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Podobnie jak nie kończy się pra-
ca dla dobra organizacji poza-

rządowych powiatu wyszkowskie-
go, na rzecz podejmowania przez 
nie współpracy, realizacji wspól-
nych działań. Wszystkich, którym 
drogi jest Trzeci Sektor, sektor or-
ganizacji społecznych, obywatel-
skich, pozarządowych (NGOs)*, 
serdecznie zachęcam: zróbmy – co 
każdy może, na ile jest w stanie – 
by rósł on w siłę, coraz bardziej się 
liczył i wzmacniał głos mieszkań-
ców i zainteresowanie władz tym 

głosem, nie tylko przy okazji zbli-
żających się wyborów…

Realizacja projektu trwała dwa 
lata. Co udało się przez ten czas 
zrobić? Doprowadziliśmy do po-
wstania 10 nowych organizacji 
pozarządowych. W  większości 
przypadków niemal od podstaw, 
od pomysłu, zachęty, poprzez pra-
cę z kilkoma, nieraz kilkunasto-
ma osobami nad przygotowaniem 
statutu, zorganizowanie spotkania 
założycielskiego, po pomoc w za-
rejestrowaniu organizacji w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym (KRS), 

wreszcie – w  stawianiu pierw-
szych kroków, podejmowaniu 
pierwszych działań. W  pojedyn-
czych przypadkach pomoc doty-
czyła tylko przygotowania statutu 
i procedury rejestracji w KRS. Przy 
wsparciu Wyszkowskiego Inkuba-
tora Pozarządowego powstały (za-
rejestrowały swoją działalność): 
Fundacja Nad Bugiem, Wyszkow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, Fundacja Wyszkowski Teatr 
Tańca, Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Brańszczyk „Odnowa”, 
Towarzystwo Inicjatyw Wiejskich 

„Tuchełka”, Klub Żeglarski SPI-
NAKER, Stowarzyszenie „Ini-
cjatywa Białebłota”, Fundacja 
„Odkryj Pasję”, Fundacja Rozwo-
ju Sportu, Rekreacji i  Turystyki 

„Żyjmy z Pasją” i Stowarzyszenie 
Form Artystycznych i Turystycz-
nych „FormAT”.

Powstałym organizacjom i wie-
lu już wcześniej istniejącym 

Koniec początku
Wydanie „Się Dzieje”, które trzymacie Państwo w ręku, jest ostatnim 
sfinansowanym w ramach projektu „Wyszkowski Inkubator 
Pozarządowy” (WIP) z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Ale wierzę, że to nie ostatnie wydanie „Się Dzieje” w ogóle.

 2

fot. Łukasz Obrębski



2 GRUDZIEŃ 2013ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

świadczono doradztwo ogólne, 
prawne, z zakresu rachunkowości 
dotyczące prowadzenia działalno-
ści, sprawozdawczości, a  przede 
wszystkim – pozyskiwania środ-
ków, w  tym przygotowywania 
wniosków o dofinansowanie, a na-
stępnie realizacji projektów i  ich 
rozliczania. W ciągu całego okresu 
realizacji projektu WIP poradnic-
two udzielone przedstawicielom 
NGOs zaowocowało m.in. opraco-
waniem i złożeniem pond 20 wnio-
sków o dofinansowanie, z których 
16 je uzyskało na łączną kwotę po-
nad 321 tys. zł. Pozyskane środki 
na realizację projektów w znaczą-
cej części pochodziły spoza gminy 
Wyszków czy powiatu wyszkow-
skiego. Projekty były realizowane 
na Ziemi Wyszkowskiej, adreso-
wane do osób tu mieszkających, 
a pozyskane środki wydawane by-
ły na miejscu – ożywiały lokalną 
gospodarkę. 

Wydawane było „Się Dzieje! 
Pismo Obywatelskie Ziemi Wy-
szkowskiej”, w  którym promo-
wano aktywność mieszkańców, 
samoorganizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, inspirowano do 
podejmowania własnych inicja-
tyw, tworzenia organizacji poza-
rządowych. Prezentowane były 
dobre praktyki z  terenu powiatu 
wyszkowskiego, Polski i Europy – 
mieszkańcy mogli się dowiedzieć, 
jak wiele przedsięwzięć jest reali-
zowanych na ich terenie, jaki jest 
ich charakter, zasięg, przybliżane 
były sylwetki ludzi, którzy za nimi 
stoją, motywy ich działań. Nie za-
brakło w nim publicystyki, artyku-
łów problemowych, edukacyjnych.  
Łącznie ukazało się 13 wydań Pi-
sma. Wydawanie „Się Dzieje” 
z pewnością przyczyniło się do in-
tegracji środowiska organizacji po-
zarządowych, a przynajmniej wza-
jemnego poznania się. 

Najbardziej ambitnym przed-
sięwzięciem Wyszkowskiego In-
kubatora Pozarządowego było za-
inicjowanie działań, które – mamy 
nadzieję – doprowadzi z czasem do 
powstania Wyszkowskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych. Cze-
mu miałoby służyć utworzenie Fo-
rum? By podjąć dialog zmierzający 
do rozwinięcia współpracy i roz-
woju inicjatyw służących popra-
wieniu warunków życia i  pracy 
mieszkańców, rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, czuwania 
nad przestrzeganiem demokra-
tycznych zasad oraz przejrzysto-
ścią mechanizmów i  narzędzi 
współpracy administracji publicz-
nej z organizacjami obywatelski-
mi i działalności organizacji trze-
ciego sektora. Od połowy 2012 r. 
zorganizowano kilka spotkań 
przygotowujących do utworzenia 
Forum – federacji stowarzyszeń, 
które szeroko i  twardo mogłoby 
reprezentować interesy organiza-
cji – sygnatariuszy, ale także całego 
środowiska. Powstał nawet projekt 
statutu. Niestety, z wielu powodów 
nie doszło jeszcze do powstania 

takiej organizacji. Wygląda na to, 
że zanim ono powstanie, poszcze-
gólne organizacje muszą wykonać 
jeszcze wiele pracy, by samemu 
mocniej „stanąć na nogach”. Z te-
go też względu ten artykuł ma taki 
tytuł – „Koniec początku”.

Koniec początku, bo kończy 
się realizacja projektu służącego 
wsparciu i wzmocnieniu organi-
zacji obywatelskich działających 
na terenie powiatu wyszkowskie-
go. Ale tak naprawdę to może być 
dopiero początek bliższej współ-
pracy tych organizacji. Wierzmy, 
że nadchodzą dobre czasy dla ta-
kich organizacji. I pracujmy na to. 
Wielu organizacjom potrzebne są 
osoby, które nauczą się pisać wnio-
ski o dofinansowanie, realizować 
je i  rozliczać. Bez tego nie będą 
w  stanie pozyskać nawet tysiąca 
złotych. Ale nade wszystko każ-
da z nich potrzebuje choćby kilku 
osób, które po prostu poświęcą dla 
niej czas, będą to robić regularnie, 
i słowne deklaracje przemienią na 
konkretne działania. 

Na razie niewiele jest organiza-
cji z terenu powiatu, które składa-
ją wnioski o dofinansowanie pro-
jektów. A takich, które sięgają po 
środki spoza powiatu, po realiza-
cję trudnych i ambitnych przed-
sięwzięć finansowanych z fundu-
szy ogólnopolskich, jest dosłownie 
kilka. Większość z nich opisaliśmy 
na łamach „Się Dzieje”. Musi upły-
nąć trochę czasu, by dołączyły do 
nich kolejne. 

Z  czasem zaś tych kilka pręż-
nych organizacji może zawiązać 
ściślejszą współpracę. Ważne, by 
była to inicjatywa obywatelska, 
oddolna, wynikała z autentycznej 
potrzeby współdziałania. Tylko 
dzięki temu będzie miała szansę 
przetrwać. Kluczowym elementem 
powodzenia całego procesu będzie 
wspólna realizacja konkretnych 
wydarzeń, przedsięwzięć, z  ja-
snym podziałem odpowiedzialno-
ści za wykonywaną pracę oraz ich 
finansowanie. Ale to jedyna dro-
ga, by można było potem sięgać po 
duże środki unijne, które będą do-
stępne dla organizacji pozarządo-
wych w nowym okresie programo-
wania w Unii Europejskiej na lata 
2014–2020. To jedyna droga, by – 
dysponując takimi środkami – zy-
skać autonomię i niezależność od 
władz lokalnych. By móc dokony-
wać zmian zauważalnych i odczu-
wanych przez wielu mieszkańców 
– zmian w imieniu tych mieszkań-
ców i zgodnie z ich oczekiwaniami 
i najważniejszymi potrzebami. Po-
trzebami, które wciąż są niezaspa-
kajane, a często w ogóle niesłysza-
ne przez decydentów.

 ̍ Artur Laskowski

NGO – skrót od nazwy Non-
governmental organization (NGOs) 
używany dla określenia organizacji 
społecznych, obywatelskich, 
pozarządowych (stowarzyszeń 
i fundacji).
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Będą musieli 
zatrudniać 
na etatach
Zamawiający będzie mógł wprowadzić wymóg w stosunku do 
wykonawców dotyczący zatrudniania na umowy o pracę osób 
wykonujących zadania związane z przedmiotem zamówienia 
publicznego.

Trwają prace nad zmianami 
w  ustawie Prawo zamówień 

publicznych, które mogą być klu-
czowe dla podmiotów sektora 
ekonomii społecznej. Podmioty 
zamawiające będą mogły wprowa-
dzić wymóg w stosunku do wyko-
nawców dotyczący zatrudniania 
na umowy o pracę osób wykonu-
jących zadania związane z przed-
miotem zamówienia publicznego. 
Co szczególnie istotne, ma się po-
jawić obowiązek wypłat wynagro-
dzenia minimalnego. Będzie to 
milowy krok w walce z nieuczciwą 
konkurencją, w której zwyciężają 
podmioty zatrudniające pracow-
ników nielegalnie lub na umowy 
„śmieciowe”. Takie praktyki pro-
wadzą do zaniżania kosztów za-
mówień – i co najważniejsze – eli-
minowania z  rynku uczciwych 
przedsiębiorców. W walce tej prze-
grywają także podmioty ekonomii 
społecznej. Z zasady społecznie od-
powiedzialne – nie mogą zwycię-
żyć w nieuczciwej walce rynkowej 
prowadzącej do wypłat głodowych 
stawek dla pracowników. Propo-
nowane zmiany w  ustawie będą 
prowadzić do zwiększenia stan-
dardów pracy w  Polsce. Jednak, 
aby tak się stało, planowane roz-
wiązania muszą być obligatoryj-
ne – nie zaś stanowić jedną z wielu 
możliwości. Obecnie projekt za-
kłada możliwość wprowadzenia 
wymogów zatrudniania na umo-
wę o pracę w sytuacji, w której cha-
rakter zamówienia to uzasadnia. 
Dobrą propozycją jest możliwość 
rozciągnięcia tego wymogu tak-
że na podwykonawców. Zgodnie 
z treścią uzasadnienia do projek-
tu ustawy: „Zgodnie z art. 22 par. 
11 kodeksu pracy nie jest dopusz-
czalne zastąpienie umowy o pra-
cę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu warunków wykony-
wania pracy. W  związku z  tym, 
jeżeli przedmiotem zamówienia 
publicznego są czynności, których 
wykonywanie odpowiada warun-
kom wykonywania pracy, to po-
stawienie warunku zatrudnienia 

personelu na podstawie umowy 
o pracę jest w pełni uzasadnione. 
Obecna sytuacja, w której zamó-
wienia publiczne są udzielane pod-
miotom omijającym nakaz z art. 22 
par. 11 kodeksu pracy, jest demora-
lizująca”. Projekt pozytywnie oce-
niają przedstawiciele związków 
zawodowych: OPZZ i  „Solidar-
ności”. Przedstawicielka centrali 
tej ostatniej Sylwia Szczepańska 
wskazuje, że w  uzasadnieniu do 
zmian znajduje się argumentacja 
wypracowana przez „Solidarność”. 
Jednocześnie zwraca jednak uwa-
gę na słabość państwa – w ustawie 
znajdą się przecież instrumenty 
wymuszające przestrzeganie już 
obowiązujących przepisów (prawa 
pracy, ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę). Z drugiej 
strony spotkać się możemy z opi-
niami wedle, których to państwo 
w  toku postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego wymu-
sza równanie w  dół standardów 
socjalnych poprzez korzystanie 
wyłącznie z kryterium ceny przy 
ocenach ofert. Zwraca na to uwa-
gę przedstawiciel Konfederacji 

Pracodawców Prywatnych Lewia-
tan, którego zdaniem szacowanie 
wartości zamówienia, do którego 
zobowiązany jest zamawiający, 
w ogóle nie uwzględnia stawek wy-
nagrodzeń wynikających z ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Niestety projekt może mieć 
poważnego przeciwnika. Urząd 
Zamówień Publicznych w swojej 
opinii dotyczącej przedkładanych 
zmian wskazał, że mogą one zostać 
uznane za zbyt istotne ingerowa-
nie w relacje rynkowe pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. Oby 
tak się nie stało.

Zmiany w ustawie Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) zostały przygoto-
wane przez posłów Platformy Oby-
watelskiej. Co szczególnie cieszy, 
jednym z autorów zmian jest poseł 
Adam Szejnfeld, który zablokował 
pracę nad ustawą o spółdzielniach 
socjalnych tuż przed upływem ka-
dencji Sejmu w 2005 r. Taka zmia-
na postępowania godna jest odno-
towania.

 ̍ Karol Kretkowski
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…ale najważniejsza 
jest nauka
PUNKT WYJŚCIA
Wszyscy się czegoś uczymy, bo nie 
uczyć się po prostu nie da. Uczymy 
się wszędzie, podróżując, siedząc 
w domu, patrząc się w niebo czy ja-
dąc pociągiem. Uczymy się wszyst-
kiego, sznurować buty, rozróż-
niać godzinę na zegarku, tabliczki 
mnożenia czy chemii organicznej. 
Nie istnieje rzecz czy czynność, 
której nie dałoby się nauczyć, tak 
jak nie istnieją miejsca gdzie nie 
dałoby się nauczyć czegokolwiek. 
A jednak nie wszyscy jednakowo 
dużo potrafią i wiedzą. Jedni mają 
duże potrzeby zdobywania wiedzy, 
w których nierzadko naczelną rolę 
pełni ambicja posiadania szerokiej 
wiedzy z zakresu literatury, muzy-
ki poważnej czy fizyki kwantowej. 
Inni zaś do życia potrzebują jedy-
nie umiejętności sznurownia bu-
tów albo jedzenia łyżką. Właśnie 
takie skrajne zestawienie potrzeb 
nabywania wiedzy i  umiejętno-
ści pokazuje przed jak niebywale 
trudnym zadaniem stają instytu-
cje państwa, które chce wykształ-
cić swoich obywateli. 

Trzeba pamiętać, że program 
edukacyjny jest przygotowywa-
ny dla wszystkich, a  więc mu-
si już na samym starcie postawić 
dzieci w tym samym miejscu, tak 
aby miały jednakową szansę na 
nabycie wszystkich niezbędnych 
elementów edukacji, które zosta-
ną poddane indywidualnemu roz-
wojowi każdego z uczniów. System 
ten musi zatem z jednej strony być 
sprawiedliwy, zapewniając wszyst-
kim takie same szanse na począt-
ku edukacyjnej drogi, ale także 
kompatybilny do potrzeb każde-
go pojedynczego ucznia, aby w je-
go zakresie mógł rozwijać i kształ-
cić swoje pasje i zainteresowania. 
Jak się okazuje problem zaczyna 
się już na samym początku, bo-
wiem stworzenie jednakowych 
szans zarówno uczniom z dużych 
miast jak i wsi, zarówno dzieciom 
rodziców bardzo zamożnych jak 
i bardzo biednych przerasta real-
ne możliwości praktycznie każ-
dego systemu. Dzieje się tak m.in. 
w  przypadku kiedy rodzice za-
możni posyłają swoje pociechy do 
prywatnych szkół, gdzie mniejsza 
liczba uczniów sprawia, iż nauczy-
ciele są w stanie poświęcić im wię-
cej czasu i uwagi, co przekłada się 
na lepsze przygotowanie do dal-
szej edukacji. Takich możliwości 
nie mają rodzice mniej zamożni, 
a ich dzieci uczęszczające do szkół 
publicznych mogą tylko pomarzyć 
o podobnych warunkach nauki, co 

sprawia, że nigdy nie będą przygo-
towani do niej tak dokładnie jak 
ich bogatsi rówieśnicy. Jeszcze bar-
dziej skomplikowana sytuacja jest 
na wsiach.

– Nie ma żadnej polityki oświa-
towej, bo nie ma jednej prostej rze-
czy – rzeczywistego systemu wy-
równywania szans. Dużo się o nim 
mówi, ale zapomniano, że powi-
nien zaczynać się już w przedszko-
lu, a teraz zamyka się przedszkola. 
Na zachodzie uczęszcza do nich 
80–100 proc. dzieci. U nas poniżej 
30 proc. Na wsiach nie ma ich już 
prawie w ogóle. Zamyka się tam 
też szkoły, które nierzadko były 
miejscami, gdzie skupiało się życie 
kulturalne wsi. I to jest wyrówny-
wanie szans – mówi Krystyna Star-
czewska – dyrektor Zespołu Szkół 
„Bednarska” w Warszawie. 

Ten problem rodzący się już 
na samym początku edukacyjnej 
drogi obywatela pociąga za sobą 
szereg innych dezorganizujących 
system następstw. Dzieci, które 
rodzice poślą do przedszkola naj-
prawdopodobniej szybciej nauczą 
się czytać i pisać, ale także współ-
pracować z  innymi dziećmi, co 
w późniejszym życiu przełoży się 
na umiejętność pracy w  grupie, 
gdzie niezbędne będzie dążenie 
do kompromisu przy poszanowa-
niu zdania innych współpracow-
ników. Co oczywiste dzieci, które 
do przedszkola nie chodzą tego 
wszystkiego będą musiały nauczyć 
się w szkole. W następstwie tego, 
nawet jeśli będą miały podobny, 
bądź nawet przewyższający swoich 
rówieśników potencjał naukowy – 
ambicje, dobrą pamięć czy wysoko 
rozwiniętą umiejętność asocjacji, 
będą we względzie społeczno-wy-
chowawczym opóźnione. Zaist-
nienie podobnego zjawiska prze-
czy zupełnie idei wyrównywania 
szans. Jest to tym trudniejsze do 
opanowania, że w  miarę wypra-
cowywania demokratycznych i li-
beralnych systemów pracy, coraz 
większą wagę przykłada się do do-
brego wykształcenia. Rodzice od 
najwcześniejszych lat mówią swo-
im dzieciom – Pamiętaj twoje za-
interesowania są ważne, sport jest 
ważny, koledzy są ważni, ale naj-
ważniejsza jest nauka – albo – Pa-
miętaj, języki to podstawa. I tak też 
postępują. Zapisują swoje pociechy 
na dodatkowe zajęcia kształcące 
ich w dziedzinach pozaszkolnych, 
często są to lekcje tańca, śpiewu, 
gry na instrumentach czy języ-
ków obcych. Ta powszechna mo-
bilizacja do zdobywania wiedzy 

i umiejętności, a także poszerza-
jące się w miarę zapotrzebowania 
możliwości ich nabywania, wywo-
łały swoisty bum na edukację, któ-
ry najwyraźniej dostrzegalny jest 
w szkolnictwie wyższym.

