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WST¢P

Przedstawiana publikacja jest próbà odpowiedzi na kluczowe pytanie, jakie zada∏a sobie
grupa organizatorów projektu Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych: Kim jest animator spo∏eczny?

Odpowiedê zawarta w tej ksià˝ce jest wynikiem pracy podj´tej w ramach mi´dzynarodo-
wego projektu Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych, który realizowany by∏ w ramach programu
Unii Europejskiej Grundtvig-Socrates w latach 2002-2005. W dzia∏ania te zaanga˝owani by∏o
pi´ç partnerskich organizacji z czterech krajów europejskich:

• Polski (Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL z Warszawy – inicjator i koordyna-
tor programu oraz Pracownia Teorii Pedagogiki Spo∏ecznej Wydzia∏u Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego),

• Niemiec (Paritaetische Bundesakademie z Berlina);
• Wielkiej Brytanii (Birmingham Adult Education Service, Lifelong Learning Division Bir-

mingham City Council i organizacja obywatelska My Time z Birmingham),
• Litwy (Pilietiniu Inicjatyvu Centras z Wilna).
Wa˝nà rol´, choç formalnie jedynie wspierajàcà, pe∏nili trzej partnerzy, którzy do∏àczyli do

wspó∏pracujàcego grona nieco póêniej: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdaƒskiego, euro-
pejskie biuro International Federation of Settelments and Neighbourhood Centers w Edynbur-
gu oraz Centrum Inicjatyw Twórczych z Kirowogradu na Ukrainie.

Projekt zak∏ada∏ wypracowanie profilu zawodowego (profesjonalnego) animatora spo∏ecz-
nego o charakterze ponadnarodowym – europejskim. Wykorzystujàc ró˝ne tradycje, praktycz-
ne i metodyczne doÊwiadczenia oraz wiedz´ o charakterze akademickim  dotyczàcà  pracy
w lokalnym Êrodowisku, zamierzano wypracowaç wspólnà platform´ programowà kszta∏cenia
animatorów spo∏ecznych. Na szeroko zakreÊlone przedsi´wzi´cie nazwane „Szko∏à Animato-
rów Spo∏ecznych” z∏o˝y∏y si´ szereg aktywnoÊci spo∏eczno-edukacyjnych:

• spotkania mi´dzynarodowego zespo∏u ekspertów z 4 krajów partnerskich,
• spotkania zespo∏ów narodowych poszczególnych partnerów, 
• cykl 12 seminariów naukowych  wraz publikacjà podsumowujàcà 1, 
• trzy Fora AktywnoÊci Lokalnej,
• dwie wizyty studyjne w Berlinie,
• utworzenie i redagowanie specjalistycznej strony internetowej www.sas.engo.pl (w j´zy-

ku polskim, angielskim i rosyjskim),
• kompletowanie ksi´gozbioru metodycznego z zakresu rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej,
• dwie konferencje mi´dzynarodowe organizowane w Polsce oraz udzia∏ w kilku innych na

terenie Europy,
• przygotowanie kilkudziesi´ciu fachowych artyku∏ów na temat uwarunkowaƒ animacji

spo∏ecznej,
• przygotowanie filmu dotyczàcego projektu i animacji spo∏ecznej,
• opracowanie 12 modu∏owego pakietu edukacyjnego (dla trenerów i uczestników) w wer-

sji angielskiej i polskiej (w skróconej wersji tak˝e po niemiecku, litewsku i ukraiƒsku) 2,
• opracowanie profilu i programu kszta∏cenia animatora spo∏ecznego.
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Wymienione dzia∏ania koncentrowa∏y si´ wokó∏ czterdziestu uczestników pilota˝owej edy-
cji Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych. To ONI  zgodzili si´ poddaç eksperymentowi pedagogicz-
nemu, ale ju˝ wspólnie – uczestnicy i organizatorzy – czyli po prostu MY, go tworzyliÊmy. To od
NAS zale˝a∏ sukces, a przede wszystkim sens, pracy wszystkich ludzi zaanga˝owanych
(w ró˝nym stopniu) w projekt. A by∏o ich przesz∏o 500 osób.

Ksià˝ka
Ksià˝ka, skupia si´ na refleksji uczestników-animatorów. Prezentuje ich drog´ w SAS, po-

mys∏y, refleksje, a tak˝e Êrodowiska i dokonania. Sàdzimy, ̋ e dopiero w tym „ludzkim” kontek-
Êcie spo∏eczno-edukacyjnym, pe∏niej i g∏´biej mogà byç  zrozumiane  treÊci o charakterze teo-
retycznym oraz metodycznym.

Zamierzajàc choç w cz´Êci  przybli˝yç i uporzàdkowaç  wiedz´ o europejskim wymiarze
animatora spo∏ecznego, przyj´liÊmy nast´pujàcà struktur´ publikacji. 

Rozdzia∏ pierwszy dotyczy profilu zawodowego. Tekst Bohdana Skrzypczaka (koordynato-
ra projektu, prezesa CAL) prezentuje, wypracowane w ramach projektu, funkcje animatora
spo∏ecznego. Teoretyczno-metodyczne ustalenia tam zawarte poszerzone i pog∏´bione zosta-
∏y poprzez refleksje zawarte w dwóch wywiadach: „Budowanie mostów” z Michaelem Lil-
ley’em, dyrektorem partnerskiej organizacji My Time z Birmningham oraz „Animator przeÊwie-
tlony” – ze Zbigniewem ¸ukaszewskim, jednym z uczestników szko∏y, dyrektorem
Goleniowskiego Domu Kultury. Osobistà perspektyw´ funkcji animatora spo∏ecznego prezen-
tujà koƒczàce rozdzia∏ wywiady z uczestnikami szko∏y: z Lilà Subkowskà („ Pani od fizyki”, Vio-
là Karszny („Bajka o przyjaêni”), Sylwià Mielczarek („Zawsze w tle”), Norbertem Krzykawskim
(„Szansa na aktywnoÊç”), Martà Piotrkowska („Wspó∏-Bycie”) i Micha∏em Bagrowskim („Ucze-
nie si´ przez dotykanie”).

Rozdzia∏ drugi przedstawia rol´ animatora w jego – najcz´Êciej lokalnym – Êrodowisku. Za-
gadnienie to przybli˝one zosta∏o poprzez artyku∏y:  Barbary Emandi-Coffin i Marka Webstera
z Staffordshire University o pracowniku Êrodowiskowym, profesora Wies∏awa Theissa z Uni-
wersytetu Warszawskiego (opiekun  naukowy projektu) o polskiej tradycji pracy Êrodowiskowej
oraz podsumowujàcy projektowe ustalenia artyku∏ Paw∏a Jordana (moderator mi´dzynarodo-
wego zespo∏u ekspertów) i Bohdana Skrzypczaka: „Animator spo∏eczny – jego rola w Êrodo-
wisku”. Najobszerniejszy materia∏ stanowià reporta˝e, przygotowane przez Monik´ Hausman-
Pniewskà i Piotra Henzlera, prezentujàce szeÊç Êrodowisk, w których dzia∏ajà uczestnicy
szko∏y: „Granica u∏atwia zjednoczenie” (Goleniów), „Gdzie jest p´dzel?” (Warszawa-Ochota),
„Daj´ sobie trzy lata”. (Brody)

„RadoÊç animatora” (Tczew), „Gdy dusza pozbywa si´ zmarszczek)” (Toruƒ),  „Rozwa˝ny
i romantyczny” (¸ódê). Mamy nadziej´, ˝e w nich pojawia si´ owa „subiektywana prawda”
o animacji.

Rozdzia∏ trzeci to rozwa˝ania o animacji spo∏ecznej jako metodzie pracy w spo∏ecznoÊci lo-
kalnej. W artykule Bohdana Skrzypczaka „Praca w spo∏ecznoÊci lokalnej – perspektywy naro-
dowe” przedstawione zosta∏y inspiracje i doÊwiadczenia z krajów uczestniczàcych w projek-
cie. Teoretyczno-metodyczna perspektywa zosta∏a uj´ta w tekÊcie Paw∏a Jordana i Bohdana
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Skrzypczaka „Metoda animacji spo∏ecznej”. Próbà zobiektywizowanego oglàdu animacji jest
analiza dwóch projektów uczestników SAS. W tym celu zaprezentowane zosta∏y fragmenty
ewaluacji dwóch lokalnych projektów z Cekcyna „Cekcyƒska G@leria m∏odych” i Bochni „Aka-
demia Nastolatka”.

Publikacj´ zamyka rozdzia∏ czwarty, który koncentruje sí  na koncepcji kszta∏cenia w Szko-
le Animatorów Spo∏ecznych. Artyku∏ dr Agnieszki Naumiuk (Uniwersytet Warszawski) „Edukacja
obywatelska i edukacja do demokracji” ukazuje szeroki, obywatelski kontekst edukacji anima-
torów, a wspólny tekst Ewy Jasiƒskiej (superwizor szko∏y) i Bohdana Skrzypczaka prezentuje za-
∏o˝enia edukacyjne SAS. Przedstawione w wymienionych artyku∏ach idee i koncepcje pedago-
giczne mo˝na odszukaç w relacji z wizyty studyjnej w Berlinie (zredagowanej na podstawie
zapisków dwojga uczestników SAS – Ma∏gorzaty Micu∏y i Krzysztofa Marusiƒskiego) oraz w re-
fleksjach wí kszoÊci uczestników szko∏y zawartych w indywidualnych wspomnieniach pod tytu-
∏em „Moja droga w SAS”. Ca∏oÊç uzupe∏nia kalendarium wydarzeƒ, jakie z∏o˝y∏y sí  na projekt.

Czy projekt by∏ udany? Czy spe∏ni∏ swoje cele? Niech osàdzà czytelnicy i uczestnicy. Nam
pozostaje z satysfakcjà stwierdziç, ˝e „Szko∏a” nigdy nie sta∏a w miejscu, a jej Êcie˝ki rozwoju
przekroczy∏y wyobraêni´ organizatorów. Nikt bowiem nie spodziewa∏ si´, ˝e to pozarzàdowe
przedsi´wzi´cie ju˝ po roku przekszta∏ci si´ w uniwersyteckie  studia  podyplomowe realizowa-
ne w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdaƒskiego, a kolejna edycja odb´dzie si´ na Ukra-
inie. I to w szczególnym czasie „pomaraƒczowej rewolucji”.

Najwa˝niejsze dla nas jest to, ˝e „bohaterowie nie sà zm´czeni”. Uczestnicy samoorgani-
zujà si´, tworzàc zr´by korporacji animatorów spo∏ecznych. Organizatorzy, wyk∏adowcy aka-
demiccy, eksperci, trenerzy nie rozpierzchli si´. Dalej wspó∏pracujà, wspierajà poszerzajàcà si´
europejskà platform´ animatorów spo∏ecznych o kolejne wspólne przedsi´wzi´cia.

NASZA droga w SAS nie koƒczy si´, lecz wcià˝ na nowo si´ zaczyna.

Za szczególny wk∏ad w realizacj´ projektu „Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych” szczególnie
chcemy podzi´kowaç:

Givydasowi Duoblysowi, Marcie Henzler, Ewie Jasiƒskiej, Paw∏owi Jordanowi, Michaelowi
Lilley’owi, prof. Marii Mendel, Agnieszce Naumiuk, Monice Hausman-Pniewskiej, Lidii Skassa,
prof. Stephanowi Wagnerowi, prof. Wies∏awowi Theissowi oraz Wandzie Tulwin.

Bohdan Skrzypczak

1 Zob. B. Skrzypczak, W. Theiss (red.), Edukacja i animacja spo∏eczna w Êrodowisku lokalnym, Warszawa 2005
2 Zob. J. Gralczyk (red.), Zeszyty animatora spo∏ecznego, Warszawa 2005
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Bohdan Skrzypczak

PROFIL ANIMATORA SPO¸ECZNEGO

Pomi´dzy zawodem a profesjà
Jednym z zadaƒ, jakie postawili przed sobà organizatorzy Szko∏y Animatorów Spo-

∏ecznych, by∏a próba wyodr´bnienia i opisania cech charakterystycznych nowego zawo-
du – animatora spo∏ecznego. Zadanie okaza∏o si´ nieproste. G∏ównà trudnoÊcià nie by-
∏a – jak sàdzono – formalna procedura prowadzàca do zarejestrowania nowego zawodu,
lecz samo zdefiniowanie animatora spo∏ecznego, a przede wszystkim usytuowanie go
wÊród innych profesji spo∏ecznych.

Na poczàtku rozwa˝aƒ warto przybli˝yç samo poj´cie profesji spo∏ecznych. To – jak pi-
sze E. Marynowicz-Hetke – zarówno miejsca pracy, jak i zawody, które ∏àczy wspólna misja
i idea ukierunkowujàca dzia∏anie w przestrzeni spo∏ecznej na w∏àczanie ludzi w ˝ycie spo-
∏eczne oraz nawiàzywanie przez nich relacji spo∏ecznych.1 Inaczej mówiàc: istotà profesji
spo∏ecznej jest praca dla spo∏ecznoÊci (celem jest dà˝enie do budowy wspólnoty) po-
przez prac´ ze spo∏ecznoÊcià (opieranie si´ o si∏y spo∏eczne samego Êrodowiska).

W tak zdefiniowanym poj´ciu profesji spo∏ecznych mieÊci si´ szereg dobrze znanych
zawodów: pracownicy socjalni, animatorzy kultury, wychowawcy, asystenci s∏u˝b spo-
∏ecznych, kuratorzy sàdowi, pedagodzy szkolni.

Uczestnikami Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych by∏y osoby reprezentujàce wymienio-
ne zawody i stanowiska pracy, a tak˝e wiele innych, jak: nauczyciel, pracownik organiza-
cji pozarzàdowej (np. centrum wolontariatu), w∏aÊciciel ma∏ej firmy turystycznej. Pojawi∏
si´ zatem problem, na ile poszukujemy dla nich (i z wraz z nimi) nowego zawodu i stano-
wiska pracy, a na ile poszukujemy nowej formy i metody dzia∏ania w dotychczasowym
zawodzie i miejscu pracy.

Aby wyjaÊniç stanowisko, jakie ostateczne uda∏o si´ wypracowaç, nale˝y przedstawiç
istotne dla zrozumienia proponowanej koncepcji animatora spo∏ecznego rozró˝nienie po-
mi´dzy poj´ciami „zawód” i „profesja”. Wydaje si´ bowiem, ˝e te bliskoznaczne wyrazy,
u˝ywane w j´zyku potocznym wymiennie, inaczej akcentujà i definiujà wykonywanie pracy.

Pierwszà wskazówkà na drodze zrozumienia odmiennoÊci mo˝e byç ró˝nica znacze-
niowa, jaka wyst´puje w j´zyku angielskim Mamy tam do czynienia z „occupation” (za-
wód) i „proffesion” oznaczajàcym profesj´. Idàc tym tropem, mo˝na zauwa˝yç, ̋ e zawód
/ fach (occupation) dotyczy raczej wyspecjalizowanej wytwórczoÊci i us∏ugi w ró˝nych
dziedzinach ˝ycia spo∏ecznego. Natomiast profesja (profession) jest bardziej zwiàzana
ze spe∏nianiem okreÊlonych standardów jakoÊciowych dotyczàcych podejmowanych
dzia∏aƒ, cz´sto – co warto podkreÊliç – wyznaczanych przez samych profesjonalistów. To
w∏aÊnie tym poj´ciem okreÊlamy mi´dzy innymi przedstawicieli tzw. wolnych zawodów,
jak prawnicy, lekarze czy artyÊci.
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Przyglàdajàc si´ wyodr´bnianiu okreÊlonych dzia∏aƒ i miejsc pracy w sferze spo∏ecz-
nej, zauwa˝yç mo˝na dwa odmienne podejÊcia:

1. uzawodowienie, czyli proces wyodr´bniania zawodów, jaki narodzi∏ si´ w wyniku
spo∏ecznego podzia∏u pracy w epoce przemys∏owej. Zwiàzane z nim jest specjali-
styczne wykszta∏cenie, ÊciÊle okreÊlone zadania, usankcjonowane poprzez usta-
wodawstwo. Wa˝nym wyró˝nikiem pracy zawodowej jest ukierunkowanie na
efektywnoÊç wykonywanej pracy.

Tak rozumiane „uzawodowienie” wyraênie nie odpowiada∏o pojmowaniu animatora
spo∏ecznego zarówno przez „nauczycieli” jak i „uczniów” Szko∏y Animatorów Spo∏ecz-
nych. Choç nale˝y podkreÊliç, ̋ e niektórzy poprzez prac´ swoich instytucjach wspó∏pra-
cujàcych ze Stowarzyszeniem CAL (np. oÊrodki pomocy spo∏ecznej w Gdyni i Gdaƒsku,
dom kultury w P∏oƒsku), eksperymentujà w tym obszarze, wprowadzajàc nowe stanowi-
ska pracy dla animatorów spo∏ecznych. Jednak i w tym przypadku formalnego (na po-
ziomie samorzàdu lokalnego) umocowania zawodowego bardzo widoczna jest potrzeba
uwzgl´dnienia perspektywy „profesjonalnej”.

2. profesjonalizacja rozumiana jako usankcjonowany kulturowo sposób uzyskiwania
legitymizacji spo∏ecznej, spójnoÊci i autonomii dla pewnego wyodr´bnionego spo-
sobu dzia∏ania w sferze spo∏ecznej. Od profesjonalisty oczekuje si´ nie tyle sku-
tecznego/efektywnego „za∏atwiania” problemów spo∏ecznych, ale raczej wyjaÊnie-
nia ich uwarunkowaƒ i sposobów podejÊcia do ich rozwiàzania. Wa˝niejszy staje
si´ d∏ugofalowy wp∏yw spo∏eczny ni˝ perspektywa krótkoterminowej skutecznoÊci.

Dla procesu profesjonalizacji wa˝ne sà nast´pujàce cechy:
• spo∏eczne przes∏anie, dzia∏anie dla wspólnego dobra
• potrzeba autonomii (nie mo˝e byç „przeregulowany” ÊciÊle okreÊlonymi zadaniami)
• wiedza praktyczna skupiona na poszukiwaniu mechanizmów i sensu poszczegól-

nych spo∏ecznych zjawisk
• przeÊwiadczenie o koniecznoÊci samokontroli jakoÊci pracy (standardy nie sà na-

rzucane przez pracodawc´ lub administracje, lecz kreowane oddolnie)
W rozumieniu przyj´tym w SAS mamy do czynienia z pewnym continuum:

praca (w spo∏ecznoÊci lokalnej) ------ zawód (przygotowanie formalne i doÊwiadczenie
zwiàzane z pracà w okreÊlonej sferze spo∏ecznej) -------- profesja (wykonywanie pewnej
misji spo∏ecznej).

Droga do consensusu
Praca nad profilem animatora spo∏ecznego w ramach Szko∏y Animatorów Spo∏ecz-

nych (SAS) zosta∏a zorganizowana na trzech poziomach. Pierwszym by∏y spotkania i wy-
miana poglàdów pomi´dzy zagranicznymi uczestnikami projektu (Litwa, Niemcy, Wielka
Brytania). Nast´pny poziom tworzyli uczestnicy pilota˝owej edycji szko∏y, którzy dopiero
rozpoczynali swojà drog´ animatora spo∏ecznego i – co wa˝ne – na bie˝àco zdobywali
wiedz´ istotnà dla tej profesji. Ostatni, trzeci poziom, tworzyli eksperci polscy dzia∏ajàcy
w ramach stowarzyszenia CAL, którzy ∏àczyli w∏asne praktyczne doÊwiadczenie z dzia∏aƒ
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lokalnych z wiedzà trenera/konsultanta SAS. Zapleczem intelektualnym podj´tego zada-
nia by∏a systematycznie rozwijana specjalistyczna biblioteka, a przede wszystkim cykl 12
seminariów naukowych „Edukacja i animacja w Êrodowisku lokalnym”.

W poszukiwaniu profilu korzystano z wielu inspiracji i doÊwiadczeƒ zagranicznych,
które mo˝na podzieliç na trzy g∏ówne obszary:

1. animatora kultury lub spo∏eczno-kulturalnego
Ju˝ w latach 60-tych XX wieku za kluczowe dla animatora uznano we Francji nast´pu-

jàce funkcje: organizacyjnà (zarzàdzanie, planowanie i projektowanie), komunikacyjnà
(komunikacja z grupami i grupie), wychowawczà (zdobywanie wiedzy, informacji), ba-
dawczà (analiza w∏asnej praktyki, wspó∏praca z badaczami) twórczà (w okreÊlonej dzie-
dzinie)2. Tak zdefiniowana animacja rozwija∏a si´ tak˝e w innych krajach, zw∏aszcza po-
∏udniowoeuropejskich (W∏ochy, Grecja), a tak˝e w Polsce i w Niemczech

2. pracownika socjalnego
W odniesieniu do pracownika socjalnego literatura jest bardzo obszerna, a w poszu-

kiwaniach mo˝na si´gaç bardzo g∏´boko, zapoznajàc si´ z wcià˝ wiele wnoszàcym do-
robkiem pionierek pracy socjalnej: Alice Salomon i Mary Richmond. Przede wszystkim
mamy jednak do czynienia z bardzo rozbudowanym systemem kszta∏cenia i szczegó∏o-
wymi regulacjami formalno-prawnymi funkcjonujàcymi w poszczególnych krajach. Wie-
dza dotyczàca pracownika socjalnego by∏a przede wszystkim zawodowym kontekstem
istotnym w konstruowaniu w∏asnego procesu definiowania poj´cia animatora spo∏eczne-
go3. Dlatego w pracach SAS tak bardzo przydane okaza∏y si´ doÊwiadczenia litewskie
dotyczàce samego procesu tworzenia profilu pracownika socjalnego zdobywane przy
wspó∏pracy z holenderskimi ekspertami z NIZW w po∏owie lat 90-tych.

3. pracownika spo∏ecznoÊci lokalnej (community worker)
DoÊwiadczenia brytyjskiej „szko∏y community work” okaza∏y si´ êród∏em inspiracji do-

tyczàcych standaryzacji pracy oraz opisu jej uwarunkowaƒ. Niekiedy by∏y te˝ swoistym
k∏opotem, poniewa˝ bogactwo i szczegó∏owoÊç opisu dotyczàcego community workera
zawartych np. National Occupation Standarts for Community Work4 rodzi∏y pokus´ wyko-
rzystania wielu gotowych rozwiàzaƒ. Tymczasem chodzi∏o o wypracowanie wspólnej (dla
czterech paƒstw) p∏aszczyzny rozumienia i definiowania pracy animatora spo∏ecznego,
a nie akceptacji nawet najlepszego pojedynczego wzoru wypracowanego w specyficz-
nych uwarunkowaniach spo∏eczno-ekonomiczno-kulturowych jednego kraju. Potrzeba ta
by∏a tym bardzie istotna, ˝e stopniowo praca w ramach SAS zacz´∏a zmierzaç w kierun-
ku widzenia animatora jako profesji budowanej oddolnie. W takim przypadku odwo∏ywa-
nie si´ do szczegó∏owych zapisów standaryzujàcych dotyczàcych zawodu (occupation)
nadmiernie ogranicza∏oby swobod´ i pole dyskusji.

Prace uczestników SAS mia∏y inny charakter. Uwolnione od nadmiernie teoretyczno-
formalnego kontekstu stara∏y si´ raczej w swobodnej formie warsztatowej precyzowaç
zagadnienie: kim jest animator spo∏eczny? Ilustracjà tego procesu mogà byç przedsta-
wione poni˝ej matryce analizy ró˝nic pomi´dzy animatorem kultury a spo∏ecznym oraz
„herb” animatora spo∏ecznego.
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Animacja kulturalna Animacja spo∏eczna

Kreowanie wydarzeƒ artystycznych Postawa obywatelska

O˝ywienie kultury AktywnoÊç „praktyczna” spo∏ecznoÊci

CoÊ nowego Integracja wewnàtrz grupy i mi´dzygrupowa

Spowodowanie autentycznego 
zainteresowania kulturà Relacje Êrodowiskowe

Dzia∏alnoÊç dajàca nowy oglàd ˝ycia Budowanie wi´zi mi´dzyludzkich

Czynne i Êwiadome uczestnictwo Oddolne organizowanie dzia∏aƒ, Êrodowiska

Wymian kulturalna 
(mi´dzynarodowa, miedzy Êrodowiskowa) Dodawanie wiary

Sfera wra˝eƒ estetycznych Inspirowanie

Samorozwój przez sztuk´ Dà˝enie do zmiany spo∏ecznej

Tworzenie miejsc otwartych na cz∏owieka i sztuk´ Skierowane na mniejszoÊci

Dominuje perspektywa makro Dominuje perspektywa mikro

Uruchamianie oddolnej aktywnoÊci 
zwyk∏ych ludzi w celu zaspokojenia ich potrzeb Aktywizacja i wspó∏praca
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Zadaniem polskiego zespo∏u ekspertów/praktyków by∏o usystematyzowanie dotych-
czasowych wspólnych ustaleƒ i ró˝nic oraz nakreÊlenie profilu animatora spo∏ecznego.
To w∏aÊnie ten blisko 40-osobowy zespó∏ ekspertów, ale przede wszystkim praktykujà-
cych animatorów, ustali∏ ostateczny profil animatora jako „refleksyjnego praktyka”.
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Co robi (podejmowane dzia∏ania) W jaki sposób? (za∏o˝enia metodyczne)

1. przekazuje wiedz´
2. organizuje ˝ycie grupy

• nadzoruje przebieg dzia∏aƒ
• ustala gradacj´ priorytetów
• s∏ucha, mówi
• moderuje
• zarzàdzàdza konflikatami
• motywuje

3. buduje zaufanie
4. nawiàzuje wspó∏prac´ z innymi grupami orga-

nizujemy spotkani
5. wyszukujemy liderów
6. wspiera, pomaga, aktywizuje grupy spo∏eczne
7. budujemy koalicje
8. zaszczepia pomys∏y
9. wycofuje si´ 

10. nie narzuca
11. sugeruje – inspiruje nie narzuca
12. wspó∏pracuje, uczy, modeluje

1. by przekazaç wiedz´, wartoÊci
2. z powo∏ania
3. by dzieliç si´ w∏asnà wiedzà
4. by kszta∏towaç postawy: moralne, spo∏eczne,

obywatelskie, 
5. w celu wlasnej samorealizacji
6. dla satysfakcji, przyjemnoÊci, dowartoÊcio-

wania
7. ma d∏ug wdzi´cznoÊci, chc´ go sp∏aciç
8. przywiàzanie do spo∏ecznoÊci (potrzeba s∏u-

˝enia)
9. uto˝samianie si´ ze spo∏ecznoÊcià

10. „ja to si´ nie nadaje do normalnej roboty”
11. praca twórcza, kreatywna
12. widzi problemy, które sà wa˝ne
13. podniesienie jakoÊci ˝ycia
14. bo czuje sie animatorem
15. wierzy w prawd´, pi´kno, dobro
16. ma wizj´ rozwoju
17. ma takà potrzeb´
18. chce zrobiç coÊ, niekonwencjonalnego, no-

wego
19. ˝eby si´ sprawdziç w dzia∏aniu

1. przekazania wiedzy
2. wskazanie ludziom drogi
3. umo˝liwiç rozwijanie uzdolnieƒ
4. nauczenie pewnych postaw (wspó∏praca,

obowiàzkowoÊç, odpowiedzialnoÊç,....)
5. zrealizowania programu, projektu
6. zaspokojenia potrzeb spo∏ecznoÊci, grupy
7. uruchomienia rozwoju spo∏ecznoÊci
8. by ludzie uwierzyli w swoje mo˝liwoÊci

1. stosuje metody aktywizujace
2. daje przyk∏ad osobisty i przyk∏ady z ˝ycia
3. stosuje metod´ projektu
4. inicjuje samopomoc 
5. diagnozuje poprzez dzia∏anie
6. stymuluje wspólne zaanga˝owanie na

rzecz Êrodowiska lokalnego
7. zawiera kontrakt z grupà
8. szuka ludzi do wspó∏pracy
9. tworzy przestrzeƒ do wspó∏pracy (integra-

cja)
10. u∏atwia zrozumienie problemu i potrzeb
11. animuje ludzi (szukanie liderów)
12. przygotowuje do poszukiwania dobrych

rozwiàzaƒ
13. organizujemy spotkania
14. podpowiada nie przeszkadzajàc

Dlaczego? (przyÊwiecajàce wartoÊci) W jakim celu? (co chce osiàgnàç)

Animator ok  05/06/06  17:49  Page 12



Profil animatora spo∏ecznego

Misja
Wierzàc, ˝e ludzie potrafià sobie sami pomóc – jako animatorzy spo∏eczni aktywizuje-

my ich poprzez edukowanie, inspirowanie, wspieranie, motywowanie w celu rozwiàzywa-
nia lokalnych problemów i rozwoju spo∏ecznoÊci, w oparciu o zasady poszanowania od-
miennoÊci, partnerstwa i tolerancji.

Funkcje
Przyj´tà formà opisu profilu animatora spo∏ecznego jest charakterystyka poszczegól-

nych jego funkcji (wyszczególniono ich dziewi´ç) przedstawionych poprzez „wiàzk´
kompetencji” (wiedza, umiej´tnoÊci, postawa, zasoby). O ile „wiedza” i „umiej´tnoÊci” sà
oczywiste, o tyle „postawa” i „zasoby” wymagajà dodatkowego wyjaÊnienia. Wyodr´b-
nienie „postawy” podkreÊla znaczenie w∏asnego przyk∏adu i emocjonalnego aspektu ani-
macji. Postawa animatora musi byç spójna z przekazywanà wiedzà. Jest to wymóg
etyczny, ale tak˝e warunek skutecznoÊci pracy – animatorzy spo∏eczni pracujà przede
wszystkim poprzez zmian´ relacji spo∏ecznych. Ka˝de wra˝enie fa∏szu wywo∏ane nie-
spójnoÊcià wiedzy i postawy niszczy zaufanie, a wi´c fundament pracy animacyjnej. Po-
j´cie „zasobów” wskazuje na koniecznoÊç ich zbudowania. Wiedza, umiej´tnoÊci i po-
stawa powinny owocowaç pewnymi konkretnymi zasobami b´dàcymi dla animatora
zapleczem do realizacji poszczególnych funkcji. Dla animatora nie jest najwa˝niejsze
w∏asne biurko i krzes∏o, ale w∏aÊnie owe zasoby, bo dzi´ki nim mo˝e realizowaç swe funk-
cje. Inaczej mówiàc – jeÊli animator nie potrafi przekszta∏ciç posiadanej wiedzy, umiej´t-
noÊci i postawy w zasoby, to brakuje mu pewnej istotnej kompetencji wyznaczajàcej
sprawnoÊç w dzia∏aniu.

Funkcje animatora

1. facylitator
Facylitacja wspó∏pracy Êrodowiskowej
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà:
• rozwijanie lokalnej sieci kooperacji i komunikacji spo∏ecznej,
• tworzenie sytuacji „synergicznego” wspó∏dzia∏ania wielu aktorów lokalnej sceny

spo∏ecznej.
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W ramach tej funkcji akcent po∏o˝ony zosta∏ na wspó∏prac´, która jest podstawowym
mechanizmem wykorzystywanym przez animatora. Warta podkreÊlenia jest koniecznoÊç
swoistej „delikatnoÊci” w pos∏ugiwaniu si´ tym mechanizmem, przejawiajàca si´ w od-
chodzeniu od takich poj´ç, jak: kierowanie, organizowanie, koordynowanie, na rzecz u∏a-
twiania wzajemnych kontaktów uczestników Êrodowiskowych aktywnoÊci. Mówimy bar-
dziej o komunikowaniu i facylitowaniu, dzi´ki któremu mieszkaƒcy lub partnerzy
instytucjonalni wchodzà ze sobà w nowy typ relacji. „U∏atwiajàcy” (facylitujàcy) sposób
dzia∏ania animatora ma spowodowaç (czasami wymusiç poprzez brak kierowania), ˝e
uczestnicy np. spotkania dotyczàcego do˝ywiania dzieci nie tylko szybko coÊ zorganizu-
jà (przek∏adajàc odpowiedzialnoÊç na koordynatora), ale lepiej zrozumiejà przyczyny
i uwarunkowania tego problemu, a przede wszystkim osobiÊcie zaanga˝ujà si´ (emocjo-
nalnie i wykonawczo) w jego rozwiàzanie. 

Takie podejÊcie do wspó∏pracy zak∏ada kreowanie nowych rozwiàzaƒ i przygotowuje
spo∏ecznoÊç do radzenia sobie z ró˝nymi innymi problemami. Jednak, by by∏o to mo˝li-
we, animator musi umieç powstrzymaç si´ przed pokusà zarzàdzania i liderowania, któ-
re podnios∏oby z pewnoÊcià doraênà skutecznoÊç dzia∏ania, ale nie wp∏yn´∏oby na ich ja-
koÊç i perspektywicznoÊç.
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Obszar Animator jako „refleksyjny praktyk”

Wiedza Posiada w∏asne doÊwiadczenie „kooperacji” grupy i Êrodowiska oraz rozumie jej
si∏´ i znaczenie. 
Wie, jak mo˝na wykorzystaç facylitowanie („u∏atwiajàce prowadzenie”) ró˝nych
sytuacji i dzia∏aƒ spo∏ecznych do zwi´kszenia ich si∏y, kreatywnoÊci i wp∏ywu; do-
kszta∏ca si´ w tym zakresie.

Umiej´tnoÊci Dzi´ki szkoleniom i w∏asnemu doÊwiadczeniu dysponuje „warsztatem facylitato-
ra” (narz´dzia i techniki spotkania oraz wspó∏dzia∏ania grupy) pozwalajàcym na
skuteczne u∏atwianie wspó∏pracy grupom, Êrodowiskom i spo∏ecznoÊci lokalnej.
Potrafi zach´ciç innych do nawiàzywania nowych kontaktów w Êrodowisku.

Postawa Ma ÊwiadomoÊç znaczenia i si∏y synergicznych relacji i kooperacji spo∏ecznej
w grupie i Êrodowisku. (na podstawie obserwacji i w∏asnych doÊwiadczeƒ) Nie li-
deruje, a u∏atwia wy∏onienie akceptowanego przywództwa. Umie nawiàzaç kon-
takty w Êrodowisku.
Jest otwarty na tworzenie ró˝nych form wspó∏pracy obejmujàcych ró˝nych part-
nerów. Cechuje go podejÊcie partnerskie.
Jest Êwiadomy w∏asnej misji polegajàcej na u∏atwianiu wspó∏pracy ró˝nych akto-
rów i si∏ spo∏ecznych. Akceptuje siebie w roli ∏àcznika i katalizatora relacji Êrodo-
wiskowych.

