasu”, trzeba było wymyślić.
Julita Jakubowska, szefowa MOPS-u: – Moja zasada brzmi: pomocy
należy udzielać tak mało ile się da, a tak dużo na ile jest to konieczne. Można
posłużyć się też biblijnym cytatem: „biednych zawsze mieć będziecie”. W porównaniu do lat 90-tych pracownik socjalny ma jednak więcej ofert dla tych,
którzy wsparcia potrzebują.
Pieniądze przyszły z Unii, zwiększyła się liczba projektów, wzrosła
rola animatora społecznego.
– To jest praca całodobowa. Animator nawet jak śpi, to śni o animacji – uśmiecha się Jakubowska. – Trzeba pielęgnować kontakty, pajęczyna
animacji musi być żywa. Telefon dzwoni cały czas, praca czeka w domu.
Cierpi na tym rodzina
Nie zawsze jest jak w filmie Hollywood, że wszystko się udaje:
– Są przypadki, w których osoba jest tak chora, że po prostu nie
możemy jej pomóc. Jest to dla mnie zawsze trudny moment – komentuje
Gabriela Brządkowska ze Środowiskowych Domów Pomocy.
Czasem tylko, mówi, można się zniechęcić:
– Taka sytuacja: mężczyzna, który korzysta z pomocy socjalnej
od zawsze, przychodzi do nas i opowiada: jeden syn w kryminale, drugi, 16-latek będzie ojcem, nikt nie pracuje. System dopuścił do tego, że
rośnie nowe pokolenie, uzależnione od wsparcia z zewnątrz. To smutne,
ale niestety nie każdy pragnie przysłowiowej wędki – mówi Julita Jakubowska – Czasem jest trudno, idę po stromej górze, pcham te kamienie
przed sobą. Ludzie nas krytykują, dostajemy na forach internetowych,
media nas nie oszczędzają: bo pomoc społeczna kosztuje, bo są klienci,
co wyłudzają tu pieniądze. Jest jednak wiele przypadków, gdzie udaje
nam się wyciągnąć człowieka z kłopotów. Tylko, że takie informacje nie
zawsze się przebijają.
Ale i happy endów też jest wiele. Jedna z kobiet, która uczestniczyła w terapiach i zajęciach Domu Samopomocy zdobyła, tytuł magistra.
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Innym udaje się założyć rodzinę. Jest historia mężczyzny, który, mimo
choroby, wybudował własny dom. – Gdyby nie ośrodek i te zajęcia, siedziałabym w domu, zamknięta w czterech ścianach – opowiada też 36-letnia Beata. Lubi pisać wiersze. Deklamuje jeden drżącym głosem:
Jestem drzewem które stoi samotne na skraju czterech różnych dróg
prowadzą one każda w inną stronę
czasem mija mnie samotny podróżnik
siada w moim cieniu zmęczony
(...)
chcę być głazem, czarnym
nikt, nikt mnie już nie zrani
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Jak to działa? Niektórym udaje się organizować za pomocą Internetu, inni
wywieszają ogłoszenia na osiedlu albo na klatce. Może masz akurat chwilę
czasu, żeby pomóc w lekcjach Maćkowi z piątego piętra. W zamian pani Helena
nauczy Cię grać na gitarze. Bank Czasu to przede wszystkim doskonała okazja do
integracji ze środowiskiem lokalnym, do poznania swoich sąsiadów, dostrzeżenia
osób potrzebujących i wsparcia ich. To także dobry sposób na rozwijanie swoich
umiejętności i wymianę doświadczeń.

Mówi: – Teraz czuję się potrzebna, czuję, że ktoś chce mnie słuchać.

Będzie
Julita Jakubowska: – Mam szczęście, że mam dobrą ekipę. To ludzie, którzysami chcą działać poza systemem „8–16”.
Dużo ma planów. Stacjonarny i letni teatr seniorów, paraolimpiada w Tczewie. Albo projekt„Agenci w Podróży” – seniorzy gościliby w Tczewie rówieśników z innych części Polski, a później sami byliby zapraszani do innych
miast. Aha, i wzmocnić jeszcze Bank Czasu.
Tylko czasu na to nie ma.

Bank czasu
Bank czasu to nieodpłatna wymiana usług osób, które zgłaszają taką chęć
i zapotrzebowanie. Usługi te mogą polegać na: pilnowaniu dziecka, czytaniu
prasy osobie starszej, pomocy w malowaniu mieszkania, nauce języka obcego.
W zasadzie każda forma działania jest możliwa, o ile dana osoba dysponuje danymi
umiejętnościami i o ile jest na nie zapotrzebowanie. Osoby chętne do wymiany
usług zgłaszają je do „banku”. Zasada jest prosta: jedyną walutą i towarem zarazem
są posiadane przez uczestników „banku”– umiejętności i ich czas.
Każdy z członków społeczności proponuje innym swoje usługi, dzieli się własnymi
umiejętnościami a w zamian korzysta z oferty wybranych osób z „banku”.
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Ludzie nie są źli
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Płoszaj/Dyrektor Środowiskowego Domu

Samopomocy w Łęcznej

Krasnystaw

województwo: lubelskie
liczba mieszkańców: 19 986
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Krasnystaw położony jest w południowo-wschodniej części województwa
lubelskiego. Mieszkańcy miasta borykają się z problemem biedy,
bezrobocia, długotrwałej choroby, alkoholizmu. Z tych powodów,
najczęściej korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22-300 Krasnystaw
ul. Piłsudskiego 9
82 576 23 24
mopskrasnystaw@wp.pl
www.mops.org.pl

iała dokładnie 23 lata, gdy kręgosłup ojca trzasnął i pękł. Wtedy życie
zaczęło się jakby po raz drugi. On stał się niepełnosprawny, wymagał
opieki. Ona musiała się tego nauczyć. – Życie wystarczająco mnie zahartowało – mówi teraz Jadwiga Zajączkowska. To nie to, co dziś, nie było tyle
pomocy. Trzeba było zjeździć cały kraj. – Wtedy sprawdzała się rodzina –
dodaje. Dziś kieruje Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. I większość działań kieruje właśnie do rodzin. Dobrze wie, czego wtedy
– gdy miała 23 lata, a ojciec złamał kręgosłup – jej brakowało.
Opowiada, a za budynkiem MOPS-u 50 osób, kobiety i dzieci, czyli
samopomocowa, spotkali się na święcie pieczonego ziemniaka. Łączy ich
problem – choroba alkoholowa członka rodziny, długotrwały brak pracy.
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Jest zimno, wiatr liśćmi miota, wpadają na kartki, na których dzieci malują
plakaty. Twarze dzieci umorusane od słodyczy i farb. Wręczają Jadwidze
Zajączkowskiej laurkę.
Spotkania dla kobiet z rodzin z problemem alkoholowym prowadzi Agnieszka Berbeć. Kobiety po raz pierwszy przyszły na spotkanie
w 2007 roku. Każdy może przyjść. Same planują o czym i jak chcą rozmawiać. Jak ma spotkanie wyglądać. Tematy podsuwa życie: rodzina,
dziecko, ja. Uczą się jak mówić o sobie. Jak mówić o swoich potrzebach,
emocjach. Często są zagubione i poniżane, a tu nagle dostają głos. To ma je
przygotować do pracy. Jadwiga Zajączkowska: – Towarzyszenie drugiemu
człowiekowi w chwilach zwątpienia, trudności życiowych? Ja to chyba wyniosłam z domu – codzienna niepełnosprawność ojca, szukanie pomocy, ale
i odpowiadanie na pytanie: co i dlaczego się nie udaje? Dlaczego ktoś jest
zniechęcony, zagubiony, bezrobotny.
Pracownicy, którymi kieruje nie mają lekko, Jadwiga jest konsekwentna i mówi cały czas, że pomaganie, to nie rozdawnictwo. Rozdawnictwo byłoby prostsze. I jeszcze, że jak coś robi, to powinna to robić dobrze
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Drzwi otwarte
Animator współpracujący ze społecznością: Elżbieta Tomczak / Fundacja Akademia