STUDIA DLA KAŻDEGO
Dzieje się tak z jednej podstawo-
wej przyczyny. Szkolnictwo wyż-
sze jest nieobowiązkowe, a zatem 
liczba studentów nie jest liczbą sta-
łą względem wszystkich będących 
w wieku studenckim, tak jak dzieje 
się w przypadku szkolnictwa pod-
stawowego, kiedy do szkoły chodzą 
wszyscy, ponieważ istnieje na tym 
etapie przymus edukacyjny. Na 
studia natomiast idzie tylko ten, 
kto chce, dlatego to właśnie szkol-
nictwo wyższe jest najlepszym 
kryterium obserwacji zaintereso-
wania edukacją w danym kraju.

W  Polsce wzrost studentów 
szkół wyższych na przestrzeni 
ostatnich dwudziestu trzech lat 
jest bardzo dynamiczny. Według 
badań GUS-u w roku akademic-
kim 1990/1991 studiowało 403,8 
tys. studentów, podczas kiedy 
przykładowo w  roku akademic-
kim 2006/2007 liczba ta sięgnęła 
już prawie 2 mln studiujących, co 
stanowi przyrost o 381 proc. War-
to jednak zaznaczyć, że największa 
dynamika tego wzrostu nastąpiła 
w latach 90., a przez ostatnie lata 
przyrasta w  tempie około kilku-
dziesięciu, kilkunastu tysięcy stu-
dentów rocznie. Efekt ten spowo-
dowany jest głównie możliwością 
kształcenia się w szkołach niepań-
stwowych, jaka powstała po 1989 r., 
a także rozwojem wolnego rynku, 
na arenie którego prym wiodą ma-
jętne korporacje, ceniące u swoich 
pracowników m.in. wysokie, pre-
cyzyjne wykształcenie.

Obserwacja tego zjawiska nasu-
wa podstawowe pytanie. Czy jest 
to zjawisko pozytywne, czy może 
podczas gdy na pierwszy rzut oka 
takie się wydaje, to jednak w istocie 
nie do końca tak jest? Dr Sławomir 
Józefowicz – politolog z Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Collegium 
Civitas, ekspert w dziedzinie no-
woczesnych metod edukacyjnych 
tłumaczy 

– Obecnie obserwujemy zjawi-
sko umasowienia studiów. W sen-
sie ogólnocywilizacyjnym to pozy-
tywne zjawisko. Natomiast spada 
przez to prestiż studenta. Magi-
sterium stało się obecnie czymś 
na poziomie przedwojennej ma-
tury, a jeśli ktoś chce rzeczywiście 
czymś się wyróżnić w kontekście 

edukacyjnym, to stara się robić 
doktorat – wyjaśnia dalej – Kilka-
naście lat temu studia wyższe by-
ły przede wszystkim magisterskie, 
przeważnie pięcioletnie. W  tej 
chwili większość osób, które legi-
tymują się wyższym wykształce-
niem posiada ukończone studia 
licencjackie. Nie jest to więc to 
samo. Kiedyś wykształcenie by-
ło bardziej elitarne, co wpływało 
również na jego jakość.

Jak się okazuje jest to znaczący 
problem. Owy efekt umasowienia 
doprowadził z czasem do sytuacji, 
kiedy większość uczelni, w  tym 
niestety również te renomowane – 
państwowe, przyjmuje jak najwię-
cej studentów na studia niestacjo-
narne, czyli wieczorowe i zaoczne 
studia płatne, aby mieć z tego jak 
największy dochód. Jednocześnie 
wzrost liczby studentów nie idzie 
w parze z przygotowaniem tech-
nicznym i logistycznym, co najle-
piej dostrzegalne jest na najwięk-
szych uczelniach państwowych. 
W  efekcie tego studenci tłoczą 
się w małych salkach, wykładow-
cy często spóźniają się na wykła-
dy, bądź w ogóle nie przychodzą, 
bo są pochłonięci pracą na kilku 
uczelniach jednocześnie, a za każ-
dy egzamin warunkowy z przed-
miotu, bądź nawet za legitymację 
studencką trzeba płacić dodatko-
wo. 

Krystyna Starczewska wskazuje 
na jeszcze jeden ważny aspekt te-
go procesu – Ważnym minusem 
procesu umasowienia studiów jest 
fakt, że przestają one spełniać ro-
lę formującą młodego człowieka. 
Człowiek potrzebuje jeszcze w tym 
wieku pewnej atmosfery wycho-
wania. Kiedy więc teraz przy-
chodzi na studia tysiące czy setki 
osób, nie mają oni bezpośrednie-
go kontaktu z wykładowcami, ale 
też ze sobą nawzajem. Nie ma za-
tem grupy, całego środowiska stu-
denckiego. Studenci mi mówią, że 
oni przychodzą tylko wysłuchać 
wykładu, zdać egzamin i dalej żyć 
poza uczelnią – i dodaje – Jeśli już 
się coś umasawia, to trzeba zrobić 
to tak, aby było rzeczywistym da-
niem ukształtowania i wiedzy tym 
ludziom. Natomiast jeśli umaso-
wienie polega na tym, że określone 
uczelnie mają na tym robić pienią-
dze, to mamy do czynienia z pew-
nym rodzajem paranoi. Wtedy nie 
możemy mówić, że nam wzrosła 
liczba ludzi z wyższym wykształ-
ceniem, tylko że wręcz zmalała. 

JAK MĄDRZE WYBRAĆ
We wszechobecnym bogactwie 
różnego rodzaju uczelni i kursów 
łatwo się jednak zgubić. Z jednej 
strony otwarcie rynku edukacyj-
nego dla podmiotów prywatnych 
w  znaczącym stopniu wzbogaci-
ło jego ofertę, stanowiąc bardziej 
funkcjonalnym i dopasowanym do 
indywidualnych oczekiwań, z dru-
giej strony jednak powstało szero-
kie pole dla działalności różnego 
rodzaju szkół, których najważniej-
szym celem jest własny zarobek, 
a nie rzetelne kształcenie. Jak się 
przed tym ustrzec?

Nie istnieje metoda selekcyjna 
gwarantująca w każdym przypad-
ku maksimum satysfakcji z doko-
nanego wyboru. Ważne jest aby 
młody człowiek przed podjęciem 
jakichkolwiek studiów dokładnie 
zbadał oferty wszystkich szkół, ja-
kimi jest zainteresowany. W dobie 
wszechobecnego internetu nie sta-
nowi to większego problemu, gdyż 
prawie wszystkie potrzebne mu 
informacje może znaleźć w sieci. 
Poza tym uczelnie coraz intensyw-
niej reklamują się w różnego ro-
dzaju mediach, co ułatwia dotar-
cie do tych mu odpowiadających. 
Jednak jak się okazuje w praktyce 
nie jest to problem najbardziej fun-
damentalny. Abiturienci zwykle 
mają bardzo dokładne rozezna-
nie w ofertach interesujących ich 
szkół. Problem zaczyna się wcze-
śniej. Otóż wielu absolwentów 
szkół średnich nie ma dokładnie 
sprecyzowanych zainteresowań, 
a  ściślej mówiąc kierunków stu-
diów, które z ich zainteresowania-
mi dałoby się dopełnić. Co za tym 
idzie, są często zdezorientowani je-
śli chodzi o wybór uczelni. Na tym 
gruncie w ostatnich czasach może-
my zaobserwować dwie tendencje. 
W  pierwszym przypadku to ro-
dzice doradzają kierunek studiów, 
co zwykle wiąże się wyborem kie-
runku utrwalonego w  społecz-
nej świadomości jako prestiżowy 
i dający zawsze pewny zawód, czy-
li prawo. W drugim przypadku to 
sam zainteresowany podejmuje 
decyzję, i  tutaj również dostrzec 
można pewną tendencję. W takiej 
sytuacji najczęściej wybieranym 
w ostatnich latach kierunkiem by-
ła psychologia, jako kierunek po-
tencjalnie najbardziej uniwersalny, 
pozwalający młodemu człowieko-
wi na zrozumienie siebie i innych, 
czyli realizacji odwiecznego pra-
gnienia młodości. Oprócz tego 
w powszechnej świadomości obo-
wiązuje przeświadczenie, że 
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Dużo ostatnio w mediach o Pa-
puszy, filmie zrealizowanym 

przez Joannę Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauze. Zadaję sobie pytanie 
czemu i czym tak bardzo poruszył? 
Innym tempem – długością filmu, 
scenami pokazanymi niemal bez 
ruchu kamery, długimi rozmowa-
mi, biało-czarnymi obrazami, hi-
storią życia Bronisławy Wajs, ty-
tułowej lalki? Pokazaniem coraz 
mniej zrozumiałego dla nas świa-
ta Cyganów? Głośnym wołaniem 
Romów, którzy każą nam usłyszeć: 
pozwólcie nam być sobą!? Nawet 
jeśli jesteśmy od was inni, a może 
właśnie dlatego…

Po obejrzeniu filmu, wysłu-
chaniu przejmującej muzyki Jana 
Kantego Pawluśkiewicza wstyd 
się robi człowiekowi, że tak łatwo 
daje się złapać w utarte schematy 
myślenia o Cyganach, żebrakach, 
innych. 

Poprzez film Papusza udało się 
małżeństwu reżyserów pokazać lu-
dzi mimo wszystko wolnych, z któ-
rych nikt i nic nie wyrwie głęboko 
zapisanego wzoru postępowania: 
ciągłego szukania swojego miejsca 
w świecie.

Gdy wyszliśmy z premiery Papuszy 
zapytałam kilka osób o wrażenia 

po filmie. Nie o ocenę artystyczną, 
ale o przekaz płynący do widzów 
z ekranu.
Nie umiem nic powiedzieć…, to, 
jakby mi coś przemeblowało w gło-
wie. Jest takie stare polskie powie-
dzonko „Gość w dom, Bóg w dom”. 
A gdyby na tym progu stanął Cy-
gan, Roma? A teraz odpowiedzmy 
sobie zgodnie z prawdą, sobie sa-
mym…

Magda R., lat 19

Papusza, ten film to jak bolesna me-
dytacja zamieniająca nasze życie 
w radosne miłosierdzie. Miłosier-
dzie wyzwalające siły przebudowy 
nas samych, jak i pomocy naszemu 
otoczeniu. Ten ból ekranowy jest 
naszym bólem i to w naszej mocy 
leży ulga, ratunek wolności od nie-
nawiści, rzeczywistości nienawi-
ści do nas samych. Papusza – film 
wyzwalający miłość, którą często 
ukrywamy sami przed sobą, miłość 
– jedyny sens życia.

Moja przyjaciółka

Film Papusza zrobił na mnie 
ogromnie wrażenie. Krzysztof 
Krauze poruszył „bardzo śliską” 
tematykę w  dzisiejszych czasach. 
Wielu innych reżyserów próbo-
wało pokazać świat oczami Ro-
mów. Jednak Krzysztof Krauze 
zrobił to w  doskonały i  dosadny 
sposób. Przypomniał nam, że czło-
wiek innej narodowości ma bardzo 

podobne priorytety, przeżywa – 
czuje, martwi się, cieszy tak samo, 
jak każdy z nas. Z tym wyjątkiem, 
że my siedzimy sobie w ciepłym do-
mu pod kocem, a oni żyją nie wie-
dząc, co przyniesie im kolejny dzień. 
Film Papusza stawia nas przed py-
taniami: Dlaczego tak bardzo za-
patrzyliśmy się na własny nos, że 
zapomnieliśmy o  tych, którzy nie 
żyją w taki, bądź podobny sposób 
jak my? Dlaczego Romów traktu-
jemy jako gorszych? (Bo tak jest!) 
Dlaczego narzucamy im nasz spo-
sób bycia, naszą kulturę? I dlaczego 
nie możemy zaakceptować ich spo-
sobów bycia, kultury, obyczajów? 
Wychodząc z filmu wiem, że każ-
dy obecny na premierze miał 
własny komplet odpowiedzi. 
Na dzień dzisiejszy problem „ści-
gania” Romów nie tyczy się tyl-
ko ich samych, ale też innych 
przyjezdnych: Murzynów, Azja-
tów etc. Dlaczego są oni obiek-
tem naszych drwin? Przez hi-
storię? Bo tak było kiedyś, więc 
należy się do tego zastosować? Po 
co to zmieniać? NIEWYGODNIE??? 
Film zadał mi pytanie, czy jestem 
tolerancyjna? Czy na tych przyby-
szów z odmienną kulturą nie pa-
trzę z  góry. Mimo że znam swo-
je zdanie i  swój charakter, film 
skonfrontował mnie jeszcze raz 
z  samą sobą, dając mi odpowie-
dzi, których się nie spodziewałam.  
To była pierwsza sprawa. Teraz 

przejdę do drugiej. Drodzy Chrze-
ścijanie… (Polska – kraj chrześci-
jański, więc sądzę, że każdy czyta-
jący Polak miał chrzest). Wracając. 
Drodzy Chrześcijanie… Chrystus 
mówił: „kochaj bliźniego jak siebie 
samego”…

NO WIĘC?!? – jak to mówi moja 
kochana babcia.

Polecam ten film nie ze względu na 
nazwiska, czy na obsadę, polecam 
go, by sprawdzić samego siebie. Ja-
ki mamy stosunek do tych zagu-
bionych przybyszów? Czy ja sama 
jestem w stanie im pomóc? Czy wy-
nikałoby to z wewnętrznej potrzeby, 
czy tylko dlatego, że tak wypada? 
Może wystarczy im pomóc chociaż 
tym, że zaakceptujemy ich byt, że 
znajdują się wobec nas jako równi 
ludzie, nie koniecznie rozumiejąc, 
ale szanując ich obyczaje, kulturę… 
Potrzebna nam jest odwaga, żeby 
nie poddać się wpływom aktualnych 
komentarzy, stereotypów, opinii 
publicznej, ludzi nas otaczających. 
Potrzebna nam jest odwaga by 
mieć własne, mimo iż dla wie-
lu kontrowersyjne, zdanie bardzo 
różniące się od oczekiwań i  po-
glądów otaczających nas ludzi. 
Może najwyższy czas „wychylić się 
przed szereg”?

Marta Woncikowska

 ̍ Zebrała Danuta Laskowska

FILM

3 w skrajnie wyalienowanym ka-
pitalistycznym społeczeństwie, za 
parę lat psychologowie będą bar-
dzo potrzebni.

Trudno jednak stwierdzić z całą 
pewnością czy są to dostatecznie 
przekonujące argumenty. Należał-
by jednak zwrócić większą uwagę 
na zainteresowania, a  także pre-
dyspozycje kandydata. Jeśli wybie-
rze choćby najbardziej prestiżowy 
kierunek, dający świetlane nadzie-
je na przyszłość, a nie będzie z na-
uki czerpał satysfakcji, gdyż kie-
runek będzie w znaczący sposób 
mijać się z jego zainteresowania-
mi, to nic z tego nie wyjdzie. Nawet 
jeśli już skończy studia, uprzednio 
nie mogąc się zdecydować na ich 
porzucenie, najprawdopodobniej 
będzie pracował w  innym zawo-
dzie, a więc nici z uprzednich za-
łożeń o  perspektywicznej pracy. 
Często lepiej dać sobie rok czasu 
do namysłu, podejmując w  tym 
czasie jakąś pracę, niż wybierać od 
razu i pochopnie. Można również 
po prostu próbować kierunków, 

które wydają nam się ciekawe lub, 
w przypadku nie dostania się na 
upragniony kierunek w oczekiwa-
niu na kolejną rekrutację, iść np. 
na dwuletnie studium tematycznie 
związane z tym kierunkiem.

Warto zatem uważać i decyzję 
o wyborze odpowiednich studiów 
podjąć dużo wcześniej, tak by suk-
cesywnie można było się w  niej 
upewniać, bądź do niej zniechęcać. 
Taki sposób postępowania sprzy-
ja definiowaniu własnych zainte-
resowań, a także dalszej drogi ży-
ciowej, która swój początek bierze 
już na studiach. Mody, nawet te na 
kierunki studiów mają to do siebie, 
że wszystkie z czasem mijają, nie-
które wracają, nawet parokrotnie, 
natomiast drogę życiową można 
przejść tylko raz, i bardzo wiele za-
leżeć będzie od sposobu i miejsca 
w jakim ją zaczniemy. I choć jest to 
decyzja trudna, to młody człowiek 
musi ją podjąć sam i sam stawiać 
czoła jej konsekwencjom.

 ̍ Piotr Płochocki

Spotkanie z Innym

Połączył ich chleb
Niepowtarzalny charakter miało spotkanie, które odbyło się 
30 listopada na zakończenie projektu „Uczymy się piec – ciasta 
i chleby to nasze wypieki”

– Spotykamy się dzisiaj głównie 
po to, by kultywować tradycje 
wiejskie Puszczy Białej, gdzie jest 
kolebka tradycji sięgająca bardzo 
odległych czasów – powiedzia-
ła prezes stowarzyszenia Grażyna 
Popowicz. Stowarzyszenie „Grądy 
Szlacheckie–Moja Wieś” zamierza 
być propagatorem tej tradycji. Bu-
dując swoją tożsamość na tradycji, 
zamiłowaniu do małej ojczyzny – 
sięgają po to, co w niej najpiękniej-
sze: ludzie, ich historie, życie.

Jeszcze rok temu mało kto wie-
dział o  niewielkiej miejscowości 
Grądy Szlacheckie w gminie Dłu-
gosiodło. Po tym jednak, jak – po 
wielu trudach – powstało stowa-
rzyszenie, wiele się tu zmieniło. 
Nadal żyją tu ludzie skromnie, cza-
sem wręcz biednie, w domostwach 

oddalonych od siebie, a mimo to – 
teraz już bliżsi sobie. Stowarzysza-
nie przyjęło sobie za cel integrację 

tej społeczności, jak również kul-
tywowanie tradycji. Jak mówi 
Grażyna Popowicz: „pieczenie 

Jury miało bardzo przyjemne, ale i niezwykle trudne zadanie  (fot. Archiwum stowarzyszenia)
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i gotowanie tego, co robiły nasze 
mamy, babcie – to element lokal-
nej tradycji”. 

Jako bardzo młode stowarzy-
szenie organizacja przystąpiła 
do projektu „Działaj Lokalnie”, 
„aby wyciągnąć panie i ich rodzi-
ny z ciepłych pieleszy z myślą, że 
może choć na chwilę zapomną 
o gospodarstwie i kłopotach dnia 
codziennego” – wyznaje prezes. 
W czasie trwania projektu co ty-
dzień spotykały się, aby sięgając po 
dawne przepisy, czasem schowane 
w nieużywane książki kucharskie 
– wypiekać kolejne chleby, ciasta 
pachnące domem, rodziną, histo-
rią. Z  każdym kolejnym spotka-
niem ich zaangażowanie, radość ze 
wspólnej pracy, wspólnie spędzo-
nego czasu były coraz większe. Jed-
na z uczestniczek projektu, Kry-
styna Pujer wyznaje: – To było dla 
mnie bardzo miłe, aby wyjść z do-
mu, razem z innymi, w towarzy-
stwie zrobić coś tak dobrego. Gdy-
by nie ten projekt, to każda z nas 
nadal by siedziała w domu. Udało 
się tyle osób wyrwać ze zwykłej, 
szarej, nudnej codzienności.

– Uśmiech i  integracja uczest-
niczek projektu znaczą dla mnie 
bardzo wiele – ze wzruszeniem 
podkreśla Grażyna Popowicz. 
W  konkursie podsumowującym 
projekt prezentowane były wypieki 

w dwóch kategoriach: ciasta i chle-
by. Jury oceniało 10 ciast i 9 chle-
bów. Za najlepsze chleby uzna-
no wypieki Zdzisławy Zwolskiej 
z  Chrzczanki Folwark (I  miej-
sce), Marka Machnowskiego ze 

Znamiączek (II miejsce) oraz 
Agnieszki Adamczyk z Borek (III 
miejsce). W kategorii ciasta bez-
konkurencyjne okazały się pączki 
Krystyny Pujer, II miejsce zdoby-
ło ciasto drożdżowe Justyny Mróz, 

zaś szarlotka Jadwigi Choszczyk 
zajęła III miejsce. Wszystkie panie 
reprezentowały Grądy Szlacheckie.