Zasoby Potrafi identyfikowaç potencjalnych partnerów Êrodowiskowych, z wieloma
wspó∏pracuje.
Posiada szerokie partnerskie kontakty w Êrodowisku.
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2. Wspieracz
Wzmacnianie i wyrównywanie szans spo∏ecznych
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà:
• przeciwdzia∏anie marginalizacji i wykluczeniu ró˝nych grup i Êrodowisk,
• rozwijanie partycypacji spo∏ecznej i obywatelskiej,
• dodawanie wiary, pewnoÊci i umiej´tnoÊci spo∏ecznych Êrodowiskom zmarginalizo-

wanym,
• dzia∏anie na rzecz inkluzji i spójnoÊci spo∏ecznej,
• zach´cenie do udzia∏u w dzia∏ania o charakterze spo∏ecznym i publicznym grup de-

faworyzowanych.

Zasadniczà trudnoÊç przy uruchomianiu wspó∏pracy w Êrodowisku lokalnym stano-
wià ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi grupami w Êrodowisku, a w szczególnoÊci margi-
nalizowanie cz´Êci z nich. Trudno wi´c mówiç i wprowadzaç w ˝ycie zasad´ partnerstwa,
wspó∏odpowiedzialnoÊci, kiedy cz´Êç uczestników gry nie ma si∏y w niej uczestniczyç.

„Przygotowanie aktorów do gry” jest istotà tej funkcji animatora. Jak wzmocniç grup´
d∏ugotrwale bezrobotnych, by byli w stanie wyjÊç poza dominujàcy problem osobisty (brak
pracy i jego konsekwencje rodzinne) i w∏àczyç si´ w lokalne dzia∏ania na rzecz edukacji
i nowych szans dla m∏odzie˝y. Rolà animatora nie b´dzie rozwiàzywanie problemu bezro-
bocia, ale wskazanie nowej p∏aszczyzny (spotkanie z innymi bezrobotnymi majàcymi pozy-

Obszar Animator jako „refleksyjny praktyk”

Wiedza Ma doÊwiadczenie w kontaktach i wspó∏pracy z grupami defaworyzowanymi.
Posiada praktycznà wiedz´ na temat przyczyn i skutków marginalizacji oraz wy-
kluczenia spo∏ecznego.
Rozumie koniecznoÊç zwrócenia szczególnej uwagi na Êrodowiska zagro˝one
marginalizacjà.

Umiej´tnoÊci Potrafi inicjowaç i prowadziç grupy samopomocowe, wspierajàce i edukacyjne. 
Umie mobilizowaç i motywowaç grupy defaworyzowane do podj´cia dzia∏aƒ
o charakterze samopomocowym i spo∏eczno-edukacyjnym. Potrafi doprowadziç
do wspó∏pracy ró˝nych grup defaworyzowanych. Umie zorganizowaç i wspieraç
lokalne systemy informacyjno-edukacyjne dla osób i grup zagro˝onych wyklu-
czeniem spo∏ecznym.

Postawa Wra˝liwoÊç na nierównoÊci spo∏eczne. Tolerancja dla innoÊci.
Aktywne przeciwdzia∏anie nierównoÊciom spo∏ecznym.

Zasoby Posiada rozeznanie w sytuacji grup defaworyzowanych, zna osoby kompetentne
w zakresie pracy w tych Êrodowiskach. 
Ma informacje i kontakty umo˝liwiajàce podj´cie dzia∏aƒ w Êrodowisku zagro˝o-
nych wykluczeniem spo∏ecznym.
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tywne doÊwiadczenia, grupa samomopomocowa) do poradzenia sobie z problemem. Ani-
mator stara si´ u∏atwiç zorganizowanie si´ danej grupy (poznanie si´, wy∏onienie liderów)
tak, by poczu∏a nie tylko problem, ale i w∏asnà si∏´, która umo˝liwi lepsze radzenie z trud-
noÊciami, ale tak˝e zabranie g∏osu w innych sprawach wa˝nych dla nich i spo∏ecznoÊci.

3. Edukator
Moderowanie sytuacji edukacyjnych w Êrodowisku lokalnym
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà:
• rozwijanie systemu edukacji Êrodowiskowej,
• intencjonalne tworzenie sytuacji edukacynych, 
• edukacyjne spo˝ytkowanie wydarzeƒ i dzia∏aƒ spo∏ecznych,
• promowanie dzielenia si´ doÊwiadczeniem i wiedzà.

Edukacyjna funkcja stanowi – obok u∏atwiania wspó∏pracy – istot´ przygotowania Êro-
dowiska do rozwoju. Edukacja rozumiana szeroko jako rozwijanie kompetencji do aktyw-
nego uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym, powinna przenikaç wszystkie dzia∏ania anima-

16

Profil animatora spo∏ecznego

Obszar Animator jako „refleksyjny praktyk”

Wiedza Rozumie, ˝e edukacja i wychowanie to proces trwajàcy ca∏e ˝ycie (lifelong lear-
ning) i nie ma wy∏àcznie charakteru formalnego (kursy, szkolenia).
Posiada doÊwiadczenie w stosowaniu pozaszkolnych form edukacji.
Dostrzega potencja∏ wiedzy zwyk∏ych ludzi. Rozumie edukacyjnà rol´ codzien-
nych sytuacji spo∏ecznych, ale tak˝e koniecznoÊç planowania ró˝nych form edu-
kacji dla poszczególnych grup i Êrodowisk.

Umiej´tnoÊci Potrafi zorganizowaç spotkanie lub warsztaty majàce charakter aktywnego ucze-
nia si´ w oparciu o doÊwiadczenie i wiedz´ uczestników. Jest w stanie spo˝ytko-
waç edukacyjnie codzienne sytuacje spo∏eczne i poszerzaç dzi´ki temu Êrodowi-
skowe oddzia∏ywanie wychowawcze.
Potrafi zdefiniowaç potrzeby edukacyjne jednostek, grup, Êrodowisk a nast´pnie
zaproponowaç wsparcie edukacyjne (szkolenia, warsztaty). Umie poprowadziç
warsztat lub spotkanie samokszta∏ceniowe.

Postawa Jest otwarty na Êrodowiskowe uwarunkowania spo∏eczno-edukacyjne. Ma prze-
konanie co do edukacyjnej i wychowawczej wartoÊci jakà niosà sytuacje i dzia∏a-
nia spo∏eczne i obywatelskie.
Jest zaanga˝owany w kreowanie i rozwijanie edukacji przez ca∏e ˝ycie opartej
o zasoby Êrodowiska lokalnego.

Zasoby Ma rozpoznane osoby i organizacje zajmujàce si´ formalnà i nieformalnà edukacjà.
Potrafi identyfikowaç osoby, grupy i Êrodowiska mogàce dzieliç si´ wiedzà z inny-
mi. Jest osobiÊcie przygotowany lub ma w swoim zespole osob´ potrafiàcà po-
prowadziç aktywne dzia∏anie edukacyjne w grupie i Êrodowisku.
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tora. By tak si´ sta∏o, konieczne jest uwolnienie si´ od rozumienia edukacji jedynie jako
formalnego systemu oÊwiatowego uto˝samianego ze szko∏à. Animator musi zdobyç
kompetencje w dziedzinie edukacji nieformalnej (nonformal education) i tzw. incydental-
nej (informal education). I znowu jego rolà nie jest przede wszystkim organizowanie kur-
sów, warsztatów i innych form szkoleniowych, ale rozpoznanie braków i potrzeb eduka-
cyjnych blokujàcych mo˝liwoÊci pracy Êrodowiskowej (wykluczajàcych i os∏abiajàcych
poszczególne grupy). Dopiero na podstawie tego rozeznania animator próbuje „zapro-
siç” lub „wciàgnàç” w przedsi´wzi´cia o charakterze edukacyjnym. Proponuje zatem
„zróbmy coÊ razem” ale tak, by towarzyszy∏o temu „przygotujmy si´” i „nauczmy si´”.
Moderowanie sytuacji edukacyjnych polega wi´c na tym, ˝e podczas realizacji jakiegoÊ
projektu (budowy placu zabaw dla dzieci, wodociàgu, Êwi´ta lokalnego) przewidywaç
i prowokowaç sytuacje sprzyjajàce wzajemnemu dzieleniu si´ wiedzà i praktycznym do-
Êwiadczeniem, a gdy trzeba – korzystaç z pomocy ekspertów. W tak pojmowanej eduka-
cji liczy si´ bardziej przydatnoÊç i refleksja nad zwiàzkiem edukacji i dzia∏ania, ni˝ certy-
fikaty i Êwiadectwa (choç ich potrzeba pojawi si´ z czasem). AktywnoÊç animatora na
polu edukacyjnym dotyka wi´c przede wszystkim zagadnienia edukacji incydentalnej
dziejàcej si´ w codziennym ˝yciu i nie odbieranym jako uczenie si´, ale bardziej jako za-
bawa, sp´dzanie wolnego czasu czy praca.

Pomi´dzy specjalistami trwajà dyskusje, czy i w jakim stopniu mo˝na kierowaç eduka-
cjà incydentalnà. W prezentowanym uj´ciu zak∏ada si´, ̋ e animator przede wszystkim do-
strzega ró˝ne formy edukacji incydentalnej, wchodzi w nie, próbuje moderowaç i ∏àczyç jà
(wzmacniaç, zapewniaç kontynuacj´ i rozwini´cie) z formami edukacji nieformalnej
(warsztaty, szkolenia) a tak˝e z inicjatywami wychodzàcymi ze szko∏y (zw∏aszcza kierowa-
nymi do Êrodowiska lokalnego). Poruszajàc si´ pomi´dzy ró˝nymi formami edukacyjnymi,
staje si´ moderatorem lokalnej edukacji Êrodowiskowej (community education).

4. Motywator
Anga˝owanie i mobilizowanie spo∏eczne
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka

poziomów: grup´, wybrane Êrodowisko, ca∏à spo∏ecz-
noÊç lokalnà

• pobudzanie do aktywnoÊci indywidualnej i grupowej,
• rozwijanie partycypacji spo∏ecznej i obywatelskiej,
• promocja wolontariatu, samoorganizacji i samopo-

mocy spo∏ecznej,
• zach´cenie do udzia∏u w dzia∏ania o charakterze

spo∏ecznym i publicznym,
• zmotywowanie mieszkaƒców do zorganizowanego

dzia∏ania w celu przeprowadzenia okreÊlonej i celo-
wej zmiany w Êrodowisku.
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„Wyobraênia jest wa˝niejsza ni˝ wiedza” – powiedzia∏ Albert Einstein – a kreatywnoÊç
to wyobraênia, której puszczono wodze. Sztuka inspirowania – niezb´dna w arsenale
umiej´tnoÊci animatora – polega na stworzenie takiego Êrodowiska, w którym obywate-
le w mo˝liwie najwi´kszym stopniu b´dà mogli zaspokajaç swoje potrzeby dzi´ki podej-
mowanym osobiÊcie wysi∏kom. Wielu cz∏onków spo∏ecznoÊci oczekuje, by raczej robiç
„coÊ dla obywateli” zamiast „ pomagaç im w robieniu tego samodzielnie”.

Mobilizowanie polega na stosowaniu umiej´tnoÊci zwiàzanych z relacjami mi´dzy-
ludzkimi (pobudzanie, przekonywanie, praca grupowa), by pomóc innym w podejmowa-
niu i wykonywaniu dzia∏aƒ. Mobilizujàc, animator mo˝e sprawiç, ̋ e rzeczy, sprawy lub sy-
tuacje stajà si´ mo˝liwe, praktyczne i ∏atwe dla tych, którzy dotàd nie potrafili sobie radziç
z nimi we w∏asnym zakresie. 

W ramach poj´cia mobilizacja mieÊci si´: zach´canie, wywieranie wp∏ywu, inspirowa-
nie, stymulowanie ludzi do dzia∏ania, sprawianie, by ludzie czuli ochot´ do dzia∏ania i wyko-
nywali je z przyjemnoÊcià. Inaczej mówiàc: jest to si∏a pchajàca ludzi do dzia∏ania w kon-
kretnym kierunku. Kiedy dane dzia∏anie zostaje zakoƒczone, motywacja mo˝e zaniknàç. 

Mobilizowanie pojawia si´ na wielu p∏aszczyznach i w relacjach grupowych przejawia-
jàc si´ przede wszystkim poprzez:
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Obszar Animator jako „refleksyjny praktyk”

Wiedza Posiada doÊwiadczenie w prowadzeniu grup, we wspó∏pracy z wolontariuszami,
organizacjami pozarzàdowymi lub udzia∏u w kampanii obywatelskiej. Ma do-
Êwiadczenie w motywowaniu i organizowaniu ludzi do wspólnego dzia∏ania w Êro-
dowisku.
Rozumienie i zna mechanizmy samopomocy i samoorganizacji spo∏ecznej. Zna
ró˝ne praktyczne przyk∏ady aktywizacji i mobilizacji spo∏ecznej. Zna w∏aÊciwoÊci
i znaczenie funkcjonowania „ma∏ych grup” spo∏ecznych i organizacji pozarzàdo-
wych. Posiada te˝ wiedze na temat formalno-prawnych uwarunkowaƒ dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej.

Umiej´tnoÊci Potrafi pracowaç z ma∏ymi grupami obywatelskimi wykorzystujàc ich potencja∏
i dynamik´. Posiada kompetencje zwiàzane z organizacjà dzia∏ania jak i motywa-
cjà i prowadzeniem procesu spo∏ecznego. Umie poprowadziç spotkanie i dzia∏a-
nie grupowe zwiàzane z realizacjà potrzeb spo∏ecznych, które potrafi rozpoznaç.
Zna zasady kierowania i przewodzenia grupà i organizacjà pozarzàdowà. Ma zdol-
noÊç wyszukiwania, wspierania rozwoju i motywowania liderów grup i Êrodowisk.
Potrafi inspirowaç powstawanie nowych grup obywatelskich oraz motywowaç je
do samodzielnej aktywnoÊci i wspó∏pracy pomi´dzy sobà. Ma kompetencje do
organizowanie szerokich kampanii zwiàzanych z lokalnymi problemami. Umie do-
strzec powiàzania pomi´dzy aktywnoÊcià spo∏ecznà a rozwojem spo∏ecznoÊci lo-
kalnej.

Postawa Zach´ca w∏asnym przyk∏adem do zaanga˝owania spo∏ecznego.
Potrafi w sposób zaplanowany mobilizowaç ludzi do dzia∏ania.

Zasoby Zna g∏ówne problemy i potrzeby ró˝nych Êrodowisk. Dysponuje informacjami
o istniejàcych w Êrodowisku grupach obywatelskich, samopomocowych. Zna li-
derów Êrodowiskowych.
Zna potrzeby i zasoby Êrodowiska w wyniku przeprowadzenia rozpoznania i przy-
gotowania mapy lokalnych zasobów i potrzeb.
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• obdarzanie zaufaniem,
• identyfikacj´ z wykonywanym dzia∏aniem, realizowanym zadaniem,
• powierzanie odpowiedzialnoÊci,
• dawanie swobody w dzia∏aniu, mo˝liwoÊci samokontroli, odpowiedzialnoÊci za

efekt koƒcowy,
• satysfakcjonowanie.
Systematyczne i wzajemnie uzupe∏niajàce si´ u˝ywanie wymienionych praktyk przy-

gotowuje grup´ i Êrodowisko do zmobilizowania w momencie próby, czyli kiedy trzeba
podjàç konkretne dzia∏anie w Êrodowisku. Jest wi´c w tym uj´ciu raczej d∏u˝szym proce-
sem ni˝ zestawem technik obliczonych na szybkà mobilizacj´ si∏. 

5. Integrator
Rozwijanie wi´zi i komunikacji Êrodowiskowej. 
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà,
• integrowanie i budowanie to˝samoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej,
• wytworzenie mobilnych relacji pomi´dzy ró˝nymi aktorami sceny lokalnej,
• tworzenie przestrzeni do wspó∏pracy w Êrodowisku,
• rozwijanie lokalnej sieci spo∏ecznej.
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Obszar Animator jako „refleksyjny praktyk”

Wiedza Opierajàc si´ na w∏asnym doÊwiadczeniu dostrzega znaczenie relacji i powiàzaƒ
mi´dzyludzkich i mi´dzygrupowych w Êrodowisku.
Korzysta z ró˝nych form dokszta∏cenia/ doskonalenia warsztatowego.
Ma ÊwiadomoÊç charakteru, znaczenia i przebiegu procesu tworzenia si´ wi´zi
w grupie i Êrodowisku. Rozumie znaczenie kapita∏u spo∏ecznego i kulturowego
dla tworzenia zintegrowanej spo∏ecznoÊci lokalnej.

Umiej´tnoÊci W sposób intuicyjny i planowy rozwija wi´zi grupowe i Êrodowiskowe. Jego dzia∏a-
nia powodujà, ˝e ludzie chcà pracowaç w grupie, wspó∏pracowaç w innymi gru-
pami. Potrafi delegowaç uprawnienia i zadania.
Potrafi Êwiadomie i planowo w zastosowaç w praktyce podstawowe techniki i na-
rz´dzia rozwijania wspó∏pracy.(mediacja, negocjacja, moderowania spotkaƒ).
Umie wykorzystaç mechanizmy sieciowej struktury relacji Êrodowiskowych.
Wypracowuje misj´ grupy.

Postawa Posiada ÊwiadomoÊç znaczenia istnienia i tworzenia relacji spo∏ecznych w grupie
i Êrodowisku.
Wykazuje otwartoÊç, tolerancje, ˝yczliwoÊç.
Tworzy klimat / atmosfer´ grupy.
W Êwiadomy sposób buduje i reaguje na relacje w grupie i Êrodowisku.

Zasoby Potrafi identyfikowaç, skupiaç, gromadziç dane, bazy, ekspertów, itp.
Systematycznie poszerzam wiedz´ o zasobach niezb´dnych do realizacji zadaƒ
animatora.
Posiada kontakty, partnerów w instytucjach, potrafi z nich korzystaç.
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O ile funkcja facylitatora wspó∏pracy Êrodowiskowej ma charakter dynamiczny, zak∏a-
dajàcy efekt w postaci podj´cia wspólnego wysi∏ku, by razem skuteczniej „coÊ” zrobiç,
o tyle funkcja skoncentrowana na wi´ziach i komunikacji Êrodowiskowej ma charakter
bardziej „piel´gnacyjny”. W jej ramach rozpoznajemy Êrodowisko (mapa spo∏ecznoÊci
lokalnej), identyfikujemy poszczególne grupy i Êrodowiska (tak˝e ich problemy), przyglà-
damy si´ relacjom i sposobom komunikowania. TreÊcià owego rozpoznania jest próba
oszacowania kapita∏u spo∏ecznego, a wi´c poziomu zaufania, samorganizacji i solidar-
noÊci spo∏ecznej. Posiadajàc wiedz´ na temat stopnia zintegrowania spo∏ecznoÊci, ani-
mator stara si´ zareagowaç na zidentyfikowane czynniki blokujàce funkcjonowanie
wspólnoty lokalnej (np. miejscowi i nap∏ywowi, m∏odzi – starzy, osiedle A i osiedle B) roz-
poczynajàc od wzajemnej komunikacji.

Wysi∏ki te nie sà obliczone na konkretne, szybkie efekty; sà raczej strategià szeroko
poj´tego spotkania ludzi reprezentujàcych ró˝ne Êrodowiska i wzajemnego poznania
(tradycji, historii, idei, uprzedzeƒ, poglàdów, przesàdów). Widocznym rozpoznaniem eta-
pu integracji naszego Êrodowiska sà wydarzenia lokalne a zw∏aszcza tzw. „Êwi´ta” danej
miejscowoÊci. Sposób ich organizacji (odgórnie przez w∏adze lub wspó∏praca partnerów,
komercyjno-rozrywkowy lub obywatelsko-integracyjny) wskazuje, co ju˝ uda∏o si´ zrobiç
(forma motywacji), a tak˝e ujawnia obszary s∏aboÊci danej spo∏ecznoÊci. To wówczas wi-
dzimy, kto w∏àcza si´ w ˝ycie spo∏ecznoÊci, a kto stoi z boku. Czas pomi´dzy kolejnymi
„Êwi´tami” poÊwi´camy zatem na ró˝ne dzia∏ania majàce zbli˝yç poszczególne grupy
mieszkaƒców tak, by mogli zrobiç coÊ wspólnie. W ramach tej funkcji animator odwo∏u-
je si´ nie tylko do aktywnoÊci, ale te˝, a mo˝e przede wszystkim, do emocji spo∏ecznych.
Aby zintegrowaç Êrodowisko trzeba prze∏amywaç zakorzenione w nim stereotypy i uprze-
dzenia. Przede wszystkim si´gamy do pozytywnych emocji zwiàzanych z danym miej-
scem (historia, tzw. duch miejsca) i ludêmi (postacie historyczne, autorytety), nawiàzujàc
do poj´cia „ma∏ej ojczyzny”.

6. Rozwijacz 
Specjalista z zakresu rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej (RSL)
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà
• rozwijanie programów organizujàcych i rozwijajàcych spo∏ecznoÊç lokalnà,
• szerokie wykorzystanie zasobów i si∏ Êrodowiska lokalnego,
• oparcie rozwoju lokalnego o partycypacj´ spo∏ecznà i obywatelskà.
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Funkcja „rozwijacza” (dewelopera) ma charakter konsolidujàcy ró˝ne wysi∏ki anima-
cyjne poprzez powiàzanie ich pewnà ogólnà strategià, okreÊlanà jako aktywizacja i roz-
wój spo∏ecznoÊci lokalnej (community development).

Animator spo∏eczny powinien umieç odnaleêç i odnieÊç swoje dzia∏ania (niekiedy wy-
cinkowe, skupione na niewielkim Êrodowisku lub pojedynczym problemie) do szerszej
perspektywy rozwoju lokalnego. Praca ze Êrodowiskiem m∏odzie˝y faszyzujàcej ma bo-
wiem wymiar realnego problemu dotyczàcego danej grupy, ale tak˝e szerszy odnoszà-
cy si´ do ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej. Animator powinien orientowaç si´ i poruszaç w obu
wymiarach. Jego dzia∏ania w grupie majàcej jakiÊ problem (faszyzujàca m∏odzie˝, bez-
robotni, niepe∏nosprawni) majà umo˝liwiç wspó∏prac´ pozwalajàcà wspólnie uporaç si´
problemem (najpierw na nowo go zdefiniowaç i zrozumieç jego przyczyny), a w drugim
planie powiàzaç jej aktywnoÊç z ˝yciem ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej.

Do tego animatorom potrzebna jest wiedza i umiej´tnoÊci z zakresu community de-
velopment, bo w∏aÊnie ona pozwala utrzymaç strategiczny kierunek w wielu codzien-
nych, drobnych dzia∏aniach animacyjnych. P∏ynàc na fali potrzeb i energii ró˝nych ludzi
i grup trzeba widzieç perspektyw´ po∏àczenia poszczególnych fal. Gdy si´ jà widzi, mo˝-
na pokazaç jà te˝ innym tak, by okaza∏a si´ istotnà perspektywà i wartoÊcià dla wielu.
Wspólnie podzielana wizja ma bowiem ogromnà si∏´ oddzia∏ywania i odgrywa mobilizu-
jàca i spajajàca rol´ w rozwoju danej spo∏ecznoÊci.

7. Koordynator projektu spo∏ecznego
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà
• rozwiàzywanie problemów spo∏ecznych w oparciu o projekty,
• planowanie i wprowadzenie innowacji spo∏ecznych w Êrodowisku,
• kierowanie projektem spo∏ecznym.
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Wiedza Praktyczna wiedza dotyczàca aktywizacji grup, Êrodowisk i spo∏ecznoÊci lokalnej
osiàgni´ta dzi´ki w∏asnemu doÊwiadczeniu systematycznie poszerzana o wiedze
z zakresu organizowania i rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej. ZnajomoÊç problematy-
ki i metod community development.

Umiej´tnoÊci Realizowania projektów ukierunkowanych na poszerzanie mo˝liwoÊci grup, Êro-
dowisk i spo∏ecznoÊci lokalnych. Diagnozowania Êrodowiska i nakreÊlenie jego
profilu rozwojowego, a nast´pnie na jego podstawie przygotowywanie projektów
o charakterze interwencji spo∏eczno-edukacyjnej.

Postawa Czuje koniecznoÊç zwi´kszenia mo˝liwoÊci rozwojowych grup, Êrodowisk i ca∏ej spo-
∏ecznoÊci lokalnej. Zainteresowania i ch´ç na pog∏´bianie wiedzy z zakresu RSL. 

Zasoby Ma rozpoznane potrzeby i zasoby Êrodowiska, zna podstawowe dokumenty doty-
czàce rozwoju miejscowoÊci. Posiadanie materia∏ów edukacyjnych i programo-
wych ukazujàcych mechanizmy RSL.
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Omawiane dotychczas funkcje animatora spo∏ecznego mo˝na okreÊliç jako kompe-
tencje „mi´kkie”, odnoszàce si´ do skomplikowanych i delikatnych relacji mi´dzyludz-
kich. Funkcja koordynatora projektu rozwoju ma charakter „twardy”. Dzi´ki niej ró˝norod-
ne aktywnoÊci podejmowane przez animatora tworzà pewnà ca∏oÊç, posiadajàcà
wyraênie zakreÊlone ramy – stajà si´ projektem. Kiedy u˝ywamy poj´cia „projekt”, stara-
my si´ patrzeç na zjawiska spo∏eczne w postaci uporzàdkowanego procesu, w którym
planujemy: czas realizacji, metody, partnerów, zadania, harmonogram, bud˝et, wskaêni-
ki realizacji. Planujàc, animator wprowadza do swoich dzia∏aƒ czynnik porzàdkujàcy i ko-
ordynujàcy. Dostrzega i poddaje refleksji ciàg pojedynczych aktywnoÊci, w które jest za-
anga˝owany (kontaktów, spotkaƒ, warsztatów), uk∏adajàc je w logiczny ciàg. Chodzi
bowiem o to, ̋ eby sensem dzia∏aƒ animacyjnych nie by∏a sama aktywnoÊç (zmiana spo-
∏eczna) niezale˝nie od jej charakteru, ale uporzàdkowanie jej w taki sposób, by przyjmo-
wa∏a postaç rozwoju, czyli lepszego zaspokajania potrzeb ludzi. Sposobem na ogarnie-
cie tego procesu jest projekt, a w szczególnie rozbudowanych i d∏ugofalowej
perspektywie program (kilka projektów) rozwoju.

8. Ewaluator 
Ewaluacja zmiany spo∏ecznej
Cele:
Cele pracy animatora obejmujà jednoczeÊnie kilka poziomów: grup´, wybrane Êrodo-

wisko, ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà.
• ocena skutecznoÊci, efektywnoÊci i wp∏ywu realizowanych projektów animacyjnych,
• wprowadzanie korekt do realizowanych projektów,
• przygotowywanie projektów animacyjnych na podstawie ewaluacji dotychczaso-

wych rozwiàzaƒ.
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Wiedza Posiada praktyczne doÊwiadczenie zwiàzane z realizacjà projektu Êrodowiskowe-
go. Rozumie proces projektowania :od problemu poprzez wizj´ i planowanie
zmiany po realizacj´ i ewaluacj´.
Ma wiedz´ i znajomoÊç zasad planowania i projektowania innowacji spo∏ecznych.
Rozumie przebieg i procesu wprowadzania zmiany w Êrodowisku.

Umiej´tnoÊci Potrafi diagnozowaç problemy oraz planowaç (cele, metody, zadania, wyniki i re-
zultaty) projekty spo∏eczno-edukacyjne. Umie zespo∏owo przygotowaç aplikacj´
grantowà.
Opiera swojà dzia∏alnoÊç na systemie projektów animacyjnych. Wyznacza mie-
rzalne cele innowacyjnych projektów. Posiada kompetencje w zakresie koordyna-
cji i kierowania projektem (zarzàdzanie zespo∏em, pozyskiwanie zasobów i Êrod-
ków monitorowania procesu realizacji i zmiany.

Postawa „MyÊlenie i dzia∏anie” projektem.
Partycypacyjna anga˝ujàca w planowanie i realizacj´ projektu wielu partnerów.

Zasoby Posiada rozpoznane zasoby i problemy grupowe i Êrodowiskowe. Zna zewn´trzne
êród∏a wsparcia dla projektów RSL.
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Jak przysta∏o na „refleksyjnego praktyka”, jednà z funkcji animatora jest refleksja –
ewaluacja w∏asnej pracy. Monitorowanie i dokonywanie na tej podstawie zmian w swoich
dzia∏aniach powinno byç nie okazjonalnà procedurà stosowanà przy okazji rozliczania
dotacji, lecz jednà z podstawowych funkcji animatora. Jest to tym wa˝niejsze, ˝e praca
animatora dotyczy delikatnej natury relacji mi´dzy ludzkich, w których ∏atwo tracimy
obiektywizm. Istnieje zagro˝enie, ˝e górà b´dà emocje, które choç potrzebne i niezb´d-
ne, to przy braku ewaluacji mogà staç si´ tak absorbujàce, ˝e nie b´dzie ju˝ przestrzeni
na wspólne dzia∏anie. Dlatego potrzebna jest zarówno autoewaluacja, jak i ocena doko-
nywana przez zewn´trznych obserwatorów. Animator powinien byç do tego przygotowa-
ny psychicznie (gotowoÊç do poddania si´ ocenie) oraz posiadaç niezb´dne umiej´tno-
Êci. Autoewaluacja, by by∏a skuteczna i przynosi∏a rzeczywistà wiedz´, wymaga
przygotowania jasnych, przemyÊlanych procedur, tak, by nie ogranicza∏a si´ wy∏àcznie
do „refleksyjnej zadumy” – choç i ta jest przydatna. Wskazane jest te˝ nawiàzanie kon-
taktu z zewn´trznymi ekspertami zainteresowanymi dzia∏aniami animacyjnymi tak, by
mogli do∏àczyç do naszego zespo∏u w roli sta∏ego ewaluatora.

1 E. Marynowicz-Hetke, A. Wagner, J. Piekarski (red.), Profesje spo∏eczne w Europie. Z problemów kszta∏cenia
i dzia∏ania, Katowice 2001, s. 23

2 B. Jedlewska, Animatorzy kultury, op. cit., s.61.
3 Zob. H. J. Brauns, D. Kramer (red.), Social Work in Europe. A Comprehensive Description of Social Work Edu-
cation in 21 European Countries, Berlin 1986

4 National Occupation Standarts for Community Work precyzuje poj´cie community workera na ponad 250 s
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Wiedza Zna podstawy ewaluacji w∏asnej praktyki spo∏ecznej oraz zasady i sposoby moni-
torowania i ewaluacji Êrodowiskowych projektów spo∏eczno-edukacyjnych.

Umiej´tnoÊci Potrafi wyznaczyç podstawowe wskaêniki realizacji projektu umo˝liwiajàce jego
monitorowanie i ewaluowanie.
Tworzy i realizuje a projekty i programy spo∏eczne z uwzgl´dnieniem zasad syste-
matycznej ewaluacji. Wprowadza zmiany do w∏asnej i zespo∏owej praktyki anima-
cyjnej na podstawie wyników ewaluacji.

Postawa Akceptuje potrzeb´ dokonywania oceny realizacji projektów i w∏asnej praktyki ani-
macyjnej.
Uznaje niezb´dnoÊç systematycznej refleksji nad swoimi dzia∏aniami podejmowa-
nymi (poprzez ewaluacj´).

Zasoby Wspó∏pracuje z osobami mogàcymi pe∏niç role monitorujàco-ewaluacyjnà.
Posiada kontakty z zewn´trznymi ewaluatorami.
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BUDOWANIE MOSTÓW 
Rozmowa z Michaelem Lilley
dyrektorem My Time Ltd, partnera w projekcie SAS

Michael, opowiedz o Waszej organizacji, czym si´ zajmujecie, gdzie dzia∏acie?
Nasza organizacja, „My time”, dzia∏a w Birmingham – mieÊcie w samym Êrodku Wielkiej

Brytanii, w rejonie zwanym West Midland, zamieszkanym przez oko∏o 18 milionów ludzi. Sku-
piamy psychologów, socjologów i animatorów spo∏ecznych, których celem jest dotarcie do
ró˝nych wspólnot majàcych w jakiÊ sposób utrudnione ̋ ycie i funkcjonowanie w spo∏eczeƒ-
stwie. Mogà to byç, na przyk∏ad, mniejszoÊci etniczne. W samym Birmingham ˝yje ponad
milion ludzi pochodzàcych nawet ze stu ró˝nych krajów, 40 tysi´cy uchodêców, którzy po-
szukujà azylu, spokoju. WÊród m∏odych, szczególnie czarnoskórych ludzi, panuje bardzo
du˝e bezrobocie. Wielu z tych ludzi choruje na depresj´, cierpi z powodu ró˝nych l´ków.

„My time” wspó∏pracuje z innymi organizacjami tego typu, zajmujemy si´ szkoleniem
animatorów spo∏ecznych, którzy nabywajà uprawnienia do pracy z ró˝nymi spo∏eczno-
Êciami. Nie sà to pracownicy socjalni, którzy zajmujà si´ konkretnymi przypadkami, lecz
pracownicy spo∏eczni, wspólnotowi, pracujàcy z ca∏ymi wspólnotami – zwiàzanymi
z okreÊlonym obszarem geograficznym, pochodzeniem etnicznym, sytuacjà spo∏ecznà.
Ka˝dy z naszych pracowników „specjalizuje si´” w konkretnej wspólnocie.

Czy k∏adziecie nacisk na harmonijne wspó∏istnienie ró˝nych wspólnot na da-
nym terytorium czy raczej skupiacie si´ na pomocy konkretnym wspólnotom?

Na poczàtku najcz´Êciej pracujemy z konkretnymi wspólnotami, na przyk∏ad z mniej-
szoÊcià etnicznà, jednak ostatecznym celem jest zintegrowanie wszystkich spo∏ecznoÊci
na danym obszarze geograficznym.

Animatorzy spo∏eczni dà˝à do tego, by umo˝liwiç ka˝demu cz∏onkowi danej wspól-
noty zabranie g∏osu w wa˝nej dla niego sprawie, by umo˝liwiç mu komunikacj´ z rzàdem
oraz innymi instytucjami. Niektórzy pracownicy spo∏eczni sà ∏àcznikiem pomi´dzy danà
spo∏ecznoÊcià a jakimÊ urz´dem, inni pracujà dla organizacji pozarzàdowych. Niektórzy
animatorzy podejmujà te˝ kwestie zwiàzane z religiami.