Inicjatyw Społecznych

Rzemień

województwo: podkarpackie
liczba mieszkańców: 1 230
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Rzemień to społeczność wiejska, żyjąca w bliskości dużego miasta.
Ludzie często przyjeżdżają tu tylko nocować. Zanikają więzi sąsiedzkie
i międzypokoleniowe.
i koniec. To jak ze wszystkim. Jak z gotowaniem: trzeba wiedzieć najpierw
co to ma być? Śledź, czy placek? Przygotować produkty. Nie można się od
razu na wszystko rzucać.
Andrzej Kmicic, przewodniczący Rady Miasta, na święcie pieczonego ziemniaka właśnie tańczy w kółku z dziećmi mówi: – Widzę jak wiele
realizują pracownicy socjalni. Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że ktoś
może im pomóc. Stereotypowe podejście do MOPS-u jako budynku, miejsca
gdzie przychodzą określone grupy tylko po pieniądze, zmienia się.
Jadwiga Zajączkowska dodaje: – Najtrudniej jest gdy osoby
o które walczymy, rezygnują. Albo gdy trzeba przekonać niedowiarków.
Upartych, którzy źle postępują. Ludzie sami z siebie nie są źli, trzeba się
dowiedzieć co powoduje, że wszystko jest im obojętne, że nie chcą się zaangażować, gdzie jest problem. Dopóki pracownicy socjalni będą myśleć,
że świadczenia finansowe to wszystko – nic nie zrobimy.
Teresa, która przychodzi na spotkania grupy samopomocowej
mówi: – Takie spotykanie się z innymi kobietami daje siłę. Nie jest nudno,
jest do kogo się odezwać, jest ktoś kto wysłucha, i sam powie o swoich
kłopotach. To ważne. Nie jestem sama.
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kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Siedlisko Pokoleń”
tel: 605 788 474;
17 581 13 97
e-mail: marias@ptc.pl

ały sztab jest u Marysi. W domu i w ogrodzie. Sztab śpiewa. Sztab przy
grillu. Sztab planuje i pracuje. Sztab uczestniczy. To Marysia dowodzi
sztabem.
Marysia tak naprawdę nazywa się Maria Sukiennik i od urodzenia
mieszka w Rzemieniu pod Mielcem. Jest radną gminy Przecław i prezesem
Stowarzyszenia Siedlisko Pokoleń w Rzemieniu – którym dowodzi właśnie
ze swojego sztabu w domu.
Są wady posiadania domowego sztabu: ludzie mówią, że w domu
Marii drzwi się nie zamykają. Co chwila ktoś przychodzi, pyta, przekazuje,
mówi, zgłasza albo po prostu pogadać przyjdzie. Nawet sąsiedzi po pomoc
w rozwiązaniu zwykłych spraw codziennych. Maria zawsze tak miała: po
prostu była wśród ludzi – przyjaciół, znajomych. Zna i prawo i ekonomię, to
sąsiedzi często korzystali. No i: potrafiła słuchać. Rodzina Marii zamieszkuje
w Rzemieniu już od trzech pokoleń, Rzemień płynie jej we krwi. Więc i musi
to czuć mocno i przeżywać: przez wiele lat obserwowała jak starsi i młodsi,
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niby żyjący razem, ale coraz mniej się rozumieją, tracą kontakt. Zanikają
więzi sąsiedzkie, ale i te rodzinne stają się coraz słabsze.
A ona zawsze widziała świat na różowo. Z tych ludzi, którzy u niej
bywali, przychodzili, radzili, słuchali, stworzyła więc specjalną grupę do zszywania więzi. Na tej bazie w 2009 roku powstało Stowarzyszenie, dziś liczy
ponad 30 osób.
– Z Marysią zaczęłyśmy współpracę w sklepie obuwniczym.
Tak spotkałyśmy się kupując buty i zaczęłyśmy rozmawiać o przygotowywanym przez nią projekcie. Na następny dzień siedziałyśmy wspólnie
u Marysi w domu i już opracowywałyśmy projekt – opowiada pani Danusia ze sztabu.
***
Co roku sztab organizuje wyjazd krajoznawczy. To nie jakaś tam wycieczka, wymaga sporo planowania w sztabie. Trasa wybierana jest w oparciu
o wyniki ankiety prowadzonej wśród uczestników wspólnych wydarzeń.
Pierwszy wyjazd był do Wieliczki i Bochni, w 2010 roku – Śladami Łemków
– do Krynicy i okolice; w 2011 to wyjazd Śladami prehistorii i tożsamości
– Zator, Chorzów i Kraków.
Gdy wracają z wyjazdów, zajmują się ochroną przyrody. Był już
konkurs na najpiękniejszy ogród w Rzemieniu i pokaz mody ekologicznej.
Jesienią tego roku będzie wystawiana sztuka do której scenariusz na scenie
zagrają mieszkańcy Rzemienia. Były dwa bale andrzejkowe z konkursami
w których można było wygrać pęczek marchwi albo sałatę. Do sztabu i Stowarzyszenia przyłączyli się też mieszkańcy sąsiednich, duże i kilkusetletnie
wsi Tuszyma i Dobrynin. W sztabie jest: zawodowy muzyk, finansista, dwie
osoby, które piszą projekty, człowiek od dokumentacji filmowej i fotograficznej, liderzy.
Uratował nawet orkiestrę dętą w sąsiedniej wsi.
Paulina od roku związana ze Stowarzyszeniem i liderka w grupie baletowej Orkiestry Dętej w Dobryninie: – Gdyby nie Stowarzyszenie
i Maria, to nasza orkiestra już by nie istniała. A dzięki niej powstała też najmłodsza grupa baletowa. Nie chciało mi się wierzyć, że tu w okolicy mamy
takie utalentowane dzieci, że tak szybko nauczą się układów i kroków
Bywa czasem smutno w sztabie u Marii: kiedy czekają na przyznanie pieniędzy, a decyzje przychodzą odmowne. – Trudno jest wytłumaczyć
mieszkańcom, że to co jest dla nich ważne i wspólnie zaplanowane, dla kogoś
innego nie jest warte wsparcia.
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***
Tak jest w podmieleckich wsiach. Stają się sypialnią dla miasta. Rzemień,
Tuszyma, Dobrynin przyjmują nowy styl życia. Maria mówi, że to oprócz całkiem pozytywnych rzeczy, także anonimowość i zanik tożsamości. A dla niej
ważne jest przywracanie tych więzi. Sztab też się obawia, że ta cała lokalna
historia i tradycje, których źródłem są najstarsi, już nie znajdą odbiorców.
Młodzi uważają, że to nie jest fajne, mało atrakcyjne. Tak jest nawet w rodzinach, dochodzi do rozbicia i konfliktów.
Danusia ze sztabu jeszcze niedawno mieszkała w Mielcu. Kilka lat
temu przeprowadziła się do gminy Przecław. No i nie czuła się jak u siebie:
– Mogłam tu przyjeżdżać po pracy, bo nadal pracuję w Mielcu i zwyczajnie
nocować, tak jak to robi większość osób, która buduje domy w niedalekiej
okolicy miasta.
Ale nie chciała tak, chciała się gdzieś wpisać.
Walka trwa. Drzwi sztabu, czyli domu Marii się nie zamykają.
Wszyscy w sztabie mówią o Marii, tylko ona sama dodaje: – Przecież jedna
osoba nic nie zrobi.
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Piękni mieszkańcy
Animator współpracujący ze społecznością: Anna Borek

Dzierżoniów

województwo: dolnośląskie
liczba mieszkańców: 9 400
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Dzierżoniów jest gminą typowo rolniczą. Uwarunkowania historyczne
sprawiły, że mieszają się tu wpływy wielu kultur i narodów. Choć
znajduje się w wykazie powiatów zagrożonych szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym, od kilku lat zatrudnia osoby bezrobotne,
organizując roboty publiczne i prace interwencyjne W Strategii
Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007 – 2013, jako mocną stronę
wymieniono duże zaangażowanie mieszkańców i samorządu lokalnego.
Natomiast w zagrożeniach pojawił się: spadek poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

ul. Piastowska nr 1,
58 –200 Dzierżoniów
tel. (74) 832-56-95
e-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