W formie małej broszurki sto-
warzyszenie wydało „Tradycyjne 
przepisy wiejskie”, gdzie zostały 
zamieszczone wybrane przepisy na 
chleby i ciasta pieczone w ramach 
projektu. Lista nagrodzonych osób 
oraz przepisy na wyróżnione wy-
pieki znajdują się na stronie inter-
netowej stowarzyszenia: gradysz-
lacheckie.pl.

Z  przebiegu działań projekto-
wych trwających od września do li-
stopada 2013 r. powstał krótki film, 
który zostanie zgłoszony do kon-
kursu „Opowiedz…”. Konkurs słu-
ży wyłonieniu, nagrodzeniu i pro-
mowaniu najlepszych przykładów 
twórczego pokazywania projektów 
„Działaj Lokalnie”. 

Najnowszym pomysłem stowa-
rzyszenia było spotkanie z Mikoła-
jem. 6 grudnia każdy dom w Grą-
dach Szlacheckich, w  którym 
mieszkają dzieci odwiedził Miko-
łaj obdarowując je upominkiem. 

 ̍ Danuta Laskowska

FELIETON

DARIA GALANT

Magia Kurpiów Białych
Konwencja UNESCO z 2003 r., 

art. 2 mówi o tzw. „poszano-
waniu dla ludzkiej kreatywności”. 
Owo „poszanowanie” wpisane jest 
w ochronę niematerialnego dzie-
dzictwa narodowego. Czyli naj-
ogólniej chodzi o  to, by szano-
wać działania osób, wpisujących 
się w tę konwencję. A czym jest to 
dziedzictwo niematerialne? Coś 
tam się o nim mówi, niby się je do-
cenia i niby powiewa na tzw. sztan-
darach kultury, ale tak naprawdę 
mało kto je w naszym kraju szanu-
je i mało kto wie o nim cokolwiek. 
Oczywiście nie wynika to ze złośli-
wości, ale raczej z braku ducha kul-
tury, przekazywanego namiętnie 
przez pokolenia. Pokolenia tego 
ducha kultury przekazywały, lecz 
współczesna „masowość” skutecz-
nie go w naszym kraju zabija. 

Niematerialne dziedzictwo kul-
turowe, znajdujące się nota bebe 
pod ochroną prawa, to dawne wie-
rzenia, opowiadania, legendy, śpie-
wy, stroje i technika ich wytwarza-
nia, architektura, styl życia, ustne 
opowieści, a nawet sposób tworze-
nia ogródków przed domami. To 
wszystko, co określa historię na-
rodu, małych ojczyzn (tak popu-
larnego ostatnio określenia), histo-
rię ludzi, którzy żyli niegdyś i tych 
co żyją nadal i tę kulturę tworzyli 
i tworzą.

Na naszym terenie do takich 
przykładów należy zaliczyć Zespół 
Ludowy Puszcza Biała z Rząśni-
ka. Wokalistka zespołu, pani Te-
resa Włodarczyk, dysponuje gło-
sem, który określa się jako „biały 

zaśpiew”, również „biały wokal”. 
To cecha dźwięków przynależą-
cych całkowicie do tradycji śpie-
wu sprzed wieków. To dźwię-
ki czyste, etniczne, przynależne 
danej kulturze ludowej. Zespół 
składa się z kilkudziesięciu osób. 
Występują w strojach, które prze-
kazywane są z pokolenia na poko-
lenie. Mają około stu lat: suknie 
z cekinami, męskie stroje parad-
ne. W końcu sam śpiew, repertuar 
i sposób funkcjonowania zespołu, 
który jest również owym niema-
terialnym dziedzictwem kulturo-
wym. Zespół spotyka się na pró-
bach, świętuje wspólnie również 
tradycyjne święta: Boże Narodze-
nie, Wielkanoc, wszelkie święta 
kościelne, również imieniny i uro-
dziny swoich członków. 

Próbom towarzyszy specyficzna 
atmosfera: widać i słychać, że ma 
się do czynienia ze sztuką ludową, 
z  czymś unikatowym, ważnym, 
przemijającym.

Wspólne obchodzenie w zespole 
świąt, urodzin i imienin też poka-
zuje moc tradycji, jaka istnieje po-
między członkami zespołu. 

To wszystko: każdy ich koncert, 
każda ich próba, każde ich spotka-
nie – są doznaniami unikatowy-
mi, niezwykłymi, bardzo ważnymi 
z punktu widzenia kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

My zaś, jako odbiorcy tej sztu-
ki, powinniśmy umieć to docenić 
i szanować. Nie zaś wzruszać obo-
jętnie ramionami lub udawać, że 
nie ma się czym zachwycać, bo to 
tylko „grupa starszych ludzi”. Gdy 

Listy mojej przyjaciółki

O ŁODZI
Płyniesz łodzią – dwa wiosła, przy 
jednym wiośle ty, silny, przy dru-
gim – czyjeś słabe ręce.
Jeśli swą siłą nie pomożesz wiosło-
wać tym słabym rękom, będzie-
cie kręcić się w kółko. I tak samo 
jest w życiu. Pomaganie innym nie 
może wynikać ze „chcenia”, ale 
z  wewnętrznej potrzeby ratowa-
nia, a to daje odwagę do działania.

I DWÓCH WILKACH
W  czasie spaceru przez las 

wnuczek z  dziadkiem spotykają 

martwego wilka. Dziadek opowia-
da chłopcu o wilku, jak żyje, czym 
się żywi, na co jest narażony. Po 
czym dodaje: w każdym z nas są 
dwa wilki, które cały czas ze sobą 
toczą walkę. Zdziwiony wnuczek 
pyta: jak to? Wtedy dziadek wyja-
śnia:
W człowieku walczą ze sobą dwa 
wilki: dobry i zły. 
Ten dobry, to miłość, szlachet-
ność, życzliwość, troska, pomoc 
drugiemu... 
Ten zły, to złość, grzech, niena-
wiść, obłuda, gniew... 

Wnuczek: a który z nich wygra tę 
walkę? 
Dziadek: ten, którego karmisz...

ktoś sobie tak pomyśli, powinien 
natychmiast ostro zająć się swoją 
edukacją kulturalną, bo są w niej 
znaczące braki – niestety – piszę 
i przepraszam za dosłowność.

Z końcem roku 2013, kiedy po-
wstaje ten felieton, chciałabym 
podkreślić, jak ważne są dla nas, 
ludzi, jakiekolwiek oznaki kultu-
ry. Jest jej, wbrew pozorom, tak 
mało. Przytłamszona kulturą ma-
sową, telewizją śniadaniową i tzw. 
medialnym bełkotem, próbuje na-
dal trwać, by nieść ze sobą tę tra-
dycję. Nie pozwólmy jej umrzeć, 
bądź nie dajmy jej zmarginalizo-
wać. Zespół Ludowy Puszcza Bia-
ła powinien być wizytówką tych 
terenów (bo nią jest, wszak budzi 
ogromne zainteresowanie poza 
granicami lasów Puszczy Białej). 

Powinien mieć spotkania z mło-
dzieżą w szkołach, aby właśnie ta 
młodzież zobaczyła, czym jest tra-
dycja i jak wygląda z bliska.

Istnienie zespołu, w nazewnic-
twie filmowym, jest tzw. „czasem 
uciekającym”. Zespół tworzą sę-
dziwi artyści, niektórzy, których 
widziałam na scenie dwa lata te-
mu, już odeszli. Ale zespół pielę-
gnuje pamięć o nich. I z godnym 
podziwu impetem i  witalnością, 
pielęgnuje pamięć niematerialne-
go dziedzictwa narodowego.

Dlatego warto skorzystać z nie-
bywałej okazji edukacyjnej, aby 
zapoznać swoich podopiecznych 
z działalnością zespołu, jeżeli ko-
muś naprawdę na kulturze zale-
ży. Ta przychylność to ważne ge-
sty, upamiętniające dokonania 

wszystkich tych, którzy żyli przed 
nami. Ich życiorysy, ich kultura 
i  ich wrażliwość składają się bo-
wiem na to, kim my jesteśmy teraz. 
A  my, współcześni, powinniśmy 
dążyć do uszanowania tych wspa-
niałych reliktów dawnych dzie-
jów. Wspaniałych i  jakże bardzo 
energetycznych w swoim brzmie-
niu. Mam nadzieję, że uda wam się 
tych brzmień posłuchać i przy nich 
zatańczyć.

 ̍ Daria Galant

Mistrzowie tradycyjnych wypieków zostali nagrodzeni dyplomami i urządzeniami przydatnymi w każdej kuchni
                 (fot. Archiwum stowarzyszenia)
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Rozpoczynając prezentację 
Nadbużańskiego Bractwa Ligi 
Morskiej i Rzecznej nie sposób 
wrócić do jej początków.  Co do-
prowadziło do powołania Ligi 
w Wyszkowie?

 ▶ Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej 
w Wyszkowie kontynuuje działa-
nia pana Kazimierza Deptuły, któ-
ry całe swoje życie poświęcił morzu 
i działaniu związanemu z morzem, 
prowadził we własnym domu mu-
zeum morskie. Pięć lat temu za-
wiązała się grupa osób, która po 
zapoznaniu się ze statutem Ligi 
Morskiej i Rzecznej, podjęła dzia-
łania koła pod nazwą Nadbużań-
skie Bractwo Ligi Morskiej i Rzecz-
nej im. ppor. mar. Kazimierza 
Deptuły w Wyszkowie. W oparciu 
o uchwały walnego zebrania i za 
zgodą władz Bractwa, organizacja 
kontynuuje działalność związaną 
z upowszechnianiem tradycji mor-
skich i oręża marynarki wojennej 
oraz pracy z młodzieżą. Stowarzy-
szenie w swoich ramach powołało 
kilka sekcji zainteresowań, gdzie 
młodzież może spełniać swoje 
hobbystyczne zamierzenia, z po-
znawaniem historii i działalnością 
historii Ligi Morskiej po drugiej 
wojnie światowej.

W jaki sposób określiłby pan naj-
istotniejsze cele działania Ligi?

 ▶ Cele i  zadania, jakie postawi-
ła sobie Liga, są zawsze aktualne. 
Najważniejszymi z nich są kształ-
towanie i rozwijanie świadomości 
morskiej społeczeństwa jako jed-
nej z podstaw bytu narodowego, 
wpajanie, szczególnie młodzieży, 
zrozumienia roli oraz znaczenia 
szeroko pojętej gospodarki wod-
nej, żeglugi morskiej i śródlądowej 
oraz ochrony środowiska. Celem 
jest także propagowanie trady-
cji Polskiej Marynarki Wojennej 
i Handlowej oraz umacnianie pa-
triotycznych postaw społeczeń-
stwa. 

Działania, jakie podejmuje się 
realizować Bractwo są bardzo 
szerokie. Czy w bieżącej pra-
cy stowarzyszenia są szczególne 
priorytety? 

 ▶ Największy nacisk w naszej pra-
cy kładziemy na jak największe 

pozyskiwanie młodzieży i  zain-
teresowanie ich sprawami morza. 
Obecnie główna nasza działalność 
skupia się na pracy z  młodymi 
ludźmi i temu jest poświęcona idea 
istnienia Ligi, aby „przybliżyć mo-
rze do Wyszkowa”, tak, jak mówił 
pan Kazimierz Deptuła: „z  Wy-
szkowa zawsze i  wszędzie widać 
morze”.

Młodych ludzi, którzy na co dzień 
nie mają dostępu do morza za-
prasza pan do działań na rzecz 
zrozumienia wartości morza 
w różnych aspektach. Jak zorgani-
zowany jest system pracy z mło-
dzieżą, aby jak najlepiej osiągnąć 
zamierzone cele?

 ▶ Liga skupia młodzież szkolną, 
która poprzez wychowanie mor-
skie i  wodne z  uwzględnieniem 
akcentów patriotycznych, zaan-
gażowana jest w podtrzymywanie 
morskich tradycji. W kilku szko-
łach mamy powołane koła oraz 
kluby zainteresowań. Uczestnic-
two w  tych klubach daje szan-
sę wspaniałego rozwoju młodego 
człowieka. Poświęcamy swój czas 
na pracę w tym kierunku: spotyka-
my się z młodzieżą na terenie szko-
ły lub w innych miejscach. Propo-
nujemy młodzieży szeroki zakres 
wiedzy zarówno teoretycznej, jak 
i  praktycznej. Prowadzimy zaję-
cia doskonalące, praktyczne, np. 
z wojskiem są to zajęcia z musz-
try czy o zachowaniu się maryna-
rza w mundurze, o jego wizerun-
ku. Jako Bractwo bierzemy udział 
w wielu uroczystościach, które są 
organizowane na terenie całego 

kraju. Blisko współpracujemy z in-
nymi organizacjami pozarządowy-
mi, wspierając ich w prowadzonej 
działalności, a oni potem odwdzię-
czają się uczestnicząc w naszych 
uroczystościach.

W zasięgu naszego zaintereso-
wania są głównie gimnazja: Pu-
bliczne Gimnazjum w  Brańsz-
czyku, mamy tam grupę osób, 
która zajmuje się krótkofalar-
stwem; w Wyszkowie przy Gimna-
zjum nr 2 jest grupa zajmująca się 
rekonstrukcjami różnych działań 
bojowych oraz mały zespół instru-
mentalno-wokalny, a także zespół 
strzelecki. 

Bractwo ma swoje znaczące miej-
sce na mapie organizacji poza-
rządowych w Wyszkowie, także 
w dosłownym sensie – siedziba 
mieści się bowiem w wyjątkowym 
miejscu.

 ▶ Główna siedziba Bractwa mieści 
się w Szyprówce, czyli Kordegar-
dzie w Parku Wazów. Jest tam zor-
ganizowane mini muzeum, a także 
miejsce pamięci narodowej, gdzie 
wspominamy naszych marynarzy, 
którzy odeszli na wieczną wachtę.  
Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do spotkania się w tym 
miejscu. Po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym przyjmujemy 
grupy, spotykamy się na lekcjach 
historii z poszczególnymi klasami 
szkół wyszkowskich.

Z  przykrością muszę jednak 
powiedzieć, że nasze miejsce wo-
kół baszty jest narażone na czę-
ste wybryki chuligańskie. Nisz-
czone są flagi na maszcie, kwiaty, 

które składamy pod tablicami. 
Przyznam, że trudno jest mi to 
w  jakikolwiek sposób wytłuma-
czyć.

Działalność Bractwa jest bardzo 
szeroka. O licznych wydarzeniach 
można poczytać w wydawanym 
od niedawna biuletynie.

 ▶ Od początku tego roku rozpo-
częliśmy wydawanie biuletynu 
„Nadbużańskie opowieści”, któ-
ry jest kwartalnikiem. Informuje-
my w nim o wszystkich wydarze-
niach z udziałem naszego Bractwa, 
a  także o  historii Ligi Morskiej, 
o założycielach i organizowanych 
przez nich działaniach związa-
nych z odbudową Gdyni. W formie 
drukowanej nasz biuletyn ukazu-
je się w 50 egzemplarzach, ale ca-
ły czas jest dostępny na stronie 

internetowej Bractwa. Nasze pi-
smo zostało już dostrzeżone i za-
akceptowane w kraju. Warto po-
wiedzieć, że w Polsce główne koła 
Ligi Morskiej są w 28 miastach.

W  tym roku mieliśmy okazję 
uroczyście obchodzić 95. rocznicę 
działalności Ligi Morskiej i Rzecz-
nej, która powstała 1 październi-
ka 1918 r., jej założycielem i pierw-
szym prezesem był viceadmirał 
Kazimierz Porębski. Pierwszym 
wydarzeniem otwierającym ob-
chody tego święta było spotkanie 
w Pucku w lutym tego roku. Uro-
czystości były organizowane przez 
cały 2013 rok w różnych miejscach, 
przez różne koła Ligi Morskiej 
w całym kraju. Na terenie nadbu-
żańskim świętowaliśmy 8 wrze-
śnia, była to dla nas także 80. rocz-
nica działania Ligi w Wyszkowie.

DOBRE PRAKTYKI

Karykatura autorstwa Adama J. Karpińskiego, autora karykatur publikowanych cyklicznie 
w tygodniku „Nowy Wyszkowiak” w okienku pt. „Zwierciadełko”, dedykowana bp Januszowi 
Stepnowskiemu przez wyszkowskie Bractwo

Uroczyste przyjęcie i ślubowanie jungów z terenu powiatu wyszkowskiego
      (fot. Archiwum BLMiR)

Oddani morzu
Joseph Conrad, wielki pisarz, marynista powiedział: „Morze, zapewne wskutek zawartych 
w nim soli, nadaje szorstkość zewnętrznej powłoce swych sług, lecz zachowuje słodycz ich 
ducha”. Służba morzu staje się sensem życia wielu ludzi. Morze kształtuje przede wszystkim 
pokorę wobec swej potęgi i wrażliwość. W Wyszkowie od ponad pięciu lat działa Bractwo 
Ligi Morskiej i Rzecznej, które poprzez swe działania pragnie przypomnieć o znaczeniu 
morza w historii i kulturze Polski. O tym jak można niemal bez reszty oddać się morzu 
i działalności społecznej rozmawiam z Julianem Bielawskim, Komandorem Bractwa. 
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Najstarszą grupą, której człon-
kowie przyczynili się do po-

wstania Stowarzyszenia FormAT, 
jest Grupa SIEDEM. Powstała w 
1987 r. przy Domu Kultury „Hut-
nik” pod nazwą „Klub Plastyka”. 
W połowie lat 90. członkowie 
przekształcili  klub w niezależną 
wyszkowską Grupę SIEDEM. W 
dorobku grupy jest kilka wystaw 
zbiorowych i kilkanaście poplene-
rowych, kilkanaście indywidual-
nych wystaw członków, kilka ple-
nerów malarskich, a także udział 
w kilku plenerach organizowa-
nych przez samorządy działające 
na terenie powiatu wyszkowskie-
go. Trzon Grupy SIEDEM two-
rzą Agnieszka Długołęcka, Adam 
Karpiński, Henryk Kiełczewski, 
Irena Filipowicz, Jan Nowak, Ka-
zimiera Geska, Sławomir Pyciński.

Kolejną grupą konstytutyw-
ną dla FormAT-u była Grupa Ro-
werowa „Wyszków Moje Miasto”, 

założona przez Jacka Szymanika, 
działająca wcześniej pod nazwą 
Klub Rowerowy „Brower Team”, 
którego początki sięgają roku 2000. 
Rowerzyści z Wyszków Moje Mia-
sto w 2013 r. uczestniczyli w ponad 
150 wycieczkach rowerowych po 
okolic ach Wyszkowa (przejecha-
li łącznie ponad 4500 km). Wy-
szków Moje Miasto przyczynił się 
do poprawy bezpieczeństwa ro-
werzystów, pieszych i kierowców 
samochodów – poprzez działania 
ulepszające istniejące drogi rowe-
rowe jak i wytyczanie nowych tras. 
W dużej mierze dzięki działaniom 
tej grupy gmina Wyszków otrzy-
mała tytuł Gmina Przyjazna Ro-
werzystom.