A jak wyglàda Twoja praca?
Razem z innymi osobami z organizacji „My time” wspomagamy animatorów we

wspó∏pracy z ludêmi, którzy zg∏aszajà si´ ze swoimi problemami. Szukamy osób, które
mog∏yby podjàç si´ pracy animatora, wy∏awiamy talenty. Zach´camy ludzi, w których wi-
dzimy potencja∏, do pracy jako animator.
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Selekcja nie jest prosta. JeÊli mamy na przyk∏ad wspólnot´ kobiet muzu∏maƒskich czy
te˝ kobiet doÊwiadczajàcych przemocy w domu, to szukamy wÊród pracowników osób
majàcych predyspozycje do pracy akurat z takà grupà, które b´dà potrafi∏y wejÊç w to
Êrodowisko i skutecznie im pomagaç.

Bardzo wa˝ne jest psychologiczne podejÊcie do problemu. Ja sam jestem psycholo-
giem i wiem, ̋ e trzeba wzmacniaç cz∏owieka samego w sobie, nie tylko rozwiàzywaç pro-
blemy materialne. Nasi animatorzy starajà si´ patrzeç na ka˝dego cz∏owieka oddzielnie,
wzmacniaç jego poczucie wartoÊci i pewnoÊç siebie.

Jeszcze 30 lat temu nie zajmowano si´ psychikà tych ludzi. Zapewniano im dobra
materialne, dawano pi´kne mieszkania, co nie przynios∏o zamierzonych rezultatów – lu-
dzie wracali do ˝ycia, jakie prowadzili wczeÊniej.

My zwracamy si´ ku psychice cz∏owieka, a jednoczeÊnie dbamy o rozwój spo∏eczno-
Êci, pracujemy nad tym, ˝eby zaakceptowa∏a „innych”, a „inni” odnaleêli w niej swoje
miejsce.

Od czego zaczàç takà integracj´? W jaki sposób ona przebiega?
Przede wszystkim trzeba zbudowaç pewnego rodzaju most, wyznaczyç wspólne cele,

zwróciç uwag´ na to, co ∏àczy, a nie na to, co dzieli. Kiedy ten most zostanie zbudowany,
ludzie b´dà mogli rozmawiaç o sprawach, które ich dzielà, które powodujà konflikty.

Do zbudowania mostu niezb´dna jest aktywnoÊç obu stron. W Polsce prze-
szkodà w budowaniu mostów jest w∏aÊnie niemoc, niech´ç, apatia. Jak Wy radzi-
cie sobie z tym problemem? Czy macie sposób na zaktywizowanie ludzi do budo-
wania tego mostu? 

Zwalczanie apatii jest dla nas kwestià codziennà. W jaki sposób to czyniç? Po pierw-
sze, trzeba dowiedzieç si´, jakie sà potrzeby i oczekiwania ka˝dej jednostki. Potem trze-
ba przekonaç ludzi, ˝e ich oczekiwania mogà byç spe∏nione, ale najlepszym na to spo-
sobem jest praca kolektywna.

Ludzie z konkretnymi problemami, na przyk∏ad samotne matki, powinny si´ wzajem-
nie wspieraç, wymieniaç doÊwiadczeniami. Wa˝ne jest, ̋ eby odnaleêç we wspólnocie lu-
dzi, majàcych podobny problem, który mo˝e ∏àczyç ludzi ze sobà. 

Nasza organizacja stara si´ równie˝ dostosowaç miejsca, w których odbywajà si´
spotkania i inne dzia∏ania, do potrzeb ludzi. I to nie tylko pod wzgl´dem technicznym czy
materialnym, ale zwracajàc uwag´ na psychologiczne aspekty spotkaƒ. Przytocz´ tu
pewnà histori´ zwiàzanà z Polakami, która mo˝e wyjaÊniç, na co staramy si´ zwracaç
uwag´. I czego unikaç.

Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej wielu polskich ˝o∏nierzy pozosta∏o w Wielkiej Bry-
tanii. Oprócz nich by∏o równie˝ sporo uciekinierów, którzy z armià nie mieli nic wspólne-
go. W miejscowoÊci Stafford, gdzie mieszka∏o 30 tysi´cy Polaków, rzàd postanowi∏ zbu-
dowaç Centrum Spo∏ecznoÊci Polskiej, w którym Polacy mieliby si´ spotykaç. Nie wzi´to
jednak pod uwag´ tego, ˝e sà to dwie oddzielne spo∏ecznoÊci – z jednej strony ucieki-
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nierzy, z drugiej – ˝o∏nierze, osoby cz´sto o innej psychice, mentalnoÊci, potrzebach. I te
dwie grupy nie chcia∏y si´ razem spotykaç w jednym miejscu.

W ludziach sà pewne bariery, które trzeba prze∏amywaç, ale w tym celu trzeba rozma-
wiaç, budowaç most.

Jaki jest kierunek waszego dzia∏ania? Wychodzicie od kwestii formalnych, eko-
nomicznych (biura poÊrednictwa pracy, nauka j´zyka), by dojÊç do psychologii,
pokazaç ludziom, ˝e sà w spo∏eczeƒstwie?

W zasadzie integrujemy obie kwestie. Weêmy jako przyk∏ad ludzi bezdomnych: Kiedy
bezdomny dostanie dom od opieki spo∏ecznej, my b´dziemy wspomagaç psychik´ te-
go cz∏owieka. B´dziemy wspieraç go, by odnalaz∏ si´ w nowych warunkach, nie zaprze-
paÊci∏ tego.

Michael, powiedzia∏eÊ, ˝e pracujecie zarówno ze spo∏ecznoÊcià, ˝eby zaak-
ceptowa∏a „innych” ludzi, jak i poszczególnymi osobami, ˝eby zaakceptowali sie-
bie w tej wspólnocie. Ale co jest wa˝niejsze, a mo˝e trudniejsze?

W praktyce wa˝niejsza jest praca ze spo∏ecznoÊcià, ˝eby ludzie zrozumieli, ˝e dana
osoba chce si´ wdro˝yç w ich Êrodowisko, ˝e mo˝e coÊ wnieÊç. Niezmiernie wa˝na jest
akceptacja drugiego cz∏owieka.

Nasza organizacja dà˝y do tego, by spo∏ecznoÊci pozytywnie reagowa∏y na innych.
To jest bardzo d∏ugi proces. W wielu przypadkach nie udaje si´ tego osiàgnàç, ale wa˝-
ne jest, ˝e próbujà.

Nasza organizacja ma te˝ na uwadze uwarunkowania kulturowe danej spo∏ecznoÊci,
ale zasady dzia∏ania pozostajà niezmienne. Chodzi o wsparcie, integracj´, wzmacnianie
jednej osoby przez drugà niezale˝nie od kultury.

Czy animator spo∏eczny to rola, którà mo˝e odgrywaç ksiàdz, nauczyciel lub
ka˝dy inny cz∏owiek, który ma w sobie coÊ, co pozwala mu ∏àczyç ludzi, czy od-
r´bny zawód? Co jest wa˝niejsze – wyszkolenie czy naturalna zdolnoÊç? Szko∏a
Animatorów Spo∏ecznych uczy, jak byç animatorem…

Aby byç animatorem, trzeba mieç powo∏anie. Nie mo˝na robiç nic na si∏´. Trzeba mieç
jakàÊ wizj´, ˝eby dokonaç zmiany, jakiÊ pomys∏. KiedyÊ ja sam by∏em bezdomny, by∏em
samotnym rodzicem. Potem sta∏em si´ aktywistà. Moim sposobem na wspó∏prac´ z ludê-
mi jest opowiadanie o doÊwiadczeniach. To daje im wiar´, nadziej´, ˝e b´dzie lepiej.

Jest bardzo du˝o osób potrzebujàcych wsparcia, pomocy, dlatego dobrze, jeÊli ktoÊ
chce byç animatorem, wychodzi z inicjatywà. 

Ale czy mo˝na nauczyç si´ byç animatorem?
Na naszych szkoleniach przyszli animatorzy uczà si´, jak zamierzone cele osiàgnàç

w sposób efektywniejszy. Poznajà techniki, które pomagajà im zrealizowaç w∏asne pomys∏y.
Najwa˝niejsza jest jednak pasja. Trzeba czuç powo∏anie do wykonywania tego zawodu.
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Czy bycie animatorem si´ op∏aca, jeÊli chodzi o kwestie finansowe?
W porównaniu z innymi zawodami bycie animatorem nie jest dobrze p∏atne. Trzeba

byç lekko „szalonym”, ˝eby to robiç.
Spotykam jednak wielu ludzi, którzy wyrzekli si´ zysków materialnych na rzecz pracy

z drugim cz∏owiekiem ze wzgl´du na swoje przekonania i ch´ç niesienia pomocy. Tak
wi´c nie jestem jedynym „szaleƒcem”. Wsparcie innych animatorów bardzo mi pomaga.

Du˝o ludzi, z którymi pracuj´, to ludzie m∏odzi, których ja te˝ wspieram. Moja córka
tak˝e dzia∏a w organizacji „My time”.

Jaki powinien byç animator spo∏eczny? Jakie cechy powinien posiadaç?
Powinien byç dobrym obserwatorem i s∏uchaczem, cz∏owiekiem refleksyjnym, cierpli-

wym, wytrwa∏ym w dà˝eniu do celu. Wa˝ne jest tak˝e poczucie humoru. I musi kochaç
ludzi.

JeÊli zaÊ chodzi o praktyczne umiej´tnoÊci, to powinien umieç planowaç: dzia∏ania,
prac´, efekty. Bardzo wa˝ne sà te˝ umiej´tnoÊci nawiàzywania kontaktów oraz promo-
wania siebie. Trzeba umieç zaprezentowaç si´ z najlepszej strony, ˝eby uzyskaç wspar-
cie finansowe i pójÊç dalej.

Jakie sà Twoje obserwacje, jeÊli chodzi o dzia∏ania polskich animatorów?
Jestem pod wra˝eniem organizacji CAL. Wy tak˝e patrzycie zarówno na poszczegól-

ne osoby, jak i ca∏à spo∏ecznoÊç. Integrujecie ludzi. Ponadto sami nawzajem si´ wspie-
racie. To niezwykle wa˝ne w tej ci´˝kiej, „samotnej” pracy.

MyÊl´, ˝e ludzie w Anglii mogliby si´ wiele od Was nauczyç.

Rozmawiali: Monika Hausman-Pniewska, Bohdan Skrzypczak
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ANIMATOR 
PRZEÂWIETLONY
Rozmowa ze Zbigniewem ¸ukaszewskim

¸ukasz, jesteÊ dyrektorem pr´˝nie dzia∏ajàcego Domu Kultury w Goleniowie,
prowadzisz zespo∏y artystyczne, organizujesz mniejsze i wi´ksze wydarzenia, latem
tego roku by∏eÊ jednym z inicjatorów anga˝ujàcego tysiàce goleniowian projektu
„A mury runà...”. Chyba do Twojego biura codziennie przychodzà listy z gratulacja-
mi dla Ciebie i Twojego zespo∏u, a sam jesteÊ stawiany za wzór dyrektora instytucji
kulturalnej...?

Przypominam sobie sytuacj´, gdy sta∏em kiedyÊ na forum dyrektorów domów kultury
podczas jakiegoÊ zebrania i powiedzia∏em, celowo prowokujàc, ˝e dotychczasowa pra-
ca w naszym regionie nie ma wi´kszego sensu, ˝e nasze dzia∏ania nie majà odpowied-
niego prze∏o˝enia na rezultaty i trzeba by wprowadziç jakieÊ zmiany. Mówi∏em, ˝e dzie-
ciaki, do których adresujemy naszà dzia∏alnoÊç, nie widzà sensu w anga˝owaniu si´
w ró˝ne projekty. Nikt nie docenia ich pracy, nie okazuje szacunku dla w∏o˝onego wysi∏-
ku. I podobnie zresztà z nami, pracownikami oÊrodków kultury, którzy jesteÊmy traktowa-
ni troch´ jak piàte ko∏o u wozu. Wskaza∏em te˝ na niew∏aÊciwe podejÊcie do ludzi z ze-
wnàtrz, pewne skostnienie i bezw∏ad, w jakim si´ oÊrodki znajdujà. I powiedzia∏em, ˝e
konieczne sà zmiany. Wzi´li mnie wtedy za oszo∏oma mówiàc: „Czy mamy wszystko to,
co dotàd robiliÊmy, wyrzuciç do kosza, bo ty uwa˝asz, ˝e robimy to êle?” Wyszed∏em na
takiego, co zawsze zabiera g∏os i ciàgle coÊ mu si´ nie podoba i do tego na zarozumial-
ca... Irytowa∏o mnie, i nadal dra˝ni, ˝e wielu narzeka po cichu z powodu licznych proble-
mów, a na zewnàtrz chwali si´ swoimi osiàgni´ciami i jest „ró˝owo”. Potem ruszy∏ w na-
szym województwie cykl szkoleƒ CALowskich. Podczas jednego ze szkoleƒ podesz∏a do
mnie pewna osoba i podzi´kowa∏a. Wtedy, podczas tego pami´tnego, „wsadzania kija
w mrowisko” by∏a na mnie z∏a. Dzisiaj ju˝ nie. 

Zmiany to d∏ugi proces. Zawsze ∏atwiej iÊç utartymi Êcie˝kami. A nasza praca ma
sens tylko wtedy gdy ludzie chcà tego, co robimy. Moim zdaniem, nie tylko inspirowanie
i upowszechnianie mo˝e pomóc domom kultury, lecz przede wszystkim realizacja ziden-
tyfikowanych potrzeb. Dawanie szansy na rozwój. 

W Goleniowie czujemy si´ doceniani, mo˝e czasami troch´ niezrozumiani i stàd arty-
ku∏ pod du˝o mówiàcym tytu∏em „Z kulturà w bok” czy wypowiedzi o nadgorliwej „kultu-
rze”. Na szcz´Êcie przewa˝ajà mi∏e momenty. Jak te podczas gali wr´czania Nagrody
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Specjalnej Burmistrza Gminy, kiedy otrzymaliÊmy Barnima, w Warszawie w Sejmie, gdzie
odbieraliÊmy tytu∏ Najlepszej Placówki Kultury w 2004 roku w kategorii miejsko-gminnej.
Jak gratulacje na forum Rady Miejskiej, jak sformu∏owanie „czapki z g∏ów” przed sposo-
bem zrealizowania koncertu kol´d w wykonaniu goleniowskich wielopokoleniowych ro-
dzin czy ciep∏e s∏owa od wielu osób po realizacji I Festiwalu Hanzeatyckiego.

JesteÊ czasami krytykowany przez swoje Êrodowisko – to nie mo˝e byç mi∏e.
Skàd w Tobie takie zaci´cie?

Ju˝ takà mam natur´, ˝e zawsze chcia∏em czegoÊ wi´cej. Czy to by∏a szko∏a Êrednia,
w której organizowa∏em ró˝nego rodzaju happeningi. Czy uczelnia, gdzie przepracowa-
∏em 10 lat, i te˝ chcia∏em dzia∏aç. Z tego wynika∏y czasami drobne nieporozumienia
z szefem, bo on uwa˝a∏, ˝e sà pewne ramy mojego „chcenia” i mówi∏ mi: „¸ukasz, zejdê
na ziemi´” A ja mu: „Poszalejmy troch´, mo˝e coÊ z tego wyjdzie”.

Wróçmy do domów kultury...
Tak, tak. JeÊli chodzi o te spotkania, to zwykle zabiera∏em g∏os w takiej lub innej spra-

wie. Chcia∏em, ˝ebyÊmy za∏o˝yli stowarzyszenie, wypowiadali si´ i mieli wi´kszy wp∏yw
na nasze ˝ycie. Czasami „za∏atwiano” mnie bardzo prosto: „Dobrze, prosz´, robimy sto-
warzyszenie, kto chce si´ zapisaç – tu jest lista, kto zostanie skarbnikiem, a kto chce byç
szefem. I co? Nikt nie chce? No w∏aÊnie, i po co te dyskusje, panie ¸ukaszewski?”. I tak,
w pi´ç minut, za∏atwiono jednà spraw´ za drugà.

A to wystàpienie, od którego rozpocz´liÊmy rozmow´, to by∏o ju˝ wtedy, gdy uczest-
niczy∏em w Szkole Animatorów Spo∏ecznych. Na SAS zdecydowa∏em si´ chcàc poznaç
metody, narz´dzia, klucze. Chcia∏em pootwieraç drzwi w lustrzanych salach, w których
ciàgle patrzymy na swoje odbicie, ale tak naprawd´ nie wiemy, co jest za nami, z boku
i przed nami. Wiedzia∏em, ̋ e szansà na zmian´ jest wprowadzenie CAL-a do zachodnio-
pomorskiego. I w koƒcu si´ uda∏o, chocia˝ droga nie by∏a ∏atwa. Ale teraz jestem zado-
wolony z tego powodu.

¸ukasz czy ty...
I jeszcze jedno. Powiedzia∏eÊ, ˝e ja tam jestem, ˝yj´, wi´c jest mi trudniej, bo ∏atwo

jest tak przyjechaç, zrobiç desant, namieszaç i wyjechaç. To prawda. Zw∏aszcza, ̋ e ja nie
jestem osobà konfliktowà. Stale zastanawiam si´, czy mój oponent nie ma racji, co nim
kieruje, dlaczego, po co... Staram si´ nie oceniaç od razu negatywnie, bo sprawa mo˝e
mieç g∏´bsze pod∏o˝e, którego nie znam. Takiego podejÊcia nauczy∏a mnie uczelnia – nie
mów, ˝e wynik doÊwiadczenia jest z∏y lub dobry, nie interpretuj go, jeÊli nie znasz t∏a.

I teraz, nie wchodz´ Êwiadomie w ostre konflikty, chocia˝ oczywiÊcie jest pewna nie-
przekraczalna granica. Tà granicà jest niewchodzenie w polityk´. A nie jest to ∏atwe.
W czasie jednych z poprzednich wyborów samorzàdowych by∏y naciski, ̋ eby jeden z na-
szych zespo∏ów zaÊpiewa∏ na happeningu tego czy innego kandydata na burmistrza. By-
∏y wr´cz ju˝ takie historie, ˝e zespó∏ jeêdzi∏ wraz z kandydatem na burmistrza po wsiach
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i wyÊpiewywa∏, jaki to Êwietny polityk, i jakà mlekiem i miodem p∏ynàcà krainà stanie si´
nasza gmina. A potem ten kandydat przegra∏, a zespó∏ ...ju˝ dzisiaj nie istnieje... A kto na
tym straci∏ najwi´cej? Cz∏onkowie zespo∏u.

Ale jak mo˝esz byç nie uwik∏any w polityk´, skoro jesteÊ szefem jednostki samo-
rzàdowej? 

Czy ja robi´ coÊ z∏ego uruchamiajàc i próbujàc anga˝owaç innych w projekty kul-
turalne czy spo∏eczne? Zresztà, coÊ z SAS-owych zaj´ç z zakresu mediacji czy PR-
u pozosta∏o. MyÊl´ te˝, ˝e uda∏o mi si´ wypracowaç solidnà pozycj´. Mam Êwiado-
moÊç, ˝e ja w domu kultury nie musz´ pracowaç. To naprawd´ daj´ si∏´! Przez pewien
czas pracowa∏em w dwóch miejscach – na uczelni i w domu kultury. To mi dopiero da-
wa∏o niezale˝noÊç! Wiedzia∏em, ˝e jak b´d´ mia∏ problemy w jednym miejscu, odnaj-
d´ si´ w drugim. A i w samym Domu Kultury zawsze by∏em niezale˝ny – pisa∏em pro-
jekty, dostawa∏em – lub nie – na nie pieniàdze. Wtedy Domu Kultury nie za bardzo
interesowa∏o, skàd ja wezm´ fundusze na wyjazdy, na imprez´ takà czy innà. Oczywi-
Êcie, tyle co mogli, to mi pomagali. Nie chc´ powiedzieç, ˝e by∏em pozostawiony sam
sobie. Ale nie by∏o tego za wiele. Ja praktycznie by∏em samodzielnà osobà od same-
go poczàtku, mia∏em autonomi´, nikt mi nie przeszkadza∏. Zresztà, ka˝dy rozsàdny
polityk, który rozumie procesy spo∏eczne, myÊli kategoriami projektów pojmowanych
jako problemy, doceniajàcy rzeczywistà animacj´ spo∏eczeƒstwa, winien wspieraç na-
sze dzia∏ania. 

Mówisz w czasie przesz∏ym. Teraz nie jesteÊ ju˝ na uczelni, wsiàk∏eÊ bardziej
w Dom Kultury. Jak jest teraz z Twojà niezale˝noÊcià?

Ju˝ dwa razy, odkàd jestem dyrektorem, nosi∏em w teczce wypowiedzenie z pracy.
Brakowa∏o w nim jedynie daty i podpisu. Nie wyjà∏em tego ani razu, ale dzi´ki tej „sztucz-
ce” psychologicznej mia∏em komfort. Wiedzia∏em, ˝e w razie czego wystarczy, ˝e wyjm´
pismo z teczki, podpisz´, i wr´cz´ komu trzeba.

Realizuj´ to, co mam do zrealizowania, po kolei, tyle, ile mog´. Mam grono osób, któ-
re dooko∏a mnie funkcjonuje i mnie wspiera. Staram si´ otaczaç ludêmi bardziej warto-
Êciowymi ode mnie, majàcymi talenty, których ja nigdy nie b´d´ posiada∏. I oni nieÊwia-
domie sà mojà po˝ywkà. Tak patrz´ sobie na tych „Êwirów”, jednych czy drugich, i to jest
odlot!

Jak dosz∏o do tego, ˝e doktor nauk rolniczych zosta∏ animatorem spo∏ecznym?
Na pewno nie mia∏o to zwiàzku z tradycjà rodzinnà. Powiedzmy tak: w szkole pod-

stawowej taƒczy∏em w zespole. W sumie z pi´ç lat. Potem by∏ problem wyboru szko∏y
Êredniej. W koƒcu wybra∏em szko∏´ rolniczà, bo wieÊ – obok taƒca – to by∏a moja dru-
ga pasja. W ka˝dà sobot´, po lekcjach, 15 kilometrów – stopem, przez las, pociàgiem
– lecieliÊmy z bratem na wieÊ. To by∏a ucieczka z miasta. Tam czuliÊmy si´ wolni
i szcz´Êliwi.
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Technikum Rolnicze w GoÊcinie i trzy lata w zespole tanecznym. Ale wtedy te˝ zaczà-
∏em ju˝ sam organizowaç pewne rzeczy. Na pierwszej wywiadówce wychowawca powie-
dzia∏ mojej mamie: „To jest bardzo ciekawy ch∏opak, ale bardzo rzadko widz´ jego twarz.
Wcià˝ si´ wierci i kr´ci”. Obieca∏em, ˝e si´ uspokoj´ i si´ uspokoi∏em, ale swoje robi∏em
dalej: jakieÊ przebieranki, wyst´py – to, co mo˝na robiç w szkole.

Wybór studiów by∏ naturalnà konsekwencjà wyboru szko∏y – zootechnika w Akademii
Rolniczej w Szczecinie. I tam te˝ taƒczy∏em, w Studenckim Zespole Artystycznym „Sier-
mi´gi”. To by∏y pi´kne lata... Kazachstan i tego typu wyjazdy. Je˝eli przyje˝d˝a si´ do
miejscowoÊci, w której nigdy nie by∏o ˝adnego Polaka przed nami i ktoÊ nas prowadzi
i mówi, ˝e ten pan to pami´ta jeszcze Polsk´ z okolic ˚ytomierza, i prosi, ˝ebyÊmy si´
przywitali... Podchodzimy, a on trz´sie si´, i mówi: „Wy z Polski?”, i zaczyna p∏akaç, trz´-
sie si´ a my musimy odejÊç, bo cz∏owiek mo˝e zawa∏u zaraz dostaç... To sà takie emo-
cje, ˝e Polska nabiera zupe∏nie innego wymiaru i kszta∏tu. Tego nie da si´ opowiedzieç.
Robi si´ „schiza” na temat Polski. To by∏a najlepsza lekcja patriotyzmu, jakà mia∏em. Po-
tem równolegle ze studiami i pracà na uczelni, praca w Pa∏acu M∏odzie˝y w Szczecinie.

W sumie ca∏y czas pracowa∏em z ludêmi i dla ludzi. Dzisiaj ta droga wydaje mi si´
logiczna.

Kiedy poczu∏eÊ, ̋ e nie tylko chcesz taƒczyç, ale te˝ przewodziç tym, którzy taƒczà?
Na drugim roku studiów zosta∏em spo∏ecznym zast´pcà kierownika zespo∏u. I przy-

szed∏ w koƒcu ten moment, gdy on wyjecha∏ na trzy miesiàce, a na mojej g∏owie zosta∏o
organizowanie pracy zespo∏u, koncertów, itd. A by∏o tego mnóstwo, czasem dwa-trzy
koncerty w tygodniu, bo zbieraliÊmy pieniàdze na kolejny wyjazd. To by∏a pierwsza taka
mocniejsza szko∏a ˝ycia. Nie by∏em przygotowany do tej roli. Z jednej strony wszyscy si´
bawimy, ale ja zarazem myÊl´ o tym, ˝e musz´ panowaç nad zabawà. Robimy „sylwe-
stra”, Êwietna impreza, ale co b´dzie, jeÊli wydarzy si´ coÊ nie tak? Ja za to odpowia-
dam. Ten poziom odpowiedzialnoÊci przera˝a∏ mnie.

Efektem tego by∏o studium podyplomowe kulturalno-oÊwiatowe, które skoƒczy∏em na
czwartym roku studiów magisterskich. WczeÊniej, bo ju˝ od drugiego roku, pracowa∏em,
jak wczeÊniej wspomnia∏em, na pó∏ etatu w Pa∏acu M∏odzie˝y – by∏em instruktorem w Ze-
spole PieÊni i Taƒca „Jantar”. To móg∏ byç pi´kny zespó∏, 16 grup z pi´ciu szkó∏. Posz∏o..
to te˝ kolejna szko∏a. Ca∏y czas kolejne doÊwiadczenia, z ka˝dym rokiem wi´cej zaj´ç...
Praca z dzieçmi to pi´kne doÊwiadczenie.

A skàd si´ wzià∏ Goleniów?
W 1993 roku zacz´∏o si´ dziaç nieciekawie z „Jantarem”. W Pa∏acu M∏odzie˝y wiele

si´ zmienia∏o, zacz´∏o brakowaç pieni´dzy, i wtedy pojawi∏a si´ dyrektorka domu kultury
z Goleniowa, która chcia∏a mieç u siebie zespó∏ folklorystyczny. Okaza∏o si´, ̋ e o tym sa-
mym myÊla∏ mój ówczesny kierownik zaproponowa∏ mi tam prac´. PomyÊla∏em sobie:
„Mo˝e to szansa dla mnie? Mo˝e si´ wyrw´ ze Szczecina? Przecie˝ w „Jantarze” praca
mo˝e si´ skoƒczyç...”. Z drugiej strony – by∏em akurat w po∏owie doktoratu, którym zajà-

31

Animator przeÊwietlony – rozmowa ze Zbigniewem ¸ukaszewskim

Animator ok  05/06/06  17:49  Page 31



∏em si´ w Akademii. Wi´c wymyÊli∏em, ˝e b´d´ doje˝d˝a∏ – zespó∏ w Goleniowie, uczel-
nia w Szczecinie.

I takà decyzj´ z ˝onà Ma∏gosià podj´liÊmy. Zacz´∏o si´... dwa-trzy razy w tygodniu,
z plecakiem i magnetofonem, na zaj´cia do Goleniowa. 

Po co Ci by∏ ten zespó∏ w Goleniowie?
To by∏o nowe wyzwanie, a ja lubi´ wyzwania i folklor.

Ale przecie˝ mog∏eÊ sobie sam potaƒczyç, a nie zajmowaç si´ organizacjà ca∏e-
go zespo∏u?!

S∏uchaj, to jest moja pasja, dziadek mówi∏: „B´dziesz ora∏ ziemi´”. I chyba coÊ w tym
jest. KiedyÊ nawet mnie zapyta∏ jakiÊ dziennikarz, ile godzin ja pracuj´? Odpowiedzia∏em:
„Ile trzeba”.

Nie ˝al Ci by∏o przerwanego doktoratu?
Ale ja go w koƒcu skoƒczy∏em! Zaj´∏o mi to wprawdzie szeÊç lat zamiast przewidzia-

nych czterech, ale taki by∏ koszt ∏àczenia pracy naukowej z zespo∏em. W momencie, gdy
odbiera∏em dyplom, poczu∏em takie turbodo∏adowanie, ˝e nie ma rzeczy niemo˝liwych!
Ja – ch∏opak spod jakiegoÊ Ko∏obrzegu, wychowany na podwórku z kluczem na szyi. 

Czy coÊ si´ zmieni∏o w Twoim ˝yciu po obronie?
Na uczelni na pewno. WczeÊniej zdarza∏o si´, ˝e ba∏em si´ coÊ napisaç, ostrzej sfor-

mu∏owaç, bo przecie˝ trzeba uwa˝aç, co o tym pomyÊli recenzent, itd. Od tego momen-
tu nie mia∏em takich skrupu∏ów. Pisa∏em to, co uwa˝a∏em. Na pewno sta∏em si´ bardziej
radykalny...

A poza tym – sukcesy lubià chodziç parami. Kilka dni po mojej obronie w Kielcach na
festiwalu zaj´liÊmy z zespo∏em II miejsce. To by∏ dla wtedy najwi´kszy sukces. TrafiliÊmy
do programu „Talenty” przy Ministrze Kultury. DostaliÊmy fundusze na obóz. Dyplom od
ministra itd.

Jak zosta∏eÊ dyrektorem Domu Kultury?
Niedobrze si´ w nim dzia∏o. Pojawia∏y si´ g∏osy, ˝e nie ma pieni´dzy, ˝e b´dzie roz-

wiàzany... KtóregoÊ dnia zaprosi∏ mnie burmistrz na rozmow´ i po trzech dniach namy-
s∏u powiedzia∏em „tak”.

Zajà∏em si´ instytucjà, w której nikt nie wierzy∏ w zmiany, wszyscy czekali, ˝e mo˝e
kiedyÊ pojawià si´ jakieÊ pieniàdze... Taka ma∏a wegetacja. Oprócz mojego zespo∏u i te-
atru, który prowadzi∏ mój m∏odszy kolega oraz kilku koncertów, nic si´ tam istotnego nie
dzia∏o.

Krótko po mojej nominacji (wszyscy zapami´tali, ˝e to by∏ czwartek) zrobi∏em zebra-
nie zespo∏u. By∏ to obiad po∏àczony z kolacjà, podczas którego powiedzia∏em wszystkim:
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„Mo˝ecie realizowaç swoje marzenia, ale musicie braç za nie odpowiedzialnoÊç. Ja b´-
d´ wam pomaga∏, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I nie mo˝e byç tak, ˝e jak
ktoÊ robi imprez´, to wszyscy tylko patrzà, czy mu si´ uda czy nie. Tutaj nie ma miejsca
na takie zachowanie.” Zrobi∏o si´ z tego niesamowite otwarcie. Wszyscy pracownicy za-
cz´li wymyÊlaç: imprezy, konkursy, wyjazdy, itp. Spotkanie skoƒczy∏o si´ ko∏o pó∏nocy.
ZrobiliÊmy kalendarz wydarzeƒ na kolejny rok. By∏ tak intensywny, ˝e cieszy∏em si´, ˝e
wszystkiego nie uda∏o si´ zrealizowaç, bo byÊmy tego nie prze˝yli. 

Ty w tej intensywnej atmosferze na pewno si´ czu∏eÊ doskonale...?
Przez pierwsze dwa lata po obj´ciu stanowiska dyrektora prawie nie spa∏em. To by∏o

jakieÊ szaleƒstwo. Bo przecie˝ równoczeÊnie robi∏em habilitacj´... A˝ przyszed∏ 2000
rok., kiedy p´k∏em...

RównoczeÊnie pisa∏em habilitacj´, pracowa∏em na uczelni i oczywiÊcie zajmowa∏em
si´ domem kultury... To by∏a po prostu tragedia. Zaczà∏em traciç kontakt ze Êwiatem. Po-
stanowiliÊmy z ˝onà, Ma∏gosià, ˝e musz´ coÊ zrobiç – pójd´ na urlop bezp∏atny. Wtedy
oczekiwania mojego szefa na uczelni by∏y inne od moich. Mia∏em zaawansowanà habili-
tacj´. Poprosi∏em o czas do namys∏u... W tym czasie mia∏em wyjazd z zespo∏em na festi-
wal do Turcji i po drodze zdecydowa∏em – Goleniów. 

Odczu∏eÊ ulg´?
Tak, wtedy to si´ naprawd´ uspokoi∏o. Pod wieloma wzgl´dami. Ludzie w Domu Kul-

tury przepracowali dwa-trzy lata, poznali mechanizmy, dotarliÊmy si´, zweryfikowaliÊmy
swoje plany, dowiedzieliÊmy si´, czego chcà ludzie i co my im mo˝emy daç... Docierali-
Êmy si´ te˝ z gminà, pisaliÊmy coraz lepsze projekty. WygrywaliÊmy kolejne konkursy. By∏
nawet czas, ̋ e mieliÊmy skutecznoÊç 100%! Do ósmego projektu, potem si´ nam troch´
posypa∏o...

Taki dobry zespó∏ mia∏eÊ?
Na poczàtku sam pisa∏em projekty. Potem, kiedy powiedzia∏em: „Piszcie. Czekam na

wasze pomys∏y!”, by∏o troch´ gorzej. Musz´ przyznaç, ̋ e czasem nie wszystko czyta∏em.
Podpis, parafki i nast´pny... Zrobi∏ si´ taki ba∏agan, ̋ e kiedyÊ wezwali mnie do Euroregio-
nu i mówià: „Z∏o˝yliÊcie wniosek, macie Êwietny pomys∏, nie chcecie ˝adnych pieni´dzy
– to mo˝e nas troch´ wesprzecie, bo my nie mamy na naszà dzia∏alnoÊç statutowà?”
Okaza∏o si´, ̋ e ktoÊ od nas napisa∏ projekt na konkurs i nie przewidzia∏ zapotrzebowania
na fundusze...

Tak czy tak – z jednostki, która mia∏a byç rozwiàzana, staliÊmy si´ istotnà i pr´˝nie
dzia∏ajàcà instytucjà.

Nie ˝a∏owa∏eÊ nigdy rezygnacji z kariery naukowej?
Ja jestem cz∏owiekiem, który nie ˝a∏uje. Za∏o˝y∏em sobie kiedyÊ, ˝e nie b´d´ ˝a∏owa∏

swoich decyzji. Pozostajà refleksje.
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Ale cz∏owiek jest tylko cz∏owiekiem. Nie zawsze za∏o˝enia daj´ si´ zrealizowaç...
Zdarza si´ oczywiÊcie, ˝e zrobimy coÊ nie tak, jakaÊ impreza czy spotkanie nie wyj-

dzie. Zawsze jest wtedy czas na analiz´, ocen´ i spisanie wniosków na przysz∏oÊç, ale
nie towarzyszy temu „˝a∏owanie”. DoÊwiadczenia to pi´kna lekcja.