ocno oklaskiwano wójta gminy, który wystąpił w roli księcia wkładającego bucik Kopciuszkowi. Zastępca wójta wykonał układ taneczny.
W zmaganiach sołtysów rywalizowali o „złote widły”.
– Ludzi nie należy do niczego zmuszać. Robienie czegoś na siłę
nie przynosi efektów – mówi Jolanta Zarzeka, zastępca wójta Dzierżoniowa – sprawdzają się tylko rzeczy do których są przekonani, w które wierzą,
a najlepiej takie, które sami wymyślili.Ale kto by nie chciał oglądać wójta
przebranego za księcia?
Jolanta Zarzeka mówi więc: na pierwszym miejscu jest człowiek i zmiana społeczna, którą się robi dla niego. Od ośmiu lat pracuje
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w Urzędzie Gminy. Wyszukuje liderów, zachęca do tworzenia lokalnych
stowarzyszeń, angażuje się w Koło Gospodyń Wiejskich. Ale to wszystko
byłoby nic, tłumaczy, gdyby nie dbanie o ludzi, o szacunek i życzliwość.
No, gdyby nie ludzie – lokomotywy. Wtedy się udaje. Powinno być tak jak
w Mościsku.
***
– Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie – mówi Jolanta Zarzeka.
Tu wszyscy żyją projektami. W Mościsku realizuje się 40 inicjatyw rocznie,
nie licząc tych cyklicznych. Motorem napędowym jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”. Co roku są półkolonie dla dzieci. Ostatnio w „Klubie kolorowej rabatki” porządkowano tereny zielone.
Innym razem włączali się w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Nastolatki tworzą projekty: „Wódka, papierosy – nie dziękuję,
ja fotografuję” i „Weekend gol”. Starsi gromadzą się wokół Klubu Seniora
i projektu „Jak cudne są wspomnienia – seniorzy tworzą kroniki wsi”.
Pieniądze Stowarzyszenie pozyskuje z fundacji, gminy, urzędu marszałkowskiego. Ostatnio na remont zabytkowej wieży kościoła udało się zdobyć 200 tysięcy złotych. Mieszkańcy gospodarują teren stawu w projekcie
„Staw pod złotą rybką”, a w październiku obchodzą imprezę „Pyrlandia”.
Wszystko tu wrze, więc dwa lata temu Mościsko uznano za najpiękniejszą wieś dolnośląską. „Mościsko – wieś piękna swoimi mieszkańcami” – napisano w uzasadnieniu.
Jolanta Zarzeka tłumaczy Mościsko tak: – Każdy człowiek ma
mnóstwo energii. I ta energia czasem drzemie i trzeba ją tylko lekko rozbudzić, troszkę zainspirować, wesprzeć. Nie bez przyczyny mówi się, że
najważniejszym z kapitałów jest kapitał ludzki.
***
Jolanta Zarzeka wspiera liderów lokalnych: sołtysów, przedstawicielki Koła
Gospodyń, motywuje, żeby oni motywowali innych. To są lokomotywy
wszystkich projektów: – Udało nam się stworzyć grupę naprawdę wartościowych ludzi – mówi.
Sprawy fundamentalne najlepiej omawiać osobiście. Ważne są
partnerskie zasady współpracy.
– Raz na miesiąc spotykamy się z sołtysami. Kilka razy w roku
z przedstawicielami pozostałych organizacji. Niezwykle wartościowe są
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z sołtysami i tworzyć „lokomotywy”. Pracę psują małe konflikty. – Nieporozumienia są nieodłączną częścią współpracy – mówi Jolanta. Bo kto miał
większy wkład? Kto zasłużył na specjalne wyróżnienie? Dlaczego inni przypisują sobie nasz sukces? A to traci się tylko czas i energię. Kolejną bolączką
jest szybsze wypalenie liderów lokalnych, którzy są „motorami”. Te „motory”
mają wiele entuzjazmu, charyzmy, pomysłów. Ale mają także rodziny, często
obowiązki zawodowe. I nagle okazuje się, że nie ma ich kto zastąpić.
Jolanta Zarzeka: – Ważne by dowartościowywać ludzi. Pracować
wspólnie, ale też wspólnie się bawić. To się sprawdza. Aktualnie w Gminie
(piętnaście sołectw) funkcjonuje: czternaście Grup Odnowy Wsi, dziewięć
lokalnych stowarzyszeń, sześć Kół Gospodyń Wiejskich, pięć jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, osiem Ludowych Klubów Sportowych, pięć
zespołów muzycznych.
A zmagania sołtysów o „złote widły” zbierają oklaski. Bo i łączą
mieszkańców z władzami i pokazują, że ten sołtys, to też w sumie całkiem
równy gość.

Organizacja spotkania obywatelskiego
Decydujący wpływ na rozwój każdej społeczności lokalnej mają tworzący ją ludzie.
Z kolei brak aktywności mieszkańców, może prowadzić nawet do marginalizacji całej
wspólnoty. Rzadko jednak dzieje się tak, że ludzie zaczynają działać na rzecz dobra
wspólnego z własnej inicjatywy. Często potrzebny jest zewnętrzny bodziec – aktywny
mieszkaniec, instytucja, organizacja, które pełnią w społeczności rolę animatora
i podejmą wyzwanie utworzenia grupy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie
problemu, podjęcie inicjatywy.
Zawiązanie takiej grupy możliwe jest poprzez spotkanie obywatelskie.
Jak je zorganizować?

nieformalne spotkania, gdzie bawimy się, poznajemy, dzielimy dobrymi
praktykami, wzajemnie się inspirujemy i tworzymy „fajną paczkę”.
Jak w „Marcowej kokieterii”, spotkaniu stu miejscowych liderek.
A jeszcze na początku, w Dzierżoniowie wszystko wyglądało czarno: nie
było żadnych stowarzyszeń, ludzie nie chcieli się angażować, za to mieli
dużo roszczeń. Wszystko trzeba było budować od początku. Spotykać się
132

1. Przygotowanie do spotkania obywatelskiego – niezbędne do określenia:
cele spotkania, jakie decyzje powinny na nim zapaść, jakie działania należy
zainicjować,
program spotkania (scenariusz),
liczba potencjalnych uczestników oraz gości (w tym przedstawicieli instytucji
i organizacji, posiadają wiedzę w omawianym zakresie lub mają możliwości pomocy)
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miejsce oraz czas spotkania – wbrew pozorom to bardzo istotny punkt. Miejsce
oraz czas trwania wpływają na frekwencję (np. odległość, komunikacja,
negatywne skojarzenia, nieodpowiednia godzina) i samopoczucie uczestników
(wystrój sali, jej wielkość).
2. Zaproszenie zainteresowanych – odpowiednio wcześniej i w formie dostosowanej
do odbiorcy (inny komunikat formułujemy do mieszkańców, a inny do ekspertów,
przedstawicieli władz).
3. Przebieg spotkania obywatelskiego, – należy pamiętać, że celem takiego
spotkania jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni do poznania się i omówienia
danego problemu. Bycie uczestnikiem takiego spotkania daje także poczucie
wspólnoty, przynależności i duże psychologiczne wsparcie, które zdejmuje ciężar
odpowiedzialności, a co za tym idzie – zwiększa zaangażowanie w sprawy wspólne.

29

Fantazja z Papugą
Animator współpracujący ze społecznością: Marianna Sitek-Wróblewska / Gdańska

Fundacja Innowacji Społecznej

Karwno

województwo: pomorskie
liczba mieszkańców: 269
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Karwno to popegeerowska wieś, która jak wiele innych zagubiła się
w wirze przemian społeczno-gospodarczych. Ludzie zajmujący się
pracą w PGR nie odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Poskutkowało
to powstaniem licznych problemów społecznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce widząc
potrzebę zmiany w środowisku, skierował do mieszkańców „Program
Akrywności Lokalnej”, który umożliwił powstanie wioski tematycznej:
„Karwno – wioska fantazji”.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce
tel: (0-59) 821-26-60
e-mail: gops1@wp.pl

I.
– Moje życie to była butelka – mówi krótko.
51-letni Kazimierz Papuga mieszka w Karwnie na Pomorzu razem z trzystoma
innymi mieszkańcami. To dawny PGR. Jego historia nie różni się od dziesiątek innych pegeerów z całej Polski. O tak: pada komunizm, pegeery są likwidowane, nie ma pracy. Zresztą, mało kto jej szuka. Ludzie żyją z miesiąca na
miesiąc, na kuroniówkach, na zasiłkach. Oszczędności przepijają. Niektórzy
zaczynają tęsknić za peerelem. I tak, w tej tęsknocie, w tym alkoholu, mijają
lata. Świat dookoła rozpada się na kawałeczki. I jak w dziesiątkach innych
134
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byłych pegeerów, tak i w Karwnie, nastolatki miały tu tylko jedno marzenie:
uciec stąd jak najdalej.
Zmiana jest zupełnie zbzikowana i przychodzi z zewnątrz. Ludzie z Karwna
są nieufni. No bo co? – Nie wystarczy, że jesteśmy biedni, teraz chcecie robić
z nas jeszcze cyrk? – pytają oburzeni.
II.
Kazimierz Papuga: – Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zaprosiły do Karwna uczonych i sporo młodzieży. Chcieli stworzyć tutaj jakąś wioskę fantazji. Mi powiedzieli, abym u siebie zrobił takie
gospodarstwo agroturystyczne. Szok. Ktoś zauważył mnie pijaka? To się zgodziłem. I to była najlepsza decyzja w moim życiu.
Od trzech lat, gdy zaczął się projekt nie tknął alkoholu. Wcześniej
rudera i graciarnia, dziś gospodarstwo Papugi to mocny punkt na mapie
turystycznej. Kazimierz wyremontował i przerobił kilka pomieszczeń. W stodole można wytarzać się w sianie, pochodzić na szczudłach i stworzyć swój
własny teatr lalek. W ogrodzie na pasażerów czeka agrobus, dawniej wóz
na siano, a po kilku modyfikacjach pana Kazimierza, pojazd służący do
transportu turystów.
Cała „Wioska fantazji” to pomysł pracowników GOPS-u z Czarnej
Dąbrówki. Zaczęło się w 2008 roku. – Chodziło o to, aby stworzyć tożsamość
tego miejsca, dawnego pegeeru i przywrócić ludziom dumę z tego, że są
z Karwna. Dziś organizowane są parady, festyny, działa klub animatorów,
jest nauka żonglerki i gry na bębnach, przyjeżdżają turyści – opowiada Ewa
Dulewicz z GOPS-u.
– Nie wierzyłam szczerze, że to może coś tutaj zmienić – mówi Katarzyna Chrzan, która w 2008 roku rozpoczęła staż w ośrodku pomocy – zmieniłam zdanie gdy w Mikołajki do wioski tematycznej zjechało się ponad sto osób.
I dodaje: – Jeszcze jakiś czas temu nie mogłam się doczekać, kiedy skończę
18 lat i będę mogła wyjechać z Karwna. Dziś to moje miejsce, tu mam
pracę i dom.
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megabierki, krykiet, opowieść o przeszłości snuje Czarownica z groty, przejechać się można agrobusem, upiec bułkę.
– Wioska tematyczna zmieniła naszą miejscowość. Wcześniej to każdy albo stał pod sklepem, albo tkwił na przystanku – opowiada kilkunastoletni Piotr z zespołu „Pajku-Pajku”. Ćwiczą na bębnach na terenie gospodarstwa
Kazimierza Papugi. Koncertowali już w wielu miastach.
– Gdyby nie te zajęcia, to mogę się założyć, że kilku z nas miałoby
na karku kuratora – przypuszcza Arek, inny członek „Pajku-Pajku”. Z pomocy
GOPS-u w Czarnej Dąbrówce korzystają też ludzie z innych miejscowości.
Ośrodek powołał klub wolontariatu, który liczy pięćdziesiąt osób. Najmłodszy
uczestnik ma dwanaście lat, najstarszy – ponad sześćdziesiąt. Funkcjonuje
grupa samopomocy dla osób niepełnosprawnych. – W ogóle zmienia się podejście ludzi do pomocy społecznej. Coraz częściej mieszkaniec przychodzi
do nas z prośbą: pomóżcie mi znaleźć pracę. Tu już nie zawsze chodzi tylko o otrzymanie świadczeń. Ludzie chcą wędki, nie ryb – przekonuje Ewa
Dulewicz.
– Pewien alkoholik przychodzi na naszą terapię leczenia uzależnień
i dostaje wsparcie psychologiczne. Później korzysta z treningów, zostaje wolontariuszem. Przechodzi kolejne kursy, a teraz będzie pracował w punkcie
konsultacyjnym dla osób uzależnionych. I to wszystko jest historia jednej
osoby – mówi Beata Łozowska, specjalista pracy socjalnej. W Bochówku,
małej popegeerowskiej wiosce, w której dzieci nie miały gdzie się bawić,
mieszkańcy zbudowali plac zabaw. Wystarczyło niewielkie dofinansowanie.
– Teraz „cool” nie jest ten, kto więcej wypije, a ten, kto potrafi zachować się
w towarzystwie. Dzieci widzą teraz, że można żyć inaczej. Nabrały pewności
siebie – dodaje Ewa Dulewicz.
– No, to prawda – mówi pan Kazik Papuga z Wioski Fantazji – dużo
się zmieniło. I w naszej miejscowości i w moim życiu. Nie wierzyłem, że ktoś
kiedyś będzie do mnie mówił na „pan”. Myślałem, że tak się mówi tylko do
ważnych ludzi, doktorów czy profesorów. A ja byłem po prostu Kazikiem, na
widok którego ludzie często przechodzili na drugą stronę ulicy.