W szeregach Stowarzyszenia 
FormAT znaleźli się nadto człon-
kowie Klubu Plastyka Amatora 
„Graffito” i Wyszkowskiej Gru-
py Fotograficznej.  Klub „Graffi-
to” powstał we wrześniu 2009 r. w 

Wyszkowskim Ośrodku Kultury 
„Hutnik”. Inicjatorami jego po-
wstania byli artysta plastyk Adam 
Karpiński i ówczesny dyrektor 
ośrodka – Artur Laskowski. Klub 
zrzesza osoby dorosłe uzdolnione 
plastycznie, które rozwijają swo-
je talenty pod okiem instruktora. 
Głównym kierunkiem zajęć od-
bywających się raz w tygodniu są 
rysunek oraz malarstwo. Z klubu 
prowadzonego przez Adama Kar-
pińskiego do Stowarzyszenia na-
leżą Ewa Budzyńska i Michalina 
Derlicka.

Wyszkowska Grupa Fotogra-
ficzna działa od dwóch lat. Została 
założona przez Jacka Szymanika. 
Zainicjowała cykliczne „Wyszkow-
skie Nocne Foto Łowy” odkrywa-
jące piękno naszego miasta nocą, 
które przyciągają coraz to nowych 
amatorów fotografii. Stałą grupę 
tworzą Jacek Szymanik, Agniesz-
ka Długołęcka, Adam Michalik, 

Grzegorz Płachetko, Ryszard 
Umiński.

Na dzień dzisiejszy Stowarzy-
szenie “FormAT” liczy 24 człon-
ków. Powstało w celu dalszego i 
szerszego rozwoju poszczegól-
nych grup, propagowania sztuki i 

turystyki w gminie Wyszków i po-
za jej granicami. Szczegółowo cele 
i dążenia zawarte zostały w statu-
cie stowarzyszenia dostępnym na 
stronie internetowej www.format.
wyszkow.org.pl.

 ̍ Oprac. Artur Laskowski

Rozwój organizacji w znacznym 
stopniu zależy od członków, ich 
zaangażowania i aktywności. Jak 
wiele osób jest związanych z Brac-
twem wyszkowskim?

 ▶ Obecnie liczba członków wy-
szkowskiego Bractwa to blisko 
50 osób. 1 października, w dzień 
rocznicy powstania Ligi Morskiej, 
w Urzędzie Miasta w Wyszkowie, 
podczas zebrania Zarządu odby-
ło się ślubowanie nowych jungów, 
członków, głównie była to mło-
dzież gimnazjalna. Działalność 
Ligi Morskiej jest przyjmowana 
w pozytywny sposób przez lokalne 
władze samorządowe, spotykamy 
się z życzliwością, zrozumieniem 
i wsparciem. 

Skąd pana zainteresowanie tym 
fragmentem historii i dziedzictwa 
narodowego?

 ▶ Był taki okres w  moim życiu, 
kiedy podczas służby w Zarządzie 
Głównym Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych miałem do czy-
nienia z portowymi strażami po-
żarniczymi w  Gdańsku i  Szcze-
cinie, gdzie zaczęły się bliższe 
kontakty. Organizowaliśmy tam 
różnego rodzaju przedsięwzięcia. 
Z czasem ten zapał został umoc-
niony. W 1976 r., za pośrednictwem 
naszego patrona pana Kazimierza 
Deptuły, wstąpiłem do Stowarzy-
szenia Działaczy Kultury Mor-
skiej, które później przekształciło 
się w  Ligę Morską. Moje zainte-
resowania ciągle się poszerzały, 
do tego stopnia, że dzisiaj mogę 

powiedzieć jestem oddany tej idei 
bezgranicznie. 

Od wielu lat prowadzi pan własną 
firmę. W pana odczuciu kim pan 
bardziej jest: przedsiębiorcą, me-
nadżerem czy społecznikiem? 

 ▶ Żeby być społecznikiem, to trze-
ba być najpierw menadżerem. 
Trzeba zacząć od tego, aby być oso-
bą kontaktową, dobrze postrzega-
ną i odbieraną pozytywnie przez 
otoczenie i  władze samorządo-
we. Nie uda się zrobić nic dobre-
go, jeśli nie pozyskamy szacunku 
i zaufania innych osób. W 2013 r. 
odbyło się 50 różnego rodzaju uro-
czystości z udziałem Bractwa Ligi 
Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie. 
Dla nas to jest wielkie wyróżnienie 
i radość.

Jak pan ocenia odbiór działań 
Bractwa w otoczeniu?

 ▶ Z  kimkolwiek rozmawiam 
o udzielenie pomocy, każdy czuje 
się „pozytywnie zakręcony” i nie 
spotkałem się z odmową, wątpli-
wościami. Spotykam się zwykle 
z życzliwością.

Wynika to zapewne z pana wie-
dzy, doświadczenia, umiejętności.

 ▶ Myślę, że istotne znaczenie ma 
umiejętność komunikowania się 
z  ludźmi, jest to bardzo ważne 
w pozyskiwaniu sprzymierzeńców 
do rozlicznych działań, jakie pro-
wadzimy.

W czasie tej rozmowy spotykamy 
się w miejscu robiącym niezwykłe 
wrażenie, nazywanym punktem 
kontaktowym. Otacza nas teraz 
wiele odznaczeń, orderów, statu-
etek, wyróżnień, makiet, dyplo-
mów, pamiątek. Może pan o tym 
opowiedzieć?

 ▶ Jest to zbiór dokonań mojej fir-
my i wiele pamiątek z wydarzeń, 
w których uczestniczyliśmy jako 
Bractwo lub które organizowali-
śmy. Bardzo dużo eksponatów jest 
w muzeum w Szyprówce, ze wzglę-
du jednak na zbyt małą powierzch-
nię tamtej siedziby, część zgro-
madziliśmy tutaj. Tu jest punkt 
kontaktowy, konsultacyjny i decy-
zyjny. Jest to kreatywny zalążek na-
stępnego muzeum. Mamy tu liczne 
kolekcje odznaczeń i orderów wy-
dawanych przez firmę kolekcjoner-
ską, jakie były nadawane w okresie 
II Rzeczypospolitej i po II wojnie 
światowej. Ten zbiór to efekt moje-
go osobistego hobby. W przeciągu 
40 lat pracy zawodowej wielokrot-
nie byłem wyróżniany medala-
mi za różnego rodzaju działania. 
W tym roku otrzymałem od Prezy-
denta RP Srebrny Krzyż Zasługi za 
działalność społeczną, od Ministra 
Rolnictwa dostałem medal za za-
sługi dla rolnictwa w działalności 
firmowej. Każdy eksponat, który 
nas otacza związany jest z działa-
niami, ważnymi etapami mojego 
życia prywatnego, firmowego czy 
zaangażowania społecznego. 

Co dla pana jest motywacją do 
pracy społecznej, co zachęca do 
działania, daje siły i sens? Niejed-
nokrotnie jest to przecież trudne.

 ▶ Owszem bywa to trudne, ale ja 
już mam taką naturę działacza, 
społecznika. Od najwcześniejszych 
lat szkolnych do czegoś należałem, 
później poprzez działania służby 

wojskowej, czy dalej po ukończe-
niu szkoły – w pracy zawodowej, 
zawsze byłem aktywny, stawiałem 
sobie kolejne cele. Za jedno z po-
zytywnych i  wielkich osiągnięć 
uznaję ufundowanie sztandaru dla 
miasta Wyszkowa w 510. rocznicę 
nadania praw miejskich. Jestem 
inicjatorem pięciu sztandarów na 
terenie powiatu wyszkowskiego, 
które są już wykonane i wręczone. 
Na rok 2014 też już mamy plany 
związane z przekazaniem sztan-
daru kolejnej organizacji. 

Jaka jest pana największa radość 
z działania w Lidze Morskiej?

 ▶ Bardzo mnie raduje, że garnie się 
do nas młodzież, że chcą wspólnie 
z nami zajmować się propagowa-
niem idei morskiej, są zaintereso-
wani pozyskiwaniem wiedzy, zdo-
bywaniem sprawności morskich. 
Zabieramy młodzież na wyciecz-
ki do Akademii Marynarki Wo-
jennej do Gdyni, na rejsy statkiem 
po Zatoce Gdańskiej. To napędza 
u młodych chęć do dalszego dzia-
łania. Muszę jednak podkreślić, że 
na pierwszym miejscu stawiamy 
zawsze szkołę i naukę. Współpra-
cujemy bardzo blisko z rodzicami, 
bez ich wiedzy i zgody nie podej-
mujemy działań i zobowiązań, któ-
rych by nie akceptowali.

 ̍ Rozmawiała Danuta 
Laskowska

DOBRE PRAKTYKI

Nadbużańskie Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej na zlocie jungów w Kołobrzegu    
      (fot. Archiwum BLMiR)

Członkowie założyciele Stowarzyszenia FormAT      (fot. Elwira Czechowska, Głos Wyszkowa)

Stowarzyszenie FormAT
Stowarzyszenie Form Artystycznych i Turystycznych „FormAT” zostało utworzone w końcu października 2013 r. 
przez członków kilku grup od lat działających w Wyszkowie, jak i osób niezrzeszonych. W jej rejestracji dopomógł 
Wyszkowski Inkubator Pozarządowy. 
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Pretekstem do podjęcia działal-
ności była informacja, że od 

2012 r., po gruntownym remoncie 
Wyszkowskiego Ośrodka Kultu-
ry „Hutnik”, nie będzie możliwo-
ści zorganizowania w  tym miej-
scu żadnego koncertu rockowego. 
W przeciwieństwie do rzeszy nie-
zadowolonych osób, postanowili 
działać. Nie chcieli zgodzić się na 
to, aby niezadowolona młodzież 
słuchająca muzyki alternatywnej 
plątała się po ulicach Wyszkowa, 
a w samym mieście, niegdyś słyną-
cym z licznych koncertów rocko-
wych, już takich koncertów nie by-
ło. Nie godzili się na to, by młode 
pokolenie muzyków i fanów tego 
gatunku nie miało gdzie zaprezen-
tować swojej twórczości oraz po-
słuchać i pobawić się w rytmach 
granych przez swoich idoli. Tym 
bardziej, że w Wyszkowie tradycja 
grania w rockowej kapeli najczę-
ściej jest przekazywana z ojca na 
syna.

Pomysł na założenie Wyszkow-
skiego Stowarzyszenia Kultury 
Alternatywnej „Alternator” przy-
szedł dużo wcześniej, jeszcze przed 
zamknięciem „Hutnika” na kon-
certy rockowe. Sama nazwa zo-
stała wymyślona podczas długich 
rozmów. Jego założyciele przyzna-
ją, że paradoksalnie zamknięcie 
ośrodka kultury jedynie „pomo-
gło” im w założeniu „Alternato-
ra”. Po długich rozmowach, wie-
lu „burzach mózgów”, doszli do 
wniosku, iż jest ono niezbędne 

w Wyszkowie. Najłatwiej jest się 
obrazić na wszystkich i cały świat, 
chodzić po mieście i  gadać, że 
nic się nie dzieje... Zdecydowanie 
trudniej jest porozmawiać, pomy-
śleć i wypracować wspólną meto-
dę na działanie razem. Pokazali, 
że można znaleźć wspólny język 
i osiągnąć porozumienie.

Wiele osób twierdzi, iż dyrek-
tor WOK „Hutnik” nie chce ro-
bić koncertów rockowych. Ale 
przecież nie godzi się jedynie na 
to, by robić je na odnowionej sa-
li widowiskowej ośrodka. Założy-
ciele „Alternatora” przekonali się, 
że jest osobą otwartą na tego typu 
inicjatywy. Nie mieli problemu, by 
uzgodnić z nim sprawy organiza-
cyjne koncertów, do których udało 
im się wspólnie doprowadzić, a od-
były się już dwa takie koncerty. 

Skoro koncerty nie mogą się od-
być na deskach „Hutnika”, to trze-
ba było znaleźć miejsce na reali-
zację tego pomysłu gdzie indziej. 
Kto szuka, ten znajdzie. Z pomocą 
przyszedł Stary Browar, w którym 
najpierw, na próbę, zorganizowa-
li pierwszy koncert rockowy „Pią-
tek Trzynastego”. Przy wsparciu 
Gminy Wyszków, WOK „Hutnik” 
oraz Starego Browaru, wrześniowy 
koncert okazał się sukcesem. Sza-
cują, że uczestniczyło w nim ponad 
300 osób. Udowodnili sobie i in-
nym, że rockowe imprezy mogą się 
odbywać i są potrzebne w mieście.

Kolejny koncert pt. „Metalowy 
Mikołaj”, odbył się w klubie „Stary 

Browar” kilka dni temu – 6 grudnia.  
Zagrali na nim Nongore Hell, Scar-
let Skies, Dahaca (wszystkie z War-
szawy) oraz wyszkowski Mahikan. 
Organizatorzy – WSKA „Alterna-
tor” i  WOK „Huntik” – przygo-
towali liczne upominki i niespo-
dzianki: darmowe wejściówki, 
koszulki i płyty grających zespo-
łów. Losowali przybyli na koncert 
goście i  organizatorzy: Mariusz 
Kowalski, Paweł Trzciński, Da-
mian Bloch oraz muzycy. Zabez-
pieczeniem medycznym koncertu 
zajęli się harcerze z Harcerskiego 
Klubu Ratowniczego „Wyszków”. 
Za oprawę techniczną odpowia-
dała firma ROMAX. Publiczność 
bawiła się do późna domagając się 
licznych bisów. Następnego dnia 
po koncercie WSKA „Alternator” 
zorganizował spotkanie informa-
cyjne w kawiarni „Zebra”. Człon-
kowie stowarzyszenia zachęcali do 
współpracy mieszkańców miasta 
i opowiadali o motywach swojego 
działania i osiągniętych już sukce-
sach.

•
Osoby działające w  Stowarzy-

szeniu „Alternator” to zarówno 
uczniowie, studenci, jak i  oso-
by czynne zawodowo w  rożnych 
profesjach, w  tym muzycy. Two-
rzą zespół, który łączy jeden cel 
– wspomaganie młodych, „al-
ternatywnych”* talentów w  za-
prezentowaniu swojej twórczości 
szerszemu gronu odbiorców. Piszą 
o sobie, o swoich celach statuto-
wych w następujący sposób:

Wielu ludzi sądzi, iż idąc na 
koncert i płacąc za bilet, wspiera 
Stowarzyszenie, a my na tym zara-
biamy. Niestety, nic bardziej myl-
nego. Zapraszany wszystkich do 
przeczytania naszego statutu. Tam 
dowiecie się, iż jesteśmy organiza-
cją non-profit i  żadna złotówka, 
nawet złamany grosz, nie idzie na 
nasze konta. Nie możemy zarabiać 
na tym, co robimy, a działamy dla 
Was, nie dla siebie. Istnieje prze-
cież coś takiego, jak wynajem sali, 
przygotowanie oprawy koncertu 
oraz zwroty dla kapel. „Alterna-
tor” utrzymuje się ze składek człon-
kowskich, dotacji sponsorów i da-
rowizn. Ludzie podczas koncertu 
podchodzili do nas i mówili: „Ja to 
bym chciał, aby zagrał” i tu padały 
nazwy przeróżnych kapel. Zagrać 
może każdy, tylko... jesteśmy ogra-
niczeni finansowo i po prostu nie 
stać nas na zaproszenie wszystkich 
ulubionych zespołów osób przycho-
dzących na koncerty. Czekamy na 
Wasze wsparcie. Jeśli pomożecie, 
jest większa szansa, że usłyszycie 
i zobaczycie swoją ulubioną kapelę.

Wspieramy młode, lokalne ka-
pele, które chcą wyjść z kanciapy 
i pragną pokazać się na scenie. Za-
uważyliśmy, że powstaje dużo mło-
dych zespołów grających rock, me-
tal, hardcore, punk itd. Odbieramy 
to jako impuls dla naszej działal-
ności. Sądzimy, iż możliwość za-
grania koncertu przed wyszkowską 
publicznością jest dużym motywa-
torem dla  nowo powstałych ban-
dów. Grajcie, zgłaszajcie się do nas 
i czekajcie na koncert.

Nie ograniczamy się tylko do or-
ganizowania koncertów. W  paź-
dzierniku zrobiliśmy wieczorek 
poetycko-muzyczny „Pikador ze-
brę ujeżdżał”, który również oka-
zał się sukcesem. Daliśmy szansę 
naszym lokalnym poetom na za-
prezentowanie swojej twórczości. 
Oprócz nich, udział w wieczorku 
wzięła grupa artystów z Pułtuska. 
Muzyka, sztuka, własna twórczość 
alternatywna – tym właśnie się zaj-
mujemy. Alternatywna czyli nieba-
nalna, nie pozostająca w ramach, 
nie zaszufladkowana, nie dla mas. 
Jesteśmy również otwarci na współ-
pracę z lokalnymi stowarzyszenia-
mi oraz organizacjami spoza nasze-
go powiatu.

Działamy dla Was i wspieramy 
Was w Waszej twórczości alterna-
tywnej. Dołączcie do nas, zaprasza-
my! Wesprzyjcie nas! Monitorujcie 
nasze działania!

Członkowie Stowarzyszenia 
„Alternator”

Kontakt:
ht t ps : //w w w.facebook .com /
wskaALTERNATORw yszkow 
wska.alternator@onet.com.pl

 ̍ Oprac. Artur Laskowski

* Muzyka alternatywna to termin 
określający twórczość muzyczną, 
która odbiega od konwencji muzyki 
komercyjnej. Muzyką alternatywną 
określa się nie tylko muzykę rockową, 
lecz także m.in. elektroniczną. Często 
jest to muzyka awangardowa i niszowa 
(przyp. wł. AL.)

DOBRE PRAKTYKI

Członkowie i sympatycy „Alternatora”     (fot. Archiwum Stowarzyszenia „Alternator”)

W czasie koncertu „Metalowy Mikołaj” (fot. Archiwum Stowarzyszenia „Alternator”)

Alternator
Większość narzekała. Zamiast dołączyć do tego chóru kilka osób postanowiło działać, 
czego efektem było zorganizowanie już dwóch koncertów mocnej muzyki i utworzenie 
Stowarzyszenia „Alternator”.
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Kilka lat temu Instytut Obywa-
telski zaprosił uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych do udziału 
w niecodziennym konkursie. Kon-
kurs „Tu mieszkam, tu działam” 
miał na celu pokazanie jak istot-
ne są aktywność i zaangażowanie 
obywateli w życie publiczne i spo-
łeczne. W ramach pracy konkur-
sowej należało przygotować esej 
odpowiadający na jeden z zapro-
ponowanych tematów:
•	 W  jaki sposób samorząd 

gminny wpływa na moje 
życie?

•	 W jaki sposób mogę wpły-
wać na funkcjonowanie 
mojej  „małej ojczyzny”, 
którą jest gmina?

Organizatorzy otrzymali ponad 
150 esejów z całej Polski, z których 
wybrali 17 laureatów regionalnych. 
W nagrodę zwycięzcy pojechali na 
wycieczkę do Brukseli. 

Poniżej przytaczam fragment 
jednej z prac konkursowych. 18-let-
nia Katarzyna pisze o tym, w jaki 
sposób może wpływać na funkcjo-
nowanie swojej „małej ojczyzny”.

Gmina jest dla każdego z  nas 
„małą ojczyzną”, w  której często 
wychowujemy się już od urodze-
nia, tu przeżywamy kolejne etapy 
życia – wiek przedszkolny, szkolny, 
wchodzimy w dorosłość, starzeje-
my się. Gmina jest dla nas nie tylko 
instytucją, podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego, ale tak-
że ważnym elementem codziennego 
życia, z czego zapewne na co dzień 
nie zdajemy sobie sprawy. Często 
nawet zdarza nam się mówić o wła-
dzy „oni” – świadczy to o wyobco-
waniu, alienacji, a także o braku 
zaufania do demokracji i  władz, 
które przecież sami wybieraliśmy. 
Młodzieży, która głosi takie opinie, 
jest coraz więcej. Nie idźmy jej tro-
pem! Zmieńmy nasze myślenie! 