Czy mia∏eÊ taki moment, w którym zda∏eÊ sobie spraw´, ˝e w∏aÊnie przestajesz
byç liderem, a stajesz si´ animatorem? Bo mi si´ wydaje, ˝e ta zmiana ju˝ zasz∏a.
Przyje˝d˝asz teraz z grupà ludzi – z których ka˝dy jest po prostu per∏à, w swoich
specjalnoÊciach – lepszych od ciebie.

Mam ÊwiadomoÊç tych zmian. KiedyÊ na zaj´ciach robi∏em test badajàcy konstrukcj´
psychicznà. I co wysz∏o? Zbigniew ¸ukaszewski – autokrata ˝yczliwy. Lider ze wspoma-
ganiem animatora. Liderowanie jest „proste” – albo si´ udaje albo nie. Efekt widaç bar-
dzo szybko. Natomiast animacja to d∏ugi proces. Czasem trzeba „uderzyç”, „potrzà-
snàç”, kogoÊ „obudziç” a czasem wystarczy zach´ciç.

W moim przypadku by∏o tak. By∏em liderem, poprzykleja∏em do siebie troch´ ludzi,
potem zacz´∏o docieraç do mnie, ˝e nie mog´ byç sam, nie dam rady sam pracowaç.
Wnioskiem z tego „obiadu czwartkowego”, na którym ustaliliÊmy zasady wspó∏pracy, by-
∏o to, ˝e praca tylko wtedy ma sens, jeÊli wszyscy b´dà mogli realizowaç siebie, swoje
marzenia. Trzeba by∏o wszystko tak ukierunkowaç, ˝ebyÊmy wszyscy z tego skorzystali.
Konieczna by∏a „transakcja wiàzana” – realizujesz siebie, ale pomagasz innym. W ten
sposób zaczà∏ si´ powoli proces przechodzenia od lidera do animatora. I w takim mo-
mencie mniej wi´cej trafi∏em do SAS-u.

Na pierwszych zaj´ciach napisa∏em o sobie, ˝e przede wszystkim jestem liderem.
A animatorem...? Czy jestem animatorem? Na pewno mam teraz bli˝ej do animatora ni˝
do lidera. Staram si´ dawaç ludziom szans´, ˝eby si´ rozwijali. Czasem nawet niewiele
od nich oczekuj´, zak∏adajàc, ˝e oni wiedzà, co powinni robiç. 

Czy jestem liderem czy animatorem? Animator to niewdzi´czne zadanie. Przecie˝ to
jest równoczeÊnie „Êwiecenie latarkà”, pokazywanie drogi, jak i sta∏e pozostawanie na
drugim miejscu, w cieniu. KtoÊ móg∏by powiedzieç, ˝e jest to taka zagrywka taktyczna –
w razie niepowodzenia, ten pierwszy weêmie to „na klat´”. Ale to nie oto chodzi. 

Nie potrafi´ powiedzieç, ˝e jestem liderem i nie mog´ powiedzieç, ˝e jestem anima-
torem. Mo˝e jestem pó∏ na pó∏, bo czasem za du˝o bior´ na siebie. Nie jest te˝ tak, ̋ e za
kogoÊ pisz´ projekt. Ju˝ umiem powiedzieç: „Chcesz napisaç, to pisz. A jak b´dzie go-
towy, to ch´tnie z tobà usiàd´ i przeczytam”. W takich sytuacjach jestem na pewno bar-
dziej animatorem ni˝ liderem.

Powiedzia∏eÊ, ˝e animacja jest procesem d∏ugotrwa∏ym, którego efekty nie od
razu sà widoczne. To jaki masz horyzont czasowy? Jaki czas masz zaplanowany?

Jak zak∏ada∏em zespó∏ folklorystyczny, to od razu zastanawia∏em si´, kto przejmie to
po mnie. Od razu mówi∏em moim wychowankom: „Jedêcie ze mnà na szkolenia, niech
ktoÊ po mnie to weêmie. To mo˝e byç przygoda waszego ˝ycia. Skorzystajcie z tego.”
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Kiedy przyjmowa∏em Marka, Mariusza czy innych do pracy, wiedzia∏em, co robi´. Jak
na razie – jeÊli chodzi o kadr´ – mam skutecznoÊç 90%. Bywa∏y i przegrane, ale to jest
wliczone w koszt. Trzeba przegraç, ˝eby wygraç. Trzeba zamknàç drzwi, by je móc po-
tem otworzyç. Ale zawsze, jak coÊ robimy, to myÊl´ z wyprzedzeniem co najmniej pi´cio-
letnim. Zastanawiam si´, co wtedy b´dzie za pi´ç, dziesi´ç lat. 

Dotychczas nie uda∏o si´ nam postawiç wiaty w ogrodzie przy Domu Kultury. W tym –
te˝ musimy z niej zrezygnowaç. Ale ja jà prze˝ywam, a im bardziej jà prze˝ywam, tym wy-
raêniej jà widz´. Za rok w koƒcu stanie.

Przyjecha∏eÊ do Goleniowa pe∏en pomys∏ów, chcia∏eÊ si´ tu realizowaç, ale
przecie˝ tu mieszkajà ludzie, którzy ˝yli po swojemu, bez ¸ukaszewskiego. Czy to
nie by∏o trudne? Czy po przeprowadzce do Goleniowa coÊ si´ zmieni∏o? 

Tak, mieszkali tu ludzie, ale ja ich nie zna∏em z czasów szkolnych, nie bawi∏em si´ z ni-
mi w piaskownicy, nie spotyka∏em si´ na prywatkach.

To ci pomaga∏o czy przeszkadza∏o?
W moim przypadku raczej u∏atwia∏o. NieznajomoÊç ludzi równa si´ brakowi uprze-

dzeƒ. Nie mia∏em zakodowanego w g∏owie, ˝e ten jest gorszy, a tamten lepszy. 
Najwi´cej problemów mia∏em, gdy tworzyliÊmy Centrum Wolontariatu. Zarzucano mi,

˝e to jakaÊ paranoja albo, ˝e wykorzystuj´ i oszukuj´ m∏odzie˝ anga˝ujàc ich do wolon-
tariatu. Obarczano mnie te˝ winà, ˝e rozbi∏em ruch emerycki pozwalajàc na stworzenie
w Domu Kultury Klubu Seniora „Relaks”. Ale odpowiedê moja by∏a jedna – robi´ to, bo
taka jest potrzeba. Wracajàc do pytania – uwa˝am, ˝e to, ˝e by∏em „nowy”, bardziej mi
pomaga∏o ni˝ przeszkadza∏o. Nie by∏em w ˝adnym „uk∏adzie”, do wszystkiego podcho-
dzi∏em z pozycji obserwatora, z boku, mo˝e bardziej obiektywnie?

A czy fakt, ˝e z ka˝dym rokiem coraz bardziej wrastasz w to Êrodowisko, wp∏y-
wa w jakiÊ sposób na twojà sytuacj´ jako animatora, lidera, dzia∏acza lokalnego?

Na pewno poznaj´ ludzi coraz lepiej. Czasami nie jest ∏atwo. Dom Kultury pe∏ni funk-
cj´ us∏ugowà... Krótko mówiàc – póki sam si´ nie zwià˝´, nie b´d´ zwiàzany.

Czy ty jesteÊ patriotà lokalnym? Czy Goleniów jest twoja ma∏à ojczyznà?
Jeszcze nie do koƒca. Ale ju˝ niewiele brakuje, ˝ebym mia∏ takie poczucie.

A czego brakuje?
Jestem z tych, którzy muszà coÊ zbudowaç, czasami popsuç, naprawiç, ˝eby po-

czuç, ˝e to jest jego. W tej ziemi, w Goleniowie, te˝ musz´ czuç, ˝e jest jakiÊ mój wk∏ad.
Pierwszym moim ma∏ym dzie∏em jest zabudowa przejazdu w Bramie Woliƒskiej i jego
adaptacja na Centrum Informacji Turystycznej. Napisa∏em ten projekt, przekonywa∏em
ówczesnego burmistrza, ˝eby go podpisa∏ i uda∏o si´ go zrealizowaç. To jest ewidentnie
moje „dziecko”, chocia˝ oczywiÊcie zaanga˝owanych by∏o w to mnóstwo osób. Nie chc´
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absolutnie powiedzieç, ˝e zrobi∏em to sam. Mam te˝ pomys∏y na kolejne dzia∏ania,
przede wszystkim – OÊrodek Dziejów Miasta.

T́  ide´ chc´ zaszczepiç te˝ moim wspó∏pracownikom. Zale˝y mi na powiàzaniu ich
psychicznie z Goleniowem. Mo˝e kiedyÊ wyjadà i osiàgnà sukces. Chcia∏bym, ˝eby pa-
mi´tali skàd sà, i co najmniej raz w roku zrobili coÊ dla tego miasta. A czy ja sam jestem
patriotà? Tak si´ czuj´, jestem Polakiem.

Jak ci si´ pracuje w miejscu, w którym mieszkaƒcy mogà mieç problemy z to˝-
samoÊcià? Goleniów dawniej by∏ niemiecki, póêniej zasiedli∏a go polska ludnoÊç,
majàca niewiele wspólnego z poprzednimi mieszkaƒcami. Jak sobie radzisz z pro-
blemem pami´ci spo∏ecznej, historycznej?

Tu jest dwa razy trudniej ni˝ gdzie indziej. Tu ludzie sà dwa razy bardziej zamkni´ci.
Podam przyk∏ad: robimy wieczór kulturalny we wsi, gdzie wiemy, ˝e jest du˝o osób po-
chodzenia ukraiƒskiego. Organizujemy dla nich spotkanie i widzimy, ˝e przyszli i ˝e si´
dobrze bawià. Po krótkim czasie zapowiadamy, ˝e robimy wkrótce spotkania z kulturà
ukraiƒskà. Zapraszamy, zach´camy do przyjazdu, do zaanga˝owania si´. I co s∏yszymy?
„My? My nie mamy pochodzenia ukraiƒskiego! Pan nas obra˝a!”. Te rany jeszcze si´ b´-
dà goiç d∏ugie lata. Wojna, akcja „Wis∏a”, przesiedlenie – to wszystko ciàgle jest w tych
ludziach. W tym roku po raz pierwszy jeden cz∏owiek przyszed∏ i powiedzia∏: „Chc´ panu
powiedzieç, ˝e jako ma∏e dziecko zosta∏em tu przywieziony, ale jestem ju˝ na emerytu-
rze i dzisiaj ju˝ mi nikt nic nie zrobi. Mog´ wziàç dzieci z Ukrainy na noclegi jak pan
chce.” Ten cz∏owiek d∏ugo czeka∏, ˝eby si´ odkryç. Ale ilu jest jeszcze takich, którzy na-
dal si´ bojà? Robi∏em badanie w zespole. Okaza∏o si´, ̋ e 60% ma dziadów, którzy sà Za-
bu˝anami. Równo z Litwy, Bia∏orusi i Ukrainy. A 40% to centralna Polska, g∏ównie Kujawy
oraz Lubelszczyzna (IPN podaje odwrotne relacje). I dlatego niezb´dne jest, ̋ eby tym lu-
dziom pomóc si´ pokazaç, wygadaç, oÊmieliç ich.

Bardzo licz´, ˝e osoby starsze si´ otworzà, i w pewnym momencie zacznà mówiç.
Zdob´dziemy ich zaufanie, b´dà spokojni, ̋ e nie wykorzystamy tego przeciwko nim. Dla
mnie „jaskó∏kà zmian” by∏ kuferek babuni...

Co?!
MieliÊmy festyn organizacji pozarzàdowych i swój namiocik mia∏ Klub Seniora. Pod-

chodz´ do nich i s∏ysz´: „Panie ¸ukaszu, mamy coÊ dla pana, chcemy coÊ pokazaç. O,
widzi pan, to jest pamiàtka... A to znowu... NazwaliÊmy to kuferkiem babuni”. I potoczy∏y
si´ opowieÊci. Jeszcze nieÊmia∏e, ogólnikowe, ale si´ zacz´∏y...

¸ukasz, czym ty si´ w zasadzie zajmujesz? Kim jesteÊ?!
Najkrócej mówiàc – sobà. Spe∏niam marzenia.

Swoje czy cudze?
I jedne i drugie. 
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A co na to twoi prze∏o˝eni?
To po ich myÊli. 

Czy jesteÊ postrzegany jako ktoÊ, kto za du˝o dzia∏a?
Osoby, które ze mnà bezpoÊrednio pracujà lub znajdujà si´ w moim otoczeniu, widzà,

˝e zbli˝yliÊmy si´ do pewnej granicy. I je˝eli dalej tak pójdzie, to mo˝e si´ okazaç, ˝e po-
jawià si´ b∏´dy. Bo gdzie drwa ràbià, tam wióry lecà. Ka˝dy ma jakieÊ drobne potkni´cia.
Zaczynam si´ baç, ˝e z tego przem´czenia, tego przerysowania proporcji, nadmiaru za-
daƒ, mo˝e coÊ z∏ego si´ wydarzyç, ˝e pope∏nimy naprawd´ jakiÊ powa˝ny b∏àd.

Co z tym mo˝esz zrobiç?
Ju˝ zrobiliÊmy. PojechaliÊmy na szkolenie. Trzy dni bez telefonów, dokumentów, inte-

resantów, goÊci z pomys∏ami i pretensjami. Na szkoleniu my i komunikat „ja”, porzàdko-
wanie, ocena potencja∏u grupy, wzajemne kontrakty. Sytuacja dzisiaj si´ poprawi∏a, ∏a-
twiej jest nam pracowaç, zw∏aszcza osobom, które od niedawna sà pracownikami Domu
Kultury.

Czym jest dla ciebie Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych? Mówi∏eÊ, ̋ e szuka∏eÊ na-
rz´dzi. Czy je znalaz∏eÊ?

Widzisz, szuka∏em narz´dzi, przyjecha∏em po narz´dzia, a znalaz∏em ludzi. I okaza∏o
si´, ̋ e to w∏aÊnie ludzie tworzà to wszystko, co si´ dooko∏a dzieje, mechanizmy. A narz´-
dzia to jest dodatek, wa˝ny, istotny, ale tylko dodatek. To jest socjologia, to jest wiedza
z innych, pokrewnych dziedzin, z którà ja – jako zootechnik – nie mia∏em wiele do czynie-
nia. Do pewnych spraw podchodzi∏em intuicyjnie. Czyli – przede wszystkim ludzie. To, co
myÊlà, co mówià, co czujà.

Jest te˝ druga kwestia – êróde∏ko. Takie êróde∏ko, w którym trzeba si´ co jakiÊ czas
wykapaç, ˝eby si´ odÊwie˝yç, od˝yç. Nie tylko cia∏o, ale i umys∏. ˚eby si´ do∏adowaç,
doenergetyzowaç. Tym jest dla mnie kontakt z ludêmi z SAS-u.

Rozmawiali: Monika Hausmann-Pniewska, Bohdan Skrzypczak
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PANI OD FIZYKI
Rozmowa z Lilà Subkowskà

PowinnaÊ byç panià od przyrody, masz takie „kwiatowe” imi´: Lila...
Fizyka to w∏aÊnie przyroda, wszystko co nas otacza, nawet jajko, które gotuje si´

w kuchni, i kipiàce mleko. 

Fizyk kojarzy mi si´ z m´˝czyznà w podesz∏ym wieku, który nie zna imion swo-
ich uczniów i którego nie widaç znad probówek i zza szkie∏ grubych okularów. A ty
tworzysz projekt „Oswoiç fizyk´”, chcesz odczarowaç tego wstr´tnego belfra?

Dzieci majà naturalnà ciekawoÊç Êwiata, w tym fizyki i przyrody. Aby jà zachowaç,
trzeba krok po kroku oswajaç je z coraz trudniejszymi zagadnieniami. Nie powinno to na-
st´powaç tylko od momentu, gdy fizyka jako przedmiot pojawia si´ w szkole, czyli
w pierwszej klasie gimnazjum. Gdyby rozpoczàç oswajanie fizyki ju˝ od najm∏odszych,
udost´pniç im laboratorium i pracownie, to póêniej przyjmowaliby wiedz´ bez obaw
i z zainteresowaniem. 

Uwa˝am, ̋ e powinno si´ zaczàç wówczas, gdy padnie pierwsze pytanie, na przyk∏ad:
dlaczego pada deszcz? Ju˝ maluchów w przedszkolu nurtuje to zagadnienie, a jeÊli jesz-
cze mogà coÊ w∏asnor´cznie zbadaç, sprawdziç i potwierdziç w laboratorium, to ta cie-
kawoÊç i ch´ç pog∏´biania wiedzy zostaje i si´ rozwija. Na koniec roku szkolnego robi´
zawsze wewn´trznà ewaluacj´, zadajàc uczniom trzy proste pytania dotyczàce lekcji,
sposobu ich prowadzenia i programu: co na zaj´ciach z fizyki si´ nie podoba∏o, co si´
podoba∏o, oraz co zmieni∏bym, gdybym by∏ nauczycielem. Wyniki zawsze si´ powtarza-
jà, uczniowie lubià doÊwiadczenia oraz prac´ w grupach i nie sà zadowoleni, gdy jest ich
ma∏o. Dà˝´ do tego, by moi podopieczni mieli mo˝liwoÊç doÊwiadczaç. Nie jest to ∏atwe,
bo program zosta∏ bardzo okrojony i wszystko musz´ zmieÊciç w czasie o po∏ow´ krót-
szym ni˝ kiedyÊ. Nie ka˝da lekcja mo˝e byç na tyle atrakcyjna, na ile oni oczekujà. Mu-
szà si´ przecie˝ nauczyç rozwiàzywania zadaƒ. 
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Ale pewnie nie tylko o ciekawe i przyjemne sp´dzanie czasu chodzi?
Zale˝y mi, ˝eby dzieci uczy∏y si´ poprzez dociekanie, myÊlenie i pobudzanie aktyw-

noÊci poznawczej, ˝eby nad ka˝dym zjawiskiem same si´ zastanawia∏y. Chodzi te˝ o to,
by starsze z nich mog∏y o pewnych rzeczach same decydowaç i, dzia∏ajàc pod moim nie
ingerujàcym okiem, wykazaç si´ organizacyjnie. Na lekcjach nie ma na to czasu. Zauwa-
˝y∏am, ˝e uczniowie, którzy osiàgajà bardzo dobre wyniki w nauce, ma∏o uaktywniajà si´
spo∏ecznie, dlatego w projekcie da∏am im mo˝liwoÊci nabrania umiej´tnoÊci organizowa-
nia si´ i wspó∏pracy. W moim projekcie pracownia fizyczna ma staç si´ miejscem spo-
tkaƒ nie tylko tych uczniów, którzy interesujà si´ naukami przyrodniczymi, ale te˝ tych
majàcych problemy w nauce, pozbawionych prawdziwej opieki rodzicielskiej i wycho-
wanków domu dziecka. Majà oni nie tylko wspólnie rozwiàzywaç proste problemy przy-
rodnicze, wykonywaç zaplanowane eksperymenty, opracowywaç wyniki i formu∏owaç
wnioski, ale tak˝e staç si´ organizatorami Jarmarku Fizycznego, turniejów i quizów oraz
wycieczek do planetarium, obserwatorium astronomicznego i muzeum.

Nie uda∏o si´ jeszcze zdobyç funduszy na realizacje tego projektu. Nadal ich szukam.
Nawet jeÊli nie uda si´ zebraç ca∏ej kwoty, to osoby, które sà w projekt zaanga˝owane,
b´dà go w stanie zrealizowaç, tyle, ˝e w mniejszym troch´ zakresie. Nie trac´ jednak na-
dziei, ˝e si´ uda.

Nie tylko na polu fizyki widoczna jest twoja aktywnoÊç. 
Kiedy w latach 1999-2002 organizowa∏am we Fromborku gimnazjum, postanowi∏am

stworzyç szko∏´, której misjà by∏oby inspirowanie do aktywnoÊci spo∏ecznej. Nie lekce-
wa˝y∏am ˝adnych uwag i propozycji, a by∏o ich mnóstwo. Stara∏am si´ ograniczaç swo-
jà rol´ do prezentowania najlepszych pomys∏ów oraz motywowania, wspierania i wspo-
magania pomys∏odawców. Nauczyciele i uczniowie sami wiedzieli, co jest najlepsze, ˝yli
szko∏à i nie traktowali jej jedynie jako miejsca pracy i nauki. InicjowaliÊmy wydarzenia lo-
kalne, imprezy, spotkania, wspólnie z m∏odzie˝à braliÊmy udzia∏ w ró˝nych przedsi´wzi´-
ciach. Samorzàd Uczniowski utworzy∏ „Klub OÊmiu”, aktywnà do dziÊ grup´ szkolnych
wolontariuszy, realizowaliÊmy program wychowania przez turystyk´, powsta∏a te˝ ekspo-
zycja Izby Dziedzictwa Kulturowego. Wspólnie ze szko∏à podstawowà realizowaliÊmy
projekty w zakresie edukacji ekologicznej. Najwi´kszego zaanga˝owania wymaga∏y przy-
gotowania zwiàzane z nadaniem szkole imienia Parlamentu Europejskiego i realizacjà
projektu „Europo!... a to Polska w∏aÊnie”. Trudno ju˝ te wszystkie dzia∏ania wymieniç,
sporo ich by∏o. 

Skàd taka w∏aÊnie metoda organizacji szko∏y? Ta otwartoÊç na wszelkie suge-
stie i propozycje?

Obudzi∏a si´ wtedy we mnie ÊwiadomoÊç, ˝e mamy du˝y wp∏yw na Êrodowisko,
w którym mieszkamy, mo˝emy zrobiç coÊ wi´cej poza nauczaniem, wychodzàc z naszy-
mi dzia∏aniami poza szko∏´. Uda∏o nam si´ to, zainteresowaliÊmy naszymi dzia∏aniami ro-
dziców. Przy opracowywaniu kolejnych dokumentów rozmawialiÊmy z nimi, dzieliliÊmy
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si´ spostrze˝eniami. I tak krok po kroku powsta∏y: statut, plan rozwoju, plan wychowaw-
czy i programy profilaktyczne. Na wywiadówkach informowaliÊmy ich o naszych dzia∏a-
niach, zbieraliÊmy informacje zwrotne, szukajàc swoich s∏abych i mocnych stron. Nie
ukrywaliÊmy ani tego, co dobre, ani tego, co z∏e.

I uda∏o wam si´ wyjÊç z ciekawymi inicjatywami poza mury szko∏y...
Projekty realizowane wspólnie z Wy˝szà Szko∏a Humanistycznà z Pu∏tuska w ramach

Programu Rozwoju Ma∏ych Miast wzmocni∏y naszà aktywnoÊç, sprawi∏y, ˝e w dzia∏ania
zaanga˝owa∏a si´ spora grupa ludzi. Wi´kszoÊç stanowili nauczyciele, ale jak ju˝ wyszli-
Êmy na zewnàtrz, to dostrzegliÊmy te˝ sportowców na stadionie, mi∏oÊników zwierzàt i in-
nych aktywnych ludzi. Pojawili si´ wÊród nas doktor z sanatorium, prawnik, który prowa-
dzi zaj´cia sportowe z dzieçmi i jest skarbnikiem lokalnego funduszu stypendialnego,
czy pediatra szefujàca Towarzystwu Opieki Nad Zwierz´tami. Powo∏aliÊmy Lokalny Fun-
dusz Stypendialny i znaleêliÊmy wspólnà p∏aszczyzn´ do dzia∏aƒ, kanoni´ – budynek
Ba∏tyckiego OÊrodka Badawczego, neutralne miejsce, w którym si´ spotykaliÊmy i reali-
zowaliÊmy projekty. To by∏y niewielkie dzia∏ania. Kiedy na SAS-ie dokonywaliÊmy prezen-
tacji realizowanych w naszych Êrodowiskach przedsi´wzi´ç, to troch´ wstydzi∏am si´
o nich mówiç, wydawa∏o mi si´, ˝e to inni robià super rzeczy. Teraz wiem, ˝e animator re-
alizuje i du˝e, i ma∏e projekty, uczestniczy w edukacji ca∏ej spo∏ecznoÊci. Teraz to mo˝e
wydaç si´ Êmieszne, ale jak na poczàtku naszych dzia∏aƒ dowiedzieliÊmy si´, ˝e progra-
my b´dà finansowane przez Polsko-Amerykaƒskà Fundacj´ WolnoÊci, to byliÊmy prze-
konani, ˝e trzeba pisaç projekty na inwestycje, budow´ dróg, kana∏u... 

Projekty stanowi∏y wówczas dla Was takà niewiadomà? 
WczeÊniej na konferencjach nauczycielskich styka∏am si´ z poj´ciami takimi, jak lek-

cja prowadzona metodà projektu, czy praca z uczniem metodà projektowà, ale to by∏o
zaledwie liêni´cie tematu. Du˝o w tym czasie sama si´ uczy∏am, dociera∏am do ró˝nych
publikacji. Tak naprawd´ metody projektu dotkn´∏am w∏aÊnie w momencie zetkni´cia si´
z Programem Rozwoju Ma∏ych Miast. Uczy∏am si´ wszystkich kroków po kolei, jak i co pi-
saç, ∏àcznie z wykresem Gantta. By∏o to dla mnie czymÊ nowym i odkrywczym. Bardzo
du˝o nauczy∏am si´ w Szkole Animatorów Spo∏ecznych. Teraz ta wiedza pomaga mi we
wszystkich dzia∏aniach. Nawet podczas organizowania szkolnych uroczystoÊci warto
stosowaç metod´ projektowà. To bardzo upraszcza ˝ycie i zapewnia, ˝e nie rozprasza
si´ energii na rozmaite niepotrzebne ruchy wynikajàce z braku planowania. 

Akurat Tobie energii nie brakuje. Jak Wasze dzia∏ania przyj´∏y si´ w Êrodowisku? 
OtworzyliÊmy si´ na du˝à grup´ ludzi. Kiedy staliÊmy si´ jednym z paƒstw Unii Euro-

pejskiej, przedstawiciele parlamentu europejskiego robili coÊ w rodzaju objazdu po Pol-
sce. PoczuliÊmy si´ szczególnie wyró˝nieni, bo przyjechali tak˝e do nas. Zorganizowali-
Êmy im spotkanie z m∏odzie˝à i Êrodowiskiem lokalnym, by∏o spore zainteresowanie,
ka˝dy móg∏ wtedy z tymi wa˝nymi ludêmi porozmawiaç, znaleêç odpowiedê na nurtujà-
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ce go pytania. Za∏o˝yliÊmy niesformalizowane Obywatelskie Forum na Rzecz Rozwoju
Kultury i Edukacji we Fromborku. Jego zadaniem mia∏o byç umo˝liwienie kontaktów or-
ganizacjom pozarzàdowym i nawiàzanie wspó∏pracy z samorzàdami miasta i gminy, po-
moc w przep∏ywie informacji i wzajemnym zrozumieniu. Odby∏o si´ kilka spotkaƒ, przy-
chodzili na nie radni, burmistrz, nasze raczkujàce organizacje i przedstawiciele biznesu.
By∏a to jakaÊ p∏aszczyzna do rozmowy. Nied∏ugo to trwa∏o, bo rotacja w∏adz samorzàdo-
wych przyblokowa∏a nam dzia∏alnoÊç forum. Poprzedni burmistrz czu∏ potrzeb´ kontak-
tu i rozmów, jego nast´pca ju˝ nie. Teraz zabrak∏o wspólnego widzenia rozwoju szko∏y
i Êrodowiska lokalnego. To, co si´ zacz´∏o dziaç i mog∏o si´ rozwijaç, promujàc nasze
miasteczko i kszta∏tujàc aktywne postawy, zosta∏o zduszone przez w∏adze mi´dzy inny-
mi poprzez decyzj´ o likwidacji autonomii gimnazjum i powo∏aniu zespo∏u szkó∏. 

Wielu ludziom opad∏yby w takiej sytuacji skrzyd∏a...
Czekam na bardziej sprzyjajàcy okres, aby to wszystko znowu zacz´∏o funkcjono-

waç. Marzy mi si´, aby zaistnia∏o porozumienie i wzajemny szacunek pomi´dzy ró˝nymi
grupami: burmistrzem, samorzàdem, nauczycielami i spo∏ecznoÊcià lokalnà, taka wspól-
nota interesów. Przecie˝ nam wszystkim chodzi o rozwój, a tu nasza aktywnoÊç jest nie-
co t∏umiona, jakbyÊmy stanowili jakieÊ zagro˝enie. Chyba za ma∏o ze sobà rozmawiamy,
nie rozumiemy si´. Kontakty mi´dzyludzkie odgrywajà bardzo wa˝nà rol´. Trzeba si´ ze
sobà spotykaç, wygadaç, czasem zrealizowaç wewn´trznà potrzeb´ samooczyszczenia.
W szkole mieliÊmy panià psycholog, która obserwowa∏a nas, nauczycieli i stwierdzi∏a, ˝e
jesteÊmy wyjàtkowà grupà, bo wszystko mówimy sobie wprost, bez ̋ adnego obgadywa-
nia po kàtach i knucia. Lekarstwem jest wi´c stworzenie miejsca, pewnego forum, gdzie
wszyscy mogà powiedzieç, co ich gn´bi, co boli, i co konstruktywnego zrobiç, by te pro-
blemy rozwiàzaç. 

Przyjmujesz to niepowodzenie rozsàdnie i bardzo spokojnie. Czy˝byÊ mia∏a ja-
kiÊ sposób na zachowanie si∏y, wiary i optymizmu? 

Wyjazd w góry. Wracam stamtàd z takim zastrzykiem energii, ˝e jestem w stanie po-
ruszyç niebo i ziemi´, ludzi te˝. Turystyka jest mojà pasjà, ciàgle mi ma∏o czynnego wy-
poczynku. Staram si´ te˝ to moje zami∏owanie zaszczepiç innym. Jak tylko zacz´∏am
prac´ nauczycielskà, to od razu za∏o˝y∏am Szkolne Ko∏o Turystyczne i razem z dzieciaka-
mi spenetrowaliÊmy ka˝dy centymetr naszej okolicy. Wyje˝d˝a∏am te˝ z nimi w góry.
Mam te˝ kwalifikacje w tej dziedzinie, bo ukoƒczy∏am studia podyplomowe na UW. Wy-
dawa∏o mi si´ nawet, ˝e szykuje sobie nowy obszar zawodowy. 

Wierzysz, ˝e nie zniech´cisz si´ ca∏kowicie?
Mam momenty mniejszej aktywnoÊci, ale to naturalny rytm, potem nast´puje jej

wzrost i znowu Êpi´ po 5 godzin na dob´. BezczynnoÊç nie jest zgodna z mojà naturà,
chyba bym oszala∏a. Teraz mam przed sobà decyzje, czy w 2006 roku pójÊç na emerytu-
r´. MyÊl´, ˝e nauczyciel powinien potrafiç w pewnym momencie wycofaç si´ z zawodu,
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nie chcia∏abym straszyç dzieci swoim wiekiem. Zresztà ju˝ mam pewne plany, wiem, co
b´d´ wtedy robi∏a. 

Bardziej obawiam si´ zniech´cenia innych, ich wycofania si´, bo mam ÊwiadomoÊç,
ze sama niewiele zdzia∏am. Póki co obracam si´ w Êrodowisku, mam wiele kontaktów
i je˝eli nie w szkole, to choçby we Fromborskim Funduszu Stypendialnym, Towarzystwie
Przyjació∏ Zwierzàt, czy w innej organizacji znajd´ swoje miejsce.

Twoja dzia∏alnoÊç to wypisz-wymaluj praca animatora. Czujesz si´ nim?
UÊwiadomi∏am sobie, ˝e czasami bywam animatorem, gdy zacz´∏am jeêdziç na za-

j´cia do szko∏y SAS. Najstarsza moja dzia∏alnoÊç animacyjna, bardzo dzieci´ca, mia∏a
miejsce, gdy mia∏am 14 lat i mieszka∏am w Ornecie. By∏y wakacje, a ja zorganizowa∏am
z kole˝ankà na strychu bibliotek´ osiedlowà. Wynios∏am z domu pó∏ ksi´gozbioru, ojciec
do dziÊ nie mo˝e mi tego darowaç. Biblioteka by∏a, przynajmniej dla nas, jak najbardziej
powa˝na, mia∏yÊmy szczegó∏owo rozpisane zadania, by∏y dy˝ury, osobne czytelnie dla
dzieci i doros∏ych. By∏am wtedy takim ma∏ym animatorkiem. Mam ju˝ nast´pców. Obie
córki bardzo lubià malowaç, chodzi∏y zresztà na kó∏ko plastyczne. M∏odsza z nich, Ula,
ma bardzo szerokie grono kole˝anek umiejàcych i lubiàcych rysowaç. WymyÊli∏a, ̋ e zro-
bià wspólnie w naszym domu wernisa˝ rysunków. Zebra∏a prace trzech kole˝anek, razem
przez dwa dni piek∏y ciasteczka, przygotowywa∏y napoje, a mnie wysy∏a∏y do koÊcio∏a
i zabroni∏y wracaç przed dziewi´tnastà. Na wernisa˝ przyszli rodzice kole˝anek, poznali-
Êmy si´ dzi´ki temu bli˝ej. Jedna z mam ju˝ wtedy stwierdzi∏a, ˝e nast´pnym razem to
ona wraz z m´˝em zaprasza do siebie na spotkanie z muzykà, koncert ich córki Oli. Tak
oto dziecko zaanimowa∏o rodziców. 

Widz´, ˝e Uli animacja wychodzi Êwietnie, a jak jest z Tobà? Zaczynasz dzia∏a-
nia, zach´casz ludzi do aktywnoÊci i pozwalasz im póêniej dzia∏aç samodzielnie?