III.
Zazwyczaj odbywa się to tak: przywitanie gości na Farmie Fantazji organizuje
zespół bębniarski „Pajku-Pajku”, potem jest Trzęsienie Ziemi, Czerwony Kapturek, Gry w kole, gra terenowa o ratowaniu Krainy, w której spada poziom
fantazji, nauka hawajskiego hula, polka i belgijka, chodzenie na szczudłach,
136

137

30

Janek Muzykant na kowadle

Jerutki

warmińsko-mazurskie

30

województwo: warmińsko-mazurskie

nauczania zintegrowanego i rytmiki. Przez wiele lat, jeszcze zanim wymyśliły Kuźnię, szukały i pomagały zagubionym talentom, umuzykalnionym dzieciakom. Zachęcały je do nauki w szkole muzycznej w Szczytnie.
Ale jakoś nikt się nie wybierał. Bo dojazd, bo brak pieniędzy. I dzieci, które
nuty chwytały jak powietrze, zostawały w Jerutkach. We dwie nie były
w stanie pracować ze wszystkimi Jankami Muzykantami. Robiły ile się
dało: uczestniczyły jako członkinie Jury w przeglądach na terenie powiatu, oglądały przedstawienia, smuciły się, że nikt dalej tego nie zobaczy.
Tak wykuwała się Kuźnia Talentów.

liczba mieszkańców: 300

Przed wakacjami poszło ogłoszenie:

Animator współpracujący ze społecznością: Maciej Bielawski / Elbląskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Pozarządowych/Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur

Jerutki

krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

W listopadzie 2010 roku w Jerutkach powstała fundacja tworzenia
szans dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na rozwijanie talentów
i zainteresowań. Zaczęto organizować zajęcia i warsztaty
przygotowujące zdolne artystycznie dzieci do udziału
w festiwalach, przeglądach i konkursach. Efektem są nagrody,
wyróżnienia oraz rozpoznawalność w środowisku artystycznym
w powiecie.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Fundacja „Kreolia”
Joanna Gawryszewska
kreolia@wp.pl

Jak przyjedziesz do tej wsi...
to możesz się zdziwić. Ciekawy widok: dzieciaki chodzą w tę i z powrotem
z trąbkami i gitarami. Nie tylko dzieciaki. Jan Lisiewski: – Ja na co dzień jestem pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego. Mam 49 lat. W wolnym czasie gram na fortepianie. Ziściło się marzenie. To przez tę naszą Kuźnię
w Jerutkach.
Kuźnię trzeba było najpierw wymyślić. Wymyśliły ją przede
wszystkim Joanna Gawryszewska, wokalistka, skrzypaczka, dyrygentka, nauczycielka muzyki i Ewa Małż, wokalistka, pianistka, nauczycielka
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jest nabór do Kuźni Talentów w Świętajnie i Jerutkach. W klasach: gitary,
fortepianu, śpiewu i plastycznej. Program poprowadziła Fundacja Kreolia.
Pod okiem 4 nauczycieli miała kształcić talenty od 6 lat wzwyż, w pracowni muzycznej, plastycznej i recytatorskiej. Na ogłoszenie odpowiedziało
40 osób w wieku od 6 do ponad 50 lat. W Kuźni wykuwa się więc teraz:
15 osób w klasie śpiewu, 10 uczniów w klasie gitary, 7 uczniów w klasie
fortepianu, 8 w sekcji plastycznej.
Tadeusz Łubiński: – Ja do Kuźni zapisałem się z 13-letnią córką. Ona bardzo
lubi śpiewać. Ma talent, zdobywa nagrody. Ja nie mam czasu, ale też chodzę
na zajęcia. Marzyłem o graniu na klawiszach, teraz trochę pogrywam na
gitarze. Coraz lepiej mi wychodzi.

Zaczęło się w maju
Odbył się wtedy Powiatowy Festiwal Młodych Talentów. Teraz Kuźnia ma
pomóc w stworzeniu Centrum Kreatywności. W małych Jerutkach ma powstać sala koncertowa i centrum chóralne. Joanna Gawryszewska mówi:
– Nieodkryty potencjał zarzucony w pędzie dnia, to dla mnie motywacja.
W każdym z nas tkwi jakiś talent, czasem nawet geniusz, więc trzeba zrobić
wszystko, aby go obudzić.
Bo tak, co można robić w Jerutkach? Wieś jest położona pięknie w gminie Świętajno, ale problemów ma bez liku: bezrobocie wysokie,
zwłaszcza młodzi nie pracują, kontakty sąsiedzkie słabe. Na Kuźnię też pieniędzy brakuje. Sztuka do żaden biznes. Udało się znaleźć kilku sponsorów,
ale to nie wystarczy i trochę dokładają z własnej kieszeni rodzice Janków
Muzykantów. Niektórych nawet na to nie stać.
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Wykuwać Janków pomagają też inni
Piotr Pniewski, animator wspierający Fundację mówi: – To ona, Fundacja,
kształtuje teraz gminną kulturę, przejęła funkcję Gminnego Ośrodka Kultury. Rozwija nie tylko talenty muzyczne. Kreolia Jerutki drużyna piłkarska,
jedyna z Gminy, występuje w rozgrywkach ligowych.
Do wykuwania Janków Muzykantów chce przyłączyć się wójt
Janusz Pabicha. Niedawno złożył wniosek o budowę w Jerutkach amfiteatru.
Ma stanąć niedaleko zaadaptowanej na całoroczną salę koncertową stodoły
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Lepszy jest żółw
Animator współpracujący ze społecznością: Alina Hałoń / Fundacja Takjak

Chorzów Batory – dzielnica Chorzowa
województwo: śląskie
liczba mieszkańców: 30 343
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Festiwal „Slow” odbył sie w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie. Na terenie Parku
mieszka ponad 200 osób. Głównym problemem jest nierówność
społeczna, niskie chęci i możliwości grup społecznych a także określanie
na nowo własnej tożsamości.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Miejski Dom Kultury „Batory”,
ul. S. Batorego 6,
41 –506 Chorzów,
Tomasz Ignalski – dyr. MDK „Batory”
tel. 32 2460 060,
Anna Wietecha,
tel. 32 246 00 62

Jest taka bajka La Fontaine’a, która może opowiedzieć o tym, co wydarzyło
się w Chorzowie. Zaczyna się tak:
Chyży, wysmukły i zwrotny zając
Napotkał żółwia jakoś przebiegając.
"Jak się masz, moja ty skorupo! – rzecze. –
Gdzie to się waszmość tak pomału wlecze?
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Chorzów Batory
Śląskie