Już w V w. p.n.e. Perykles, peł-
niący wielokrotnie urząd strate-
ga, twierdził, że jednostka, która 
nie interesuje się życiem politycz-
nym jest bezużyteczna. Nie bądź-
my bierni, przecież sami możemy 
podpowiedzieć władzom samo-
rządowym, czego nam brakuje, 
z  czego jesteśmy niezadowoleni, 

co chcielibyśmy zmienić. Zapewne 
gdzieś niedaleko nas mieszka soł-
tys, radny gminy (może nawet jest 
naszym sąsiadem…). Kto pyta, nie 
błądzi, kto szuka, znajduje.

Na samym początku warto do-
wiedzieć się, kto pełni kierownicze 
stanowisko w  gminie. Jeśli dzia-
łania wójta niekoniecznie nam 
odpowiadają, można to zmienić, 
kiedy minie jego kadencja, bo jak 
mawiał Napoleon Bonaparte „nie 
polityka powinna rządzić ludźmi, 
lecz ludzie polityką”. Przed wybo-
rami warto zapoznać się z hasła-
mi wyborczymi nowych kandyda-
tów i wybrać osobę, która mogłaby 
spełnić nasze oczekiwania, cho-
ciaż Milton Friedman ostrzegał, 
że jednym z największych błędów 
jest sądzenie programów politycz-
nych i rządowych na podstawie ich 
zamiarów, a  nie rezultatów. Tu-
taj właśnie po raz pierwszy mamy 
możliwość skorzystania z czynnego 
prawa wyborczego, dzięki któremu 
sami decydujemy o tym, kto zosta-
nie głównym egzekutorem uchwał 
i  zadań gminy. Ponadto możemy 

zagłosować na radnego gminy, sa-
morządowa, który wchodzi w skład 
organu kontrolnego, uchwało-
dawczego, jakim jest rada gminy.   
Ale to nie wszystko – w moim wieku 
(mam już 18 lat!) mogę skorzystać 
z prawa wyborczego i kandydować 
na radnego gminy. Nie sądzę jed-
nak, abym mogła uzyskać większe 
poparcie. Nie mam jeszcze żadnego 
doświadczenia w tym kierunku…., 
to nic, najpierw spróbuję poprawić 
funkcjonowanie mojej małej spo-
łeczności lokalnej, angażując się 
jako młody obywatel, mieszkaniec 
Gminy.

Istnieją dwie drogi prowadzące 
do tego celu: legalna i nielegalna. 
Ja pokieruję się wartościami i nor-
mami moralnymi, wybiorę drogę 
legalną. Społeczeństwo zaangażu-
je się chętniej, gdy naszym działa-
niom będzie przyświecać zasada 
legitymizmu. Społeczność lokalna 
zdaje się nie wiedzieć, że jest ele-
mentem narodu, który sprawu-
je władzę suwerenną, niezawisłą. 
Wspólnota obywatelska, aby za-
łatwić swoje interesy musi zacząć 
być aktywna. Oznacza to, że musi 
zacząć brać udział w życiu publicz-
nym. Otwarte sesje rady gminy są 
doskonałą okazją, aby dowiedzieć 
się o działaniach gminy i w sprzy-
jającym momencie niwelować błę-
dy, czy też decyzje niesprzyjające 
mieszkańcom. 

Wszystkie te kroki nie tylko 
wzmacniają poczucie przynależ-
ności do wspólnoty obywatelskiej, 
lecz także rozbudzają świadomość 
społeczną. Dobrze poinformowa-
na społeczność lokalna nie będzie 
bierna, weźmie sprawy w swoje rę-
ce i zmieni funkcjonowanie własnej 
gminy. Dlatego kolejną moją pro-
pozycją jest uświadomienie miesz-
kańcom mojej gminy, że są w sta-
nie wpływać na swoje życie. Moim 
zdaniem społeczność lokalna po-
winna zdać sobie sprawę, że grupa 
ma większą siłę głosu niż jednostka, 
dlatego tak ważne jest samoorgani-
zowanie się. Należy podnosić oby-
watelską świadomość gdyż to wła-
śnie od nas – mieszkańców danego 
regionu – zależą sprawy całego kra-
ju. Jeżeli każdy wyjdzie z założenia, 
że jego głos i tak nic nie zmieni, to 
nadal pozostanie bierny. 

Zatem sparafrazuję słowa Mic-
kiewicza: „Ludzie!, gdybyście wie-
dzieli, jaka wasza władza!”… Ma-
jąc za sobą kolejny etap, w którym 
osiągamy świadomość wspólnoty 
obywatelskiej, jesteśmy w  stanie 
pokierować naszą gminą zgod-
nie z  własnymi oczekiwaniami. 
Pierwszym problemem społeczno-
ści lokalnej mojej gminy jest brak 
integracji. Mieszkańcy nie mają 
pomieszczenia, w którym mogliby 
się spotkać i prowadzić kreatywne 
dyskusje. Młodzieży brak lokalu, 
klubu, w którym rozwijałaby zain-
teresowania i bezpiecznie spędzała 
wolny czas. Ludziom kochającym 
rozrywkę brak pubów i barów. Wa-
lory turystyczne mojej gminy czeka-
ją najpierw na promocję, kolejno na 
stworzenie bazy turystycznej. Są też 
inne sprawy, które czekają na reali-
zację, ale bez aktywności obywateli 
sprawy te nawet nie ujrzą światła 
dziennego.

Tu kończy się cytat z eseju Ka-
si. Może teraz niektórzy z nas tro-
chę inaczej spojrzeli na młodych 
ludzi? A gdyby tak każda z gmin 
powiatu wyszkowskiego zapytała 
młodzież? Czy wśród tych, którzy 
teraz mają decydujący głos w spra-
wach społecznych, gospodarczych, 
obywatelskich jest gotowość do 
słuchania ludzi młodych? 

CO NAM DAJE MŁODZIEŻ?
Zastanówmy się wspólnie: dlacze-
go warto słuchać młodych i liczyć 
się z  ich zdaniem? Co osiągamy, 
kiedy znajdujemy sprzymierzeń-
ców naszych działań w  młodym 
pokoleniu?
– Włączając młodych ludzi do dys-
kusji dotyczących spraw sołectwa, 
gminy czy najbliższej okolicy przy-
gotowujemy ich do podejmowania 
takiej aktywności i brania odpo-
wiedzialności za nią w przyszłości 
– mówi 19-letnia Monika.

Wielu młodym ludziom obecnie 
polityka kojarzy się zdecydowanie 
negatywnie, z korupcją, upartyj-
nieniem, odległą rzeczywistością, 
na którą nie mają wpływu. Te 
skojarzenia odstręczają od udzia-
łu w życiu publicznym. Olga Na-
piontek z Fundacji Civis Polonus 
wyraźnie mówi, że najpierw war-
to osłabiać stereotyp brudnej 

POLITYKA MŁODZIEŻOWA

Od wczesnych lat młodzi mówią, formułują opinie, artykułują swoje potrzeby. Warto wsłuchać się ich wypowiedzi        (fot. Artur Laskowski) 10

Dlaczego warto słuchać 
młodych?
„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym 
i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, 
bardziej solidarne i bardziej dostatnie.” 
          z Preambuły Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym.
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polityki, poprzez zaintereso-
wanie młodych ludzi sprawami 
publicznymi – pokazać, że jest to 
sfera, na którą mają wpływ, za po-
mocą której mogą realizować swo-
je plany, pomysły. Przychodzi mo-
ment w życiu młodych ludzi, kiedy 
chcą by traktować ich jak partne-
rów. Ich młodzieńczy zapał i głowa 
pełna pomysłów czekają na możli-
wość wykazania się. Zaangażowa-
nie w działanie przynosi też inną, 
wymierną korzyść – kiedy coś ro-
bimy przestajemy narzekać, kry-
tykować czy jedynie oczekiwać od 
innych. Zadaniem dorosłych jest 
zatem dać szansę młodym i towa-
rzyszyć, służyć wsparciem i pomo-
cą.

EDUKOWAĆ, EDUKOWAĆ
Działania edukacyjne kierowa-
ne do młodzieży, a koncentrują-
ce się na rozwijaniu umiejętności 
działań publicznych wydają się 
niezbędne z dwóch głównych po-
wodów. Można je traktować jako 
panaceum na rozczarowanie doro-
słych: rodzice, nauczyciele, zgorzk-
niali przekonani, że polityka jest 
sferą niemoralną i nieskuteczną, 
odradzają dzieciom zainteresowa-
nie tą sferą życia publicznego. Za-
niechanie tego typu działań może 
prowadzić do wychowania kolej-
nego pokolenia biernych i narze-
kających obywateli. – A chyba czas 
pomyśleć o tym, żeby młodzi lu-
dzie poczuli się potrzebni, ważni 
i wzięli odpowiedzialność za ten 
fragment życia społecznego, który 

ich dotyczy – przekonuje 22-letni 
Michał.

Po drugie, projekty kierowane 
do młodzieży, rozwijające w nich 
postawę aktywnych obywateli są 
konieczne, ponieważ system edu-
kacji formalnej przekazuje jedy-
nie wiedzę teoretyczną (zresztą 
skutecznie). Jednak mimo posia-
danej wiedzy o  funkcjonowaniu 
państwa, młodzież polska charak-
teryzuje się wyjątkowo niską ak-
tywnością. Priorytetem powinno 
być zachęcanie i uczenie młodzie-
ży działania oraz interesowania 
się sprawami publicznymi. A mo-
że dobrym rozwiązaniem było-
by opracowanie programu lek-
cji wychowawczych, na których 
dzieci i  młodzież nauczyłyby się 
patriotyzmu lokalnego i  współ-
działania. Skoro jest przedmiot 
wychowanie do życia w rodzinie 
– najmniejszej jednostki społecz-
nej – to może warto np. na kilku 
lekcjach wychowawczych w roku, 
przeprowadzić zajęcia z przystoso-
wania do życia w społeczeństwie. 
28-letnia Adrianna wyznaje: – Na 
lekcjach wiedzy o społeczeństwie, 
dowiadywałam się co ile lat wy-
biera się prezydenta, posłów, sena-
torów, a o sołtysie nikt nawet nie 
wspomniał. Moi rodzice też ni-
gdy nie zabrali mnie na zebranie 
sołeckie. Będąc dzieckiem nawet 
nie wiedziałam, kto jest wójtem 
naszej gminy. I tu nasuwa mi się 
pytanie gdzie został popełniony 
błąd i przez kogo? Czy przez ro-
dziców, którzy zapewne obowiązek 

wprowadzenia mnie w życie spo-
łeczne przerzucali na szkołą, czy 
przez szkołę, która zakładała, że 
taką wiedzą powinniśmy wynieść 
z domu? Tego nie wiem. 

Pomóżmy zbudować młodym 
ludziom tożsamość społeczną, 
np. poprzez rozmowę i  spotka-
nie z wójtem/burmistrzem, udział 
w sesji, możliwość wyrażenia swo-
jej opinii, przedstawienia swoich 
potrzeb, ale też pomysłów na ich 
realizację.

WAŻNA GRUPA SPOŁECZNA
Dzieci i młodzież zamieszkujący 
daną okolicę są ważną i liczną gru-
pą społeczną, która ma swoje po-
trzeby, interesy, problemy, często 
zasadniczo inne niż osoby pracu-
jące, seniorzy czy niepełnospraw-
ni. Jeśli chcemy myśleć o  rzetel-
nym zaspakajaniu potrzeb różnych 
grup zamieszkujących daną okoli-
cę, konieczne jest branie pod uwa-
gę również specyficznej sytuacji 
młodych ludzi. Rada Europy w cy-
towanym na wstępie dokumencie 
wskazuje wyraźnie, że każda po-
lityka lokalna (zdrowotna, eduka-
cyjna, infrastrukturalna itp.) ma 
jakiś aspekt młodzieżowy. Dlatego 
podejmując decyzje w większości 
dziedzin warto uwzględniać spo-
sób korzystania z niej przez mło-
dych ludzi.

MŁODZI – LOKALNI EKSPERCI
Zadaniem dorosłych jest podejmo-
wanie decyzji dotyczących mło-
dych ludzi: od zagospodarowania 

placu zabaw, poprzez logistykę do-
wozu do szkół, aż po program wy-
darzeń kulturalnych. Żeby te decy-
zje były jednak efektywne sołtysi, 
wójtowie, radni powinni zapytać 
o  radę ekspertów – osoby, które 
rozumieją, jakie rozwiązania będą 
najskuteczniejsze. Tymi eksperta-
mi w sprawach dziecięcych i mło-
dzieżowych są właśnie młodzi lu-
dzie – to oni lepiej wiedzą, jaka 
muzyka jest popularna, w jakich 
imprezach chcą uczestniczyć, ja-
kie zajęcia pozalekcyjne dla nich są 
atrakcyjne oraz którędy dochodzą 
do szkoły.

Z wielu stron słychać, że w da-
nej miejscowości nic się nie dzieje. 
A dlaczego nic się nie dzieje? Bo ni-
komu się nie chce. I koło się zamy-
ka. Czy to nie dorośli doprowadzili 
do tak dużej niechęci młodych lu-
dzi do czynnego udziału w życiu 

swojej miejscowości? Może to wy-
nika z podjętych błędnych decyzji 
albo z ich braku?  Może dobrym 
rozwiązaniem w tej sytuacji było-
by wsłuchanie się w głos młodych. 

Nic bardziej nie buduje zaufa-
nia młodych ludzi do instytucji 
publicznych oraz wiary, że zajmo-
wanie się lokalną społecznością 
ma sens, niż możliwość osobistego 
zaangażowania i poczucia wpły-
wu. Tylko wsłuchanie się w głos 
młodych ludzi i uwzględnienie ich 
opinii w procesie podejmowania 
decyzji, uwiarygadnia działania 
władz.

Wszystkim, których jeszcze nie 
przekonałam jaka siła tkwi w mło-
dych ludziach dedykuję przesłanie 
Jana Pawła II, które pozostawił 
młodzieży: „Wy jesteście przyszło-
ścią świata”. 

 ̍ Danuta Laskowska

BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO
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Do rozkwitu organizacji obywatelskich w Kraju Basków przyczynili się głównie młodzi. 
Dziś wielu z nich pracuje na rzecz swojej społeczności. W powiecie wyszkowskim może być 
podobnie. Tylko stwórzmy młodym warunki do realizacji ich pomysłów     
      (fot. Archiwum Julii Ikonowicz)

Co daje wspólna praca,  
czyli współpraca?
– Większość problemów w Polsce, nie tylko społecznych, również gospodarczych, politycznych, bierze się z tego, 
że nie jesteśmy wdrażani do działań wspólnotowych – uważa Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji „Umbrella”, 
koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

Każdy z nas na pewno intuicyjnie 
kojarzy pojęcie „dobra wspólne-
go”. Uściślijmy jednak, jak można 
rozumieć je w kontekście lokalnej 
społeczności?

 ▶ Musimy wyjść od pojęcia wspól-
noty. Dotyczy ona pewnego tery-
torium, niekoniecznie ściśle ziem-
skiego, rozumianego raczej jako 
wspólnota interesów. Jest to coś, co 
nas łączy. Może to być na przykład 
przestrzeń podwórka, otoczone-
go dwiema, trzema kamienicami. 
Wspólnym interesem jest bezpie-
czeństwo i komfort dzieci, które 
bawią się na tym podwórku. Na tej 
bazie, wokół określonego proble-
mu, może powstać wspólnota. Je-
śli dostrzegamy, że na jej obszarze 

dzieje się coś złego, możemy zacząć 
myśleć o doprowadzeniu do zmia-
ny społecznej, szukać w tym celu 
odpowiednich narzędzi, możliwo-
ści.

Kto jest potrzebny we wspólno-
cie, żeby mogła prawidłowo się 
rozwijać?

 ▶ Mam poczucie, że nic nie dzie-
je się bez liderów. I  tu dostrze-
gam poważny problem. Jesteśmy 
od najmłodszych lat wręcz treno-
wani do tego, żeby nie być lide-
rami. Obserwowałem to zjawisko 
w  szkole, ponieważ pewien czas 
byłem nauczycielem, ale również 
jako rodzic, na przykład przy 
okazji wywiadówek. Jest wspólne 

terytorium, czyli szkoła, a w niej 
dzieci. Z punktu widzenia intere-
sów rodziców, ich emocji, nie ma 
nic cenniejszego, co mogliby prze-
kazać szkole. A jednak większość 
nie chce się w nic angażować. Gdy 
pada pytanie: „Kto do trójki kla-
sowej?”, nagle wszyscy upuszcza-
ją długopisy, wiążą buty, a nawet 
wychodzą… Angażują się zwykle 
te same osoby, które później nara-
żone są na oceny, krytykę.  Przez 
kogo…? Przez tych, którzy ciągle 
stoją z boku i stać ich jedynie na 
uszczypliwe komentarze.

Myślą: „O nie, tylko nie ja…”
 ▶ To pokazuje, jak bardzo załama-

ło się w nas myślenie wspólnotowe, 

a  także umiejętności funkcjono-
wania we wspólnocie. Te umie-
jętności trzeba wpajać w procesie 
wychowania, socjalizacji od naj-
młodszych lat. Tymczasem u nas 
w szkole uczy się rzeczy wręcz od-
wrotnych. Nie ma pracy warszta-
towej, polegającej na przydzielaniu 
zadań dla grup, wykonywanych 
i następnie rozliczanych wspólnie. 
Jesteśmy odpytywani zawsze poje-
dynczo. Zmienia się również sytu-
acja społeczna. Mało jest obecnie 
rodzin wielodzietnych, w których 
dzieci uczyły się funkcjonowania 
w grupie od najmłodszych lat. Naj-
starszy zazwyczaj w naturalny spo-
sób stawał się liderem, co wyposa-
żało go w mnóstwo umiejętności 

życiowych. Swój wpływ zatraciły 
organizacje takie jak harcerstwo, 
gdzie również funkcjonowała jasna 
droga wyłaniania liderów. Dlate-
go obecnie mamy taki deficyt do-
brych przywódców.

Młodzi ludzie są 
indywidualistami?

 ▶ Widzę to zwłaszcza, gdy prowa-
dzę zajęcia metodą warsztatową 
dla studentów. Muszę poświęcić 
pierwsze dwa spotkania na to, żeby 
wdrożyć ich do samej metody, czyli 
do pracy całą grupą i do wspólnej 
odpowiedzialności za efekty. Mi-
mo to większość nadal oczekuje 
indywidualnej oceny. Wyjaśniam 
wtedy, że jeśli w ich ocenie wkład 
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pracy poszczególnych osób był 
różny, powinni to otwarcie komu-
nikować, również sobie nawzajem. 
To jest trudne.

Wynika z tego, że nawet pracując 
razem, nie bardzo potrafimy się 
porozumiewać w grupie…

 ▶ Odbija się to na prawie każdej 
dziedzinie naszego życia. Moim 
zdaniem większość problemów 
w  Polsce, nie tylko społecznych, 
również gospodarczych, politycz-
nych, bierze się z tego, że nie jeste-
śmy wdrażani do działań wspól-
notowych. Choć oczywiście na to 
nakłada się jeszcze wiele innych 
aspektów.

Na przykład?
 ▶ Wydaje mi się, że z jednej strony 

pewnym dobrem, a z drugiej nie-
bezpieczeństwem jest łatwość an-
gażowania się przez klikanie, czyli 
przez internet. Albo jednorazowe 
wyjście na ulicę. Zawsze pytam, 
co z tego zostanie. Musi być jakiś 
efekt. Trzeba mieć cel, wiedzieć, co 
się chce osiągnąć.