Kiedy koƒczy∏a si´ moja dyrektorska kadencja, wÊród uczniów naszej szko∏y zosta∏
rozpisany konkurs na wy∏onienie patrona placówki. Ka˝da klasa wybra∏a swojà propozy-
cj´, a potem na forum ca∏ej szko∏y mia∏a jà zaprezentowaç w taki sposób, by przekonaç
pozosta∏ych do swojego wyboru. Potem by∏o g∏osowanie, w którym propozycja Parla-
mentu Europejskiego jako patrona szko∏y wygra∏a jednym punktem z Heweliuszem. Sko-
ro taka by∏a wola wi´kszoÊci, to nie baczàc na fakt, ˝e nara˝amy si´ co niektórym euro-
sceptykom, zacz´liÊmy czyniç przygotowania, by takie w∏aÊnie imi´ nadaç placówce.
NawiàzaliÊmy kontakt z Parlamentem Europejskim i uzyskaliÊmy zgod´, goÊciliÊmy na-
wet, o czym ju˝ wspomnia∏am, jego przedstawicieli. To wszystko trwa∏o sporo czasu
i moja kadencja dobieg∏a koƒca. Nowa szefowa akceptowa∏a moje plany i zamierzenia,
kontynuowa∏a je, nawet zaproponowa∏a mi funkcj´ „spo∏ecznego”, bo nie by∏o Êrodków
na etat, wicedyrektora. Przez ca∏y czas wspiera∏am jà i pomaga∏am, ale to ju˝ ona
wszystkim si´ zaj´∏a. Rozpocz´∏am dzia∏ania, a ona finiszowa∏a. By∏am koordynatorem,
tworzy∏am list´ goÊci, wysy∏a∏am zaproszenia, zajmowa∏am si´ organizacjà biura W tym
momencie by∏am naprawd´ animatorem. Nie by∏am najwa˝niejsza, widoczna na pierw-
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szym planie. Nadanie imienia sta∏o si´ wa˝nym wydarzeniem lokalnym. Bardzo wielu
mieszkaƒców Fromborka zaanga˝owa∏o si´ w przygotowania. Odby∏o si´ sporo wspól-
nych dzia∏aƒ, odnowione zosta∏y sale lekcyjne, integrowa∏o to ludzi wokó∏ szko∏y. Odczu-
∏am wtedy pozytywnà energi´ i dobre relacje, które uda∏o si´ zbudowaç. UroczystoÊç od-
by∏a si´ pod has∏em „Europo!... a to Polska w∏aÊnie!”. ZaprosiliÊmy miejscowe
i wojewódzkie w∏adze, przedstawicieli kuratorium, byli goÊcie od Danuty Hübner i z Par-
lamentu Europejskiego. Kole˝anka polonistka przygotowa∏a bardzo ciekawy i niesamo-
wicie wzruszajàcy program artystyczny, anga˝ujàcy nauczycieli i dzieci, dotar∏a do teatru,
wypo˝yczy∏a stroje. 

I nie korci∏o Ci´, by w tak udanej imprezie zagraç pierwsze skrzypce i zgarnàç
pochwa∏y? Czy takie dzia∏anie w cieniu nie bywa frustrujàce?

Bardziej od splendoru zale˝y mi na spowodowaniu, by coÊ zacz´∏o si´ dziaç i iÊç
w pozytywnym kierunku. Z tego czerpi´ satysfakcj´. Na pewno ka˝dy lubi sukcesy i wy-
zwania, ale trzeba dojrzeç do tego, by nie by∏o to postawione na pierwszym miejscu, nie
stanowi∏o g∏ównej motywacji. Ja ju˝ t´ dojrza∏oÊç osiàgn´∏am.

Rozmawia∏a Monika Hausman-Pniewska
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BAJKA
O PRZYJAèNI
Rozmowa Violettà Mariolà Karszny

Czy ca∏e twoje doros∏e ˝ycie to praca w szkole?
Prawie. Najpierw krótko pracowa∏am jako instruktor rolny, a póêniej zaj´∏am si´ wy-

chowaniem trójki naszych pociech. Kiedy odchowa∏am ju˝ starsze, poczu∏am, ˝e musz´
si´ czymÊ zajàç i zatrudni∏am si´ w szkole. Nie mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e w szkole by-
∏am bez przerwy. Ale za to bez przerwy niemal by∏am na Kaszubach. Urodzi∏am si´
w Gdaƒsku, dzieciƒstwo sp´dzi∏am w Borowie, a potem mieszka∏am przez 20 lat w Puc-
ku. W koƒcu trafi∏am do Przyjaêni i jestem zachwycona miejscem zamieszkania, wr´cz
˝yj´ Kaszubami.

A mia∏aÊ wczeÊniej kontakt z organizacjami pozarzàdowymi, trzecim sektorem?
Mo˝e tylko w m∏odoÊci, w ruchu oazowym przy koÊciele. To by∏a pewna wspólnota,

wspólne dzia∏anie, jakaÊ forma animacji, ale w duchu ewangelizacji i wartoÊci chrzeÊci-
jaƒskich. To by∏ dla mnie taki wst´p do dzisiejszych dzia∏aƒ. Potem wysz∏am za mà˝, uro-
dzi∏am dwójk´ dzieci. Jak uczciwa matka-Polka wychowywa∏am dzieci, opiekowa∏am si´
nimi i zajmowa∏am si´ domem, zawsze uwa˝ajàc, ˝e to najpi´kniejsza rzecz, jaka mog∏a
mnie w ˝yciu spotkaç. Czu∏am si´ szcz´Êliwa, czu∏am, ˝e to jest moje powo∏anie i tak
w∏aÊnie powinno byç. 

Skàd wi´c zmiana, podj´cie pracy, aktywna dzia∏alnoÊç animacyjna?
Nagle spostrzeg∏am, ˝e dzieci doros∏y i mam za du˝o czasu. A tak si´ akurat z∏o˝y∏o,

˝e w szkole w Przyjaêni zwolni∏ si´ etat. Skorzysta∏am z okazji i zacz´∏am od pracy w bi-
bliotece – takie zresztà mam wykszta∏cenie. To by∏o dwanaÊcie lat temu, w bardzo cieka-
wym okresie, bo du˝o zacz´to ju˝ mówiç o reformie szkolnictwa i praca nauczyciela nie
ogranicza∏a si´ ju˝ tylko do wychowania i nauczania, ale coraz cz´Êciej mówi∏o si´ o wyj-
Êciu na zewnàtrz, poza szko∏´, pracy w Êrodowisku. Potem przesz∏am na stanowiska na-
uczycielskie.
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Do dzia∏alnoÊci animacyjnej sk∏oni∏o mnie te˝ to, ˝e ucz´ w bardzo specyficznej pla-
cówce, w zamkni´tym popegieerowskim Êrodowisku, gdzie mieszkajà bardzo ubogie
dzieci i szko∏a jest dla nich jedynym oÊrodkiem kultury i nauki. W takich miejscowoÊciach
nie ma domu kultury, kawiarni, nawet Êwietlicy, wszystko ogranicza si´ do szko∏y, to naj-
wa˝niejsze miejsce. A w przypadku Przyjaêni nawet naj∏adniejsze! Tu spotykajà si´ wszy-
scy ludzie, od najstarszych do najm∏odszych. Kiedy rozpocz´∏am prac´, bardzo zmartwi-
∏o mnie, wr´cz przerazi∏o, ubóstwo tych dzieci. Wtedy szko∏a bardzo przypomina∏a takà
wiejskà szkó∏k´ z XIX wieku: maleƒka, bez pomocy dydaktycznych, nic si´ tam nie dzia-
∏o. Pracowa∏o w niej zaledwie kilkoro nauczycieli, wàtpiàcych w to, ˝e cokolwiek mo˝na
zrobiç, ˝e cokolwiek w Przyjaêni mo˝e si´ zmieniç na lepsze. To by∏o przera˝ajàce, tym
bardziej, ˝e trafi∏am tu z miasta, gdzie nie panowa∏ taki marazm. By∏o mi przykro, ˝e jest
taka du˝a ró˝nica w sytuacji ˝yciowej i materialnej tych ludzi, ˝e ˝yjemy w XX wieku, a sà
tak biedne dzieci, nie mogàce nigdzie wyjechaç, niczego zobaczyç z jednego powodu –
braku pieni´dzy.

I postanowi∏aÊ to zmieniç?
PróbowaliÊmy szukaç ró˝nych sposobów, ˝eby znaleêç pieniàdze, czasem nawet

niekonwencjonalnych. Zacz´∏o si´ od programu „Sokrates”. ZnaleêliÊmy partnerów
w Danii, Niemczech i na Litwie. Troch´ pomog∏y nam w tym moje i m´˝a, dyrektora szko-
∏y w Przyjaêni, prywatne znajomoÊci. Sporo razem podró˝owaliÊmy, i w∏aÊnie w Danii,
w Roskilde, us∏yszeliÊmy, ˝e sà takie programy, z których szko∏y mogà dostaç pieniàdze
na ró˝ne dzia∏ania. Czego my si´ nas∏uchaliÊmy! ̊ e to takie innowacje, a my, szko∏a wiej-
ska, na pewno sobie nie poradzimy! ˚e wybieramy si´ z motykà na s∏oƒce! Straszyli nas
biurokracjà i skomplikowanymi rozliczeniami. Mimo wszystko spróbowaliÊmy i… spotka-
liÊmy si´ z przychylnoÊcià i zrozumieniem. Co wi´cej – bardzo mi∏e by∏o, ˝e nasi partne-
rzy, szko∏y z Danii, Niemiec i Litwy, przydzieli∏y nam rol´ szko∏y koordynujàcej projekt.
W ramach programu powsta∏y dwa wspólne projekty, pierwszy typowo ekologiczny, dru-
gi nastawiony na propagowanie i zachowanie kultury regionalnej.

Teraz kontakty z partnerami mamy na tyle dobre i bliskie, ˝e Êwietnie, bez dodatko-
wych pieni´dzy, przebiega wymiana m∏odzie˝y, organizujemy warsztaty, spotkania, od-
wiedzajà nas nauczyciele, my wizytujemy zaprzyjaênione szko∏y. Dzieci Êwietnie si´ zin-
tegrowa∏y, korespondujà ze sobà, z niecierpliwoÊcià czekajà na kolejne wizyty. Zawsze
opracowujemy terminarz, by coÊ si´ przez ca∏y czas dzia∏o. Jest w nim miejsce na eko-
logi´, kultur´ regionalnà, warsztaty teatralne, malarskie, garncarskie, itd. 

ZrobiliÊcie jednak znacznie wi´cej ni˝ tylko dzia∏ania zwiàzane z „Sokratesem”.
Wsz´dzie, gdzie tylko jest to mo˝liwe, staram si´ zdobyç jakieÊ pieniàdze dla szko∏y.

Ostatnio uda∏o nam si´ zdobyç grant z Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci na re-
alizacj´ projektu „Czy chemik mo˝e zostaç malarzem”, co pozwoli∏o na zrealizowanie
wielu ciekawych i twórczych dzia∏aƒ. Nast´pny projekt, z∏o˝ony tym razem w Fundacji
Wspomagania Wsi, dotyczy tematyki regionalnej, a zatytu∏owany jest „Ocaliç Gwi˝d˝a”.
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Chcemy odtworzyç dawno zapomniany zwyczaj w´drownych kol´dników. KiedyÊ nie by-
∏oby Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, gdyby Gwi˝d˝e nie przyszli. Przez rok próbowaliÊmy
w szkole utworzyç takà grup´, chodziliÊmy ju˝ nawet po domach, ale dopiero pieniàdze
z projektu pozwolà dobrze przygotowaç kol´dników, wyposa˝yç ich w stroje i instrumen-
ty muzyczne. Ponadto udaje si´ nam zdobywaç pieniàdze z innych êróde∏, w tym prywat-
nych, na przyk∏ad dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca z ksi´˝mi z Niemiec, którzy mocno nas
wspomagajà.

Niedu˝a wiejska szko∏a, spo∏ecznoÊç daleka od zamo˝noÊci, a tu tyle cieka-
wych inicjatyw. KtoÊ wam pomaga∏ przy pisaniu projektów, wymyÊlaniu dzia∏aƒ?

ByliÊmy skazani tylko na siebie. PróbowaliÊmy si´ czegoÊ dowiadywaç o pisaniu pro-
jektów, ale w∏asnymi drogami. Na poczàtku by∏o to dla mnie bardzo trudne, nie wszyst-
ko wychodzi∏o tak, jak by si´ chcia∏o. Prze∏omowym momentem by∏ udzia∏ w szkoleniach
Kszta∏cenia Obywatelskiego w Szkole Samorzàdowej organizowanych przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. By∏o dla mnie fantastyczne doÊwiadczenie! Zacz´∏am pracowaç
nad aktywnymi metodami, w∏àczaç coraz wi´cej uczniów, rodziców i nauczycieli w ob-
chody ró˝nych uroczystoÊci. Wtedy wymyÊliliÊmy sobie, za mojà podpowiedzià, Prze-
glàd Piosenki Religijnej, który organizujemy co roku w listopadzie, i Przeglàd Piosenki
Ekologicznej – na wiosn´. To imprezy wojewódzkie i ka˝dorazowo przyje˝d˝a na nie oko-
∏o czterystu osób. Nie ma klasyfikacji koƒcowej, wspó∏zawodnictwa, konkurencji, ale za-
wsze jest Êwietna zabawa, wspólne ognisko, Êpiewanie... Na tych przeglàdach integrujà
si´ nauczyciele, uczniowie, panuje rodzinna i mi∏a atmosfera. A dzi´ki temu, ˝e mamy
sporà grup´ sponsorów, wszyscy dostajà nagrody i nikt nie wyje˝d˝a z pustymi r´kami.

Ale kluczem do sukcesu jest przede wszystkim to, ̋ e pracuj´ w miejscu, w którym pa-
nuje fantastyczna atmosfera. Szko∏a nie jest du˝a, ale bardzo przytulna i naucza tam
wspania∏y zespó∏ ludzi, m∏odych, bardzo kreatywnych, ˝yczliwych.

To brzmi jak bajka, wszyscy sà mili, ˝yczliwi... Mówi∏aÊ na poczàtku, ˝e trafi∏aÊ
w zamkni´te Êrodowisko, ubodzy ludzie, biedne dzieci... Jak by∏aÊ postrzegana
przez mieszkaƒców, czu∏aÊ jakiÊ opór wobec swoich dzia∏aƒ? 

Na Kaszubach du˝o spraw mo˝na za∏atwiç poprzez autorytet. Jak ktoÊ jest miejscowy,
ma tu rodzin´, korzenie, to zupe∏nie inaczej go ludzie s∏uchajà, ni˝ tego, kto przyby∏ zupe∏nie
z zewnàtrz. Kaszubi sà spo∏ecznoÊcià doÊç hermetycznà, otwierajà si´ dopiero wtedy, jak
kogoÊ bardzo dobrze poznajà. Bardzo mi pomog∏o, ˝e z tych stron pochodz´, ludzie znajà
moich rodziców. Takie rzeczy bardzo silnie wp∏ywajà na opini´ o danej osobie. Mia∏am te˝
u∏atwionà sytuacj´, bo mój mà˝ od jedenastu lat pracowa∏ w tej szkole. Dzi´ki jego autory-
tetowi by∏o mi o wiele ∏atwiej, ludzie dobrze go ju˝ znali, zbudowa∏ zresztà nowà szko∏´ i cie-
szy∏ si´ bardzo dobrà opinià. Gdy trafi∏am do pracy, mà˝ akurat tworzy∏ nowy zespó∏, dobie-
rajàc do niego ludzi twórczych, kreatywnych. Teraz, mimo ˝e jest to ju˝ spora placówka,
w której pracuje trzydzieÊci pi´ç osób, nadal panuje tam bardzo serdeczna, rodzinna atmos-
fera. I to daje dobre owoce. Mieszkaƒcy wsi te˝ bardzo si´ zmienili, zintegrowali. 
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Czy to zas∏uga szko∏y?
Tak, staramy si´ integrowaç to Êrodowisko, choçby organizujàc festyny czy inne za-

bawy. Na poczàtku mieszkaƒcy bali si´ przychodziç do szko∏y, mo˝e troszk´ wynika∏o to
ze wspomnieƒ m∏odoÊci, teraz bardzo wielu rodziców w∏àcza si´ ch´tnie w nasze dzia∏a-
nia. Nadajemy w∏aÊnie szkole imi´ Jana Paw∏a II i rodzice sami si´ zadeklarowali, ˝e ku-
pià za w∏asne pieniàdze sztandar, upiekà ciasta. To dla nas by∏o niesamowicie pozytyw-
nym zaskoczeniem, byliÊmy wr´cz tym wzruszeni. Jak przyje˝d˝ajà grupy z zagranicy, to
rodziny wspanale stajà na wysokoÊci zadania i pokazujà, ̋ e Kaszubi s∏usznie s∏ynà z go-
ÊcinnoÊci. Klub sportowy „Trampek” osiàga bardzo dobre wyniki nie tylko dzi´ki wuefi-
stom, ale tak˝e rodzicom, którzy wybudowali wspólnie boisko i usypali górk´, z której zi-
mà mo˝na zje˝d˝aç na sankach.

Poza tym nasza praca jest mocno zwiàzana z kulturà kaszubskà. Opracowa∏am pro-
gram „Wierni sobie i swoim korzeniom”, realizowany od zerówki po klasy gimnazjalne,
w który sà w∏àczeni nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale tak˝e rodzice. Sà to g∏ównie za-
j´cia plastyczne, techniczne, warsztaty garncarskie. Dziewczyny haftujà, a ch∏opcy sta-
rajà si´ im w tym pomagaç. W starszych klasach przybiera to form´ zdobywania wiedzy
o Kaszubach w ramach lekcji polskiego czy historii.

Skàd czerpiesz energi´ i ch´ci do tylu aktywnych dzia∏aƒ? 
Nigdy nie chcia∏am poddawaç si´ rutynie, szaroÊci, zawsze szuka∏am ró˝nych nie-

konwencjonalnych metod pracy. Optymizm i si∏a wynikajà te˝ u mnie z wiary katolickiej.
Uwa˝am, ˝e wszystko, co jest stworzone, jest pi´kne, i zawsze szukam tego dobrego.
Owszem, zdarzajà si´ bardzo ci´˝kie chwile, bo jak ka˝dy cz∏owiek miewam i momenty
za∏amania i zwàtpienia, ale zawsze ∏aduj´ akumulatory w koÊciele, tam nabieram si∏ i wia-
ry w sens dzia∏ania. 

A skàd biorà si´ te z∏e chwile?
Na przyk∏ad stàd, ˝e czasem w Êrodowisku pojawiajà si´ pytania typu „A za ile ona to

zrobi∏a?” To sà rzeczy bolesne, z którymi ci´˝ko si´ pogodziç. Takie g∏osy traktuj´ jako
pora˝ki, bo prowadz´ dzia∏ania, które powinny byç odbierane pozytywnie. Wówczas po-
jawiajà si´ chwile goryczy. Inna sprawa, to ̋ e trzeba nauczyç si´ godziç z pora˝kami. My-
Êl´, ˝e szko∏y animatorów powinny przygotowywaç tak˝e do takich sytuacji. Praca ani-
matora jest pi´kna, czasem wr´cz romantyczna, ale jest druga strona medalu – mo˝na
unieÊç si´ wysoko, by po jakimÊ czasie boleÊnie upaÊç.

Skoro o szko∏ach animatorów mowa, w jaki sposób znalaz∏aÊ si´ w SAS?
Znalaz∏am og∏oszenie w internecie. Bardzo mnie zainteresowa∏o, bo czu∏am, ̋ e to jest

coÊ w∏aÊnie dla mnie. Brakowa∏o mi pewnych umiej´tnoÊci i uzna∏am, ˝e muszà byç tam
ludzie, którzy mi pomogà. I by∏o to dok∏adnie to, czego szuka∏am. Pozna∏am wspania∏ych
ludzi, ka˝dy z nich jest osobà niepowtarzalnà, troch´ szalonà, ale w dobrym tego s∏owa
znaczeniu. Czasami wydaje mi si´ wr´cz niemo˝liwe, ˝e tyle pi´knych i wspania∏ych rze-
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czy mogà robiç. Zaj´cia by∏y naprawd´ Êwietne, ale i spotkania poza nimi, i wymiana do-
Êwiadczeƒ z innymi SAS-owiczami, by∏y niezwyk∏e, dajàc ogromny p´d do dalszego
dzia∏ania. ¸atwiej si´ czymÊ pochwaliç czy poskar˝yç si´ komuÊ, kto nie ˝yje w naszym
Êrodowisku, ∏atwiej pokonaç pewnà barier´. Zyska∏am tam pewien oglàd, na czym pole-
ga praca animatora, i wiedz´ o ró˝nych metodach pracy.

Czujesz si´ animatorem?
JeÊli o mnie chodzi, to mo˝na postawiç znak równoÊci mi´dzy zawodami nauczycie-

la i animatora. Nauczyciel te˝ ma za zadanie, oprócz nauczania i wychowania, prac´
w Êrodowisku.

Inna sprawa, ̋ e animator to cz∏owiek dialogu. Chcieç byç animatorem to nie to samo,
co umieç nim byç. Potrzebna jest wiedza i doÊwiadczenie, a tak˝e pewne wrodzone pre-
dyspozycje, trzeba byç komunikatywnym, mieç w jakimÊ sensie charyzmatycznà osobo-
woÊç. Jest to jakiÊ dar od Boga, myÊl´, ˝e mo˝na tu mówiç wr´cz o powo∏aniu. U mnie
si´ ten proces rozpoczà∏. Bycia animatorem trzeba uczyç si´ ca∏e ˝ycie, takie sà wymo-
gi czasów. Od lat 90-tych, kiedy powszechne sta∏y si´ komputery i internet, Êwiat si´ bar-
dzo skurczy∏, wszystko dzieje si´ coraz szybciej, dynamicznie si´ zmienia i trzeba za tym
podà˝aç. 

A jak Ci si´ ˝yje w tym coraz mniejszym, ale coraz szybszym Êwiecie?
Jestem bardzo szcz´Êliwà osobà. Znalaz∏am spe∏nienie w dobrej i szcz´Êliwej rodzi-

nie i zawsze uwa˝a∏am, ̋ e to najlepsze, co mi Bóg da∏. To jest moja pierwsza si∏a i pierw-
szy powód do zadowolenia. Mia∏am te˝ szcz´Êcie do miejsca, w którym mieszkam i pra-
cuj´. Kiedy stoj´ na ziemi kaszubskiej, to czuj´, ˝e to w∏aÊnie jest moje miejsce. Ciesz´
si´ te˝, ˝e mam takà dobrà prac´, ˝e to taka fajna szko∏a, Êwietni ludzie, nawet ucznio-
wie nie stwarzajà wielkich problemów, czasem tylko nie chcà si´ uczyç. Bardzo bym
chcia∏a, ˝eby tym moim optymizmem uda∏o si´ zaraziç wszystkich. Od otaczajàcych
mnie ludzi uzyska∏am tyle radoÊci i dobrych uczuç, ˝e chcia∏abym si´ moim szcz´Êciem
podzieliç z innymi, oddaç im jego czàstk´. 

Rozmawia∏a Monika Hausman-Pniewska
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ZAWSZE 
W TLE
Rozmowa z Sylwià Mielczarek 

Wroc∏awianka, absolwentka tamtejszej Akademii Ekonomicznej, po rocznym
sta˝u w Londynie osiada w Lutyni, malutkiej wsi nieopodal Làdka-Zdroju, gdzie
prowadzi pensjonat w dawnych stra˝nicach WOP-istów. Troch´ nietypowa Êcie˝ka
kariery…

Do Làdka trafi∏am przez przypadek – znajomy zaproponowa∏ mi poprowadzenie ho-
telu. Majàc doÊwiadczenie w pracy w tej bran˝y w Wielkiej Brytanii zdecydowa∏am si´
i w 1998 roku zacz´∏am prac´. Nie by∏o êle, ale po dwóch latach stwierdzi∏am, ˝e chc´
przejÊç na swoje. Znalaz∏am opuszczone stra˝nice i… jestem tu.

„Jestem”, czyli remontujesz budynki, urzàdzasz pensjonat dla turystów, zaj-
mujesz si´ przyje˝d˝ajàcymi goÊçmi i zastanawiasz si´ nad adaptacjà drugiego
budynku do celów wypoczynkowych. Gdzie tu miejsce na aktywnoÊç lokalnà, ani-
macj´?

Tak, „Lech” i „Czech”, obie stra˝nice, zajmujà mi sporo czasu. Ale nie ca∏y. Tu jest
pi´knie, ale monotonnie. A ˝e ja zaÊ mam takà natur´, ˝e szukam czasem wyzwaƒ,
chcia∏am robiç coÊ wi´cej. Po prostu z „nudów”… Nie by∏o w tym ˝adnej ideologii, ˝ad-
nej idei. Wiedzia∏am po prostu, ˝e coÊ jeszcze musz´ robiç. 

Ale kto z „nudów” zabiera si´ za o˝ywienie mieszkaƒców wsi, miasta, regionu?!
A co tu innego mo˝na robiç? Ju˝ od momentu przyjazdu dostrzeg∏am, ˝e êle tu si´

dzieje. A w zasadzie nie tyle êle, co w ogóle nic si´ nie dzieje! Kiedy sprowadziliÊmy si´
do Lutyni, poszliÊmy przywitaç si´ z mieszkaƒcami. Zacz´liÊmy od so∏tysa i pierwsze s∏o-
wa, jakie do nas skierowa∏, brzmia∏y: „To nie by∏ dobry pomys∏, ˝eby tu przyje˝d˝aç. Wy,
ludzie Êwiatowi, z miasta, a tu nic si´ nie dzieje, nie ma szansy na rozwój”. Na szcz´Êcie
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byliÊmy ju˝ po wszystkich decyzjach i nie mogliÊmy si´ wycofaç. Ale nie da si´ ukryç, ˝e
by∏o to inspirujàce…

Kiedy ju˝ si´ troch´ zadomowiliÊmy w Lutyni, poznaliÊmy z sàsiadami, zobaczy∏am
bezradnoÊç tych ludzi, którzy nie wiedzieli, ˝e mogà sami sobie poprawiç warunki ˝ycia.
I nie doÊç, ˝e sami o nic nie zabiegali, to jeszcze mieli postaw´ roszczeniowà, czekali na
pieniàdze z gminy czy z powiatu. Oni po prostu nie wiedzieli, ˝e sami mogà coÊ zrobiç!

I to nie tylko zwykli mieszkaƒcy, ale i w∏adze Lutyni. We wsi nie by∏o oÊwietlenia. Jego
brak dokucza∏ wszystkim mieszkaƒcom i so∏tys chcia∏ temu zaradziç. Ka˝dego roku,
przez trzynaÊcie lat, sk∏ada∏ wnioski do gminnego bud˝etu. Bezskutecznie. Lutynia by∏a
za ma∏à wsià, nie mia∏a „swojego” radnego, nikt si´ o nià nie troszczy∏.

Wr´cz wymarzona sytuacja do dzia∏aƒ oddolnych. Tylko, czy mieszkaƒcy Luty-
ni byli gotowi si´ poddaç animacji?

OczywiÊcie, ˝e nie. Animator mo˝e dzia∏aç w spo∏ecznoÊci, gdzie albo ju˝ coÊ si´
dzieje, albo jest przynajmniej jakaÊ ÊwiadomoÊç – mo˝liwoÊci, warunków czy choçby po-
trzeby zmian. A tego nie by∏o. Tak wi´c przede wszystkim potrzeba by∏o lidera, który by
atmosfer´ o˝ywi∏, pokaza∏ kierunki i pomóg∏ dzia∏aç.

Ale nie by∏o to oczywiÊcie tak, ̋ e w 2001 roku, chwil´ po przeprowadzce, posz∏am na
zebranie mieszkaƒców wsi i powiedzia∏am: „od dzisiaj podnosimy jakoÊç ˝ycia”. Ani ja,
ani oni, nie byli przecie˝ na to gotowi. Z˝ycie si´ z mieszkaƒcami ma∏ej, kilkudziesi´cio-
rodzinnej spo∏ecznoÊci, to powa˝ne i d∏ugotrwa∏e zadanie.

To tak z˝ywa∏aÊ si´ i czeka∏aÊ na lepsze czasy? To gdzie to zabijanie monotonii?
Jasne, ˝e nie czeka∏am. Moja przygoda z sektorem pozarzàdowym zacz´∏a si´ ju˝

w 2001 roku. Przystàpi∏am wówczas do Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu
Ânie˝nika dzia∏ajàcego w rejonie Làdka-Zdroju i Stronia Âlàskiego. Jednak specyfika ta-
kiej organizacji jest taka, ̋ e ̋ yje ze sk∏adek cz∏onków i produkcji folderów reklamujàcych
zrzeszone gospodarstwa agroturystyczne. Przyst´pujàc do niego nie mia∏am nawet po-
j´cia, co jeszcze mo˝na robiç. I nie wiedzieli te˝ tego inni cz∏onkowie organizacji. 

W tym te˝ czasie zosta∏am cz∏onkiem powiatowej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Ziemi K∏odzkiej, a od 2004 roku jestem jej prezesem. Tak˝e z dzia∏alnoÊcià turystycznà
zwiàzana jestem nie tylko przez „Lecha” i „Czecha”, ale i przez organizacje.

Ale to i tak jeszcze daleko do animacji…
Tak, ca∏y czas czu∏am, ̋ e turystyka mo˝e wypromowaç region, pomóc kilkudziesi´ciu

„biznesmenom” prowadzàcym gospodarstwa agroturystyczne czy pensjonaty, ale nie
zmieni to spo∏ecznoÊci lokalnej, jej sytuacji, sposobu myÊlenia, perspektyw. Szuka∏am
czegoÊ wi´cej.

I wtedy dowiedzia∏am si´ o powstajàcej Szkole Animatorów Spo∏ecznych. PomyÊla-
∏am, ˝e to mo˝e byç to! Liczy∏am, ˝e tam zdob´d´ wiedz´, która pozwoli mi rozruszaç
tych ludzi. Uda∏o mi si´ dostaç…
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…i na efekty nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç…
Tak, ju˝ po pierwszym zjeêdzie szko∏y wiedzia∏am, ˝e chc´ za∏o˝yç organizacj´, która

b´dzie zajmowa∏a si´ szeroko rozumianym rozwojem lokalnym. Jeszcze nie wiedzia∏am
dok∏adnie, jak i co b´dziemy robiç, ale ju˝ pierwsze spotkanie z ludêmi, którzy robià ró˝-
ne dziwne rzeczy w ca∏ej Polsce, bardzo mnie zainspirowa∏o.

Za∏o˝y∏am wi´c fundacj´ „Akademia Rozwoju”, której najogólniejszym celem jest roz-
wój spo∏eczny i gospodarczy obszarów wiejskich powiatu k∏odzkiego. I zacz´∏am prze-
konywanie starosty, wójtów, burmistrzów, so∏tysów do wi´kszego zaanga˝owania si´
i pomocy mieszkaƒcom obszarów wiejskich. JednoczeÊnie wskazujàc na potencjalne
mo˝liwoÊci finansowania takiej pomocy ze Êrodków unijnych. Przede wszystkim mówi-
∏am o pilota˝owym programie LEADER+.

I s∏uchali Ci´?
Czasami tak, czasami nie. Jeszcze zanim zacz´∏am si´ zajmowaç bezpoÊrednio

LEADER-em, przeprowadziliÊmy tzn. fundacja i wspó∏pracujàce stowarzyszenie „Eduka-
cja i Rozwój” – na zlecenie starostwa k∏odzkiego – pilota˝, którego zadaniem by∏o stwo-
rzenie planu rozwoju dla dziewi´ciu so∏ectw. Plany te mia∏y byç potem wykorzystane przy
ubieganiu si´ o fundusze unijne z dzia∏ania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”. Nie tworzyliÊmy tych planów u siebie w biurze, tylko spotyka-
liÊmy si´ z mieszkaƒcami – na ka˝dym terenie mieliÊmy wizyty studyjne, w ka˝dej wsi od-
by∏y si´ trzy warsztaty, podczas których rozmawialiÊmy z mieszkaƒcami, wspólnie anali-
zowaliÊmy ich problemy, planowaliÊmy konkretne dzia∏ania… Powsta∏o z tego dziewi´ç
planów!

I ludzie na wsi s∏uchali obcej kobiety, która przyje˝d˝a∏a do nich i mówi∏a, ˝e ra-
zem mo˝emy zrobiç coÊ, co pozwoli im lepiej ˝yç? Nie mia∏aÊ z tym problemów?

Nie, jak ju˝ poznaliÊmy si´ z mieszkaƒcami wsi, okaza∏o si´, ˝e jest to Êwietny materia∏,
jeÊli chodzi o wspó∏prac´. Nie napotka∏am na taki opór, ̋ e „nie, bo nie” i nie czu∏am si´ na-
wet specjalnie obca podczas tych spotkaƒ. Czu∏am, ̋ e oni liczà na mnie i chcà z mojej po-
mocy skorzystaç. Niestety, tego powiedzieç nie da si´ o w∏adzach samorzàdowych…

Jak to, przecie˝ mówi∏aÊ, ˝e projekt by∏ realizowany na zlecenie starostwa?!
Starostwa, tak. Ale nie poszczególnych gmin. W kontaktach z gminami wyraênie da-

∏o si´ odczuç negatywne nastawienie, ˝e „pani tu przyjecha∏a, pani tu namiesza∏a i pani
jest be”. Albo jeszcze cz´Êciej: „I czego tu pani szuka? Jeszcze nam pani buntuje miesz-
kaƒców wsi!”, „Rozbudza pani ich marzenia, robi im pani nadziej´!”.

Ale w koƒcu jakoÊ si´ z tym pogodzili?
Niezupe∏nie. Kiedy zrobiliÊmy te plany rozwoju w tych dziewi´ciu so∏ectwach, stwier-

dziliÊmy, ˝e trzeba od razu z∏o˝yç wnioski do dzia∏ania „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Ale ̋ eby te wnioski mo˝na by∏o z∏o˝yç, gminy muszà
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zabezpieczyç wk∏ad w∏asny na te dzia∏ania. Wi´c pomagaliÊmy so∏ectwom napisaç wnio-
sek do bud˝etu, wyceniliÊmy te dzia∏ania i okreÊliliÊmy, ile powinna daç gmina, ̋ eby wnio-
sek mia∏ szans´ na realizacj´. To by∏o dla gmin kompletne zaskoczenie!. I zacz´∏o si´. Do-
sz∏o nawet do tego, ˝e burmistrzowie, wójtowie z gmin wydzwaniali do starostwa
z pytaniami, co si´ dzieje, o co chodzi. ˚e kto to widzia∏, ˝eby wieÊ jako taka stara∏a si´
o jakieÊ fundusze, organizowa∏a si´, stara∏a si´ coÊ za∏atwiç. To nie mieÊci∏o im si´ w g∏o-
wach!

Uda∏o si´ z∏o˝yç te projekty?
Ech, sukces marny, bo z tych dziewi´ciu tylko dwie wsie dosta∏y wsparcie gminy.

A czy mieszkaƒcy Twojej wsi majà jakiÊ po˝ytek z Twojej dzia∏alnoÊci czy zaj-
mujesz si´ raczej ca∏ym powiatem?