Zanim zaczęło być powolnie w Chorzowie, najpierw były Włocyh. I rzeczy
dużo bardziej przyziemne, czyli jedzenie. W 1986 roku Carlo Petrini założył
organizację, która miała być ruchem oporu wobec barów fast food. Szybko
rozprzestrzeniła się na 50 krajów. Dziś zrzesza 80 tysięcy członków, chroni
tradycję, ginące sposoby wytwarzania, gatunki. Walczy o prawo do smaku.
Powolni wyszli poza jedzenie i idea zaczęła się przenosić na cały model życia. Ruch slow, czyli spowolnienia tempa życia powstał, żeby nie zwariować
w pędzie na oślep i czasem odsapnąć jak żółw.
Mój Boże! Cóż to za układ natury!
Mnie w biegu i sam wiatr nie upędzi,
Żółw na godzinę, w swym chodzie ponury,
Ledwo upełznie trzy piędzi.
19 czerwca, w rosarium w Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie bardzo powoli odbył się Slow Festiwal. Wymyślili go Anna Wietecha, z pracowni działań kreatywnych Miejskiego Domu Kultury w Chorzowie Batorym
i Tomasz Ignalski, dyrektor MDK. Miał kreować potrzebę namysłu nad jakością życia. Zwrócić uwagę na niedostatek czasu dla siebie, na relacje z ludźmi, refleksję nad konsumowaniem świata. Tomek Igielski wierzy, że kultura
może zmienić wiele, a człowiek kulturę. I że warto być czasem wolniejszym.
„Hola! – odpowie – mój ty wiatronogi:
Umiem ja chodzić i odbywam drogi:
Mogę i ciebie ubiec do celu.”
Rozśmiał się zając: „Ha, mój przyjacielu,
Jeśli jest wola, ot, cel tej ochocie
Niech będzie przy owym płocie!”
To rzekł i rącze posunąwszy skoki
Stanął w pół drogi. Obejrzy się, a tam
Żółw ledwo ruszył trzy kroki.
Zresztą sam Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie też jest slow. I jednym z miejsc najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców Górnego Śląska.
Przyjeżdżają, aby odpocząć w weekend lub po pracy pójść na spacer. Podczas
festiwalu połączono klimat parku, rosarium z ideą slow. Ludzie przyszli na
festiwal z całymi rodzinami, na cały dzień. Rozleniwili się i pozasypiali na
przygotowanych przez organizatorów matach.
142

„I na cóż – rzecze – ja wiatry zamiatam?
Nim on dopełznie, tak siebie suwając,
Sto razy wyśpi się zając.”
Tu swoje słuchy przymusnął. Legnie pod miedzą – i usnął.
Festiwal i warsztaty (warsztaty ceramiczne, tworzenia biżuterii, tworzenia
ozdób) były otwarte dla wszystkich. Można było degustować produkty zdrowej żywności, wziąć udział w treningu capoeiry, obejrzeć pokaz slajdów przyrodniczych, wysłuchać prelekcji na temat slow food. Były także warsztaty
tworzenia instrumentów perkusyjnych z materiałów pochodzących z recyklingu oraz koncerty. Czas warsztatów przedłużano, żeby każdy mógł bez
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pośpiechu dokończyć swoją pracę. Z trawy w spokoju przyglądały się warsztatom dziesiątki kolorowych ślimaków. Zrobiły je dzieci i poustawiały wśród
róż i trawników. Powolne i leniwe było też niebo. Najpierw święciło słońce,
potem padał deszcz, pojawiła się tęcza. A. Nikt się nie spieszył. A bo:
Żółw, gdy powoli krok za krokiem niesie,
Stawa na koniec w zamierzonym kresie.
Ocknie się zając – w czas właśnie!
Darmo się rzucił do prędkiego lotu,
Bo ten, co idąc, w pół drogi nie zaśnie,
„A kto z nas – mówi – pierwszy u płotu?”
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Animator współpracujący ze społecznością: Jarosław Kuba / Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”

Bałtów

województwo: świętokrzyskie
liczba mieszkańców: 4 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Społeczność skupiona wokół Krainy Koni jest aktywna nie tylko
sportowo. Okoliczności rocznicowe wzbogacają zakres aktywności
o cykliczne rajdy szlakami miejsc pamięci narodowej i tradycji
kulturowych regionu. Największy rozmach towarzyszy inscenizacjom
historycznym. Angażują one umiejętności jeździeckie i aktorskie
uczestników, a poprzez obcowanie z „żywą historią” budują silne więzi
z małą ojczyzną.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Kraina Koni
Krzysztof Dyk
27–423 Bałtów 170
tel. 504 013 015,
500 029 904
www.kraina-koni.pl

ozproszone oddziały znowu wycofują się ku Wiśle, przenikają przez lasy.
Znowu wrzesień.
Bomby. Ułańska szarża. Na wszystko patrzy się i cieszy cztery tysiące osób.
Tak to wymyślił Krzysztof Dyk. Od dwunastego roku życia jeździ konno,
wszystko za sprawą dziadka. Pierwszym jego instruktorem był Stanisław
Duszyński, przedwojenny oficer konnej artylerii. Więc Krzysztofowi jazda
wierzchem zawsze kojarzyła się z ułańskim mundurem, szermierką i wojskowym szykiem. Wstąpił do Szwadronu Niepołomice, który kultywuje
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Tłumaczenie bajki La Fontaine`a przez Franciszka Kniaźnina
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tradycje przedwojennego 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.
A potem na nowo rozpętał wojnę.
*
– W pracy zawodowej jestem instruktorem jazdy konnej, codziennie się
stykam z ludźmi, których pasjonują konie. Szczególną grupę stanowią ułani z Krakowa, Warszawy, Tomaszowa Lubelskiego, Krosna, Jasła. Są zafascynowani tradycją polskiej kawalerii i polskiej historii – mówi Krzysztof Dyk. Zaczęło się od tego, że prowadził własną stajnię w Ostrowcu.
Potem przeniósł się do Bałtowa, gdzie zaczęli ściągać na manewry ułani
ze Szwadronu Niepołomice, rycerze Chorągwi Sandomierskiej i członkowie stowarzyszeń zajmujących się rekonstrukcją historycznych wydarzeń
militarnych.
– Chciałem wykorzystać ich obecność – wspomina Dyk – skoro już
przyjechali, to czemu nie mieliby pokazać jak się musztruje?
Ale skończyło się na II wojnie światowej – ze spotkań zrodził
się Bałtowski Wrzesień, plenerowa rekonstrukcja wydarzeń z 1939 roku.
Tu, na skraju Puszczy Iłżeckiej rozgrywały się ostatnie epizody jednej
w największej bitew Września. Rozproszone i wycofujące się ku Wiśle
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oddziały, przenikały przez lasy, znacząc szlak zakopaną bronią. Tylko ataków ułanów na czołgi nie było.
Krzysztof Dyk: – Chcemy burzyć mity, jakoby durni Polacy, jak to pokazywały niemieckie kroniki filmowe, atakowali z szablami czołgi. Polska
kawaleria w okresie II wojny światowej walczyła pieszo, a przemieszczała
się konno. Podczas kampanii wrześniowej zdołaliśmy wystawić 40 pułków kawalerii, które najlepiej spisywały się spośród wszystkich formacji,
czego najlepszym przykładem jest słynna bitwa pod Mokrą, w której ułani
zniszczyli celnym ogniem armatek przeciwpancernych kilkadziesiąt niemieckich czołgów.
W inscenizacji biorą udział m.in miejscowi pracownicy gastronomi
Jura Parku. Odtwarzają sceny potyczek, nalotów, bitew, szarż. Są autentyczne mundury, uzbrojenie, pirotechnika i scenariusz.
– Dla wielu z nas to coś więcej niż hobby. To profesjonalnie podtrzymywana tradycja, która ma dziś miejsce nie tylko na manewrach ale
i na planach filmowych. Gdy trzeba nakręcić sceny z udziałem kawalerii, to
zawsze jesteśmy zapraszani – mówi Krzysztof Dyk.
Największym problemem jest logistyka. – Dziesiątki ludzi i koni przyjeżdża z całej Polski. A sprzęt, który z racji wieku ma swoje prawa i potrafi
zawieść? To wszystko musi zdążyć na czas. Tak, jak na froncie, wszystkie
elementy muszą zagrać, by można było odnieść militarny, no a w naszym
przypadku to raczej wizualny sukces.
Bałtowski Wrzesień miał dwie edycje. Ostatnia przyciągnęła na
łąki między Bałtowem a Skarbką 4 tysiące widzów.
– Trzeba by tylko jeszcze – tłumaczy Krzysztof Dyk – dotrzeć do
nauczycieli historii, WOS-u, żeby przyciągnąć młodzież na darmową lekcję,
bo 90% widzów stanowili dorośli.
Brakuje też pieniędzy. Gdyby było więcej, można byłoby ściągnąć wozy
bojowe. – Zawsze trudnym momentem jest chwila, gdy podliczamy koszty
i stawiamy pytanie, czy starczy zgromadzonych pieniędzy – dodaje.
W trakcie wojny jest też obawa o ludzi, bo szarżująca w sile
pięćdziesięciu koni kawaleria to masa trudna do zatrzymania. Trzeba też
pilnować, żeby wszystko wybuchało o czasie. – Spóźniony, czy przyspieszony wybuch, jeśli zaistniałby zbyt blisko uczestników inscenizacji, mógł
kogoś ogłuszyć – tłumaczy Krzysztof Dyk. Przed ostatnim Wrześniem niepewnością straszyła pogoda. Po raz pierwszy nad Bałtowem miał pojawić
się zrzucający bomby samolot. Pogoda mogła wszystko popsuć, a szkoda
by nie zrzucić bomb.
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zmienności, tym silniejsza jest potrzeba wytwarzania własnej tożsamości.
Tak też dzieje się w przypadku tożsamości terytorialnej – dynamika naszego
życia i mobilność powodują w nas chęć odnalezienia w miejscu zamieszkania stałego
punktu odniesienia, „małej ojczyzny”, która będzie źródłem pozytywnych emocji.
Pomimo, że tradycyjne więzi ulegają nieustannemu osłabieniu, a budowanie własnej
tożsamości w oparciu o przestrzeń jest coraz rzadsze, to jednak deficyt stabilnych
elementów w naszym życiu, sprawia, że odczuwamy tęsknotę za „ojczyzną”.
Coraz częściej obserwowany jest powrót do lokalności, który jest próbą walki
z postępującą izolacją.
Tożsamość lokalna, poczucie zakorzenienia i identyfikacja ze środowiskiem,
jest niezwykle ważnym i cennym potencjałem społeczności lokalnej. To właśnie
za sprawą możliwości utożsamiania się z miejscem zamieszkania, możemy
obserwować szereg inicjatyw koncentrujących się na rewitalizacji przestrzeni,
czy troski o pamięć lokalnej tradycji i historii.