Kolejna sprawa – każde działa-
nie należy zacząć we właściwy spo-
sób. Tak jak mówił Jacek Kuroń: 

najpierw musi być ruch, a potem 
forma. To odnosi się również do 
lokalnych wspólnot. Jeśli najpierw 
lider sam wymyśla stowarzyszenie 
i do niego dobiera sobie ludzi, jest 
to problem postawiony na głowie. 
Najpierw powinien zostać dostrze-
żony problem, który dotyczy więk-
szości, lub jakiejś grupy i dopiero 
w odpowiedzi na niego ma zostać 
stworzona forma, czyli stowarzy-
szenie.

Czyli, budując wspólnotę, warto 
na początku określić lokalne pro-
blemy. Będzie łatwiej zjednoczyć 
ludzi.

 ▶ Tak, ale pod jeszcze jednym wa-
runkiem. Nie powinny być to pro-
blemy definiowane przeciw komuś 
lub czemuś, tylko raczej rozumia-
ne jako deficyty, które można zni-
welować, na przykład w procesie 
partnerskiej współpracy z władzą 
samorządową. Podstawowym ob-
szarem, na którym możemy bu-
dować wspólnoty i  współpracę 
z  samorządem jest jakość życia 
mieszkańców. Jest to punkt wyj-
ścia do współpracy, czyli wspólnej 
pracy, w którą włączą się wszyscy 
aktywni aktorzy sceny politycznej 

na danym terenie, a więc również 
biznes.

Co przeszkadza w budowaniu do-
bra wspólnego?

 ▶ Ujmę to tak: polityka pojmowa-
na plemiennie.

Co to znaczy?
 ▶ Oznacza to budowanie grup wo-

kół interesów jej przedstawicieli 
i przeciw komuś. Osoby powołu-
jące nową grupę mają pełną świa-
domość, że gdzieś jest inna osoba 
czy grupa, przeciwko której bu-
dują swoją własną, swoje plemię. 
Tworzenie podobnych dychoto-
mii w lokalnych środowiskach jest 
jak trucizna, powoduje animozje, 
przeradzające się w niechęć, niena-
wiść, brak szacunku, bezsensowną 
rywalizację, brak zaufania…

Tak powstają konflikty.
 ▶ Tak, bardzo często zresztą są to 

konflikty potrzebne władzy, jeśli 
kieruje się ona znaną zasadą: dziel 
i rządź. I niestety, w wielu miejsco-
wościach lokalne organizacje po-
zarządowe dały się wciągnąć w ten 
mechanizm. Wracamy tu do kwe-
stii liderstwa. Wszystko zależy od 
tego, jakiej jakości są liderzy tych 
organizacji. Jeśli będą potrafili do-
strzec we współpracy, w budowa-
niu wspólnoty wartość samoistną, 
nie dadzą się wmanipulować w po-
dobne konflikty. Będą starali się 
dogadać – sami ze sobą i z przed-
stawicielami samorządu.

Wydaje mi się, że współczesny 
świat raczej woli wyraźne podzia-
ły: „my” i „oni”, jedni „za”, drudzy 
„przeciw”. Taki obraz polityki jest 
lansowany w mediach.

 ▶ Przenoszenie tego na poziom lo-
kalny oznacza totalne nieszczęście. 
Jeśli sąsiedzi zaczną się nienawi-
dzić, ponieważ jeden jest za tą par-
tią, a drugi za inną, za kościołem, 
albo przeciw, nie będą w stanie ze 
sobą współpracować, zaufać sobie. 

Zamiast się jednoczyć, będą goto-
wi jedni drugich podpalić. Ludzie, 
którzy mają elementarne poczucie 
odpowiedzialności za wspólnoty 
powinni dostrzegać to zagroże-
nie i w porę je niwelować. Inaczej 
trudno będzie te upiory okiełznać.

Dobro wspólne w rozumieniu 
zaproponowanym w tym tekście 
ma tę zaletę, że nie jest budowa-
ne przeciwko komukolwiek. Ma 
jedynie aspekt pozytywny.

 ▶ Tak właśnie musi być. Osobiście 
patrzę na dobro wspólne bardzo 
równościowo i  lewicowo. Jeżeli 
na przykład organizujemy deba-
tę na temat lokalnych problemów, 
to wszyscy jej uczestnicy są równi, 
niezależnie od tego, czy są rolni-
kami czy urzędnikami. Każdy jest 
obywatelem tej samej wspólnoty, 
więc z założenia jest równy. Nie ma 
znaczenia to, że jest burmistrzem. 
Jest takim samym reprezentantem 
wspólnoty jak pani Krysia i pan 
Józek. Oczywiście, służy wspólno-
cie swoją wiedzą, kompetencjami, 
umiejętnościami – jest to zasób, ja-
ki do niej wnosi.

Podobne spotkania pokazują 
w  praktyczny sposób, że można 
inaczej na siebie spoglądać. Nie 
w  sposób plemienny: urzędni-
cy, urzędasy to jedna grupa, oni 
są źli. My, lud, tworzymy drugą 
grupę, pokrzywdzoną i uciemię-
żoną. Żebyśmy mogli wspólnie 
pracować, musimy te stereotypy 
przełamywać. Oczywiście, mam 
świadomość, że zwariowalibyśmy, 
gdybyśmy nie stereotypizowali 
rzeczywistości. Powinniśmy jed-
nak mieć świadomość, że często 
w ten sposób myślimy, łapać się na 
tym i przezwyciężać to.

 
Grzegorz Tymoszyk  – z  wy-
kształcenia magister pedagogiki 
(Uniwersytet Wrocławski), studia 
podyplomowe: zarządzanie ka-
pitałem ludzkim UE, zawodowy 
instruktor survivalu, absolwent 
kursu liderów organizacji poza-
rządowych (LEP), podharcmistrz 
w ZHP i ZHR, organizator tury-
styki PTTK, absolwent Szkoły 
Podchorążych Rezerwy WSOW-
Zmech., żołnierz NSR w 10 Bryga-
dzie Kawalerii Pancernej, ratownik 

GOPR w Grupie Jurajskiej. W la-
tach 1993–2000 pracował w Wy-
dziale Kultury i  Sportu Urzędu 
Miejskiego Wrocławia jako głów-
ny specjalista ds. sportu i  rekre-
acji. Od 1993 do 2010 r. związany 
z wrocławską Fundacją Hobbit ja-
ko twórca i kierownik programu 
edukacyjno-wychowawczego dla 
młodzieży – Szkoła Przetrwania 
i Przygody SAS. Od momentu po-
wstania w 2007 do chwili obecnej 
pełni funkcję prezesa Fundacji 
Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych ,,Umbrella”, prowadzące-
go Wrocławskie Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych 
„Sektor 3” (jest jego koordynato-
rem).

Katarzyna Buchwald-Piotrowska, 
Fundacja na rzecz Collegium Po-
lonicum

 ̍ Oprac. Danuta Laskowska

Tekst pochodzi z biuletynu Pakt 
Współpracy, wydawanego w ramach 
projektu innowacyjnego „Pakt.
com.org”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Opublikowano za zgodą Redakcji 
portalu www.ngo.pl  
Pracownicy Wyszkowskiego 
Inkubatora Pozarządowego byli 
uczestnikami Konwentu Inkubatorów 
Organizacji Pozarządowych 
zorganizowanego w 2012 r. przez 
Wrocławskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych 
„Sektor 3”.  Rezultatami Konwentu 
były przedyskutowane w środowisku 
inkubatorów NGO rozwiązania 
dotyczące m.in. finansowania 
inkubatorów w nowym okresie 
programowania 2014-2020. Zostały 
one – w formie rekomendacji 
dotyczących systemu tworzenia, 
funkcjonowania i finansowania 
inkubatorów NGO w Polsce – 
przekazane na ręce Wiceministra Pracy 
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy 
(patrona honorowego wydarzenia) 
oraz parlamentarzystom, ministrom, 
osobom decyzyjnym i mającym wpływ 
na kondycję sektora społecznego 
w Polsce. Rekomendacje zostaną 
udostępnione w wersji elektronicznej 
tego artykułu na stronie siedzieje.org.pl.

BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO

Finał jednego z przedstawień pokazanych podczas Festiwalu Radości Życia Osób z 
Niepełnosprawnością – wspólnego przedsięwzięcia kilku wyszkowskich organizacji i instytucji
                  (fot. Ewa Elward, Nowy Wyszkowiak)

Zdjęcie z Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych – jednego z wielu przedsięwzięć 
służących budowaniu wspólnego dobra  

(fot. Katarzyna Demitrewicz, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”)

Podczas Festiwalu Radości Życia Osób z Niepełnosprawnością Burmistrz Wyszkowa i Starosta Powiatu Wyszkowskiego wykonali niecodzienny 
gest w kierunku osób z niepełnosprawnościami publicznie wcielając się w ich sytuację. Takie gesty służą budowaniu dobra wspólnego
         (fot. Ewa Elward, Nowy Wyszkowiak)
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W  przypadku Biebrzańskie-
go Parku Narodowego kon-

flikt dotyczy remontu tzw. Carskiej 
Drogi biegnącej przez park. Dro-
ga, która jest w bardzo złym sta-
nie technicznym, to miejsce, któ-
re bardzo upodobały sobie łosie. 
Przeciwnicy remontu domagają 
się oceny oddziaływania inwesty-
cji na środowisko, lokalna lud-
ność chce bezpiecznie dojeżdżać 
do swoich domów.  Trwa zbiór-
ka podpisów pod petycjami w tej 
sprawie. Carska Droga ma około 
30 km i biegnie od Osowca do Strę-
kowej Góry. Podlega starostwu po-
wiatowemu w Mońkach. Jest w fa-
talnym stanie, od wielu lat nie była 
remontowana. Z  powodu stanu 
technicznego nie mogą nią jeździć 
auta powyżej 8 ton, obowiązu-
je tam ograniczenie prędkości do 
50 km/h jednak faktyczna pręd-
kość jazdy jest znacznie mniejsza. 
Remont ma być przeprowadzony 
w większości za unijne pieniądze 
w ramach programu współpracy 
transgranicznej Polska-Białoruś-
-Ukraina. Starostwo ma już pod-
pisaną umowę z wykonawcą. Prace 
mają trwać przez cały 2014 r. z wy-
jątkiem przerwy w sezonie lęgo-
wym ptaków.

Oceny oddziaływania inwestycji 
na środowisko domagają się ekolo-
dzy, miłośnicy Carskiej Drogi, by-
tujących tam łosi, organizatorzy 
turystyki nad Biebrzą. W  inter-
necie zbierają podpisy pod petycją 
do Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. „Carska to nasz dom 
– zdecydują o  naszym losie. Po-
móż mi pozostać sobą, kameralną, 

klimatyczną drogą, gościnną dla 
ludzi i zwierząt. Podpisz petycję! 
(Carska Droga)” – zachęcają prze-
ciwnicy remontu. Do Generalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
piszą, że Carska to „droga o wyjąt-
kowej wrażliwości przyrodniczej 
i turystycznej”, a pokrycie jej no-
wym asfaltem zwiększy ilość po-
jazdów, przez co ucierpią zwierzę-
ta.

„Przeciw Petycji. Carska musi 
być naprawiona”, „Nie dajmy się 
zwariować. Pomyślcie, czy da się 
dalej żyć, kiedy z roku na rok Car-
ska wygląda coraz gorzej? Już te-
raz jest w opłakanym stanie. (...) 
Nie dajmy się zwariować i porwać 
w  »ekowalnięty« szał. Pomóżcie 
nam naprawić Carską!” – argu-
mentują popierający remont. Ha-
sła jednych i drugich zamieszczane 
są na portalu społecznościowym, 
na którym trwa dyskusja na ten 
temat.

Starostwo tłumaczy, że lokalna 
społeczność domaga się remontu 
carskiej trasy, by móc bezpiecznie 
jeździć do domów. Dodaje, że re-
mont to nie przebudowa, ani mo-
dernizacja, bo obejmie tylko uzu-
pełnianie nawierzchni, droga nie 
będzie poszerzana. Dodaje, że re-
mont nie wymaga przeprowadza-
nia oceny oddziaływania na śro-
dowisko.

Na zlecenie Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego powstał raport na 
temat przekraczania Carskiej Dro-
gi przez łosie. Z przeprowadzone-
go monitoringu wynika, że liczba 
przekroczeń zwierząt przez Car-
ską sięga kilkudziesięciu tysięcy. 

Łosie bardzo lubią tereny wokół 
drogi, co wynika z atrakcyjności 
strefy ekotonowej. Często bytują 
w  jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
Droga rozdzielająca siedliska par-
ku stanowi atrakcyjne miejsce sty-
ku tych siedlisk (ekoton) dla róż-
nych gatunków. W  okolicznych 
zaroślach gnieździ się wiele pta-
ków. Droga stanowi bowiem do-
skonałe miejsce do polowań na 
bezkręgowce, które często są zwa-
biane w pułapkę termiczną, jaką 
jest asfaltowa nawierzchnia.  Z te-
go samego powodu z nawierzch-
ni drogi korzystają zmiennociepl-
ne kręgowce. Remont nawierzchni 
umożliwi szybką jazdę samocho-
dem. Dynamicznie poruszające 

się pojazdy będą śmiertelnym za-
grożeniem dla wszystkich zwie-
rząt żyjących wokół drogi. Nie 
tylko małych zwierząt bytujących 
na nawierzchni, lecz także ptaków 
i dużych zwierząt takich jak łosie. 
Remont nawierzchni według zało-
żeń inwestora nie pociąga za sobą 
zabezpieczeń przed wchodzeniem 
na drogę małych zwierząt ani wy-
konania przepustów pod drogą. 
Nie przewiduje również inteligent-
nego ostrzegania kierowców przed 
zwierzętami przemieszczającymi 
się wokół drogi. Inwestycja w pro-
ponowanej formule będzie stano-
wiła zagrożenie dla bioróżnorod-
ności.

Remont ma być zrealizowany za 
pieniądze unijne, starostwo musi 
wyłożyć ok. 13 proc. wartości in-
westycji. Przejazd tą drogą nie jest 
jedyną ani niezbędną formą komu-
nikacji dla mieszkańców Osowca 
czy Strękowej Góry.  Niestety nie 
ma formy dialogu pomiędzy prze-
ciwnikami a  zwolennikami re-
montu, daleko też do wypracowa-
nia zrównoważonej koncepcji bądź 
alternatywy możliwej do zaakcep-
towania przez mieszkańców.

Mieszkańcy żyjący w  enkla-
wach parków narodowych czują 
się wykluczeni. Nie bez powodu. 
Ich aspiracje są ograniczone nad-
rzędnymi celami ochrony przy-
rody. Stają się niejako elementami 
parku, swoistym skansenem bez 

możliwości rozbudowy czy moder-
nizacji istniejącej infrastruktury. 
Parki narodowe i inne obszarowe 
formy ochrony przyrody powsta-
ły w regionach zacofanych, w któ-
rych zachowały się ekosystemy 
z  małym wpływem działalności 
człowieka. Naznaczone tradycyj-
nym modelem rolnictwa. Aktual-
nie gminy takie mają dużą szan-
sę na poprawę życia społeczności 
dzięki dofinansowaniu z Unii Eu-
ropejskiej. 

Problemem jest jednak dojmu-
jące, klasyczne spojrzenie ekono-
miczne na takie projekty. Wskaź-
niki ekonomiczne determinują 
każdy element naszego życia. Nie-
stety, mimo ich dominującego zna-
czenia, dopiero uczymy się, jaka 
jest „istota wartości”, rozszerzając 
pojęcie „kapitału”, tak aby objęło 
zjawiska takie jak kapitał ludzki, 
społeczny i przyrodniczy. Od sfor-
mułowania Adama Smitha minęło 
ponad 200 lat, mimo to wyodręb-
nianie tych „kapitałów”, poszu-
kiwanie możliwości ich rozwoju 
i  ochrony dopiero trwają. Wciąż 
poszukujemy drogi w  kierunku 
zrównoważonego rozwoju. Wciąż 
także usiłujemy odkryć „wartość 
przyrody”. Natura na co dzień do-
starcza nam wielu wartości, a jed-
nak zwykle omija rynki, nie pod-
lega wycenie i unika oszacowań. 
Ten brak wyceny, jak się okazuje, 
jest główną przyczyną widocznej 

EKOLOGIA I INKLUZJA SPOŁECZNA

Aktualne starania o zmniejszenie emisji i zatrzymanie zmian klimatu są zapowiedzią czekających nas wyrzeczeń w obliczu zmniejszenia 
bioróżnorodności                     (fot. HAAP ltd.)

Bioróżnorodność i heterogenność środowiska stanowią kapitał o dużej wartości. Lokalne społeczności, kosztem wyrzeczeń, muszą mieć tego 
świadomość                 (fot. biebrza.org)

Ochrona środowiska 
a wykluczenie społeczne
W ostatnich tygodniach w prasie można było znaleźć doniesienia na temat problemów ludności zamieszkującej 
Biebrzański i Magurski Park Narodowy.  Problemy te wynikają z konfliktu między zachowawczą ochroną środowiska 
a aspiracjami ludzi do godnego i lepszego życia.
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degradacji ekosystemów i  utraty 
różnorodności biologicznej. Na-
wiązując do Adama Smitha, warto 
zastanowić się nad jego fundamen-
talną myślą, że nie wszystko, co 
jest bardzo użyteczne, ma wysoką 
cenę (na przykład woda), a jedno-
cześnie nie wszystko, co niezwykle 
cenne, ma dużą wartość użytkową 
(na przykład diamenty). Ten przy-
kład pokazuje podstawowe wy-
zwania edukacyjne, przed którymi 
stoi dzisiejsze społeczeństwo.  

W Magurskim Parku Narodo-
wym okoliczni mieszkańcy nie 
mogą eksploatować lasów. Plan 
ochrony parku zredukował moż-
liwość pozyskania drewna opało-
wego. Dlatego mieszkańcy sięgają 
po węgiel, którego spalanie nie jest 
korzystne dla środowiska. Przy-
najmniej tyle głosiły informacje 
zawarte w prasie. Niestety nikt nie 
przedstawił programu scalającego 
postulaty mieszkańców i koncep-
cję ochrony środowiska, nie pod-
kreślił wartości bioróżnorodności 
w tym regionie i nie przedstawił 
danych im przez demokrację moż-
liwości na budowę nowych rozwią-
zań. 