Zale˝y mi te˝ oczywiÊcie na rozwoju Lutyni. WieÊ zamiera, wi´kszoÊç ludzi to osoby
starsze, m∏odzi uciekajà. Szanse na odwrócenie tego trendu pewnie sà niewielkie, ale
chcia∏abym, ˝eby ci, którzy tu sà, mieli lepiej. Za∏o˝y∏am stowarzyszenie „Bractwo Luty-
nianie”. Jego cz∏onkami sà mieszkaƒcy wsi którzy, organizujà odpusty, do˝ynki, festyny,
a dochód z nich jest przeznaczany na remont koÊcio∏a w Lutyni. Ostatnio stowarzyszenie
pozyska∏o te˝ Êrodki od starostwa na zagospodarowanie centrum wsi, czyli budow´ wia-
ty i wyposa˝enie w niezb´dnà infrastruktur´ dla organizowania imprez publicznych i spo-
tkaƒ integracyjnych mieszkaƒców wsi.

To kim Ty w koƒcu jesteÊ? Liderem czy animatorem?
Jak zaczyna∏am dzia∏anie w Lutyni, nie zastanawia∏am si´ nad tym, jakà funkcj´ pe∏-

ni´. Nie mia∏am planu, ˝eby staç si´ wiodàcà postacià w lokalnej spo∏ecznoÊci, nie za-
biega∏am o zaszczyty, funkcje. Ale si∏à rzeczy na poczàtku sta∏am si´ bardziej liderkà –
za∏o˝y∏am stowarzyszenie, chodzi∏am za∏atwiaç ró˝ne sprawy do gminy i starostwa, itd.
Zresztà wtedy nawet nie zna∏am za bardzo poj´cia „animator”!

Samo uÊwiadomienie mojej roli nastàpi∏o w Szkole Animatorów Spo∏ecznych. Na jed-
nych z pierwszych zaj´ç by∏a poruszana kwestia ró˝nic mi´dzy liderem a animatorem.
I próbowa∏am siebie zdiagnozowaç, „kim jestem”, i okaza∏o si´, ˝e w tych dzia∏aniach,
które do tej pory realizowa∏am, by∏am bardziej liderem. Ale potem sobie uÊwiadomi∏am,
˝e nie wynika to z mojej natury, lecz wymuszane jest przez bezradnoÊç ludzi, wÊród któ-
rych ˝yj´. Gdybym od razu wesz∏a tam jako animator, to by nie mia∏o prawa nic si´ tam
wydarzyç. Tam przecie˝ nikt niczego nie wie o funduszach, pisaniu projektów, o robieniu
czegoÊ samodzielnie, itd. Czekajà na coÊ z góry. Samà animacjà nie ruszy∏abym tego.
Animator plus pr´˝ni liderzy – by∏oby super. Ale tu by∏am sama i musia∏am si´ wcieliç
w obie role. Tu nie by∏o dyskusji. Naturalnà rolà by∏à rola lidera. Natomiast teraz idzie co-
raz lepiej i coraz cz´Êciej mam okazj´ wcielaç si´ w rol´ animatora. A to dlatego, ˝e
w moim otoczeniu jest coraz wi´cej m∏odych, chcàcych dzia∏aç ludzi, którym spokojnie
mog´ przekazywaç sprawy liderowania grupie, która ma jakiÊ cel do wykonania.
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Skàd bierzesz tych pomocników?
Zara˝am pasjà dzia∏ania swoich znajomych. To sà zresztà te˝ cz´sto ludzie nap∏ywo-

wi, którzy widzà potrzeb´ zmiany. Ale nie tylko – równie˝ podczas warsztatów na wsiach
uda∏o nam si´ poznaç ludzi, którzy chcà dzia∏aç i trzeba ich tylko nakierowaç, ˝eby sami
mogli coÊ robiç. Nie trzeba ich nawet prowadziç za r´k´, bo szybko si´ uczà i wiedzà,
czego chcà. Tacy ludzie zresztà sà wsz´dzie, w ka˝dym Êrodowisku, w ka˝dej spo∏ecz-
noÊci. Naszà rolà, animatorów, jest wy∏apywanie ich, dodawanie odwagi, zach´canie do
dzia∏ania.

A jak ju˝ wy∏apie? Jego rola si´ koƒczy?
Niezupe∏nie. Przede wszystkim naszà rolà jest zaszczepianie „trwa∏ej aktywnoÊci”.
Gdy animator pojawia si´ w Êrodowisku lokalnym, to razem z nim powinno pojawiç

si´ Êwiate∏ko nadziei na przemiany. Ludzie zaczynajà si´ zastanawiaç, animator wpro-
wadza element zmiany, daje du˝o do myÊlenia. Bo ludzie ˝yjà w zasklepieniu i pewnie
by tak ˝yli do koƒca, gdyby ktoÊ si´ nie pojawi∏ i im nie zamàci∏ w g∏owie. Rolà anima-
tora jest troch´ pomàciç, ˝eby szare komórki ludzi zacz´∏y troch´ pracowaç. To jest
chyba najwa˝niejsza rola animatora – ˝eby zainicjowa∏ jakieÊ myÊlenie, w konsekwen-
cji aktywne dzia∏anie. Zarówno zmiany mentalne, jak i infrastrukturalne w spo∏ecznoÊci.
Zmobilizowaç do wspólnego dzia∏ania. Bo to nie jest tak, ˝e nikt zupe∏nie nic nie robi,
sà jednostki, które coÊ próbujà zdzia∏aç. A rolà animatora lokalnego jest nie tylko z∏a-
panie tych pojedynczych inicjatyw. On musi tak˝e dà˝yç do stworzenie poczucia
wspólnoty – my tu ˝yjemy, my tu mieszkamy, my dzia∏amy razem, my tu bàdêmy wcià˝
aktywni.

Czy osobie, która jest animatorem, nie przewróci si´ w g∏owie od tej odpowie-
dzialnoÊci, jaka wià˝e si´ z jego pracà? 

Takie zagro˝enie oczywiÊcie istnieje. Konieczne jest wi´c, ˝eby animator mia∏ jeszcze
jednà cech´. Bardzo wa˝nà: pokor´. Sà ludzie, którym obce jest poczucie pokory i nie
sà w stanie tego zmieniç. I to wed∏ug mnie dyskwalifikuje takà osob´ jako potencjalnego
animatora. I druga cecha: umiej´tnoÊç s∏uchania. Animator… Nie powiem, ˝e musi byç
cichy i spokojny, bo nie musi, ale chwile wyciszenia i refleksji sà niezb´dne. A brak tych
cech charakteryzuje cz´sto liderów. Oni cz´sto nie majà czasu na refleksj´, bo muszà
dzia∏aç.

Kiedy czujesz satysfakcj´ z tego, ˝e coÊ zrealizowa∏aÊ? ˚e Twoje dzia∏anie
przynios∏o oczekiwany skutek?

Satysfakcja pojawia si´, gdy zachodzà widoczne zmiany wskutek dzia∏aƒ. Zarówno
zmiany mentalne wÊród mieszkaƒców wsi, jak i typowo materialne czy infrastrukturalne.
Bo to idzie dwutorowo, nie mo˝na myÊleç tylko o „duchu” i zapominaç o „ciele”. I przy-
chodzi w jakimÊ momencie chwila refleksji, ˝e coÊ drgn´∏o, coÊ posz∏o, ˝e mia∏o si´
w tym swój udzia∏, ˝e jest satysfakcja.
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Ale to jest moment Twojej refleksji, a nie „publicznej”. Czy nie jest dla Ciebie
problemem, ˝e tyle robisz, a tak ma∏o osób wie, ˝e to Ty za to odpowiadasz? ˚e
gdyby nie Ty, to nic by si´ nie dzia∏o? Zawsze jest tak, ˝e dzia∏a jakaÊ grupa, wieÊ,
gmina czy starostwo, a nie Sylwia Mielczarek?

Jeszcze w SAS-ie czyta∏am tekst „Animator spe∏niony”. Animator w pewnym momen-
cie mo˝e poczuç si´ niedoceniony. Stwierdziç, „ja wam tyle da∏em, a nikt o mnie nie mó-
wi, wszyscy o mnie zapomnieli”. Ale to kwestia tej pokory, o której mówi∏am wczeÊniej.
Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e tak jest i koniec. Mo˝e przykra to rola, ale ka˝dy jà sobie
wybiera samodzielnie. Je˝eli ktoÊ chce, ̋ eby jego nazwisko by∏o kojarzone z dzia∏aniem,
niech zostanie liderem. A nie animatorem. Zresztà teraz jestem w podobnej sytuacji. I nie
jest to mo˝e a˝ bolesne doÊwiadczenie, ale na pewno trzeba si´ do tego przyzwyczaiç.
Na poczàtku nie jest to ∏atwe. Nawet ten projekt LEADER+ – jest to tak naprawd´ mój
projekt. Od pó∏ roku jeêdzi∏am, uczy∏am si´, o co w nim chodzi, jak przenieÊç go na nasz
grunt, itd.. I teraz LEADER+ jest realizowany w pierwszej fazie, pojawi∏y si´ pierwsze ar-
tyku∏y w gazetach. Prawid∏owoÊç jest taka, ˝e je˝eli wzmiank´ o projekcie zamieszcza
w gazecie gmina to w∏aÊnie ona jest „gwiazdà” ca∏ego zamieszania. I tak naprawd´ nie
ma w tym nic z∏ego, jestem bardzo wdzi´czna gminie K∏odzko, bo prawie mnie nie zna-
jàc uwierzyli w mój pomys∏ i przy∏àczyli si´ do projektu. 

Ale o mnie ani – co wa˝niejsze – o fundacji „Akademia Rozwoju” ani s∏owem nie
wspomniano. Ani jako inicjatorze, ani jako o partnerze. Mimo, ˝e ideà LEADER-a + jest
wielosektorowoÊç w dzia∏aniu. Ale mam nadziej´, ˝e z biegiem czasu b´dzie to prosto-
wane i pojawià si´ informacje, ˝e trzeci sektor te˝ ma w tym swój udzia∏.

Ale tak pewnie zawsze b´dzie, ˝e trzeci sektor, a zw∏aszcza animator, b´dzie sta∏ w cie-
niu. Blaski pozostawiajàc dy˝urnym okupantom gazetowych ∏amów. Jak to na prowincji...

Rozmawia∏ Piotr Henzler
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SZANSA 
NA AKTYWNOÂå
Rozmowa z Norbertem Krzykawskim

Wchodzi∏eÊ w wiek doros∏y, kiedy w Polsce zachodzi∏y wielkie przemiany, tworzy∏y
si´ zr´by demokracji i gospodarki rynkowej. Wi´kszoÊç Twoich rówieÊników myÊla∏a
zapewne o studiach zapewniajàcych dobry start w karierze, zaczyna∏a prowadziç
pierwszy, skromny choçby biznes, a Ty zajà∏eÊ si´ pomocà spo∏ecznà. Dlaczego?!

Wszystko zacz´∏o si´ jeszcze w dzieciƒstwie. Moja mama by∏a pracownikiem socjal-
nym, wi´c by∏em tym ju˝ nasiàkni´ty. Kiedy ukoƒczy∏em liceum i przysz∏a pora podj´cia
decyzji o wyborze drogi ̋ yciowej, mama podda∏a mi pomys∏, by pójÊç do szko∏y pracow-
ników socjalnych. Tak si´ zacz´∏o. Wciàgn´∏o mnie, po szkole zatrudni∏em si´ jako pra-
cownik socjalny w pomocy spo∏ecznej na tzw. dole, gdzie praca polega∏a mi´dzy innymi
na chodzeniu po wioskach i wizytach w domach. Nie by∏o wprawdzie wówczas jeszcze
takiej biedy, ale z drugiej strony pomoc spo∏eczna w tym czasie nie by∏a tak rozwini´ta
jak dziÊ. Po kilku latach pracy w oÊrodku pomocy spo∏ecznej stwierdzi∏em, ˝e mam tego
dosyç i zmieni∏em bran˝´. Zosta∏em... przedstawicielem handlowym. I tym zajmowa∏em
si´ przez nast´pne dwa lata. Kiedy powstawa∏y powiaty, postanowi∏em powróciç do za-
wodu, bo tym razem mia∏em dosyç biznesu. W 1999 roku ponownie zaczà∏em pracowaç
w pomocy spo∏ecznej, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Mia∏o to ju˝ nieco in-
ny wymiar, zbli˝ony troch´ do metod calowskich. Pojawi∏o si´ myÊlenie o projektach,
strategiach, o tym, co trzeba zrobiç w powiecie na rzecz innych i jakie sà rzeczywiste po-
trzeby. Zacz´∏o mnie to rajcowaç. 

Ale nie zagrza∏eÊ tam miejsca zbyt d∏ugo. Skàd wzi´∏a si´ idea powo∏ania sto-
warzyszenia?

Du˝ym bodêcem do za∏o˝enia stowarzyszenia by∏o to, ˝e w∏adza samorzàdowa nie-
co mnie ogranicza∏a. Nie chodzi mi o ró˝nice ideologiczne, ale o to, ̋ e nie pozwala∏a roz-
winàç skrzyde∏, ch´tnie si´ z drugiej strony moimi dzia∏aniami karmiàc. Cz´sto ten, kto
coÊ robi, dzia∏a, od samorzàdu nie us∏yszy nawet dzi´kuje, a raczej obrywa po uszach.
KtoÊ mi nawet kiedyÊ powiedzia∏, ̋ ebym si´ nie wychyla∏. W ramach stowarzyszenia mo-
g∏em zrobiç du˝o wi´cej dla innych i dla siebie. No i cenna jest ÊwiadomoÊç, ˝e jeÊli coÊ
zrobimy dobrze, to siebie b´dziemy chwaliç, je˝eli êle, to tylko do siebie mo˝emy mieç
pretensje.
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Pomys∏ za∏o˝enia stowarzyszenia pojawi∏ si´ w∏aÊciwie ju˝ w momencie ponownego
podj´cia pracy w pomocy spo∏ecznej. Mam bardzo szerokie kontakty z pracownikami
socjalnymi, terapeutami, tak˝e z osobami niepe∏nosprawnymi, tym ∏atwiej przysz∏o mi
skrzyknàç grupk´ ludzi z trzech powiatów: miechowskiego, krakowskiego i proszowickie-
go. Byli to tzw. pomagacze z PCPR i WTZ (Warsztatów Terapii Zaj´ciowej – przyp. red.).
Tak powsta∏o Stowarzyszenie Pomocy Szansa.

Jak wyglàda∏y poczàtki waszej dzia∏alnoÊci?
Nie b´d´ oryginalny, je˝eli powiem, ̋ e trudne, bo nie mieliÊmy ̋ adnych pieni´dzy, papie-

ru, lokalu itp. By∏o w nas za to mnóstwo zapa∏u i woli dzia∏ania. Przez kilka miesi´cy robiliÊmy
niewiele. Dopiero póêniej, gdy w 2000 roku wesz∏y w ˝ycie przepisy dotyczàce Zak∏adów Ak-
tywnoÊci Zawodowej, wpad∏em na pomys∏, aby takà placówk´ utworzyç u nas. To by∏o no-
woÊcià w Polsce. By dowiedzieç si´, jakie dzia∏ania podjàç, pojecha∏em do Niemiec do sto-
warzyszenia dzia∏ajàcego na rzecz osób niepe∏nosprawnych, prowadzàcego oÊrodek
podobny do tego, jaki chcieliÊmy zrobiç w Miechowie. Po wizycie rozpoczà∏ si´ d∏ugi etap
tworzenia i pisania projektu i wniosku, który z∏o˝yliÊmy do PFRON w Warszawie.

Skàd taki pomys∏? W powiecie miechowskim system pomocy dla osób niepe∏nospraw-
nych mi´dzy 1993 a 2000 rokiem bardzo si´ rozwinà∏. Powsta∏y dwa Warsztaty Terapii Zaj´cio-
wej, OÊrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny, Ârodowiskowy Dom Samopomocy, Ho-
spicjum, Stacja Caritas i dwa Domy Pomocy Spo∏ecznej. Kilka kroków by∏o wi´c ju˝
zrobionych, ale ci, którzy koƒczyli proces rehabilitacji w warsztatach, nie mieli mo˝liwoÊci jego
kontynuowania i dalszego rozwoju. Musieli pozostaç w WTZ lub wróciç do domu. Cz´sto po-
wodowa∏o to uwstecznienie rehabilitacyjne. Nie by∏o ˝adnej perspektywy. Zak∏ad AktywnoÊci
Zawodowej to naturalna kontynuacja WTZ, jest przeznaczony dla osób o du˝ym stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci, przede wszystkim z zaburzeniami psychicznymi i niepe∏nosprawnoÊcià in-
telektualnà, ale tak˝e i dla innych niepe∏nosprawnych, bo w pewien sposób si´ uzupe∏niajà.

Po licznych perturbacjach i zmianach prawa uda∏o nam si´ w koƒcu taki zak∏ad otworzyç,
ale w mi´dzyczasie doszliÊmy do wniosku, ˝e za∏o˝ymy równie˝ Warsztat Terapii Zaj´ciowej.
To by∏a rzeczywista potrzeba, gdy˝ dla cz´Êci osób zabrak∏o miejsca w funkcjonujàcych ju˝
warsztatach. Obie placówki otworzyliÊmy na bazie zamkni´tych i opuszczonych szkó∏. Kosz-
towa∏o to nas du˝o wysi∏ku i samozaparcia. Wtedy te˝ odszed∏em z PCPR i odtàd pracuj´
w stowarzyszeniu, które wspó∏tworzy∏em, i którym do dziÊ mam przyjemnoÊç kierowaç.

Jakie sà wymierne efekty waszych dzia∏aƒ, jakie majà z nich korzyÊci niepe∏no-
sprawni? Czy dzia∏alnoÊç stowarzyszenia wp∏ywa na wyrównywanie szans spo-
∏ecznych?

Trudno oceniaç w∏asne dzia∏ania, ale mog´ powiedzieç, ˝e ich bezpoÊrednim efek-
tem jest to, ˝e codziennie pomagamy pi´çdziesi´ciorgu niepe∏nosprawnych w dwóch
formach. Pierwsza z nich to rehabilitacja spo∏eczna, psychologiczna oraz przygotowanie
do pracy w ZAZ, druga – to rehabilitacja zawodowa, lecznicza, spo∏eczna i przygotowa-
nie do zatrudnienia w otwartym zak∏adzie pracy. Powstaje dzi´ki temu perspektywa pra-
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cy dla tych, których nikt nie chce zatrudniç, bo jak mówià niektórzy „biznesmeni”, sà z ni-
mi tylko k∏opoty. Dodatkowym efektem dzia∏aƒ Stowarzyszenia Pomocy Szansa jest to,
˝e trzydzieÊci osób o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci pracuje, czyli zarabia na
siebie, p∏aci podatki, sk∏adki ZUS itp. Nie czujà si´ piàtym ko∏em u wozu i stajà si´ pe∏-
noprawnà cz´Êcià lokalnej i krajowej spo∏ecznoÊci.

Dzi´ki naszym dzia∏aniom osoby niepe∏nosprawne zyskujà mo˝liwoÊç skorzystania
z nowoczesnego podejÊcia do rehabilitacji spo∏ecznej, leczniczej, psychologicznej i za-
wodowej. Mogà pracowaç w bardzo dobrych, uwzgl´dniajàcych psychofizyczne mo˝li-
woÊci, warunkach. Posiadajà te˝ w∏asne êród∏o dochodu i mogà budowaç swojà przy-
sz∏oÊç. Zapewniamy im tak˝e nowoczesnà baz´ lokalowà, w pe∏ni dostosowanà do
potrzeb wynikajàcych z dysfunkcji. Jestem przekonany, ˝e te dzia∏ania bardzo przyczy-
niajà si´ wyrównywaniu szans na godne i aktywne ˝ycie w spo∏ecznoÊci lokalnej, choç
mam przy tym ÊwiadomoÊç, ̋ e nie obejmiemy nimi wszystkich niepe∏nosprawnych. Jed-
nak˝e, aby wybudowaç wspólny dom, jakim jest przyjazne spo∏eczeƒstwo, trzeba wielu
cegie∏, a Stowarzyszenie Pomocy Szansa jest w∏aÊnie jednà z nich. 

Czym, oprócz prowadzenia WTZ i ZAZ, si´ zajmujecie?
Stowarzyszenie ma trzy cele: pomoc osobom niepe∏nosprawnym, rozwój spo∏ecznoÊci

lokalnej i dzia∏ania ekologiczne. Je˝eli chodzi o ostatni punkt, to jest to dzia∏alnoÊç bardzo
zaw´˝ona, bo dotyczy osób niepe∏nosprawnych. One te˝ Êmiecà, nawet osoby poruszajà-
ce si´ na wózku czasami wyrzucajà Êmieci na ulic´, zanieczyszczajà Êrodowisko. Zachowu-
jà si´ tak samo jak wszyscy. Piszemy w∏aÊnie pierwszy projekt edukacyjno-inwestycyjny.
Chcemy edukowaç rodziny osób niepe∏nosprawnych w zakresie ekologicznych oczyszczal-
ni Êcieków. NawiàzaliÊmy w tym celu kontakt z jednym z wójtów na Podlasiu, bieg∏ym w tej
tematyce. On przekaza∏ nam pomys∏. Projekt ma te˝ wymiar terapeutyczny, bo zak∏ada mi´-
dzy innymi zbudowanie oczka wodnego, w którym p∏ywaç b´dà ryby. Osoby niepe∏nospraw-
ne zajmà si´ nim, b´dà obserwowaç toczàce si´ weƒ ˝ycie. Do tego dochodzi ekologiczny
ogródek, czyli po prostu uprawa warzyw. Wokó∏ warsztatów mamy pó∏tora hektara ziemi,
którà próbujemy jakoÊ zagospodarowaç. Niektórzy z naszych podopiecznych kochajà takà
form´ pracy, a nie mieli do tej pory mo˝liwoÊci uprawy ziemi, nikt im na to nie pozwala∏. 

A jak wyglàdajà dzia∏ania z zakresu rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej?
Na razie stawiamy dopiero pierwsze kroki. Zacz´liÊmy pisaç projekt „Biblioteka Spo-

∏ecznoÊci Lokalnej”. Chcemy zgromadziç jak najwi´cej literatury z zakresu rozwoju spo-
∏ecznoÊci lokalnej i prac na temat osób niepe∏nosprawnych, oraz dodatkowo przerobiç
to wszystko na wersj´ elektronicznà. 

MyÊlisz, ˝e taka biblioteka przyciàgnie du˝o czytelników ?
Sami nie przyjdà, trzeba b´dzie ich zach´ciç przez dzia∏ania promocyjne. Sam do-

Êwiadczam braku fachowej literatury, musz´ jà sprowadzaç z Krakowa czy Warszawy.
Dlaczego nie mia∏oby jej byç na miejscu, w Charsznicy – stolicy kapusty?
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Inny projekt z zakresu rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej napisaliÊmy do Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich. Chcemy go zrealizowaç wspólnie z CAL-em i Urz´dem Gminy
w Charsznicy. W projekt zaanga˝owanych b´dzie 36 osób wykluczonych spo∏ecznie
i d∏ugotrwale bezrobotnych, które b´dà podmiotem edukacji. Przez pó∏ roku majà na-
uczyç si´ nowych zawodów, przekwalifikowaç si´. W trakcie nauki, a konkretnie podczas
praktyki, wykonajà remont budynku, w którym powstanie Centrum Edukacyjno-Szkole-
niowe AktywnoÊci Lokalnej z hotelem na 40 miejsc, miejscem na bibliotek´ i pomieszcze-
niami biurowymi. Budynek s∏u˝yç b´dzie przeprowadzaniu spotkaƒ warsztatowo-eduka-
cyjnych, stanie si´ równie˝ miejscem spotkaƒ lokalnej spo∏ecznoÊci, która straci
wymówk´, ˝e nie ma gdzie si´ zebraç. W ramach projektu b´dà zorganizowane dwa se-
minaria, pierwsze b´dzie poÊwi´cone rozwojowi spo∏ecznoÊci lokalnej i partnerstwu
trzech sektorów, a drugie tematyce spó∏dzielni socjalnych, do tworzenia których chcemy
przekonaç osoby bioràce udzia∏ w projekcie, a tak˝e lokalnà spo∏ecznoÊç.

Dzia∏acie w stosunkowo ma∏ej spo∏ecznoÊci, nie mo˝ecie wi´c pracowaç
w oderwaniu od niej. Jak uk∏ada wam si´ wspó∏praca z mieszkaƒcami, lokalnym
biznesem i samorzàdem?

Z ludêmi pracuje si´ dobrze, z firmami te˝ nie najgorzej. Nieêle uk∏ada si´ wspó∏praca
z wszystkimi gminami, ale z powiatem ju˝ gorzej, mo˝e dlatego, ̋ e tam kiedyÊ pracowa∏em? 

Starostwo stawia∏o na przyk∏ad straszny opór z wydaniem pozytywnej opinii przy sk∏a-
daniu wniosku na Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej. Nie mieli ochoty nam jej wydaç, choç
by∏a niezb´dna, by powsta∏y 42 nowe stanowiska pracy. Starost´ przekona∏ dopiero wójt
z Charsznicy, na którego terenie mia∏a powstaç placówka. Z wójtem Charsznicy wspó∏-
pracuje si´ bardzo dobrze. Robimy wspólne imprezy, np. we wrzeÊniu zapraszamy np.
na doroczne Dni Kapusty. Jako stowarzyszenie w∏àczamy si´ w ich organizacj´. Chcemy
si´ tam zaprezentowaç, zrobiç warsztaty ceramiki, podczas których ka˝dy b´dzie móg∏
usiàÊç przy kole garncarskim i przekonaç si´, jak trudne to zaj´cie. Przy okazji planuje-
my prezentacj´ multimedialnà przedstawiajàcà osoby niepe∏nosprawne robiàce garnki
i inne naczynia. Na ekranie wydaje si´ to bardzo proste, a przy kole garncarskim okazu-
je si´, ˝e to nie∏atwa sztuka. Niech zdrowi majà porównanie. Chcemy te˝ pokazaç, jaki-
mi metodami terapeutycznymi pracujemy. Mamy w WTZ sal´ doÊwiadczeƒ Êwiata, w któ-
rej jest tzw. suchy basen wype∏niony pi∏eczkami. Podczas tych dni najm∏odsi b´dà mogli
si´ w nim p∏awiç, a terapeuta wyt∏umaczy odwiedzajàcym, ˝e to nie tylko zabawa, ale je-
den z elementów rehabilitacji dla niepe∏nosprawnych dzieci i doros∏ych. W ogóle planu-
jemy teraz otworzyç si´ na dzieci, co b´dzie uzupe∏nieniem dzia∏aƒ innych stowarzyszeƒ. 

Mówimy o sukcesach, tych odniesionych i planowanych, a czy zdarza∏y Ci si´
chwile zniech´cenia, rozczarowania? 

Rozczarowania wynikajà tylko i wy∏àcznie z dwóch przyczyn. Pierwsza, to gdy jakie-
goÊ zadania czy projektu nie udaje nam si´ zrealizowaç, a druga, to rozczarowanie ludê-
mi, szczególnie pracownikami, co do których by∏em przekonany, ˝e potrafià i chcà wi´-

58

Profil animatora spo∏ecznego

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 58



cej, a okaza∏o si´, ˝e pracujà na minimum. Nie chodzi mi o to, by siedzieli w pracy po
dwanaÊcie godzin, tylko o pomys∏owoÊç i kreatywnoÊç. Posiedzieç, pokr´ciç si´, mo˝e
ka˝dy. Ma∏o jest w stowarzyszeniu i wokó∏ niego osób kreatywnych, zaanga˝owanych,
a tak˝e liderów. Ale to nie powód, by si´ poddawaç. Jestem straszliwie uparty. Jestem te˝
pracoholikiem, co byç mo˝e nie jest dobrà cechà, ale to w∏aÊnie praca mnie nap´dza.
Mam oczywiÊcie czasem tzw. „do∏y”, s∏ucham wtedy g∏oÊnej muzyki, zdarza si´, ˝e po-
trzebuje wówczas sp´dziç choç pó∏ dnia w samotnoÊci. Bardzo wspiera mnie ˝ona,
z którà razem prowadzimy stowarzyszenie. Bez niej nie da∏bym rady. Wspólna praca ma∏-
˝onków ma plusy i minusy. Na szcz´Êcie zaczynamy odkrywaç te pierwsze. 

Czy czujesz si´ animatorem?
WczeÊniej pracowa∏em jak zarzàdca, lider, teraz staram si´, gdy tylko si´ da, pozosta-

wiç wspó∏pracownikom wolnà r´k´, ale nie wiem, czy jestem ju˝ animatorem. Staram si´
nim byç, rzucaç ide´, prowokowaç ludzi do pewnych zachowaƒ i dzia∏aƒ, a potem usta-
wiaç si´ w pozycji obserwatora, patrzeç, co i jak b´dà robiç. JeÊli idà w z∏ym, niepo˝àda-
nym kierunku, to próbuj´ ich dzia∏ania korygowaç, podpowiadaç. Nie anga˝uj´ si´, pró-
buj´ tylko nakreÊliç pewne ramy i patrzeç, co si´ dzieje, interweniujàc, jeÊli zajdzie taka
potrzeba. Êwiadomie staj´ obok. Inna rzecz, ˝e takie przyglàdanie si´ kosztowa∏o mnie
strat´ dwóch projektów, bo przez to, ˝e si´ nie wtràca∏em, moi wspó∏pracownicy nie
zmieÊcili si´ w terminie. Na razie jestem chyba takà mieszaninà lidera i animatora, zresz-
tà prowadzàc organizacj´ zawsze ma si´ w sobie jakiÊ pierwiastek zarzàdcy. Nied∏ugo
jad´ do Soko∏owa na Podlasiu, gdzie b´d´ organizowa∏ nowe Warsztaty Terapii Zaj´cio-
wej, i – troch´ ˝artujàc – mog´ powiedzieç, ˝e b´d´ mia∏ tam egzamin z animacji. Zjawi´
si´ tam jako cz∏owiek nie wiadomo skàd, troszk´ tylko znany wójtowi i kierowniczce
oÊrodka pomocy spo∏ecznej. A stoi przede mnà trudne zadanie, bo mam przekonaç ca∏-
kowicie nieznanych sobie ludzi do zorganizowania warsztatu i jednoczeÊnie zmieniç ich
podejÊcie do osób niepe∏nosprawnych. 

Dlaczego akurat tam?
Przez przypadek. Wójt z Soko∏owa przeczyta∏ o nas w gazecie samorzàdowej i za-

dzwoni∏ do swojego odpowiednika w Charsznicy. B´dàc na Podlasiu, zajecha∏em do So-
ko∏owa i nie ˝a∏uj´ tego, bo to b´dzie dla mnie prawdziwy sprawdzian. Ludzie mnie tam
nie znajà, nie ufajà mi, sà pe∏ni obaw i bojà si´ niepe∏nosprawnych. Przerabia∏em to
wszystko u siebie, tyle tylko, ̋ e by∏o mi ∏atwiej przekonaç mieszkaƒców i w∏adze, bo zna-
∏em doskonale spo∏ecznoÊç lokalnà. Pod Soko∏owem, w wiosce Perki, mam zrobiç to
wszystko od podstaw, ∏àcznie z przekonaniem do tego pomys∏u radnych. Troch´ si´ te-
go boj´, ale nie uciekam przed ryzykiem. Do odwa˝nych Êwiat nale˝y, lub parafrazujàc
s∏owa naszego wieszcza – si´gaj tam gdzie nikt nie si´ga, rób to, czego nikt nie robi. 

Rozmawia∏a Monika Hausmann-Pniewska
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WSPÓ¸-BYCIE
Rozmowa z Martà Piotrowskà

60 osób zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym to chyba sporo jak na niewielkie Werbkowice?

Liczba rzeczywiÊcie mo˝e robiç wra˝enie – jesteÊmy tutaj najwi´kszà organizacjà po-
zarzàdowà, zaraz po stowarzyszeniu sportowym „Kryszta∏”. Ta szeÊçdziesiàtka to osoby
niepe∏nosprawne, ich rodziny i ci, którzy teoretycznie kwalifikujà si´ do pomocy, ale z ró˝-
nych wzgl´dów (np. wiekowych, dzieci) jeszcze jej nie otrzymujà. Oprócz tego pomaga-
jà nam wolontariusze – oko∏o 30 osób. W sumie wi´c wokó∏ stowarzyszenia skupionych
jest oko∏o 100 osób.

Czym si´ zajmujecie?
Prowadzimy terapi´ zaj´ciowà dla doros∏ych osób z upoÊledzeniem umys∏owym.

W ramach zaj´ç w czterech pracowniach (gospodarstwa domowego, poligraficznej, r´-
kodzie∏a u˝ytkowego i plastycznej) przechodzà terapi´, dzi´ki której mo˝e nie wrócà do
pe∏nej sprawnoÊci, ale nab´dà takich umiej´tnoÊci, które pozwolà im w miar´ swobod-
nie funkcjonowaç w codziennym ˝yciu.

Staramy si´ te˝ o utworzenie ZAZ-u, czyli Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej. Miejsca,
w którym niepe∏nosprawni b´dà mogli pracowaç i zarabiaç na ˝ycie. Na razie udaje nam
si´ sprzedawaç jakieÊ nasze produkty, wykonujemy drobne us∏ugi dla ludnoÊci (ksero,
itp.), ale potrzebujemy sta∏ego êród∏a dochodów, które pozwoli nam rozwinàç dzia∏ania
– bo potrzebujàcych jest znacznie wi´cej ni˝ tych trzydzieÊci osób.

Ale gdzie tutaj jest miejsce na animacj´???
Celem naszego dzia∏ania nie jest tylko nauczenie niepe∏nosprawnych, w jaki sposób

gotowaç obiad, zrobiç koszyk czy zaprojektowaç wizytówki. Równie wa˝na jest rehabili-
tacja spo∏eczna, w∏àczenie ich w ˝ycie spo∏ecznoÊci lokalnej. Dlatego jesteÊmy organi-
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zatorami bàdê wspó∏organizatorami lokalnych i ponadlokalnych imprez, których przes∏a-
niem jest pokazanie, ̋ e ludzie niepe∏nosprawni zachowujà si´ bardzo podobnie do zdro-
wych, tak samo jak oni potrzebujà kontaktu i sami mogà byç dobrymi partnerami do
wspó∏dzia∏ania i wspó∏˝ycia.