Tożsamość lokalna
Tożsamość lokalna to nic innego jak poczucie zakorzenienia i przynależności
do swojej „małej ojczyzny”. Tożsamość jest czymś indywidualnym, jednocześnie
tworzy poczucie harmonii, stabilności i bezpieczeństwa. Im więcej w życiu człowieka
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Bałwan z szafy
Animator współpracujący ze społecznością: Ewa Chromniak / Fundacja Biuro Inicjatyw

Społecznych

Kraków, Dzielnica XV Mistrzejowice, osiedle Złotego Wieku
województwo: małopolskie
liczba mieszkańców: 56 000
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Społeczność zgromadzona wokół „Szafingu w Kuźni” to ludzie szukający
pomysłu na zdrowe i ekologiczne życie. Celem inicjatywy jest promocja
ekologii poprzez nadawanie przedmiotom drugiego, trzeciego i kolejnego
życia. Szafing odpowiadaj również na potrzebę spotkania i integracji
młodych rodziców i innych mieszkańców osiedla Złotego Wieku.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Klub Kuźnia
Katarzyna Szczęśniak,
tel. 12 648 08 86
Portal Ekorodzice:
Magdalena Tokarska – Redaktor Naczelna
magda@ekorodzice.pl
Jolanta Walczyk – Wydawca
jola@ekorodzice.pl

Jestem uzależniona, już 10 lat się wymieniam.

Zobaczyłam to w Londynie. Tam dziewczyny chodziły na takie małe „swapy” po domach. Potem wymieniałam się przez internet – mówi Jolanta
Walczyk współzałożycielka portalu Ekorodzice, i jedna z tych, które szafing
w Kuźni wymyśliły.
Ale zacznijmy od początku. Bo zanim szafing wyszedł z szafy był jeszcze
portal.
– Byłyśmy na wakacjach w Skandynawii. Zachwyciło nas tam inne podejście
do macierzyństwa. Akurat chciałyśmy coś zrobić razem. Stworzyłyśmy więc
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portal Ekorodzice – dodaje Magdalena Tokarska, jego redaktor naczelna.
Ta platforma internetowa jest adresowana do ekologicznych rodziców
i osób które myślą o macierzyństwie. – A wiadomo, gdy kobieta jest w ciąży zaczyna czytać etykiety na kosmetykach, interesować się tym co je
– Ekorodzicielstwo to ekologia, ale i ekonomia, szukanie tańszych rozwiązań, antykonsumpcjonizm. No i z tym łączy się też szafing. „Szafing”
– inaczej z angielskiego – „swap” (czyli wymiana), „eco-shopping”, czy – co
brzmi bardziej znajomo – „ciuchowisko”, „wymienialnia”, „wymianka”,
to protest wobec konsumpcjonizmu i galerii handlowych, wymiana ubrań
między sobą – zamiast zakupów.
Na początku, organizowany przez ekoportal szafing w klubie Kuźnia, miał służyć młodym rodzicom. Chodziło o wymianę ubranek i akcesoriów. Małe dzieci szybko potrzebują nowych ubrań, więc rodzicom się to
spodoba. Pani Jola dodaje – Zresztą używane rzeczy dla małych dzieci są
zdrowsze. Dopiero po 6 – 10 praniach wypierają się szkodliwe substancje.
Tylko, że się okazało, że dorośli bardziej się tym interesują i też by chcieli
między sobą robić „swap”.

Pomysł na Szafing w Kuźni urodził się w głowie Małgorzaty

– włącza się Kasia Szczęśniak, bibliotekarka i klubowa animatorka, kolejna
z organizatorek. Wspomina Małgosia Mokrzycka: – I ktoś tam wspomniał
o szafingu, a później to już Kasia zadziałała, wiedziała, że dziewczyny mają
portal i organizują szafingi.
Klub Kuźnia to miejsce warsztatów i zajęć dla mieszkańców okolicznych osiedli, można tu tańczyć balet, hip-hop czy sevillanas, działa też
klub brydżowy. Są zajęcia edukacyjne dla najmłodszych: językowe, teatralne,
muzyczne i ekologiczne spotkania z bajką, konkurs plastyczny na nowohucką
legendę, książkowe kluby dyskusyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
spotkania wokół literatury. Ostatnia nowość to Smaki Literackie, połączenie
dyskusji o książkach z gotowaniem – pomysł Katarzyny Szczęśniak bibliotekarki i animatorki Klubu Kuźnia. Trzecia edycja Szafingu w Kuźni odbyła się
9 czerwca 2011r.,
Program Szafingu jest coraz bogatszy. W trakcie ostatniego, czerwcowego wydarzenia swoje usługi promowała firma, która prowadzi recykling
wózków dziecięcych. Okazuje się, że ze starych, zniszczonych wózków można
„wyczarować” nowe po znacznie przystępniejszej cenie niż w komercyjnej
sprzedaży. Jest też kąt z kawą, bo niektórzy przychodzą na Szafing żeby
spotkać rodziców dzieci w podobnym wieku i pogadać. Nowością był udział
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stylistki i wizażystki Barbary Habiedy, która doradzała chętnym w doborze
stroju. „Wymiankowe ciuchy” stały się inspiracją do przygotowania wystawy
zdjęć „Historie szafowe” prezentujących stylizacje wykonane tylko przy wykorzystaniu ubrań dostępnych na wymianę.
Magdalena Tokarska z portalu Ekorodzice: – A ja ostatnio na przykład znalazłam sukienkę, w której pójdę na wesele.
– Ludzie nas ciągle zaskakują, a to konsola, a to samowar – opowiada pani Małgosia. – Ale najdziwniejszy chyba był strój bałwanka dla
niemowlaka.
Trzeba tylko pamiętać, że są zasady: mężczyźni na przykład nie chcą się wymieniać na spodnie czy koszulę, ale na książki, gadżety, gry komputerowe.
I jak już ktoś zrobi sobie porządek w szafie, może liczyć na to, że
te rzeczy do niego nie wrócą. – Niektórzy to, czego nie wymienią, zostawiają nam, wtedy to trafia do Towarzystwa Brata Alberta lub domu samotnej
matki- mówią organizatorki.
Jednak teraz gdy przychodzą osoby po pięćdziesiątce mają trudność z wymianką, bo dla nich niewiele jest w ofercie – mówi Małgorzata.
– Zastanawiamy się więc nad stworzeniem strefy dla seniorów.
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– Przychodzą za to dzieci – dodaje Magdalena Tokarska – uczą się,
że wszystko jest przydatne i rzeczy nie należy wyrzucać. Pamiętam na przykład siedmiolatka, który szukał rzeczy dla swojej siostrzyczki.
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Czwarta władza
Animator współpracujący ze społecznością: Maciej Bielawski / Elbląskie

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych/Forum Animatorów
Społecznych Warmii i Mazur

Orzysz

województwo: warmińsko-mazurskie
liczba mieszkańców: 5 732
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Mieszkańcy gminy Orzysz mają niewielką możliwość znalezienia pracy
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Pogłębiająca
się niewiara w uzyskanie stałego zatrudnienia związana jest z ogólną
apatią i niską aktywnością społeczną. Przeprowadzone w 2008 roku
badania wyraźnie wskazały na niedostateczną znajomość przez
mieszkańców problemów społeczności lokalnej, praw i obowiązków
obywatelskich oraz brak potrzeby doinformowywania się na tematy
istotne dla społeczności lokalnej. Od 2008 roku animatorzy odpowiadają
na te problemy, przez wydawanie gazety lokalnej, debaty publiczne
konkursy, plebiscyty.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
Krzysztof Marusiński
marusinski@orzysz.org.pl
796 140 648