Brak obecnie pomostowych pro-
gramów pozwalających łączyć oby-
dwa kluczowe dla takich regionów 
zagadnienia – rozwój ekonomicz-
ny i zachowanie unikalnej bioróż-
norodności. Różnorodność bio-
logiczna odzwierciedla bogactwo 
naturalne Ziemi, a także stanowi 
podstawę życia i dobrobytu całej 
ludzkości. Niestety obecnie bioróż-
norodność zanika na całym świe-
cie w zastraszającym tempie. Ude-
rzającym aspektem konsekwencji 
utraty różnorodności biologicznej 
jest jej nieproporcjonalny, a jedno-
cześnie nieuwzględniany wpływ 
na ubogich. Najbardziej od niej 
uzależnione są regiony biedne, 
niezindustrializowane, bazujące 
na tradycyjnym modelu rolnictwa 
i minimalnym wpływie na wskaź-
niki makroekonomiczne. To wła-
śnie rolnicy uprawiający ziemię na 
własne potrzeby, rybacy i ubogie 

tradycyjne społeczności wiejskie 
narażone są na największe ryzyko 
wynikające z degradacji środowi-
ska. Przewiduje się, że do 2050 r. 
nastąpi utrata blisko 40 proc. eks-
tensywnie użytkowanych gruntów 
rolnych.  Są one równocześnie nie-
zbędne do zachowania puli geno-
wej gatunków kluczowych

Zatrzymanie utraty różnorod-
ności biologicznej do 2020 r., zgod-
nie z dyskutowaną nową strategią 
UE, nie może się powieść bez dal-
szych działań i  znacznych wy-
rzeczeń. Obowiązujące wymogi 
ochrony zasobów przyrodniczych 
oznaczają utrudnienia dla miesz-
kańców takich regionów. Rośnie 
zatem niebezpieczeństwo dalsze-
go wykluczenia kolejnych pokoleń 
i straty kapitału ludzkiego w tych 
regionach. Będą bowiem musie-
li ponieść koszty respektowania 
standardów ochronnych, utratę 
potencjalnych dochodów. Opty-
malizacja tych wyrzeczeń to od-
powiedni dobór typu gospodarki 
adekwatny do lokalnych możliwo-
ści środowiskowych oraz wsparcie 
ze strony Unii, która korzysta na 
zachowaniu terenów o wyjątkowej 
bioróżnorodności.  Polska jest za-
liczana do grupy krajów europej-
skich o  największym wskaźniku 
różnorodności biologicznej. Wy-
mienione wcześniej regiony sta-
nowią z kolei obszary o najwięk-
szym wskaźniku bioróżnorodności 
w Polsce. Przekładając to na nowo-
czesne pojmowanie kapitału, sta-
nowią one praktycznie bezcenny 
rezerwuar przyrodniczy na terenie 
UE, którego funkcjonowanie ob-
ciąża bezpośrednio niewielkie spo-
łeczności. W tym miejscu można 
spróbować porównać rozwiązania 
wypracowane na potrzeby rozli-
czania emisji i  pochłaniania ga-
zów cieplarnianych. W  ramach 
tych rozwiązań, będących konse-
kwencją realizacji protokołu z Kio-
to, kluczowe są procedury dla sek-
tora LULUCF (land use, land use 
change and forestry), czyli sek-
tora użytkowania ziemi, zmian 

w użytkowaniu ziemi oraz leśnic-
twa. Przykładem zmiany sposobu 
użytkowania ziemi jest przekształ-
cenie gruntów ornych na trwałe 
użytki zielone (łąki i  pastwiska) 
lub wprowadzenie roślinności na 
tereny zdegradowane. Efektem jest 
wówczas zwiększenie akumulacji 
węgla w glebie. Te wartości są prze-
liczane na pieniądze. W przyjętym 
postępowaniu odwołano się do za-
sady „dodatkowości” (additiona-
lity), zgodnie z  którą prowadzo-
ne w ramach LULUCF działania 
powinny wykraczać poza zakres 
rutynowej praktyki gospodarczej 
(tzn. business as usual).

Warta podkreślenia jest też za-
sada mówiąca o  uwzględnieniu 
w podejmowanych działaniach po-
trzeb ochrony różnorodności bio-
logicznej i zrównoważonego użyt-
kowania zasobów naturalnych. Do 
wyliczenia krajowego poziomu 
odniesienia obiegu węgla wyko-
rzystuje się dane charakteryzują-
ce gospodarkę leśną, w tym m.in. 
takie cechy, jak: wielkość zasobów 
leśnych (zasobność i  powierzch-
nia lasów), struktura wiekowa 

drzewostanów, roczny przyrost 
masy drzewnej na pniu, prognozo-
wana wielkość pozyskania drewna 
itp., przy czym każdy kraj określa 
poziom odniesienia według wła-
snej metodologii. Rozliczanie 
emisji i pochłaniania polega więc 
na przyrównywaniu corocznego 
bilansu emisji i pochłaniania do 
wyznaczonego poziomu odniesie-
nia. Wynikiem końcowym będzie 
wielkość pochłaniania (lub emisji) 
z gospodarki leśnej, jaką kraj osią-
gnął w danym roku. Jeśli wyliczo-
na dla danego roku rzeczywista 
wielkość pochłaniania przekro-
czy wartość poziomu odniesie-
nia, oznaczać to będzie, że prowa-
dzona gospodarka leśna aktywnie 
przyczynia się do zwiększania po-
chłaniania węgla. Taka nadwyżka 
(w granicach przyznanego limitu) 
będzie mogła zostać wykorzysta-
na w ogólnym bilansie węgla i tym 
samym służyć do wypełnienia kra-
jowych zobowiązań redukcyjnych.

Jak widać rozwiązanie jest dość 
precyzyjne. Podobne, precyzyj-
ne rozwiązania bazujące na in-
deksach bioróżnorodności trzeba 

będzie przygotować dla obszarów 
szczególnie cennych przyrodni-
czo. Aktualny trend intensywnego 
dbania o poziom emisji gazów cie-
plarnianych wynikający ze zmian 
klimatu jest zaledwie zapowiedzią 
czekających nas dramatycznych 
decyzji w związku z zanikaniem 
bioróżnorodności.  Konieczność 
zachowania różnorodności przy-
rodniczej nie może stać w sprzecz-
ności z  oczekiwaniami ludności 
zamieszkującej tereny podlegające 
ochronie. Bez wsparcia lokalnych 
społeczności dla idei ochrony, 
działania ochronne nie mają szans 
powodzenia. Tereny takie powin-
ny być subwencjonowane na precy-
zyjnych zasadach.  Teraz jest czas 
na konkretne propozycje i dysku-
sję. Aktualnie jej nie ma. Podział 
na przeciwników i  zwolenników 
ochrony środowiska przebiega we-
dług definicji sprzed 200 lat. Zda-
jemy się nie zauważać kapitału, 
który utrzymujemy i który wyma-
ga inwestycji ponadregionalnych. 

 ̍ Dagmara Chłopicka   

EKOLOGIA I INKLUZJA SPOŁECZNA

Konflikt wokół remontu Carskiej Drogi wymaga rozważenia wszystkich opcji i nowoczesnego spojrzenia na ochronę środowiska 
(fot. HAAP Ltd.)

Mamy coraz mniej czasu, by przygotować edukacyjnie samorządowców i organizacje pozarządowe do dyskusji nt. ekonomii ochrony 
środowiska, która jest konieczna, ale nie może odbywać się poprzez wykluczenie społeczne                (fot. HAAP Ltd.)

Ekologia jest nauką ścisłą i umożliwia precyzyjne obliczenie bilansu w obiegu CO2, podobnie 
umożliwia zindeksowanie obszarów o najwyższym poziomie bioróżnorodności (fot. HAAP Ltd.)
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Test składa się z pytań i stwier-
dzeń. Przy pytaniach i stwier-

dzeniach, z którymi się zgadzasz 
napisz T (dla TAK) i N (dla NIE).

Postaraj się odpowiadać sponta-
nicznie i zaznaczaj te odpowiedzi, 
które przychodzą Ci jako pierwsze 
na myśl po przeczytaniu pytania.

Nie zastanawiaj się długo – tu 
nie ma dobrych lub złych odpo-
wiedzi!
1. Ważniejsze jest życie w spoko-

ju od ciągłego poszukiwania 
i podążania do nowych celów. 

2. Odpowiadałaby mi sytuacja, 
gdybym był(a) sam(a)  dla sie-
bie szefem.

3. Jestem osobą, która szybko się 
irytuje.

4. Zawsze traktuję osobę będącą 
moim przełożonym lub mają-
cą nade mną władzę z ostroż-
nością i respektem.

5. Gdy rozmawiam z  osobami 
z władz lub moimi przełożo-
nymi czuję się rozluźniony(a) 
i pewny(a).

6. Często martwię się drobnymi 
sprawami.

7. Wolę pracować z osobą trudną 
i dobrze znającą się na zagad-
nieniu, niż zgodną, ale niezbyt 
kompetentną.

8. Czy masz tendencję do bycia 
pesymistą i zbyt ostrożną oso-
bą w sytuacjach trudnych? 

9. Czy dobrze się czujesz w towa-
rzystwie, gdzie wszyscy sobie 
żartują i robią nawzajem ka-
wały?

10. Czy miał(a)byś coś przeciwko, 
aby wyjechać do mało atrak-
cyjnej części kraju, gdyby to 
była forma promocji, awansu?

11. Czy potrafisz wykonywać pra-
cę monotonną i powtarzającą 
się bez uczucia znudzenia?

12. Czy mógł(a)byś osiągnąć wię-
cej, gdyby bardziej doceniano 
Twoje wysiłki?

13. Czy denerwuje Cię marno-
trawstwo (włączone niepo-
trzebnie światło, wyrzucona 
żywność)?

14. Czy potrafisz czuć się zupełnie 
zrelaksowany(a), wyjeżdżając 
na wakacje?

15. Za dużo jest praw i  zasad 
w dzisiejszych czasach.

16. Starałem(łam) się pracować 
ciężko, aby być wśród najlep-
szych w swojej dziedzinie.

17. Denerwuję się kiedy mój zega-
rek idzie niewłaściwie.

18. Toleruję całkowicie odmien-
ne od moich poglądy i szanuję 
opinie innych osób.

19. Ograniczam swoje życie towa-
rzyskie lub rekreację, aby pra-
cować bardziej efektywnie.

20. Masz opory przed traktowa-
niem nazbyt uprzejmie osób, 

które kiedyś mogą się przydać 
w Twojej karierze.

21. Jest ważne, aby osiągać więk-
szy sukces, niż osoby płci 
przeciwnej.

22. Jestem zły(a), gdy ludzie są 
niepunktualni.

23. Ważniejsze jest dla mnie bycie 
sobą, niż poprawianie, ulep-
szanie siebie.

24. Lubię wprawiać się alkoholem 
w dobry humor.

25. Czuję się źle i  niespokojnie, 
gdy czuję, że marnuję swój 
czas.

26. Lubię gry hazardowe (toto-lo-
tek, zakłady piłkarskie, rulet-
kę, losy).

27. Lubię wprowadzać zmia-
ny i ulepszenia w organizacji 
i sposobie działania.

28. Z trudem zapominam o pracy, 
gdy kończą się godziny pracy.

PORADNIK NGO

SPRAWDŹ SIEBIE!

Czy jesteś przedsiębiorcą?
Poniżej podałem Ci kilkadziesiąt pytań, skonstruowanych w ten sposób, by zweryfikować cechy Twojego charakteru, 
skłonności, przyzwyczajenia. Nie po to, byś się załamał twierdząc, iż nie masz cech przedsiębiorcy, ale po to byś 
poznał, JAKIM TYPEM PRZEDSIĘBIORCY JESTEŚ! Pewnych postaw i zachowań, które na gruncie działalności są 
konieczne, można się nauczyć!

Story cheering
Fundacja Drabina Rozwoju w partnerstwie z miastem Ostrołęka przygotowała program psychoedukacyjny „Story 
cheering – innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”.

Tematem innowacji jest poszu-
kiwanie metod wczesnej in-

terwencji socjalnej i przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu 
młodzieży powyżej 15. roku życia 
(ukierunkowane na poprawę sy-
tuacji zawodowej tych osób). Pro-
gram jest odpowiedzią na potrzeby 
młodych ludzi, którzy opuszczając 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, zderzają się z trudną sytuacją, 
jaka panuje na rynku pracy. Ce-
lem programu jest wsparcie mło-
dzieży w odkrywaniu ich własnych 
możliwości, kompetencji zawodo-
wych i osobistych. Aby skuteczniej 
wspierać proces usamodzielniania, 
wybrano narzędzia multimedial-
ne, które oferują szeroki wachlarz 
możliwości do pracy. 

Proponowany story cheering 
bazuje na nowatorskim zasto-
sowaniu coachingu i  zaadapto-
waniu go do specyfiki potrzeb 
młodych osób. Coaching pełni 
ogromną rolę w  wydobywaniu 
mocnych stron  młodzieży, po-
maga im w  omijaniu osobistych 
barier i ograniczeń w drodze do 

osiągnięcia celu. Skoncentrowa-
ny jest na rozwiązaniu problemów 
i  promowaniu  rozwoju  nowych 
strategii myślenia i działania.

Twórcom projektu zależało na 
stworzeniu takich narzędzi, które 
nie tylko będą skuteczne w  pra-
cy z młodzieżą, ale również przy-
jemne w  użytkowaniu, dlatego 
dostosowali je do zainteresowań 
młodych osób. Zastosowanie no-
woczesnych technologii, takich jak 
film animowany i gra komputero-
wa, wzbogacone o narzędzie dia-
gnostyczne, które pozwoli określić 
predyspozycje zawodowe młodzie-
ży, ma tu ogromne znaczenie.

Film przedstawia losy 25-letniej 
Dany, która w ramach rozmowy 
kwalifikacyjnej opowiada swoją 
historię. Opowieść ta nie musi być 
prawdziwa, ani fikcyjna – i to po-
zostaje dla widza zagadką. Scena-
riusz filmu jest bardzo precyzyjną 
konstrukcją, opartą jednak na nie-
dopowiedzeniach, tak by odbior-
ca mógł utożsamiać się z główną 
bohaterką i jej niezwykłą historią.

Gra jest klasyczną grą przygo-
dową, w której użytkownik wciela 
się w postać jednego z nastolatków 
organizujących przyjęcie uro-
dzinowe dla swojej sympatii. Za-
projektowana jako uzupełnienie 
warsztatów i filmu, stawia gracza 
w szeregu, na pierwszy rzut oka, 
zupełnie normalnych sytuacji jak 
np. uzgodnienie warunków wyna-
jęcia sali, opracowanie „ogłosze-
nia”, wypożyczenie nagłośnienia, 
zatrudnienie DJ’a, zrobienie sałat-
ki itp. Wszystkie te zadania mają 
na celu sprawdzić zachowanie gra-
cza w różnych sytuacjach streso-
wych, wymagających asertywności 
i dokonania rozsądnych wyborów.

Celem filmu i gry jest urucho-
mienie psychologicznego proce-
su dającego poczucie możliwości 
wyjścia ze świata biedy i wyklucze-
nia, oraz pokazanie podstawowych 
dróg wiodących do osiągnięcia te-
go celu.

Komputerowa  diagnoza pro-
filu zawodowego to niezwykle 
przydatne narzędzie diagnostycz-
ne, którego celem jest określenie 

zainteresowań, temperamentu, 
cech osobowości czy specyficz-
nych talentów. Służy to wskaza-
niu predyspozycji zawodowych 
oraz słabych i mocnych stron tak 
by można było zdefiniować, które 
z zawodów są do użytkownika naj-
bardziej dopasowane, a przy któ-
rych wymagana jest dalsza praca 
nad sobą, aby osiągnąć sukces.

Wypracowane w projekcie na-
rzędzia skierowane są do młodzie-
ży powyżej 15. roku życia.
Użytkownikami, którzy mogą za-
stosować narzędzia są:
•	 wychowawcy i kadra placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 
opiekunowie usamodzielnia-
nia, rodzice zastępczy, pra-
cownicy socjalni, pracownicy 
organizacji pozarządowych 
pracujących z młodzieżą usa-
modzielniającą się – ponieważ 
wypracowane rozwiązanie 
stanowi bezpośrednie narzę-
dzie, jakie mogą wykorzystać 
w pracy z podopiecznymi; 

•	 placówki, tj. pogotowia 
opiekuńcze, Młodzieżowe 

Ośrodki Socjoterapii, Ośrodki 
Szkolno-Wychowawcze i in. – 
mogą mieć wpływ na wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań 
w systemie pracy z młodzieżą 
zagrożoną wykluczeniem; 

•	 Poradnie Psychologiczno-Pe-
dagogiczne, Powiatowe Cen-
tra Pomocy Rodzinie, Po-
radnie Rodzinne, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, doradcy 
zawodowi, pedagodzy szkol-
ni oraz świetlice socjoterapeu-
tyczne itp. 

Gra komputerowa i film są nieod-
płatnie udostępniane na stronie in-
ternetowej fundacji.

 ̍ Danuta Laskowska

Aby uzyskać więcej informacji 
zapraszamy na stronę  
www.storycheering.com 
lub www.drabina.org
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Dotacje dla organizacji
terminarz konkursów

BAZA NGO

Gmina brańszczyk

Białebłoto Kobyla

Stowarzyszenie „Oczy Szeroko Otwarte”
Białebłoto Kobyla 88
07-210 Długosiodło

Brańszczyk

Fundacja Nad Bugiem
ul. Jana Pawła II 10, 07-221 Brańszczyk
tel. 691 801 220, 607 135 354
e-mail: artlasko@gmail.com

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Niezaradnych 
Życiowo „Zawsze Razem”
ul. Jana Pawa II 65, 07-221 Brańszczyk
tel. 29 742 14 14, 29 679 42 20
e-mail: zawsze.razem@wp.pl
www.dps.branszczyk.info

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Brańszczyk ODNOWA
ul. Jana Pawła II 30/32, 07-221 Brańszczyk
tel. 503 064 579
e-mail: jszymanik@o2.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Dla Jednego 
Uśmiechu”
ul. Jana Pawła II 30/5, 07-221 Brańszczyk
tel. 29 742 14 78

e-mail: spon.dju@wp.pl

Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości „Nakieł”
ul. Dębowa 27, 07-221 Brańszczyk

Dalekie Tartak

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Osiedla Dalekie Tartak „Sosna”
Topolowa 17, 07-221 Brańszczyk
tel. 29 596 62 61

Nowa Wieś

Stowarzyszenie INICJATYWA 
BIAŁEBŁOTA
Nowa Wieś 49A, 07-210 Długosiodło
e-mail: inicjatywabb@op.pl

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”
Nowa Wieś 75, 07-210 Długosiodło

Nowe Budy

Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe 
„Gniazdo”
Nowe Budy 32, 07-221 Brańszczyk
tel. 29 679 46 41
e-mail: pspnowebudy@interia.pl

Poręba Średnia

Związek Kombatantów RP i b. Więźniów 
Politycznych Koło w Brańszczyku
07-308 Poręba Średnia, tel. 29 679 55 83

Trzcianka

Polski Związek Głuchych  Koło Terenowe 
Trzcianka 46, 07-221 Brańszczyk

UDRZYN

Towarzystwo Inicjatyw Wiejskich 
„Tuchełka”
Udrzyn 36, 07-308 Poręba
e-mail: tiwtuchelka@gmail.com

gmina długosiodło

Długosiodło

Fundacja Kultury Homo Homini
Dąbrowszczaków 3, 07-210 Długosiodło

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy 
Długosiodło
Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło
tel. 29 741 21 87
e-mail: gciksir@dlugosiodlo.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
„Teraz My”
Kalinowo 33, 07-210 Długosiodło
tel. 693 606 705, 506 072 897
e-mail: snrrw.teraz.my@wp.pl

Stowarzyszenie Tradycyjnie 
Nowoczesnych Dla Wsi
Spacerowa 9, 07-210 Długosiodło
tel. 608 012 077
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PROMOCJA INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ
KWOTA: minimum 50 tys. zł 
TERMIN: do 10 stycznia 2014 r.
OPIS: Można składać wnioski 
o dofinansowanie projektów 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 2007–2013, 
Priorytetu VII „Promocja inte-
gracji społecznej”, Działania 7.2 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej”, Poddziałania 7.2.1 
„Aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym”.
Projekty na rzecz integracji spo-
łeczno-zawodowej, obejmujące 
następujące typy realizowanych 
operacji:
•	 wsparcie dla tworzenia i/lub 

działalności podmiotów inte-
gracji społecznej tj. centrów 
integracji społecznej, klubów 
integracji społecznej, zakła-
dów aktywności zawodowej 
oraz podmiotów działających 
na rzecz aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej (których 
podstawowym zadaniem nie 
jest działalność gospodarcza) 
z wyjątkiem warsztatów tera-
pii zajęciowej (1);

•	 kursy i szkolenia umożli-
wiające nabycie, podniesie-
nie lub zmianę kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych 
oraz rozwijanie umiejętności 
i kompetencji społecznych, 
niezbędnych na rynku pracy 
(3);

•	 staże, subsydiowane zatrud-
nienie i zajęcia reintegracji 
zawodowej u pracodawcy (4);

•	 poradnictwo psychologiczne, 
psychospołeczne prowadzące 

do integracji społecznej i za-
wodowej (5);

•	 rozwój usług społecznych 
przezwyciężających indywi-
dualne bariery w integracji 
społecznej w tym w powrocie 
na rynek pracy (7);

•	 poradnictwo zawodowe oraz 
pośrednictwo pracy (11);

•	 wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy (wyłącznie 
w połączeniu z subsydiowa-
niem zatrudnienia) (12).