Do kogo kierujecie takie akcje?
W du˝ych imprezach uczestniczà wszyscy. OczywiÊcie, na pierwszej, jakà zrobiliÊmy

w Werbkowicach, nie by∏o zbyt wielu osób. Ale z ka˝dym rokiem, z ka˝dà imprezà, przy-
chodzi coraz wi´cej mieszkaƒców. Stopniowo si´ oswajajà, poznajà lepiej, przestajà si´
obawiaç innoÊci. To nie zmieni si´ w jednym momencie, ale ju˝ widaç efekty naszych
dzia∏aƒ. Zw∏aszcza, ˝e w nasze dzia∏ania w∏àczamy sàsiadujàce z nami przedszkole,
a tak˝e podstawówk´, gimnazjum, parafi´…

Olbrzymie znaczenie ma równie˝ dzia∏anie wolontariuszy. To w∏aÊnie przy naszym sto-
warzyszeniu zacz´li dzia∏aç pierwsi ochotnicy w Werbkowicach – przede wszystkim
uczniowie, ale te˝ osoby doros∏e. Stopniowo oddawaliÊmy wolontariuszy pod kuratel´
szko∏y, inicjujàc powstanie tam klubu wolontariuszy, ale wi´kszoÊç z nich albo wspó∏pra-
cuje, albo wspó∏pracowa∏a kiedyÊ z nami. Wolontariusze pracujà na rzecz stowarzysze-
nia organizujàc ró˝nego rodzaju akcje np. „Równe szanse”, oraz kiermasze w szkole,
podczas których prezentujà prace naszych podopiecznych.

A czy poza festynami i innymi akcjami, które nie trwajà przecie˝ d∏ugo, zwykli
ludzie majà jakiÊ kontakt ze stowarzyszeniem?

Majà, chocia˝ nie zawsze o tym wiedzà. Wi´kszoÊç kojarzy nas z placówkà – Warsz-
tatem Terapii Zaj´ciowej, a nie z samym Stowarzyszeniem. Ale kontakt „codzienny” jest:
korzystajà z naszych us∏ug, kupujà produkty, a przy okazji pytajà, co u nas nowego, co
robimy, jak nam si´ pracuje, itd. Dzi´ki temu, ̋ e nastawiliÊmy si´ na dzia∏alnoÊç praktycz-
nà, us∏ugi przydatne wielu ludziom, jesteÊmy widoczni. Nasza dzia∏alnoÊç nie mia∏aby
sensu, gdybyÊmy byli zamkni´ci w czterech Êcianach pracowni i nie mieli kontaktu ze
Êwiatem zewn´trznym.

Która cz´Êç twojej pracy jest wa˝niejsza – praca bezpoÊrednia z niepe∏no-
sprawnymi, terapia zaj´ciowa, czy w∏aÊnie to wyjÊcie na zewnàtrz?

Uwa˝am, ̋ e wa˝niejsze jest wyjÊcie na zewnàtrz. OczywiÊcie terapia jest bardzo wa˝-
na, ale to za ma∏o. KiedyÊ, gdy warsztat dopiero powstawa∏, rodzice dzieci z przedszko-
la znajdujàcego si´ w tym samym budynku protestowali – „Jak to b´dzie, dzieci b´dà pa-
trzeç na osoby niepe∏nosprawne?”, „Przecie˝ takie towarzystwo mo˝e byç groêne dla
naszych maluchów!” Teraz, po kilku latach dzia∏ania, problemów nie ma i wspó∏pracuje
nam si´ bardzo dobrze. Dawniej wyjÊcie z podopiecznymi do sklepu stawa∏o si´ sensa-
cjà w Werbkowicach, teraz – nikt nas nie zauwa˝a. Ludzie dojrzeli, nie dziwià ich niepe∏-
nosprawni. Zapraszamy do nas szko∏y, a uczniowie wspólnie z niepe∏nosprawnymi majà
zaj´cia w pracowniach, razem malujà, gotujà, drukujà, itd.
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Czy masz poczucie, ˝e to, co robisz, ma wp∏yw na osoby niezaanga˝owane
bezpoÊrednio w dzia∏alnoÊç stowarzyszenia? ˚e ktoÊ poza niepe∏nosprawnymi
czy wolontariuszami jest w ogóle zainteresowany waszà dzia∏alnoÊcià?

MyÊl´, ̋ e tak. Dzi´ki temu, ̋ e mam swoje przemyÊlenia dotyczàce osób niepe∏nospraw-
nych i pracuj´ nad wizerunkiem placówki, mam wypracowane metody, które u∏atwiajà mi
dzia∏anie. Wiem na przyk∏ad, co zrobiç, ̋ eby biznes zainteresowaç naszà dzia∏alnoÊcià. Na-
le˝y zadbaç o sta∏y kontakt decydentów z podopiecznymi placówki, dopilnowaç, ˝eby by-
wali na imprezach, ̋ eby mieli bezpoÊredni, wr´cz fizyczny kontakt z podopiecznymi. Wa˝ny
jest ka˝dy gest, choçby taki drobiazg jak podanie r´ki. To wszystko zmniejsza dystans, zbli-
˝a ludzi. Nadal trzeba pracowaç nad wra˝liwoÊcià, nie tylko potencjalnych sponsorów, tak-
˝e tych którzy nie majà na co dzieƒ kontaktu z niepe∏nosprawnoÊcià. OczywiÊcie nie zawsze
to si´ udaje. W ramach zapraszania do stowarzyszenia ludzi wa˝nych z naszej spo∏eczno-
Êci, staram si´ o utrzymanie cyklicznych spotkaƒ niepe∏nosprawnych z ksi´˝mi pracujàcymi
w naszej parafii. Jak na razie, wspó∏praca uk∏ada si´ dobrze i mo˝emy liczyç tak˝e na wspar-
cie z tej strony, chocia˝by np. poprzez prowadzenie w placówce katechezy.

A w∏adze samorzàdowe?
Trudno jest o tym mówiç, ale w∏adze gminy s∏abo dostrzegajà problemy niepe∏no-

sprawnych. Decydenci g∏ównie zajmujà si´ sprawami finansowymi, podatkami, inwesty-
cjami w infrastruktur´, a nie dostrzegajà problemów spo∏ecznych. We wspó∏pracy braku-
je nam partnerstwa w rozwiàzywaniu naszych (spo∏ecznych) problemów. Nie rozumiejà
naszych dzia∏aƒ. Na przyk∏ad, przez ostatnie dwa lata prowadziliÊmy z Radà Gminy roz-
mowy o przekazaniu nam kolejnego lokalu (nieu˝ywanego). Przez kilkanaÊcie miesi´cy
musieliÊmy ich przekonywaç, ˝e gmina bardziej zyska, jeÊli przeka˝e go na naszà dzia-
∏alnoÊç ni˝ otrzymujàc jednorazowy zastrzyk gotówki w wyniku sprzeda˝y nieruchomo-
Êci. W koƒcu si´ uda∏o, ale dwa lata straciliÊmy na te negocjacje.

A zwykli mieszkaƒcy?
Robiàc – w ramach tworzenia mapy zasobów i potrzeb Werbkowic (na zaj́ cia w Szkole Ani-

matorów Spo∏ecznych) – badania wÊród mieszkaƒców pyta∏am, czy w∏àczyliby sí  w dzia∏anie
stowarzyszenia, naszego lub jakiegoÊ innego?. I jeÊli tak to, w jaki sposób? Wówczas bardzo
du˝o osób deklarowa∏o swoje zainteresowanie podj́ ciem proponowanej aktywnoÊci. Ale kiedy
podj´∏am prób´ stworzenia organizacji zajmujàcej si´ promocjà regionu – Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju lokalnego – okaza∏o si´, ˝e nie mo˝na znaleêç nawet 15 osób niezb´dnych do
zarejestrowania stowarzyszenia. A jeÊli ktoÊ nawet chcia∏, to potem okazywa∏o sí , ̋ e ch´tny jest
równie˝ jego by∏y szef albo sàsiad, z którym sí  nie lubi. I taka osoba sí  wycofywa∏a.

Czy to by∏o tylko badanie na potrzeby SAS czy rzeczywiÊcie myÊlisz o organi-
zacji promujàcej rozwój lokalny?

Chcia∏am to zrobiç naprawd´. I nadal chc´, aczkolwiek ju˝ zmieni∏am troch´ koncep-
cj´. Bioràc pod uwag´, ˝e to m´˝czyêni nie mogli si´ dogadaç, chc´ stworzyç organiza-
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cj´ z∏o˝onà z kobiet; by∏aby to taka alternatywa mojego pomys∏u. I chcia∏abym doprowa-
dziç do tego, bo jest kilka bardzo aktywnych, màdrych kobiet, które majà du˝o do powie-
dzenia, z doÊwiadczeniem w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej. A potrzeby sà bardzo du˝e. Nie
chcielibyÊmy a˝ tak odbijaç od innych regionów Polski, zachodniej czy nawet centralnej.
I tutaj takie dzia∏anie, taka aktywnoÊç, bardzo by si´ przyda∏y.

No w∏aÊnie, jak tu wyglàda aktywnoÊç lokalna, promocja regionu, ch´ç ludzi
do dzia∏ania?

Tutaj spo∏ecznoÊç jest bardzo ró˝norodna. Wiele osób ma pochodzenie wschodnie,
pojawili si´ tu w ramach akcji „Wis∏a” po wojnie. Ja sama, pracujàc kilka lat w tym Êrodo-
wisku, nie mog∏am uchwyciç to˝samoÊci tej spo∏ecznoÊci. Zazdroszcz´ Góralom, Âlàza-
kom czy Kaszubom, ̋ e oni majà gdzieÊ w sobie to˝samoÊç, której tutaj tak brakuje. Trud-
no jest pracowaç w takiej spo∏ecznoÊci. Zw∏aszcza, ˝e jest to ludnoÊç g∏ównie rolnicza,
uboga – jesteÊmy takim wschodnim zakàtkiem biedy. Jest tu oczywiÊcie du˝o wartoÊci
pozytywnych – ludzie sà otwarci, patrzà szerzej, wyczuleni sà na krzywd´ ludzi, ale te˝
trudniej si´ pracuje, gdy˝ ich podstawowe potrzeby – zgodnie z piramidà potrzeb Maslo-
wa – dotyczà tych ni˝szego rz´du. Dlatego tutaj jakieÊ bardziej ambitne plany nie majà
szansy na realizacj´. Robi∏am nawet ankiet´ i pyta∏am mieszkaƒców o to, jaka oferta za-
gospodarowania czasu wolnego by∏aby dla nich odpowiednia. W jednym z pytaƒ stara-
∏am si´ doprecyzowaç preferowanà muzyk´, pytajàc ankietowanych: na jaki koncert naj-
ch´tniej by przyszli. W wielu ankietach pojawia∏y si´; wyst´py disco polo, koncerty
piosenki religijnej, kabarety, ale ju˝ powa˝niejsza muzyka nie wzbudzi∏a zainteresowania.
Ankietowanie okaza∏o si´ bardzo cenne z innej strony. W trakcie pracy, poznawa∏am co-
raz wi´cej ludzi. Wydaje mi si´, ˝e w∏aÊnie w takiej ubogiej, spo∏ecznoÊci sà ludzie o du-
szy animacyjnej, duszy spo∏ecznikowskiej.

Z drugiej jednak strony, nawet bioràc pod uwag´ nasze stowarzyszenie, jego cz∏on-
ków, wolontariuszy dzia∏ajàcych przy szkolnym klubie wolontariatu, wydawaç by si´ mo-
g∏o, ˝e jest sporo osób zainteresowanych rozwojem spo∏ecznoÊci, aktywizacjà, itd. Ale
prawda jest taka, ̋ e – jak w ka˝dej organizacji – pracujà tak naprawd´ tylko nieliczni. I ze
stu osób, które jakoÊ zwiàzane sà z naszymi dzia∏aniami, aktywnych jest w rzeczywisto-
Êci tylko kilkanaÊcie. 

Czy jest szansa na rozwój tej spo∏ecznoÊci?
Trudno mówiç o rozwoju tej spo∏ecznoÊci, a przynajmniej mówiç pozytywnie. Troch´

si´ rozwija, ale na razie jest to raczej rozwój ekonomiczny – handel przygraniczny, ludzie
wspierajà si´. Bieda zmusza ich do handlu opa∏em czy papierosami, ale nie ma np. re-
gularnej wspó∏pracy naszej gminy i sàsiedniej gminy na Ukrainie, nie ma wymiany, dwu-
stronnoÊci, kontaktów nie tylko gospodarczych, ale i spo∏ecznych.

Poza tym – m∏odzie˝ stàd wyje˝d˝a, si∏a intelektualna ucieka. I nie dlatego, ˝e nie
chcà tu mieszkaç, tylko dlatego, ˝e nie ma tu pracy. I jest to ko∏o zamkni´te – m∏odzi, le-
piej wykszta∏ceni, ch´tnie by wrócili i tu pracowali, ale nie ma dla nich pracy. A pracy nie
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ma, bo oni sami pracy nie tworzà. Jak namawiam kogoÊ do wolontariatu, to mówi mi, ˝e
ch´tnie pomo˝e, ale przecie˝ on musi za coÊ si´ utrzymaç. ˚a∏uj´ bardzo, ˝e nie mog´
pomóc w tej sprawie, chocia˝ taka osoba mog∏a by du˝o wnieÊç do stowarzyszenia i lo-
kalnej spo∏ecznoÊci.

To co w takiej sytuacji mo˝esz zrobiç? Czy w takim miejscu sà jakieÊ zadania
dla animatora?

Tak, animator ma tu wielkie pole do popisu. MyÊl´, ˝e powinien przede wszystkim
uwa˝nie patrzeç i dostrzegaç problemy, s∏uchaç, co mówià ludzie. Trzeba byç osobà ak-
tywnà i otwartà na ludzi, bo ludzie mówià, jakie sà problemy Êrodowiska. Tylko trzeba
umieç to us∏yszeç. I myÊl´, ˝e tutaj rola animatora jest taka, ˝eby wybraç te rzeczy naj-
wa˝niejsze i póêniej zaszczepiç w innych ludziach ch´ç podj´cia si´ tego zadania. I po-
móc tym osobom rozwiàzaç problem, wskazaç metody dzia∏ania albo te˝ – je˝eli nie ma
takiej osoby – wziàç si´ do roboty i samemu rozwiàzaç ten problem. Inna sprawa, ˝e nie
wszystkie problemy mogà byç rozwiàzane przez animatorów.

Animator musi byç te˝ edukatorem. Bo có˝ po animacji, która umiera z chwilà wycofa-
nia si´ animatora? Trzeba swoje idea∏y zaszczepiaç innym. Jak np. gdy spotykam si´ z wo-
lontariuszem, który chce zaczàç prac´ u nas, pytam go, czy wià˝´ si´ z naszych dzia∏aniem
„na powa˝nie” czy traktuje to jako czasowe zaj´cie. JeÊli myÊli o d∏u˝szej wspó∏pracy, je-
stem gotowa poÊwi´ciç mu wiele czasu, aby przekazaç mu wiedz´ i umiej´tnoÊci niezb´d-
ne w takim dzia∏aniu. W∏àczam go do prowadzonych dzia∏aƒ, chc´, ̋ eby uczy∏ si´ przy nas.
Trzeba uczyç, przekazywaç doÊwiadczenie. I podobno uczniowie przerastajà mistrzów …

Czy animator to zawód czy sposób ˝ycia? Czy jest si´ nim zawsze czy tylko
w godzinach pracy?

Ja jestem animatorem od 1 w nocy do pó∏nocy! To si´ ma. Ja od zawsze stara∏am si´
byç animujàca. To ju˝ tak jest, ˝e jest si´ nieoboj´tnym na niektóre rzeczy, otwartym na
nowoczesnoÊç, jakieÊ trendy. Widzi si´ z innej perspektywy i Êrodowisko, i zasoby, i zna-
jomych. Czasami mnie pytajà – po co mi to? Kogo to obchodzi, ˝e jest jakieÊ dziecko,
które potrzebuje pomocy? A mnie to interesuje – lubi´ porozmawiaç z nauczycielkà, o sy-
tuacji w rodzinie, poszukaç mo˝liwoÊci pomocy.

Animacji nie mo˝na udawaç – albo si´ jest animatorem albo si´ nim nie jest. I nie
mo˝na si´ te˝ nauczyç. JeÊli si´ nie ma odpowiednich predyspozycji, to trzeba by by∏o
zmieniaç struktur´ osobowoÊciowà. A to jest chyba niewykonalne. Mo˝na oczywiÊcie byç
animatorem w innej sferze – kultury czy biznesu, ale to jednak coÊ zupe∏nie innego ni˝
animacja spo∏eczna.

Dlaczego wzi´∏aÊ za prac´ w Êrodowisku lokalnym? Przecie˝ chyba na poczàt-
ku nie myÊla∏aÊ, ˝e „chcia∏abym si´ zajmowaç wspó∏pracà Êrodowiskowà”?

Od zawsze dzia∏a∏am spo∏ecznie – by∏am dru˝ynowà w harcerstwie, udziela∏am si´
w PCK, by∏am spo∏ecznym instruktorem m∏odzie˝owym w liceum. Zosta∏am nawet prze-
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wodniczàcà wojewódzkiej grupy SIM (spo∏ecznych instruktorów m∏odzie˝owych) w Za-
moÊciu. Czasami nie chc´ byç takà osobà, ale ludzie coÊ we mnie widzà i ka˝à mi coÊ
robiç, widzà we mnie cechy liderskie. Po studiach chcia∏am nadal pracowaç z m∏odzie-
˝à, prowadzi∏am grupy oazowe i zacz´∏am prac´ w pomocy spo∏ecznej jako pracownik
socjalny. Tam te˝ nie mog∏am usiedzieç spokojnie – organizowa∏am wycieczki dla dzieci
ubogich, pomoc dla powodzian, Ca∏y czas gdzieÊ ta animacja we mnie by∏a.

Pracujàc w Warsztacie Terapii Zaj´ciowych na stanowisku kierownika, dzia∏am tak˝e
po cz´Êci jako animator. I to tutaj dopiero si´ zacz´∏o – ju˝ nie dzia∏alnoÊç pod egidà cze-
goÊ a praca na w∏asny rachunek, rozlicza∏am si´ sama przed sobà. A potem doszed∏
SAS i nowe pomys∏y i nowa wiedza z SAS-u – nowe spojrzenie, przede wszystkim pewien
dystans. Teraz ju˝ wiem, ̋ e jak z jakimÊ problemem sobie nie radz´, to nie musz´ si´ nim
zajmowaç od razu. Wszystko ma swój czas. Czasem lepiej jest poczekaç ni˝ zrobiç coÊ
szybko i niedok∏adnie. 

Kiedy stwierdzi∏aÊ „jestem animatorkà”?
W Szkole Animatorów Spo∏ecznych. Wtedy sobie to uÊwiadomi∏am i z pomocà Trene-

rów zdefiniowa∏am, ˝e to, co robi´ zawodowo, to jest animacja.

Zanim zosta∏aÊ animatorkà w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu, zdobywa∏aÊ przez
lata obycie z takà dzia∏alnoÊcià. A czy sàdzisz, ˝e osoba, która przez lata zajmo-
wa∏a si´ czymÊ innym, ma szans´ na sukces na polu animacji?

MyÊl´, ˝e tak. Tylko musia∏aby dokonaç „rozpoznania” swojego ˝ycia i przeformu∏o-
waç je. Osobie pracujàcej w biznesie czy innej bran˝y, która ma du˝e doÊwiadczenie,
mog∏oby byç ∏atwiej ni˝ animatorowi „od urodzenia”. Ale to nie jest proste i rzadko si´
zdarza. Ja na przyk∏ad staram si´ wciàgaç i anga˝owaç ludzi biznesu w nasze dzia∏ania,
ale widz´, ˝e idzie to bardzo opornie. Za du˝e ró˝nice mentalne. Ale jeÊli si´ uda, to taka
„przekabacona” osoba b´dzie o wiele lepiej ode mnie wiedzia∏a, jak np. dotrzeç do swo-
jego Êrodowiska, do biznesu. A wspó∏praca z nim jest bardzo pomocna w ka˝dej podej-
mowanej inicjatywie.

Powiedzia∏aÊ, ˝e animatorkà jesteÊ przez 23 godziny na dob´. Bioràc pod uwa-
g´, ˝e musisz spaç i jeÊç, to na czas wolny nie pozostaje zbyt wiele… Jak sobie
z tym radzisz?

Bardzo prosto. Moi najbli˝si pracujà razem ze mnà.

Rozmawia∏ Piotr Henzler
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UCZENIE SI¢ 
PRZEZ DOTYKANIE
Rozmowa z Micha∏em Bagrowskim

JesteÊ z wykszta∏cenia pedagogiem, jeszcze niedawno prowadzi∏eÊ grup´ te-
atralnà w bielskim stowarzyszeniu „Teatr Grodzki”, a teraz, w tej samej organiza-
cji, zosta∏eÊ w zasadzie mened˝erem, zarzàdzajàcym zak∏adem, w którym pracuje
50 osób! Z ka˝dym zadaniem jesteÊ w stanie sobie poradziç?

Ró˝nica rzeczywiÊcie spora, ale zmian´ t´ traktuj´ jako kolejny etap kariery zawodo-
wej. W Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” pracuj´ od pi´ciu lat, za-
czyna∏em od pracy administracyjnej, pisania wniosków, a w tej chwili jestem rzeczywiÊcie
szefem naszego Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej. Ale równoczeÊnie koordynuj´ inne
projekty, przygotowuj´ wnioski. Mog´ chyba zaliczyç si´ do grona osób odpowiedzial-
nych „programowo” za to, co robi „Teatr Grodzki”. Podj´cie si´ roli mened˝era tego czy
innego projektu jest naturalne, gdy jest si´ twórcà albo uczestniczy∏o, tak jak w przypad-
ku wspomnianego Zak∏adu, w rocznej batalii o jego utworzenie. 

Czy animator mo˝e byç mened˝erem? A mo˝e odwrotnie – czy mened˝er mo-
˝e byç animatorem?

Trafi∏eÊ z tym pytaniem. Sam si´ zastanawiam powa˝nie nad tym, czy jestem jeszcze
animatorem. Z za∏o˝enia, animator inicjuje pewne rzeczy, wchodzi w Êrodowisko, itd. Mo-
ja praca ma w tej chwili tyle z animacjà wspólnego, ˝e Bielsko, w którym ˝yj´, jest mia-
stem, które bardzo kocham i znam doskonale jego histori´ i ludzi, znam wielu ludzi,
o ka˝dym Êrodowisku mog´ coÊ powiedzieç. Wi´c jestem „wewnàtrz”. Ale z drugiej stro-
ny nie mam mo˝liwoÊci inicjowania ˝adnych nowych dzia∏aƒ, skupiony jestem na pracy
w ZAZ-ie. Wi´c nie wiem, czy mo˝na mówiç o mnie: „animator”

Natomiast nie mam wàtpliwoÊci, ˝e samo Stowarzyszenie pe∏ni funkcje animacyjne.
I wiem, ˝e jeÊli przestan´ zajmowaç si´ pracà mened˝erskà, to w ramach tej organizacji
na pewno b´d´ móg∏ si´ realizowaç jako animator, tak jak ju˝ si´ to bywa∏o nie raz.

Nie widzisz wi´c mo˝liwoÊci ∏àczenia tych dwóch funkcji?
Tego si´ po prostu nie da zrobiç. Zakres mojej odpowiedzialnoÊci jest tak du˝y i tak

czasoch∏onna jest to praca, ̋ e nie mo˝na jej ∏àczyç z pracà animatora. Albo si´ zarzàdza

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 66



instytucjà, albo si´ odpowiada za zewn´trzne oddzia∏ywanie. Nie mo˝na równoczeÊnie
byç mened˝erem i animatorem, a ju˝ na pewno nie w tej samej instytucji. Ju˝ bardziej re-
alne by∏oby, gdybym w jednej instytucji by∏ mened˝erem, a w innej – animatorem.

Ale trzeba pami´taç o jeszcze jednym. Niezale˝nie od tego, czy cz∏owiek jest mene-
d˝erem czy animatorem, to musi mieç przynajmniej jednà trzecià doby dla siebie: cz∏o-
wiek nie ˝yje wcale po to, aby nieÊç ludziom pokój, wiedz´ czy zmieniaç Êrodowisko lo-
kalne, ale ˝eby sp´dziç czas z ˝onà, wynieÊç Êmieci, pog∏askaç kota. Przed podj´ciem
decyzji o rozszerzeniu dzia∏alnoÊci trzeba si´ dobrze zastanowiç, ile czasu zostaje na
normalne ˝ycie. Je˝eli mam prac´, która wymaga czasu i bardzo du˝ej odpowiedzialno-
Êci, to nie ma miejsca na animacj´. Zw∏aszcza, jak ktoÊ pe∏ni funkcj´ kierowniczà, czyli
ma – zgodnie z kodeksem pracy – nienormowany czas pracy. Moi wspó∏pracownicy wy-
chodzà o okreÊlonej godzinie z pracy. Ja zostaj´ i robi´, co trzeba. Nie mam wi´c na ra-
zie czasu na animacj´…

Zw∏aszcza, ˝e ZAZ to nie jedyna aktywnoÊç, jaka Ci´ teraz poch∏ania…
Tak. Trudno by mi by∏o zajmowaç si´ tylko jednà rzeczà. Teraz pracuj´ równolegle

w zespole przygotowujàcym przewodniki dla nauczycieli, w którym chcemy pokazaç,
w jaki sposób mo˝na wykorzystaç komputer do uatrakcyjnienia lekcji z dzieçmi i m∏odzie-
˝à. Przewodnik uka˝e si´ w ramach mi´dzynarodowego projektu „Animowana Debata”
skierowanego do m∏odzie˝y z Polski, W∏och, Rumunii i Wielkiej Brytanii, polegajàcy na
wspólnym przygotowywaniu filmów na wa˝ne dla wszystkich tematy. Sk∏ada si´ z cyklu
warsztatów, podczas których dzieciaki pracujà nad animacjami komputerowymi. Grupy
pracujà w parach: polsko-w∏oska, polsko-angielska i polsko-rumuƒska, itd. Tematy sà
ró˝ne: „Prawdziwych przyjació∏ poznaje si´ w biedzie”, „Szewczyk Dratewka”, „Bratki”,
„Romeo i Julia”, a same dzieci zaproponowa∏y temat „Moje podwórko” I powstajà ró˝nej
d∏ugoÊci, z regu∏y króciutkie, ale bardzo udane animacje.

To wszystko zajmuje mnóstwo czasu i nie mam czasu na prawdziwà animacj´ …

A gdybyÊ mia∏…?
To wiem dok∏adnie, co bym chcia∏ zrobiç. Marzy mi si´ – i to opisa∏em w projekcie

przygotowanym do Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych – muzeum Bielska-Bia∏ej. Ale inne
ni˝ wszystkie muzea. Chcia∏bym, aby ekspozycja by∏a urzàdzona – i urzàdzana – zgod-
nie z Deweyowskà formu∏à „uczenia si´ przez dzia∏anie, dotykanie” W szkole deweyow-
skiej dziecko s∏ucha, obserwuje, buduje i sprawdza, a uczy si´ jak gdyby przy okazji.
Wiele lat pracowa∏em z m∏odzie˝à, by∏em pedagogiem w Êwietlicy Êrodowiskowej i uwa-
˝am, ˝e by∏bym w stanie takà placówk´ zorganizowaç.

Có˝ ma muzeum wspólnego z m∏odzie˝à i animacjà?
To, ˝e projekt ma realizowaç w du˝ej mierze m∏odzie˝, a efektem ma byç nie tylko

stworzenie muzeum – bo to samo w sobie nie jest bardzo problematyczne – ale stworze-
nie pozytywnej atmosfery wokó∏ miasta, w którym ̋ yjà tysiàce ludzi nie odczuwajàcy ̋ ad-
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nych specjalnych wi´zi ze swoim Êrodowiskiem, otoczeniem, okolicà. Kocham Bielsko
i bardzo mnie boli, ˝e dla tak niewielu osób jest to wa˝ne miejsce…

I sàdzisz, ˝e muzeum miejskie to zmieni?
To b´dzie na pewno d∏ugi proces. Projekt ma podstawowy cel – promuje histori´

i wspó∏czesnoÊç miasta, jego dobre i z∏e strony, wÊród mieszkaƒców miasta. Chodzi mi
przede wszystkim o promocj´ miasta w mieÊcie. Mniej wi´cej po∏owa mieszkaƒców Biel-
ska to ludnoÊç, która pojawi∏a si´ tutaj w latach siedemdziesiàtych. Oni nie majà tutaj
˝adnych korzeni ani nie czujà wi´zów ∏àczàcych ich z miastem. Powód jest wed∏ug mnie
bardzo prozaiczny – brakuje im wiedzy o Bielsku, której nikt nigdy nie przekazywa∏. Przy-
jechali tu przecie˝ przede wszystkim produkowaç we∏n´ i samochody...

Ludziom nie ˝yje si´ tu êle. Tylko nie wiedzà, do czego si´ mogà odwo∏ywaç. Przeka-
zywanie wiedzy o mieÊcie wcià˝ ogranicza si´ do kilku elementów z historii. Nie ma kul-
tywowania np. to˝samoÊci austro-w´gierskiej – a przecie˝ by∏o to jedno z wi´kszych i bo-
gatszych miast monarchii. Powolutku zaczynamy odkrywaç i czerpaç z tradycji trzech
narodów, które zbudowa∏y to miasto – Polaków, Niemców, ˚ydów, ale dzieje si´ to zbyt
wolno. A i wiedzy o teraêniejszoÊci brakuje (mo˝e z wyjàtkiem naszych komandosów
w Iraku i sukcesów siatkarek) – mieszkaƒcy nie wiedzà, jak Bielsko wyglàda na tle innych
miast w Polsce, nie wiedzà, czy jest tu gorzej czy lepiej, niewielu uczestniczy w wydarze-
niach kulturalnych, których jest naprawd´ bardzo du˝o, itd. Miasto, a ju˝ na pewno nie
takie jak Bielsko, to nie jest tylko sypialnia przy fabryce...

Ludzie majà takie podejÊcie, jakie lansowane jest w mediach – ˝e jest bieda, bezro-
bocie, nic si´ nie dzieje. A to nieprawda, tylko nikt im tego nie mówi. Tak si´ sk∏ada, ̋ e ̋ y-
jemy w jednym z zamo˝niejszych polskich miast. OczywiÊcie to nie znaczy, ˝e wszyscy
sà zamo˝ni i szcz´Êliwi, ja prosz´ tylko o porównanie – kiedy s∏ysz´ narzekania zapra-
szam do któregokolwiek z polskich miast z 20% bezrobociem, szarymi, smutnymi ulica-
mi opuszczanymi przez emigrujàcà m∏odzie˝, gdzie nikt nie inwestuje i naprawd´ nic nie
dzieje, które umierajà, bo ich jedynà przesz∏oÊcià i tradycjà by∏a jakaÊ wielka huta, która
pad∏a a wraz z nià pad∏o, ca∏e miasto.

Bielsko w XIX wieku by∏o pot´˝nym miastem, rozwijajàcym si´ i nowoczesnym. W la-
tach 70. produkowa∏o si´ tu wszystko z wyjàtkiem lokomotyw. A i teraz ma przed sobà
ciekawe perspektywy. Ale to trzeba pokazaç! Wówczas pojawi si´ duma z ˝ycia w tym
miejscu, obudzi si´ patriotyzm lokalny, przywiàzanie. Nie mo˝e byç tak, ˝e osoby spoza
miasta majà lepsze o nim zdanie ni˝ mieszkaƒcy! To jest bardzo z∏e i mi´dzy innymi tym
muzeum chc´ to odmieniç.

Wierzysz, ˝e z dnia na dzieƒ mieszkaƒcy Bielska pójdà do muzeum uczyç si´
historii miasta?

Jasne, ˝e nie. Niczego nie zmienimy, jeÊli zaczniemy edukowaç czterdziestolatków.
Dlatego zaczàç trzeba np. od oÊmiolatków. Nie mo˝emy im jednak pokazaç gabloty
z dokumentami miejskimi czy planszy z wizerunkami bielskich ksià˝àt. To ich nie zainte-
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resuje. Oni chcà dotknàç, spróbowaç – i stàd odwo∏anie do tego „uczenia si´ przez do-
tykanie”. To zresztà nie jest jakiÊ szczególnie oryginalny pomys∏. Na ca∏ym Êwiecie –
i w Polsce zresztà te˝ – powstajà takie miejsca, gdzie w jednym budynku mo˝na poznaç
histori´ i wspó∏czesnoÊç regionu. Wa˝ne jest jednak, ̋ eby by∏a to taka forma ekspozycji,
która b´dzie ciekawa i czytelna dla m∏odego cz∏owieka, dla dziecka.

Kiedy dziecko pozna podstawy, to wraz z dorastaniem b´dzie obserwowaç, ̋ e jest to
miasto, które ma nie tylko ciekawà przesz∏oÊç, dziedzictwo, ale i dzisiaj oferuje ciekawe
mo˝liwoÊci, to obudzi si´ w nim patriotyzm lokalny, ch´ç pozostania tutaj. 

To wymaga oczywiÊcie czasu. I aktywnego udzia∏u miasta. To drogie przedsi´wzi´cie,
które nie tylko trzeba zorganizowaç, ale i utrzymywaç.

Na czym polegaç ma udzia∏ m∏odzie˝y?
Pierwszy rok projektu to praca nad stworzeniem ekspozycji – m∏odzi ludzie majà przy-

gotowaç poszczególne jej cz´Êci: grupa fotograficzna przygotuje reprodukcj´ zdj´ç ze
starych fotografii i pocztówek, nakr´ci film o mieÊcie, zbuduje makiet´ Bielska wed∏ug
planów sprzed stu lat. Zorganizujemy warsztaty przyrodnicze, które wyglàda∏yby w ten
sposób, ˝e raz w miesiàcu grupa sz∏aby w teren i przygotowywa∏aby prezentacj´ – slaj-
dy, zdj´cia, okazy, i potem prezentowaliby to na wyk∏adach w szko∏ach. Edukacja o Biel-
sku i jego otoczeniu nie mia∏a by wi´c miejsca tylko w przysz∏ym muzeum, ale rozpocz´-
∏aby si´ ju˝ na etapie przygotowywania ekspozycji.

Ech… Pi´knie by to by∏o zrealizowaç, ale na razie nie podchodz´ do tego tematu, bo
po prostu nie mam na to czasu…

Czego mo˝na nauczyç przez takie dzia∏ania jak „Animowana Debata” czy wspó∏-
tworzenie muzeum? Produkcji filmu, patriotyzmu lokalnego czy czegoÊ jeszcze?