Uwaga! Uwaga! "Wieści Orzyskie", pierwszy numer! Sensacja!
" ...Czerwiec 2007, nakład 1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny; wydaje: Mazurskie
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu..."
„...Zamiast wstępu: czasopismo wydawane jest przez mieszkańców naszej gminy. Większość artykułów będzie pisana przez Państwa znajomych, wręcz
sąsiadów. Zapraszamy do wypowiadania się na łamach naszego...”
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„...stałym miejscem wydawania jest sklep budowniczy „Pod mostem”.
Redakcja poszukuje miejsc wydawania. Zainteresowani proszeni o kontakt...”
„...Kto skwasił mleko? W dniu 19 czerwca żona kupiła dwa litry mleka
w kartonowym opakowaniu, na którym poza oznaczeniem producenta, widniał
jeszcze napis: ,,świeże mleko'', a także ,,doskonałe, bo świeże”. Wbrew tym zapewnieniom, mleko okazało się skwaśniałe... Pani powiedziała, że mleko skwaśniało
w związku z burzą i nie poczuła się odpowiedzialna za towar...”
„...Bycie radnym. Nazywam się Bogdan Kraszewski i razem z moim
młodszym bratem Grzegorzem jesteśmy radnymi w Orzyszu. Tą szczytną rolę
mamy zaszczyt pełnić drugą....”
Według naszych informatorów było tak: w 2008 roku członkowie
Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej postanowili, że zakładają gazetę. Krzysztof Marusiński, prezes MSAL w Orzyszu, został redaktorem
naczelnym. Na początku wcale nie rozchodziła się jak świeże bułki. Pierwsze wydania miesięcznika leżały w miejscach dystrybucji po kilka tygodni.
Ale każdy kolejny numer znikał coraz szybciej. Dziennikarze z Orzysza mówią:
– Tak naprawdę, to nie posiadamy wiedzy, czym jest dobre dziennikarstwo.
Ale naszą siła jest znajomość spraw i potrzeb ludzi tutaj mieszkających, wiedza o ich, naszych, możliwościach, zasobach którymi dysponują. „Wieści
Orzyskie” to gazetka tworzona przez zapaleńców, którzy kiedyś odrzucili poglądy profesjonalnych doradców, że wydawanie gazety musi dużo kosztować,
a więc jest poza zasięgiem niewielkiej organizacji pozarządowej. Chcemy pisać o naszych, gminnych, codziennych problemach i przytaczać możliwości
ich rozwiązywania. Teraz do redakcji co miesiąc docierają listy od mieszkańców, sami ślą propozycje tematów. Liczą: jeżeli przyjąć, że każdy egzemplarz
jest czytany przez 2–4 osoby, to dociera do ponad 30% mieszkańców gminy.
Dotychczas wydano 32 numery. Kilka posiadało tematy przewodnie: młodzi
mieszkańcy Orzysza, sprawy wsi, orzyscy seniorzy.
Materiały do gazety piszą mieszkańcy w rożnym wieku, uczniowie
gimnazjum i liceum, emeryci. Są wśród nich bezrobotni, uczący się, pracownicy orzyskich zakładów pracy, rolnicy, młode matki. Niektórzy przekazują do
redakcji po kilka materiałów do jednego numeru. Inni rysują, robią zdjęcia.
Dużo osób jest chętnych do pisania, mówią w redakcji, często tylko chęć kończy się w chwili próby napisania czegokolwiek. Szybko się wypalają. Albo satysfakcja z zobaczenia jednego swojego artykułu w gazecie jest wystarczająca.
Są tacy korespondenci „jednorazowi” , ale i tacy którzy piszą od wielu wydań.
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Sekretarz redakcji, Teresa Filipkowska opowiada: – Jedną z wielu moich pasji
od zawsze było dziennikarstwo. Zgłębiałam jego tajniki poprzez warsztaty.
Starałam się uczyć się od najlepszych: czytałam artykuły, reportaże, felietony. Gdy postanowiłam pisać do „Wieści Orzyskich” zaskoczyło mnie, że
moje artykuły mają pozytywny oddźwięk i w pewnym stopniu przyczyniają
się do zmiany rzeczywistości. Stanowisko sekretarza redakcji zaproponował
mi redaktor naczelny w ramach „Dziennikarskiej Akademii Trzeciego Wieku
w Orzyszu".
– O czym piszemy? Dużo miejsca poświęcamy prezentowaniu różnych form aktywności. Mało obywatelskich jak wędkowanie, ale i mniej spotykanych jak patrole modlitewne w mieście – opowiadają redaktorzy „Wieści
Orzyskich” – Zwracamy uwagę na wolontariuszy, prowadzimy rubrykę, która
pokazuje zmiany zachodzące w mieście. Stare fotografie publikowane są obok
współczesnych, przedstawiając te same miejsca.
Orzysz leży w województwie warmińsko-mazurskim, sąsiaduje
z największym polskim jeziorem Śniardwy. Jest tu 40 miejscowości, które
zamieszkuje wiele osób wcześniej pracujących w dawnych PGR-ach. Mają
niewielką możliwość znalezienia pracy w pobliżu swoje miejsca zamieszkania. To zniechęca i wprowadza w apatię. Gazeta ma, mówią w redakcji,
takich mieszkańców rozbudzić. Jest rozdawana bezpłatnie, a wszelkie prace
wykonują członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze. Papier i toner kupowany jest głównie ze składek członkowskich, które w tym celu ustalono na
niezbyt niskim poziomie – 10 zł za miesiąc. Gorzej jest ze sprawą sprzętu do
druku. Stowarzyszenie gazetę drukuje na drukarce komputerowej, sprzęt nie
jest nowy i czasem ulega awarii. Damian Kawecki, mieszkaniec zaangażowany w tworzenie gazety mówi jednak: – Gazeta jest potężnym narzędziem.
Ma wpływ zarówno na społeczność, na samorząd i kandydatów. Otwiera oczy
na problemy i poszukuje dróg i sposobów ich rozwiązania.
Już wywoływała burze wśród mieszkańców. Niektórzy okazywali sprzeciw i chcieli utrudnić jej wydawanie. – Ktoś powiedział, że „Wieści
Orzyskie” są polityczne. Tak, są polityczne, bo patrzymy naszym gminnym
politykom na ręce – mówią redaktorzy „Wieści” – ktoś inny powiedział że
jesteśmy brukowcem. Tak, jesteśmy brukowcem bo zajmujemy się bardzo
przyziemnymi, najprostszymi sprawami związanymi z miejscowościami,
w których nierzadko, droga wybrukowana jest kocimi łbami. Jeżeli poprzez
gazetę kilka tysięcy mieszkańców gminy zostanie zachęconych do zajęcia
stanowiska w ważnych sprawach, to część z nich podzieli się opinią z innymi. Część podejmie próby przeprowadzenia zmian, a część z takich działań
osiągnie rezultat. I to nam właśnie chodzi.
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Uwaga, uwaga! Sensacja! Najnowszy, 32 numer „Wieści Orzyskich”!
„...Wrzesień 2011, egzemplarz bezpłatny...”
„...Wezmą cię na jęzory, gdy odpuścisz wybory. Przedstawiamy
kandydatów...”
„...Captum, orzyski zespół z pasją. – Na początku nazywaliśmy się „Ze
słuchu”. Bo tylko nasz perkusista znał nuty...”
„Gminna alkoholówka pod lupą. Idąc do sklepu aby kupić wino, piwo
lub coś mocniejszego, przyczyniamy się do zasilenia gminnej kasy tzw. korkowym. Zgodnie z prawem ma służyć w wspieraniu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii. Czy tak jest naprawdę?...”
„...Orzyskie ławeczki. Mają swój klimat i swoich amatorów. Rozmieszczone w centrum są świetnym punktem obserwacji Orzysza i Orzyszan...”
„...Masz ciekawą informację? Skontaktuj się z redakcją...”.
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Nowe oczy
Animator współpracujący ze społecznością: Elżbieta Tomczak / Fundacja Akademia

Inicjatyw Społecznych

Dynów

województwo: podkarpackie
liczba mieszkańców: 6 100
krótka charakterystyka społeczności i jej głównych problemów:

Dynów to największe miasteczko na Pogórzu Dynowskim, na południu
Podkarpacia. Ludność narzeka tu na brak pracy oraz na to, że niewiele
się w Dynowie dzieje.
kontakt do instytucji lub osoby organizującej wydarzenie lub inicjatywę:

Stowarzyszenie De–Novo
tel: 513 878 805
e-mail: de-novo@wp.pl

Postaci:
Wuj Mar – Marek Pyś, aktor, inspiracja siostrzenicy Magdy.
Magda Miklasz – siostrzenica Wuja Mara, skończyła Akademię Teatralną
w Białymstoku, studiuje reżyserię w Krakowie, jest prezeską Stowarzyszenia
De-novo i sprawaczynią fermentu.
Ewa Woźniak – scenografka, aktorka i plastyczka, zawsze myślami kilka
metrów wyżej albo nawet i w obłokach.
Aneta Pepaś – animatorka kultury.
Oraz: mieszkańcy, aniołki, pani Ziuta – właścicielka sklepu, nauczyciel pan
Marek, narrator i inni
(Podświetlona smugami światła drezyna; na niej postaci z głowami kwiecistymi i skrzydłami, które opadają na ramiona; słychać dziecięcy chichot i szepty;
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aniołki wysypują się na trawnik, coś tam mówią, chichoczą, przepychają się
– to dzieci z Dynowa, zaczyna się „Księga Raju”)