WIĘCEJ: http://www.pokl.ma-
zowia.eu/nabory-oglosze-
nia-o-naborach-wnioskow/
dokumentacja-konkursu-
zamknietego-nr-1-pokl-7-2-1-
2013-w-ramach-priorytetu-vii-
poddzialania-7-2-1.html

UPOWSZECHNIANIE 
SPORTU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TERMIN: do 27 grudnia 2013 r.
OPIS: Minister Sportu i Turystyki 
ogłosił otwarty konkurs na dofi-
nansowanie w 2014 r. zadań z za-
kresu rozwijania sportu osób nie-
pełnosprawnych realizowanych 
w ramach zadania: „Promowanie 
i wspieranie rozwoju sportu dla 
wszystkich”, działania: „Wspiera-
nie przedsięwzięć w zakresie upo-
wszechniania sportu osób nie-
pełnosprawnych” finansowanych 
ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. 
Rodzaje zadań przewidziane do 
realizacji:
1. organizacja zajęć sekcji spor-

towych osób niepełnospraw-
nych;

2. organizacja imprez 
sportowych dla osób 

niepełnosprawnych (w tym 
Mistrzostw Polski i Pucha-
rów Polski Osób Niepełno-
sprawnych);

3. prowadzenie zajęć spor-
towych dla osób niepeł-
nosprawnych – program 
„Animator sportu osób nie-
pełnosprawnych”;

4. organizacja obozów spor-
towych dla osób niepełno-
sprawnych;

5. zakup sprzętu sportowego 
dla osób niepełnosprawnych.

Priorytetowo będą traktowane 
wnioski:
1. przewidujące włączanie spo-

łeczne osób niepełnospraw-
nych, w tym imprezy i obozy 
sportowe o charakterze inte-
gracyjnym;

2. przewidujące włączanie spo-
łeczne starszych osób niepeł-
nosprawnych (50+);

3. promujące prozdrowotne, 
społeczne, edukacyjne i wy-
chowawcze wartości sportu;

4. promujące zdrowy styl życia 
i aktywność ruchową wśród 
osób niepełnosprawnych;

5. integrujące i angażujące 
środki finansowe jednostek 
samorządu terytorialnego, 
funduszy UE, sponsorów 
i inne.

WIĘCEJ: http://bip.msit.gov.
pl/bip/finansowanie-zadan/
sport-osob-niepelnospr/2013-
rok/1192,Otwarty-konkurs-na-
dofinansowanie-w-2014-r-zadan-
z-zakresu-rozwijania-sportu-oso.
html

Więcej informacji o konkursach 
na stronie http://siedzieje.org.pl/ 
w zakładce „Dotacje”

29. Czy brak wydajności dener-
wuje Cię?

30. Czy denerwuje Cię, gdy prze-
łożony mówi Ci co masz ro-
bić?

31. Czy lubisz sobie żartować z in-
nych?

32. Czy cierpisz na bezsenność?
33. Czy denerwuje Cię, kiedy 

Twój zwierzchnik mówi Ci, 
jak lepiej wykonywać Twoją 
pracę?

34. Potrafię wybaczyć koleżance, 
koledze ich brak wiedzy lub 
umiejętności tak długo, jak 
długo są dla mnie mili.

35. Ktoś kto wstępuje w związek 
małżeński głównie z  powo-
dów finansowych lub wpły-
wów jest głupi.

ODPOWIEDZI
Za odpowiedź TAK na pytania nr 
2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, zapisz 
sobie po 1 punkcie.

Za odpowiedź NIE na pytania 
nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 26, 
28, 34, 35, zapisz sobie po 1 punkcie.
ZSUMUJ WYNIKI I SPRAWDŹ 
JAKIM TYPEM PRZEDSIĘ-
BIORCY JESTEŚ.
0–10 punktów – TYPOWI POD-
WŁADNI
11–19 punktów – RZETELNI BAN-
KIERZY
20–24 punktów – KIEROWNICY 
Z  CECHAMI PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI
25–30 punktów – PRZEDSIĘBIOR-
CY Z SILNYMI TENDENCJAMI 
DO PROWADZENIA WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI

31–36 punktów – PRZEDSIĘ-
BIORCY NEUROTYCZNI

TYPOWI PODWŁADNI
Osoby, u których brak jakichkol-
wiek cech do prowadzenia działal-
ności na własny rachunek.

RZETELNI BANKIERZY
Nie lubisz podejmować ryzyka. 
Masz naturę osoby rozważnej i do-
kładnej. Wolisz obserwować dzia-
łania innych osób, niż być przy-
wódcą. Nie musisz mieć stałego 
kontaktu z ludźmi. Odpowiada Ci 
spokojna praca i ograniczona od-
powiedzialność. Wolisz wypełniać 
polecenia, niż je wydawać. Spraw-
dzasz się w tych działaniach, gdzie 
potrzebne jest myślenie analitycz-
ne i precyzja. Można Ci powierzać 
pieniądze bez obawy, że zrobisz 
z nimi coś ryzykownego. Spraw-
dzisz się w  księgowości, dziale 
kontroli jakości oraz we wszelkich 
działaniach wymagających do-
kładności.

KIEROWNICY Z CECHAMI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lubisz przebywać z ludźmi, orga-
nizować im pracę, planować niedu-
że przedsięwzięcia i kontrolować 
bieżące działania. Podejmowanie 
ryzyka w  Twoim przypadku ma 
dużo wspólnego z chłodną kalku-
lacją. Nadmiar fantazji i  zbytnie 

ryzyko w działaniach u innych lu-
dzi drażni Cię. Współpraca z inny-
mi nie stanowi dla Ciebie żadnego 
problemu, umiesz się dostosować 
do grupy. Obowiązki wypełniasz 
zgodnie z  poleceniami. Lubisz 
wiedzieć, co konkretnego wynika 
z Twoich działań. Poszukujesz roz-
wiązań pewnych, sprawdzonych 
i  już wcześniej wykorzystanych. 
Sprawdzisz się jako przedsiębiorca 
niedużego przedsiębiorstwa, kie-
rownik grupy ludzi uporządkowa-
nych.

PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI 
TENDENCJAMI DO 
PROWADZENIA WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI

Lubisz podejmować ryzyko, lu-
bisz niepewne sytuacje i dreszcz 
emocji, gdy oczekujesz na rezul-
tat swojej decyzji. Masz umiejęt-
ność oddawania spraw własnemu 
biegowi wydarzeń, gdy jest to ko-
nieczne. Uporządkowanie i rutyna 
Cię męczą. Przełamywanie barier 
i łamanie zasad sprawia Ci przy-
jemność. Skupiasz się na tym, co 
w danej chwili Cię interesuje. Nie 
masz zwyczaju kontrolowania in-
nych osób, wolisz pobudzać ich do 
myślenia i działania. Sprawdzisz 
się jako prawdziwy przedsiębior-
ca  lub kreatywny kierownik ak-
tywnego zespołu ludzi.

PRZEDSIĘBIORCY 
NEUROTYCZNI
Twoja chęć podejmowania ryzyka 
jest bardzo duża. Masz wyjątkowe 
skłonności do hazardu i chęć cią-
głego wygrywania. Przeżywasz, 
gdy coś Ci się nie powiedzie. Nie 
umiesz przegrywać. Współpra-
ca z Tobą może być fascynująca, 
ale równocześnie bardzo uciążli-
wa. Lubisz działania spontaniczne 
i silne emocje. Nie chcesz robić pla-
nów, ani zastanawiać się, co może 
stać się, gdy podejmiesz niewłaści-
wą decyzję. Współpraca z  inny-
mi jest możliwa tylko wtedy, gdy 
poddadzą się Twojej woli. Kontro-
la działań innych ludzi Cię nudzi. 
Sprawdzisz się w wolnych zawo-
dach lub na niezależnym i samo-
dzielnym stanowisku.

 ̍ Kamil Zieliński

Opracowanie pochodzi z publikacji 
pt. „13 sposobów na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej… czyli 
nigdy nie zawadzi, jak głupi mądremu 
doradzi” wydanej z serii „Biblioteka 
Spółdzielczości Socjalnej” w ramach 
projektu pt. „Spółdzielnia nie 
jest przedsiębiorstwem. Wsparcie 
doradczo-szkoleniowe dla kadr 
spółdzielni socjalnych w Polsce” 
realizowanego przez Ogólnopolski 
Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Socjalnych ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Publikacja 
dostępna na stronie http://ozrss.
pl/media-i-publikacje/, a w wersji 
papierowej – w redakcji „Się Dzieje”, 
Wyszków, ul. 1 Maja 23a/D. Źródło 
testu przedsiębiorczości: www.
malafirma.pl
Oprac. Artur Laskowski
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e-mail: stowarzyszenie@
tradycyjnienowoczesni.pl
www.tradycyjnienowoczesni.pl

Związek Kombatantów RP i b. Więźniów 
Politycznych Koło w Długosiodle
Poniatowskiego 36, 07-210 Długosiodło
tel. 29 741 22 03

Grądy Szlacheckie

Stowarzyszenie „Grądy Szlacheckie – 
MOJA WIEŚ”
Grądy Szlacheckie 30A, 07-210 Długosiodło
tel. 603 326 198
e-mail: grapop@poczta.fm

gmina rząśnik

Dąbrowa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Dąbrowa
Dąbrowa 40, 07-205 Rząśnik
tel. 29 741 98 23, 604 156 380

Rząśnik

Stowarzyszenie Klub Srebrnego Wieku
ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik
tel. 692 176 746

gmina somianka

Barcice

Stowarzyszenie Użytkowników Ośrodka 
„POD SOSNAMI”
Barcice, 07-203 Somianka
tel. 22 670 42 95, 601 239 295

Popowo Kościelne

Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe 
„Moja Wieś”
Popowo Kościelne 60, 07-203 Somianka
tel. 29 742 16 79
e-mail: psp.popowo@wp.pl
http://www.popowo.one.pl/

JACKOWO GÓRNE

Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe 
„Szkoła z Tradycjami”
Jackowo Górne 12, 07-203 Somianka

JACKOWO dolne

Stowarzyszenie Gospodarstw Agro 
i Ekoturystycznych „Mazowieckie 
Wierzby”
Jackowo Dolne 11A, 07-203 Somianka
tel. 607 633 380
e-mail: b.polak@plenery-gardens.pl

KRĘGI

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe 
„Przyjazny Krąg”
Kręgi 9, 07-200 Wyszków

SOMIANKA

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy 
Somianka „Soma”
Somianka 21, 07-203 Somianka
tel. 29 741 87 60
e-mail: goksomianka@go2.pl
www.stowarzyszeniesoma.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Nasza Gmina Somianka”
Somianka 16B, 07-203 Somianka

tel. 516 187 151, 508 205 587
e-mail: naszagminasomianka@somianka.pl

gmina wyszków

Deskurów

Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli 
Nieruchomości „Ostoja”
Deskurów 20, 07-200 Wyszków

Gulczewo

Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gulczewa
ul. Szkolna 16, Gulczewo, 07-200 Wyszków
e-mail: kontakt@gulczewo.org
www.gulczewo.org 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Wyszków „TOR” Tradycja-Oświata-
Rozwój
ul. Szkolna 21, 07-200 Wyszków

Łosinno

Stowarzyszenie Sympatyków Wsi 
Łosinno „ŁOSIK”
ul. Centralna 68, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 73 57

Tumanek

Polskie Stowarzyszenie 
Filipińskich Sztuk Walki
Tumanek 43, 07-200 Wyszków

Wyszków

Fundacja „Idzik”
ul. Białostocka 12, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 41 16
e-mail: fundacjaidzik@poczta.onet.pl
www.idzik.net

Fundacja „Jutrzenka”
ul. Łączna 43, 07-200 Wyszków

Fundacja „ODKRYJ PASJĘ”
ul. Zapole 7, 07-200 Wyszków
tel.  506 093 003; 502 292 143
e-mail: info@reve.edu.pl
www.uniwersytet.reve.edu.pl 

Fundacja ROWER.COM
ul. 1 Maja 23 A/D, 07-200 Wyszków
tel. 691801220
e-mail: artur@rower.com
www.fundacja.rower.com 

Fundacja Rozwoju Sportu, Rekreacji 
i Turystyki „ŻYJMY Z PASJĄ”
ul. Sobieskiego 11, 07-201 Wyszków
tel. 516 121 921

Fundacja „Usłysz Marzenia”
ul. Lipowa 4, 07-200 Wyszków
tel. 605 086 155
www.uslyszmarzenia.pl

Fundacja „Wyszkowski Teatr Tańca”
ul. Geodetów 52/14, 07-200 Wyszków 
tel. 509 393 061
e-mail: wyszkow@teatr-tanca.pl
www.teatr-tanca.pl

Klub Abstynenta „Arka”
Al. Róż 3, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 09 60

Klub „Amazonek”
ul. Prosta 7A, 07-200 Wyszków

tel. 696 702 182, 504 995 610

Klub Ekologiczny
ul. 11 Listopada 38/59, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 01 59
e-mail: jerzas1@op.pl
www.klub.ekologiczny.wyszkow.megar.
com.pl

Klub Sportowy „KS Camper Wyszków”
ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 43 76
e-mail: kscamper@kscamper.pl
www.kscamper.pl

Klub Żeglarski „SPINAKER”
I Armii Wojska Polskiego 68, 07-200 
Wyszków
tel. 29 742 81 17
e-mail: klub@kzspinaker.pl
www.kzspinaker.pl

Miejski Klub Sportowy BUG WYSZKÓW
ul. Kościuszki 54, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 00 12
e-mail: bugwyszkow@wp.pl
www.mksbugwyszkow.pl

Nadbużańskie Bractwo Ligi Morskiej 
i Rzecznej
ul. Pułaskiego 12, 07-202 Wyszków 
tel. 29 742 42 63, 602 663 129
e-mail: blmirwyszkow@wp.pl
www.blmirwyszkow.strefa.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Strażacka 5, 07-200 Wyszków

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 
w Wyszkowie
ul. 3 Maja 24, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 33 15

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Koło w Wyszkowie
ul. Prosta 7A, 07-200 Wyszków
tel. 691 519 674

Polski Związek Niewidomych, Zarząd 
koła Terenowego
ul. I AWP 82A, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 88 60

Polski Związek Wędkarski
Okręg Mazowiecki, Koło nr 137 Wyszków-
Miasto
ul. Pułaskiego 40, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 81 71, 29 742 00 34

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło 
w Wyszkowie
ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 77 68
e-mail: dca.wyszkow@psouu.org.pl;
e-mail: wtz.wyszkow@psouu.org.pl
www.wtz.fuz.pl

Stowarzyszenie Form Artystycznych 
i Turystycznych „FormAT”
ul.1 Maja 23 A/D, 07-200 Wyszków
tel. 503 990 954

Stowarzyszenie „Free Horses” Wyszków
ul. Meliorantów 10, 07-200 Wyszków
tel. 668 369 796, 792 820 013
e-mail: contact@freehorses.pl
www.freehorses.com.pl

Stowarzyszenie „I Kropka”
ul. 11 Listopada 42/37, 07-200 Wyszków
e-mail: stowarzyszenieikropka@gmail.com

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„WIATRAK” 
ul. Kopernika 14, 07-200 Wyszków
tel. 691 801 220, 691 801 440
e-mail: andrzejgrajczyk@wp.pl
www.stowarzyszeniewiatrak.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-
Alternatywne „PEPISKO”
ul. Nadgórze 39, 07-200 Wyszków
tel. 608 175 135

Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów 
Niepełnosprawnych w Zespole Szkół 
„Promyk”
ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków
tel. 664 258 123

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, 07-200 
Wyszków
tel. 29 742 96 65

Stowarzyszenie „PROMENADA”
ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 40 97
e-mail: promenada.stowarzyszenie@wp.pl
www.promenada.ops.wyszkow.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, 
Puszczy Białej i Kamienieckiej
ul. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 08 67; 609 159 964
www.spwyszkow.org.w.interia.pl

Stowarzyszenie „Ważna Róża”
ul. Geodetów 72/17, 07-200 Wyszków
tel. 512 390 824
e-mail: st.waznaroza@wp.pl
www.waznaroza.pl

Światowy Związek Żołnierzy AK Obwód 
„Rajski Ptak” Koło w Wyszkowie
Al. Róż 2, 07-200 Wyszków

Towarzystwo Ekologiczne „Natura”
ul. Bojowników o Wolność 
i Demokrację 19, 07-200 Wyszków,

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce
ul. Sowińskiego 33B/36, 07-200 Wyszków
tel. 505 217 519

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy
ul. 1 Maja 7/34, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 33 64

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział Regionalny w Wyszkowie
ul. 3 Maja 12/1A, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 95 65
e-mail: wyszkow@twpwyszkow.pl
www.twpwyszkow.pl

Wyszkowskie Stowarzyszenie Kultury 
Alternatywnej „Alternator”
ul. I AWP 82A, 07-200 Wyszków

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
ul. 1 Maja 23 A/D, 07-200 Wyszków
tel. 784 494 713
e-mail: biuro@wyszkowski-uniwersytet.pl
www.wyszkowski-uniwersytet.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda 
Hufca „Rój Promienistych” im. Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki”
Al. Róż 2, 07-200 Wyszków
tel. 501 264 289
e-mail: wyszkow@mazowiecka.zhp.pl

Związek Kombatantów RP i b. Więźniów 
Politycznych Koło w Wyszkowie
ul. Prosta 7A, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 41 25

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa 
Piłsudskiego Okręg Nadbużański 
w Wyszkowie
ul. Gen. J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 02 37 wew. 34 

„Życzliwi Poszkodowanym” 
Stowarzyszenie Pomocy 
Poszkodowanym w Wypadkach 
Drogowych
ul. I AWP 89A, 07-200 Wyszków
tel. 29 743 37 12
e-mail: poszkodowanym@wp.pl
www.poszkodowanym.gnu.com.pl

gmina zabrodzie

anastazew

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody 
Anastazewa i Okolic
Anastazew 1, 07-230 Zabrodzie
tel. 504 669 236

Dębinki

Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”
ul. Pałacowa 7, Dębinki, 07-230 Zabrodzie
tel. 29 757 37 45, 602 102 407
e-mail:woywal@interia.pl
www.pomozdziecom.com

Młynarze

Stowarzyszenie „Nasze Nadbużańskie 
Młynarze”
Młynarze 20A, 07-230 Zabrodzie

mostówka

Fundacja AVIANGARDA
ul. Zjazdowa 8, 07-230 Zabrodzie
tel. 501 087 147
e-mail: fundacja@aviangarda.eko.org.pl
www.aviangarda.eko.org.pl

Niegów

Fundacja Dzieło Samarytańskie
ul. Klonowa 1, 07-230 Zabrodzie
tel. 29 757 12 82

Zabrodzie

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy 
Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie”
ul. Wł. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie
tel. 29 757 12 54
e-mail: zabrat@op.pl
www.zabrat.ovh.org

W przypadku niezgodności ze stanem 
aktualnym zainteresowane organizacje 
prosimy o kontakt, tel. 607135354. 