Akt I
Magda Miklasz (zachrypniętym głosem): – Uwaga! Uwaga! Zaczynamy!
Narrator: – Należy zacząć od Wuja Mara – Marka Pysia.
Wuj Mar: – Piętnaście lat temu na stacji kolejki wąskotorowej, na ostatniej
stacji tej kolejki, która jest w Dynowie, zacząłem robić inscenizacje.
Ludzie mówili, że tu nie ma tradycji, że się nie uda. Ale zaczęło się
udawać
Magda Miklasz: – Organizował podczas Dni Dynowa „napad na pociąg”
albo i „bitkę w saloonie”.
Wuj Mar: – Ja pochodzę z Dynowa. Tu mieszkała moja babcia, która przeżyła
trzy wieki. Urodziła się pod koniec XIX wieku, a umarła w 2001 roku.
Magda Miklasz: – Ja przyjeżdżałam do Dynowa na wakacje. Do dzisiaj tak
mi się Dynów kojarzy. Z wakacjami, z tańcem, z prababcią.
Narrator: Dynów to takie niewielkie, malowniczo położone miasteczko na
Pogórzu Karpackim w dolinie Sanu i w otoczeniu lesistych wzgórz.
Liczy ponad 6000 mieszkańców i jest to jedyna miejscowość Pogórza, która posiada prawa miejskie.
Magda Miklasz: Różne są historie pochodzenia tej nazwy – Dynów. Jedna
podoba mi się najbardziej. Opowiada, że gród, który był tu wcześniej został spalony. I mieszkańcy zaczęli go odbudowywać. Nowe
miejsce nazwali z łaciny De novo, czyli „od nowa”.
Narrator: Przed wojną w Dynowie obok Polaków, mieszkała duża społeczność Żydów chasydzkich. To zawsze była muzyczna okolica, do dziś
wiele osób gra tu na instrumentach i samodzielnie komponuje.
Ewa Woźniak: – Tu chyba co druga osoba gra na czymś.
Narrator: – Ale najbliższe większe miasta znajdują się ok. 50 km od Dynowa. To uniemożliwia kształcenie zainteresowań i uzdolnień.
A ten brak możliwości powoduje rozczarowanie, poddanie się codzienności. Młodzi często wyjeżdżają stąd za granicę. Ale nie jako
muzycy. Pracują na budowach, żeby zarobić na życie. Niektórzy
z rozczarowania i frustracji sięgają po używki. Tak w Dynowie mijają lata. Magda Miklasz, która przyjeżdża tu na wakacje, pierwsze
spektakle z przyjaciółmi zaczyna urządzać w 2003 roku.
Wuj Mar: – A myślałem, że to ja jestem szalony, ale okazuje się, że są więksi
szaleńcy.
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Akt II
Narrator: – W 2006 roku grupa Magdy powołała do życia Stowarzyszenie
De-novo. Celem był letni plenerowy spektakl, w którym mieli wystąpić mieszkańcy. Teatr miał odbyć się na stacji kolejki wąskotorowej.
Magda i Ewa tłumaczyły, że to ma być teatr totalny, który nie tylko
bawi, ale również uczy dbania o miasto i siebie nawzajem. To był
desant kultury, ludzi spoza Dynowa na zaskoczony Dynów. Magda
mieszka na co dzień w Krakowie, ale Dynów był zawsze dla niej magiczny. Dlatego na spektakl wybrano „Sen nocy letniej” Szekspira.
Udało się, mieszkańcy zagrali. Rok później powtórka – przygotowano „Skrzypka na dachu”.
Magda Miklasz: – Wpadłam na to podczas zajęć w Akademii Teatralnej.
Uświadomiłam sobie jak bardzo ten humor, klimat pasuje do galicyjskiej atmosfery Dynowa.
Narrator: Odrywała ludzi od żniw, żeby brali udział w próbach, harcując
w ciemnościach ze skrzypcami na dachu. W spektaklu był śpiew,
muzyka, balet. Obok profesjonalistów grali mieszkańcy i turyści. W kolejnym roku przygotowano „Alicję w Krainie Czarów”.
Strzałem w dziesiątkę była lokalizacja, stacja kolejki, którą zaczęło
dzierżawić Stowarzyszenie. Ale zdarzyły się też chwile złe: na stacji
doszło do kradzieży. To był cios materialny, bo skradziono sprzęt
i materiały. Ale przede wszystkim mentalny, bo w magicznym niespodziewanie Dynowie coś zgrzytnęło.

Akt III
(Magda Miklasz bardzo szybko przemieszcza się na „scenie”, gestykuluje i jak
trzeba robił za orkiestrę)
Magda Miklasz: – Moje motto to słowa Marcela Prousta: „Prawdziwa podróż ku odkryciu składa się nie z poszukiwania nowych pejzaży, lecz
obserwacji nowymi oczami”
Narrator: Od trzech lat latem odbywa się już nie tylko spektakl ale kilkutygodniowy festiwal. Są wystawy fotografii, pokazy filmów, koncerty
i jam session z lokalnymi muzykami. W tym roku na stacji Kolejki
Wąskotorowej odbyło się przedstawienie teatralne „Księga raju” Icyka Mangera. Mieszkańcy Dynowa uczestniczą co roku w różny sposób – 40 osób w różnym wieku przygotowało się by wystąpić razem
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z profesjonalistami i studentami uczelni artystycznych. Wielu pomaga w obsłudze technicznej albo wspiera materialnie i usługowo.
Pani Ewa, nauczycielka liceum: – Dla dzieciaków to frajda, że w czasie wakacji mogą pokazać, że one coś potrafią. Często są to dzieci, które w szkole nie ujawniają się ze swoją aktywnością – nie
są ozdobą szkolnych akademii. A dla dorosłych jest to możliwość
bycia w prawdziwym teatrze, którego nigdy nie było w Dynowie.
To jest trudne do wyobrażenia, jak jeden z mieszkańców wychodzi
na scenę i wypowiada krótką kwestię, ale jest witany przez widownię gromkimi brawami – bo ziomek, swój – wyszedł, występuje.
Moi koledzy nagle stali się aktorami występującymi obok aktorów
scen krakowskich i nie tylko – to miłe.
Pan Marek – nauczyciel, aktor w spektaklu: – Zrobiłem na początku
roku takie badanie wśród uczniów w klasach – okazało się że od
60% do 80 % uczniów nigdzie nie wyjeżdża. Takiego typu przygoda, kontakt z aktorami, stenografami to jest dla nich coś wspaniałego. Oni pod koniec roku szkolnego pytają czy będzie w tym roku
akcja. Uczą się tańczyć, uczą się śpiewać za darmo, wykonywać
różne rzeczy manualnie, przygotowywać stroje, uczą się dyscypliny
z trudem, uczą się wypluwać gumę do żucia, kiedy się mówi tekst.
Pani Ziuta – właścicielka sklepu warzywniczego, sponsorka: Przedstawienia, happeningi uliczne wymagają pracy wielu osób i żeby
coś pokazać, to oni muszą pracować przez ileś dni. A że nie pobierają wynagrodzeniach, w związku z tym staramy się ich troszkę
wesprzeć.
Narrator: – W tym roku liderki nie wyjechały po wakacjach z Dynowa.
Znalazły tam swój dom. Choć na jakiś czas.

Dynów

podkarpackie

35

Jednak nawet w tym przypadku zainteresowanie mediów jest korzystne
– sprawia, że dla mieszkańców wydarzenie jest ważne i mogą być z niego
wyjątkowo dumni. Współpraca z mediami jest niezbędnym elementem budowania
korzystnego wizerunku, zarówno tego prezentowanego potencjalnym sponsorom,
czy grantodawcom, jak i tego, który pokazujemy społeczności, w której działamy.
Co dają media animatorom i organizacjom? Przede wszystkim pomagają nagłośnić
ważne problemy społeczne. Ponadto wspierają w zdobyciu poparcia dla inicjatyw
i pozwalają dotrzeć do określonych grup odbiorców, co z kolei prowadzi
do rozpoznawalności, akceptacji działań, a w idealnej sytuacji do wzrostu
zaangażowania w działania.
Informacja medialna powinna być:
aktualna i podana z odpowiednim wyprzedzeniem,
ciekawa, wyróżniająca się, oryginalna,
mówiąca o człowieku.
Jeśli udało nam się nawiązać kontakt z mediami, należy o tą relację dbać:
regularnie podsuwać ciekawe i dobrze przygotowane informacje,
być gotowym do pomocy (udzielenia wywiadu, przekazania kontaktu,
skomentowania sprawy),
zapewnić danemu medium (gazecie, rozgłośni radiowej, stacji telewizyjnej)
wyłączności w przekazywaniu informacji (np. w formie patronatu medialnego).

Współpraca z mediami
Żyjemy w czasach niezwykle silnego oddziaływania mediów. Od ich przychylności
bardzo często zależy sukces lokalnych inicjatyw. Organizacje pozarządowe powoli
zdają sobie sprawę z tego, że o ich skuteczności nierzadko decyduje medialny
rozgłos. Dotyczy to także wydarzeń społecznościowych. Faktem jest, że w wielu
przypadkach ogromna publiczność, czy frekwencja podczas wydarzenia nie leży
w interesie organizatorów (jeśli ma być to np. święto tylko dla mieszkańców).
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