Wszystkiego dobrego. Podobnie jak przez warsztaty artystyczne czy grupy teatralne.
Mamy – jako Stowarzyszenie – projekt „Od warsztatów twórczych do warsztatów pracy”.
Przez warsztaty teatralne czy artystyczne przekazujemy umiej´tnoÊci, które sà najbar-
dziej poszukiwane na rynku pracy. W teatrze ka˝dà sytuacj´ spo∏ecznà – dobrà i z∏à –
mo˝na przerobiç na sytuacj´ edukacyjnà. Wiele emocji mo˝na przedstawiç przez teatr,
mo˝na si´ nauczyç je rozpoznawaç, jeÊli sà z∏e – walczyç z nimi, znaleêç przyczyn´ wie-
lu konfliktów. I mo˝na si´ wiele o sobie dowiedzieç i uwierzyç we w∏asne mo˝liwoÊci. My
nie pracujemy metodà dramy, tylko metodà teatru tradycyjnego. Nie mamy zaj´ç tera-
peutycznych, to zawsze jest tylko çwiczenie teatralne. Ale mamy w grupach teatralnych
ludzi, którzy sà z nami od kilku lat i widzimy, ˝e mimo, ˝e nie stosujemy ˝adnych „sztu-
czek”, to ci ludzie si´ pozmieniali.

Mamy te˝ grupy z∏o˝one z dzieciaków z robotniczej, pofabrycznej dzielnicy. Biednej,
niebezpiecznej, zamkni´tej przed innymi. Ale te dzieci te˝ si´ zmieniajà. Pojawia si´
u nich wola wyrwania si´ stamtàd, odmienienia swojego losu, ucieczki, poprawy ˝ycia.
Przekonujà si´ nie tylko o tym, ˝e mo˝na inaczej ˝yç, bo to oczywiste. Ale – co wa˝niej-
sze – przekonujà si´, ˝e oni sà wa˝ni, majà swoje przemyÊlenia, mogà o tym opowie-
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dzieç, ktoÊ ich wys∏ucha, powa˝nie potraktuje. I te grupy dzieci´ce wyst´pujà przede
wszystkim u siebie – w Êwietlicach, w sàsiednich placówkach – te˝ pokazujà sobà, ˝e
mo˝na ˝yç inaczej.

Ale teraz ju˝ przeszliÊmy chyba znów do animacji. A Ty mówi∏eÊ, ˝e ju˝ raczej
nie jesteÊ animatorem, choç chcia∏byÊ ponownie zostaç… Czy z tego wynika, ˝e
animatorem „si´ bywa”? Mo˝na byç, potem przestaç, potem znów nim byç?

Animacja to forma aktywnoÊci. To nie jest zawód. Zawód, który si´ posiada i który si´
wykonuje, jest odpowiedzià na w∏asne potrzeby. Chc´ byç kimÊ i tym kimÊ zostaj´. Dla-
tego, ˝e mnie to interesuje. Dlatego, ˝e dzi´ki temu b´d´ mia∏ na chleb. Albo dlatego, ˝e
nic innego nie umiem. Ale zawsze w podtekÊcie jest „ja”. Natomiast animator przez swo-
jà prac´ odpowiada na czyjeÊ potrzeby, swojà rol´ definiuje nie przez „ja” a przez „oni”.

Animator jest po to, ̋ eby robiç coÊ dla innych. CoÊ po sobie pozostawiç. OczywiÊcie,
czasem zawód mo˝e si´ ∏àczyç z animacjà – np. praca pedagoga. Wychowujàc dzieci
starasz si´ coÊ im przekazaç, coÊ im wpoiç, coÊ zmieniç. Wi´c b´dàc pedagogiem, wy-
konujàc swój zawód, jesteÊ te˝ animatorem. Ale to rzadkie sytuacje.

Praca animatora nie jest wi´c zawodem, jest pewnym wyborem. Nie mo˝e te˝ si´
staç zawodem. JeÊli jakieÊ stowarzyszenie zatrudni kogoÊ na stanowisko opisane jako
„animator”, który ma inicjowaç dzia∏ania i za to (samo inicjowanie) dostawaç wynagro-
dzenie i byç rozliczanym z efektów – ̋ adna ze stron nie b´dzie zadowolona. A efektu ani-
macyjnego nie da si´ w ten sposób uzyskaç.

Czyli animatorem nie trzeba wcale si´ urodziç? Mo˝na nim zostaç w dowolnym
momencie ˝ycia?

Tak. Animator jest w pewnym sensie definiowany przez cechy charakteru. JeÊli ktoÊ
nie lubi ludzi, jest raczej samotnikiem, cichaczem, to animatorem dobrym nie b´dzie.
Ale to, ˝e ktoÊ tych ludzi lubi i ch´tnie im pomaga nie oznacza, ˝e jest animatorem.
Osoba z cechami animatora mo˝e byç kimkolwiek, i w dowolnym momencie swojego
˝ycia zostaç animatorem. Nie jest to pewnie powszechne, wymaga jakiegoÊ powa˝ne-
go zdarzenia, silnego bodêca, ale jest mo˝liwe. Je˝eli ktoÊ przez ca∏e ˝ycie by∏ denty-
stà, mia∏ sàsiadów, rodzin´ i w pewnym momencie wszystko postanowi∏ rzuciç, prze-
prowadzi∏ si´ na Mazury, to mo˝e „przebran˝owiç si´”. Zresztà taka zmiana
Êrodowiska, w którym si´ mieszka, mo˝e mieç wp∏yw na zmian´ charakteru. I wtedy
nawet osoba, która przez pó∏ ˝ycia nie mia∏a cech animatora, mo˝e je nabyç lub rozwi-
nàç. I zostaç dobrym animatorem.

Powiedzia∏eÊ, ˝e Ty chwilowo nie jesteÊ animatorem, ale ˝e by∏eÊ i chcesz byç.
Kiedy stwierdzi∏eÊ, ˝e nim jesteÊ?

To nie by∏ jeden, konkretny moment. Ale przez kilka lat pracy w „Teatrze Grodzkim”
uczestniczy∏em w kilku dzia∏aniach majàcych charakter animacyjnych. Wszystkich zresz-
tà „krà˝àcych” wokó∏ Bielska-Bia∏ej. Wystarczy, ˝e ktoÊ rzuci∏ jakiÊ temat zwiàzany z roz-
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wojem lokalnym czy aktywizacjà spo∏ecznoÊci, ja by∏em gotów ten temat pocià-
gnàç. I w miar´ mo˝liwoÊci ciàgnà∏em. Stopniowo dochodzi∏em do wniosku, ˝e je-
stem animatorem.

A przesta∏eÊ byç w momencie powstania ZAZ-u?
Na pewno by∏ to prze∏omowy moment. Ale ju˝ wczeÊniej zastanawia∏em si´, czy

czasem nie staj´ si´ bardziej liderem ni˝ animatorem. Mia∏em coraz wi´cej projek-
tów, za które odpowiada∏em, i wi´cej czasu musia∏em poÊwi´caç na realizacj´ za-
planowanych dzia∏aƒ ni˝ na wymyÊlanie czegoÊ nowego, inicjowanie dzia∏aƒ, mo-
bilizowanie innych. Ale na pewno utworzenie Zak∏adu Aktywizacji Zawodowej
„pomog∏o” mi stwierdziç, ˝e ju˝ nie jestem animatorem. Mam nadziej´, ˝e tylko na
jakiÊ czas.

Co dla Ciebie, jako wielbiciela Bielsko-Bia∏ej i osoby, która wszystkie swo-
je dzia∏ania koncentruje na tym mieÊcie, by∏oby sytuacjà idealnà? Kiedy
stwierdzi∏byÊ, ˝e swoje zadanie wykona∏eÊ?

Aa, tu mam jasnà wizj´. Sprowadza si´ ona do trzech punktów, z tego dwóch
wymiernych.

Po pierwsze, chcia∏bym, ̋ eby w zorganizowanej przeze mnie szkolnej olimpiadzie
wiedzy o mieÊcie wzi´li wszyscy uczniowie. I wszyscy uzyskali rewelacyjne wyniki. 

Po drugie – ̋ eby w badaniu bielskiej opinii publicznej nie po∏owa, a zdecydowa-
na wi´kszoÊç respondentów odpowiedzia∏a, ˝e w mieÊcie ˝yje im si´ dobrze.

I w koƒcu po trzecie – ˝eby ludzie mieli wi´cej odwagi. Bo pojawiajà si´ czasem
ró˝ne inicjatywy, ale potem okazuje si´, ˝e chocia˝ krà˝y wokó∏ nich kilkanaÊcie
osób, to jednak nic z tego nie powstaje, bo brakuje wiary w sukces przedsi´wzi´cia.

A Twoje miejsce w tym wszystkim?
Mam wypatrzone takie miejsce na bielskiej starówce – niewielki budynek przy-

klejony do starych murów obronnych, niedaleko placu Lutra i koÊcio∏a ewangelic-
kiego. I tam by∏oby Êwietne miejsce na ma∏à kawiarni´ z ksi´garnià. To jest mój po-
mys∏ na moje miejsce w Bielsku – miejsce, gdzie mo˝na przyjÊç, odpoczàç
i poczytaç. Przede wszystkim o Bielsku oczywiÊcie.

Rozmawia∏ Piotr Henzler
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Wies∏aw Theiss

BOJOWNIK 
– INSTRUKTOR – PROFESJONALISTA
Z tradycji zawodu 
pracownika socjalnego w Polsce

Praca socjalna (spo∏eczna), rozumiana ogólnie jako wychowawcza, kulturalna oraz
socjalna dzia∏alnoÊç wspomagajàca rozwój jednostki, grupy spo∏ecznej oraz Êrodowi-
ska, jest szeroko rozpowszechnionà dziedzinà wysi∏ków paƒstwa, instytucji pozarzàdo-
wych, a tak˝e samorzàdów lokalnych 1. AktywnoÊç ta wyros∏a z naturalnej i spontanicz-
nej praktyki niesienia pomocy ludziom znajdujàcym si´ w sytuacji zagro˝enia, by
z czasem przyjàç postaç specjalistycznych dzia∏aƒ profesjonalnych s∏u˝b. U jej pod-
staw zrazu znajdowa∏y si´ wyznaniowe oraz Êwieckie idee filantropii, obecnie zaÊ jest
ona przedmiotem szerokiej refleksji badawczej, metodycznej oraz dydaktycznej 2. 

W Polsce poczàtki systematycznego i planowego kszta∏cenia pracowników spo-
∏ecznych wià˝à si´ z powsta∏ymi w 1907 r. w Warszawie katolickimi „kursami spo∏ecz-
nymi”. W 1916 r. utworzony zosta∏ Wydzia∏ Pracy Spo∏ecznej przy Wy˝szych Kursach
dla Kobiet im. Baranieckiego w Krakowie 3. Dopiero jednak w okresie II Rzeczpospolitej
powsta∏y trwa∏e instytucje i formy przygotowania zawodowych kadr w dziedzinie pracy
spo∏ecznej. Do najbardziej znanych szkó∏ tego typu nale˝a∏o powo∏ane do ˝ycia
w 1925 r. Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warsza-
wie. Placówka ta by∏a pierwszà w naszym kraju instytucjà kszta∏cenia pracowników so-
cjalnych na poziomie wy˝szym. Dzi´ki swej za∏o˝ycielce i dyrektorce – Helenie Radliƒ-
skiej (1879-1954) 4 – Studium sta∏o si´ szko∏à o szerokim zakresie oddzia∏ywania,
a tak˝e Êrodowiskiem rozwijajàcym zasady demokracji. Idee, poglàdy oraz atmosfera
tej uczelni trwale zapisa∏a si´ w dziejach teorii i praktyki pracy socjalnej i pedagogiki
spo∏ecznej w Polsce 5.

Polska droga do powstania zawodu pracownika socjalnego oraz proces kszta∏to-
wania si´ tej profesji, by∏y odmienne od innych europejskich rozwiàzaƒ w tej mierze.
Decydowa∏y o tym dwa g∏ówne powody. Po pierwsze: warunki niewoli narodowej i wy-
nikajàca stàd potrzeba patriotycznej akcji oÊwiatowej na rzecz podnoszenia Êwiado-
moÊci narodowej. Po drugie, za podstawy naukowe tej pracy nie s∏u˝y∏a – jak to by∏o
przede wszystkim w USA – psychoanaliza, lecz pedagogika. Stàd w Polsce powsta∏a
koncepcja spo∏eczno-pedagogicznej pracy socjalnej, odwo∏ujàcej si´ do oÊwiecenio-
wych idei poszukiwania i aktywizowania si∏ ludzkich. Obydwa wzgl´dy zadecydowa∏y,
˝e, obok pomini´tych tu filantropijnych nurtów pracy spo∏ecznej, ukszta∏towa∏a si´
w naszym kraju praca socjalna rozumiana jako s∏u˝ba na rzecz wyzwolenia narodowe-
go i rozwoju spo∏ecznego. Poczàtkowo zadania te realizowa∏ pracownik socjalny, któ-
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rego umownie mo˝na okreÊliç mianem „bojownika”. W pierwszych latach niepodleg∏ej
Polski, tj. po 1918 r. „bojownik” przeistoczy∏ si´ w „instruktora”, by nast´pnie – po 1925 r.
– przybraç postaç „profesjonalisty”. 

Bojownik

Pracownik socjalny-bojownik pojawi∏ si´ w latach 80. ubieg∏ego wieku na terenie Kró-
lestwa Polskiego. Powstajàce wówczas ruchy polityczne, zw∏aszcza ruch ludowy i robot-
niczy, zacz´∏y zrywaç z ugodowymi has∏ami pozytywizmu i kierowaç si´ ideami walki o wy-
zwolenie spo∏eczno-narodowe. G∏ównà formà tej pracy by∏a tajna dzia∏alnoÊç oÊwiatowa.
Taki charakter mia∏y dzia∏ajàce w Warszawie m. in. tajne ˝eƒskie kó∏ka oÊwiatowe (1882)
i wy∏oniony z nich Uniwersytet Latajàcy (1886), który w 1906 r. rozpoczà∏ swojà jawnà dzia-
∏alnoÊç jako Towarzystwo Kursów Naukowych 6. W poczàtkach XX stulecia powsta∏y
w Królestwie kolejne przedsi´wzi´cia spo∏eczno-oÊwiatowe: Towarzystwo Pedagogiczne
(1903), Ko∏o Wychowawców (1904), Zwiàzek Towarzystw Samopomocy Spo∏ecznej
(1905), Uniwersytet dla Wszystkich (1905). Tym i innym inicjatywom duchem i czynem pa-
tronowali – chocia˝ z ró˝nych pozycji ideowych – „starzy mistrzowie”: Edward Abramow-
ski (1868-1918) oraz Ludwik Krzywicki (1859-1941). Pierwszy z wymienionych myÊlicieli
g∏osi∏ has∏a „rewolucji moralnej”, która rozwinie braterstwo i solidarnoÊç ludzi oraz dopro-
wadzi do rozwoju samorzàdnych instytucji oÊwiatowych, wychowawczych i gospodar-
czych. Na tym moralnym fundamencie mia∏a wyrosnàç demokracja, która – co warto pod-
kreÊliç – „wymaga przede wszystkim silnego poczucia i instynktu samopomocy
spo∏ecznej” 7. Krzywicki natomiast wprost nawo∏ywa∏ do czynu zbrojnego. W swojej pro-
gramowej odezwie Takimi b´dà drogi wasze! (1905) przestrzega∏: „Pami´taj: kto czynu si´
wyrzeka, temu imi´ ci´˝arem zbytecznym, a zapa∏ niepotrzebny” 8.

Do grona najbardziej znanych pracowników socjalnych-oÊwiatowców tamtej epoki nale-
˝eli m.in.: Jadwiga Dziubiƒska, Józef Grodecki, Stanis∏aw Kalinowski, Stefania Sempo∏ow-
ska, W∏adys∏awa Weychert-Szymanowska. Po latach nazwano ich „niepokornymi”. W pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci kierowali si´ takimi wartoÊciami, jak: walka, patriotyzm, poszanowanie
godnoÊci ka˝dego cz∏owieka, wspólna praca na rzecz dobra ogó∏u. Tworzy∏y one kodeks
etyczny „niepokornych”. By∏a to etyka nonkonformizmu oraz zgodnoÊci s∏ów i czynów9.

Helena Radliƒska, jedna z m∏odszych przedstawicielek „niepokornych”, wyjaÊnia∏a,
˝e ró˝nili si´ oni od wczeÊniejszego pokolenia neoromantyków spo∏ecznych tym, i˝
w miejsce bezgranicznego poÊwi´cenia dla drugich, wprowadzili zadanie wydobywania
si∏ ludzkich („si∏ dzia∏alnych”). Kategoria ta oznacza zdolnoÊci i mo˝liwoÊci jednostek,
grup oraz Êrodowisk spo∏ecznych, które wyra˝ajà si´ lub mogà wyra˝aç w twórczym
dzia∏aniu. Inaczej mówiàc: si∏y ludzkie – to niezgoda na ˝ycie wed∏ug szablonu, nie-
zmiennego planu. Obok si∏ jednostkowych, dzia∏aƒ o ograniczonym zasi´gu, Radliƒska
wyró˝nia∏a si∏y ludzkie o szerszym zakresie. Zalicza∏a do nich zw∏aszcza si∏y m∏odego po-
kolenia, grup spo∏ecznych czy ruchów politycznych, zdolnych do budowy nowego ∏adu
spo∏ecznego.
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Szukanie i rozwijanie „uÊpionych si∏” nie by∏o dla pracowników socjalnych-bojowni-
ków czczym frazesem. G∏ówny sposób tej dzia∏alnoÊci, tj. podziemna praca oÊwiatowa,
o której ju˝ wspomniano, przekszta∏ca∏a si´ w zale˝noÊci od wyst´pujàcych potrzeb
i okolicznoÊci historycznych. W 1905 r. by∏ to g∏ównie udzia∏ w strajku antyrosyjskim,
a wi´c jawna ju˝ i bezpoÊrednia walka z zaborcà. Oto jeden z ˝arliwych g∏osów nawo∏u-
jàcych wówczas do wystàpienia przeciw obcej przemocy i spo∏ecznym barierom: „W∏o-
Êcianie-Polacy! DoÊç tej uleg∏oÊci, doÊç Êpiàczki, wznieÊcie hardo od wieków niewolone
czo∏a, rozprostujcie od pracy pochylone grzbiety i spe∏nijcie pierwszy obywatelski czyn!
Dajcie dowód, ˝e jesteÊcie ju˝ obywatelami kraju, ˝e stanowicie pierwszorz´dnà si∏´ na-
rodowà, z którà liczyç si´ musi niecny wróg” 10. 

Nie inaczej by∏o kilka lat póêniej, gdy powsta∏y niepodleg∏oÊciowe ugrupowania poli-
tyczne i wojskowe Józefa Pi∏sudskiego. Wówczas praca spo∏eczna sz∏a w parze z czy-
nem zbrojnym, zwalcza∏a wp∏ywy zaborców i przygotowywa∏a ˝o∏nierzy oraz przysz∏ych
obywateli wolnego kraju. O tej rozleg∏ej aktywnoÊci mówi list H. Radliƒskiej do znanego
dzia∏acza spo∏ecznego Bronis∏awa Wys∏oucha (1855-1937) z dn. 24 VII 1915 r.: „(...)
W Królestwie Polskim zaczyna si´ teraz na wi´kszà skal´ praca kulturalna. Ka˝dà spo-
sobnoÊç i ka˝dà chwil´ musimy wyzyskaç, ˝eby uÊwiadamiaç lud narodowo i pog∏´biaç
budzàce si´ pojmowanie obowiàzków politycznych. Jednym ze sposobów jest zak∏ada-
nie bibliotek niepodleg∏oÊciowych, które w wielkiej iloÊci majà byç stworzone w dniach
najbli˝szych (...)” 11.

Jeszcze inne pole pracy spo∏ecznej tamtych lat (1914-1920) ods∏ania dzia∏alnoÊç J.
Dziubiƒskiej w Rosji. Dociera∏a ona do daleko rzuconych na Syberi´ wi´zieƒ, ∏agrów i obo-
zów jenieckich, by nieÊç s∏owa pociechy uwi´zionym tam wspó∏rodakom, podtrzymywaç
ich na duchu i organizowaç im powrót do kraju. Przebieg i wyniki swojej misji, a tak˝e in-
nych prób ratowniczych, opisa∏a w wydawnictwie Krwawym szlakiem niewoli (1923).

Wymienione przyk∏adowo oraz inne prace spo∏eczne z terenów Królestwa Polskiego
oraz Ma∏opolski, dyktowane potrzebà chwili i programami politycznymi, scala∏, systema-
tyzowa∏ i rozwija∏, budujàc zr´by oÊwiaty dla niepodleg∏ej Polski, Uniwersytet Ludowy im.
Adama Mickiewicza w Krakowie. Do jednych z g∏ównych zdobyczy tej instytucji nale˝y –
w kontekÊcie obecnych uwag – przygotowanie i wydanie obszernego tomu Praca oÊwia-
towa (1913). W tym zbiorowym wydawnictwie zosta∏y omówione i usystematyzowane
dzieje pracy oÊwiatowej, ukazano jej bie˝àce i przysz∏e cele, przedstawiono równie˝ for-
my tej dzia∏alnoÊci. Krócej mo˝na powiedzieç, ˝e by∏ to pierwszy w Polsce teoretyczno-
metodyczny zarys pracy socjalnej, rozumianej jako dzia∏alnoÊç spo∏eczno-oÊwiatowa. 

Instruktor

Potrzeby pracy spo∏ecznej zmieni∏y si´ i niepomiernie wzros∏y po 1918 r. Stan ten do-
brze ilustrujà s∏owa wypowiedziane przez bohatera Stefana ˚eromskiego: „To dopiero
przedwioÊnie nasze. Wchodzimy na przemarzni´tà rol´ i oglàdamy dalekie zagony” 12.
Kraj dêwiga∏ si´ z porozbiorowej i powojennej ruiny. Na codziennym ˝yciu cià˝y∏a trudna
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sytuacja gospodarcza, konflikty spo∏eczne, widoczny by∏ g∏ód i choroby. Potrzebni byli
organizatorzy ˝ycia gospodarczego i spo∏ecznego: instruktorzy, spó∏dzielcy, samorzà-
dowcy. Pracowników potrzebowa∏y powstajàce szko∏y rolnicze, uniwersytety ludowe, kur-
sy dla doros∏ych, biblioteki. Braki kadrowe mia∏a tworzàca si´ opieka spo∏eczna. Kszta∏-
ceniem wymienionych i innych pracowników zajmowa∏y si´ zrazu organizacje
spo∏eczno-gospodarcze i kulturalne, jak np. Instytut OÊwiaty i Kultury Wsi im. ks. St. Sta-
szica, Centralne Biuro Kursów dla Doros∏ych, Dzia∏ OÊwiaty Centralnego Zarzàdu Kó∏ek
Rolniczych, Wydzia∏ Wychowawczy Polskich Stowarzyszeƒ Spo˝ywców oraz Zwiàzek Bi-
bliotekarzy Polskich.

Naczelnym zadaniem, które u progu niepodleg∏ego kraju stan´∏o przed pracà spo-
∏ecznà i jej dzia∏aczami, by∏a przebudowa i organizacja ˝ycia politycznego i spo∏eczne-
go. Wed∏ug programów Polskiego Stronnictwa Ludowego-Wyzwolenie – by si´gnàç po
przyk∏ad z kr´gu prac prowadzonych na terenie wiejskim – rezultatem przebudowy mia-
∏o byç, ogólnie mówiàc, spo∏eczeƒstwo podmiotowe: ludzie Êwiadomi swoich potrzeb
i mo˝liwoÊci, dzia∏ajàcy w swoim Êrodowisku w myÊl has∏a „sami sobie”. Dà˝àc do tak
rozumianego czynu zbiorowego, praca spo∏eczno-oÊwiatowa mia∏a uczyç podstaw kul-
tury i gospodarki, informowaç, popularyzowaç, wyjaÊniaç i pokazywaç wzory. G∏ównà
drogà prowadzàcà do tego celu by∏a praktyka, aktywizowanie postaw i dzia∏aƒ obywate-
li kraju. Instruktor, dà˝àc do skutecznoÊci zak∏adanych przemian, pos∏ugiwa∏ si´ Êrodka-
mi prostymi i czytelnymi, jak np. prowadzenie pokazowych poletek i wzorowych hodow-
li, organizowanie bibliotek, wystaw, wycieczek, a tak˝e kierowanie osób na praktyki do
przodujàcych oÊrodków kultury czy gospodarki. 

DziÊ cele te nale˝à do tzw. zast´pczych zadaƒ pracy oÊwiatowej. Polegajà na uzupe∏-
nianiu braków i luk w wykszta∏ceniu, uzyskaniu orientacji spo∏eczno-politycznej czy te˝
burzeniu indywidualnych i Êrodowiskowych oporów przed post´pem. Wtedy by∏o to po-
st´powanie ze wszech miar uzasadnione. „Mamy na wsi wielu ludzi zdolnych i utalento-
wanych – pisa∏a Radliƒska. – Z tych ludzi utalentowanych, doros∏ych lub dorastajàcych,
wielu si´ marnuje. Dlatego, ˝e nie majà doÊç nauki (...), nie opanowali mowy (...), nie ro-
zumiejà niektórych wyra˝eƒ ksià˝kowych, wi´c stajà si´ zbyt nieÊmiali i pokorni nawet
przy dochodzeniu swych najs∏uszniejszych praw” 13.

Potrzeby wymienionego typu by∏y rozleg∏e. Wyst´powa∏y nie tylko w Êrodowiskach
odleg∏ych przestrzennie i kulturowo od centrów miejskich. Zaspokajania tych potrzeb nie
mo˝na równie˝ kojarzyç tylko np. ze skromnà szkó∏kà wiejskà czy kursami dokszta∏cajà-
cymi dla bezrobotnych. Dzia∏alnoÊç ta bowiem ∏àczy∏a si´ tak˝e z elitami umys∏owymi
i artystycznymi. Ten wymiar pracy socjalnej tamtych lat ods∏ania list H. Radliƒskiej z dn. 4
VI 1919 r. do znanego pianisty, kompozytora i polityka, Ignacego Jana Paderewskiego.
„Dostojny Panie – pisa∏a – równoczeÊnie wysy∏am Mu sprawozdanie z dotychczasowej
dzia∏alnoÊci Uniwersytetu Ludowego w Krakowie. Martwe na pozór cyfry obrazujà szmat
˝ycia narodowego, niema∏o wysi∏ków ci´˝kich i owocnych, skierowanych ku dêwiganiu
kultury nizin spo∏ecznych. Budowaç b´dziemy dom. Pierwszy w „sercu Polski” (Krakowie
– WT), pierwszy na t´ miar´ w ca∏ej Polsce Dom OÊwiatowy. Dostojny Panie! O w∏asnych
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si∏ach, mierzonych na zamiary, stworzy∏ ju˝ Uniwersytet Ludowy niejedno. DaliÊmy do-
wód, ˝e umiemy pracowaç i u˝yç grosza publicznego skutecznie. Przychodzà jednako-
wo˝ chwile, gdy pracownicy, co ca∏e swe ̋ ycie k∏adà w s∏u˝bie has∏a „wiedza i pi´kno dla
wszystkich”, stajà zrozpaczeni, ˝e ˝ycie ich, trud codzienny – to nic jeszcze, ˝e prawdzi-
wie wielki czyn na uprawianym przez nas w pocie polu – zostawiony jest tym, co d∏oƒ po-
mocnà ofiarnie wyciàgnà ku sprawie naszej (...)” 14. Po tych s∏owach nast´powa∏a proÊ-
ba, aby I. J. Paderewski da∏ koncert na rzecz projektowanej instytucji.

Czy przebudzenie spo∏eczne, które mia∏o dokonaç si´ za sprawà pracy socjalnej, ro-
zumianej jako dzia∏anie na rzecz upodmiotowienia jednostek i spo∏eczeƒstwa, by∏o w ów-
czesnych warunkach realne, jaki mia∏o zakres i wyniki? Odpowiedê na te pytania przy
obecnym stanie badaƒ nie jest mo˝liwa. Niezb´dne sà analizy ruchu oÊwiatowego, g∏ów-
nie analizy szkoleƒ rolniczych, pracy uniwersytetów ludowych czy organizacji spó∏dziel-
czych. Natomiast wyraênie rysuje si´ sylwetka pracownika spo∏ecznego dzia∏ajàcego na
wsi. Mia∏ to byç, przede wszystkim, cz∏owiek zainteresowany Êwiatem i ludêmi, osoba
z˝yta ze swoim Êrodowiskiem. Dzi´ki temu mia∏a ona spostrzegaç nie tylko to, co ze-
wn´trzne, widoczne, ale równie˝ sprawy „podskórne” – idee, poglàdy, postawy miesz-
kaƒców wsi. Na tym gruncie chciano osiàgnàç kolejnà ogólniejszà cech´ „instruktora”:
pe∏ne zrozumienie Êrodowiska, jego kultury i gospodarki, równie˝ – dostrzeganie znacze-
nia wsi dla ˝ycia ogólnokrajowego.

Funkcj´ pracownika spo∏ecznego pe∏ni∏ w tamtym czasie tak˝e „dzia∏acz samorod-
ny”, specjalista w okreÊlonym zawodzie, który wykorzystywa∏ swoje umiej´tnoÊci facho-
we w pracy spo∏ecznej. I tak np. lekarz szerzy∏ idee oÊwiaty zdrowotnej, in˝ynier rolnik
wprowadza∏ nowe sposoby upraw, a nauczyciel rozwija∏ trosk´ rodziców o post´py szkol-
ne dzieci. Zbli˝one zadania pe∏ni∏, odwo∏ujàc si´ nadal do ustaleƒ H. Radliƒskiej, „przo-
downik”. Tym mianem okreÊlona by∏a wybijajàcà si´ jednostka, która swoim przyk∏adem
mia∏a pociàgaç za sobà otoczenie. Do grona przodowników móg∏ nale˝eç ka˝dy, np.
wzorowy rolnik, za∏o˝yciel mleczarni, rzemieÊlnik czy uczeƒ szko∏y rolniczej. ¸àczy∏o ich
to, ˝e: „W sobie znajdujà si∏y, jakich inni nie majà. Daje im te si∏y – marzenie o tym, jak
byç powinno, i d e a ∏. Kieruje nimi w pracy ˝àdza sprowadzenia w ˝ycie tego marzenia,
czyli urzeczywistnienia idea∏u. RadoÊcià jest dla nich, ˝e ukochane w myÊli obrazy mo˝-
na oglàdaç na jawie” 15. 

Poglàd, i˝ dzia∏acz spo∏eczny-instruktor za pomocà szeroko rozumianej dzia∏alnoÊci
spo∏eczno-kulturalnej animuje i wspomaga aktywny udzia∏ jednostek i Êrodowisk w ˝yciu
spo∏ecznym, by∏ ogólnie akceptowany i nale˝a∏ do g∏ównych nurtów oÊwiaty doros∏ych II
Rzeczypospolitej. Jeden z czo∏owych reprezentantów ówczesnej oÊwiaty pozaszkolnej,
Kazimierz Korni∏owicz, przyjmujàc, i˝ udost´pnianie i popularyzowanie wartoÊci kultury
nie wystarczy do pe∏nego rozwoju osobowego i spo∏ecznego, podkreÊla∏: „linià przewod-
nià (pracy kulturalnej) staje si´ pomoc w tworzeniu”. W swoich tezach bukowiƒskich
(1926), skierowanych do m∏odych pracowników spo∏ecznych, pisa∏: „JeÊli marzeniem
naszym nowy mi´dzyludzki ∏ad – bàdêmy sprawnymi organizatorami tego marzenia (...)
To zadanie pracy spo∏eczno-wychowawczej. Terenem tej pracy przede wszystkim m∏o-
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dzie˝” 16. Inny oÊwiatowiec i dzia∏acz spo∏eczny, Zygmunt Kobyliƒski, zak∏ada∏, ˝e za po-
Êrednictwem systemu nowoczesnej oÊwiaty rolniczej mo˝na dotrzeç do peryferyjnych
Êrodowisk wiejskich i podnieÊç poziom zawodu rolnika, a tak˝e poziom kultury Êrodowi-
ska wsi. Z kolei J´drzej Cierniak, animator ruchu teatrów ludowych twierdzi∏, ˝e rozwija-
jàc samorodnà kultur´ ludowà mo˝na oddzia∏ywaç na rozwój kultury narodowej. Warto
zwróciç uwag´ na ciàgle inspirujàce znaczenie s∏ów, które kierowa∏ on do dzia∏acza-ani-
matora Êrodowiskowego: „Otó˝ dzia∏acz oÊwiatowy – pisa∏ – patrzàc trzeêwo prawdzie
w oczy, wie, ̋ e sam jest mimo wszystko za s∏aby, by móc si´ kusiç o gruntownà przemia-
n´ danej grupy spo∏ecznej (...), ale wierzàc w si∏y potencjalne grupy, chcàc z nià praco-
waç, nie tylko byç dla niej Êwiat∏odawcà, ale i od niej si´ nauczyç, braç z niej jakby si∏y
tworzywne dla siebie. ˚eby to móc zrobiç, trzeba si´ Êrodowiska naprawd´ uczyç, trze-
ba je z pokorà cz∏owieka niewiedzàcego badaç, poznawaç i wszechstronnie wyceniaç.
Wtedy uka˝à si´ przed naszymi oczyma nie tylko nowe, nie znane nam dotàd z∏o˝a war-
toÊci kulturalnych i spo∏ecznych tego Êrodowiska, ale jednoczeÊnie ujawnià si´ nam
w wyrazistej formie najbardziej istotne i najbardziej dominujàce potrzeby Êrodowiska
i najbardziej realne i efektywne mo˝liwoÊci zaspokojenia tych potrzeb” 17.

Profesjonalista

Pracownik spo∏eczny-profesjonalista mia∏ z jednej strony odwo∏ywaç si´ do doÊwiad-
czeƒ poprzedników: „bojownika” oraz „instruktora”, z drugiej zaÊ – posiadaç kompeten-
cje zawodowe oparte na racjonalnej i systematycznej podbudowie teorii i metodyki dzia-
∏ania spo∏ecznego. Kszta∏ceniem takich pracowników zaj´∏o si´ Studium Pracy
Spo∏eczno-OÊwiatowej WWP (od 1935 r. Sekcja Spo∏eczno-OÊwiatowa Wydzia∏u Peda-
gogicznego WWP) 18. Placówka ta powsta∏a w 1925 r. i dzia∏a∏a do 1939 r., by nast´pnie
kontynuowaç swojà prac´ w ramach tajnej oÊwiaty lat 1939-1945. Zgodnie z szerokim ro-
zumieniem przez H. Radliƒskà pracy spo∏ecznej (socjalnej), obejmujàcej sfer´ opieki
spo∏ecznej oraz sfer´ pracy kulturalno-oÊwiatowej, Studium kszta∏ci∏o w nast´pujàcych
specjalnoÊciach: nauczanie doros∏ych, organizacja ˝ycia spo∏ecznego, bibliotekarstwo,
opieka nad matkà i dzieckiem.

Teoretycznà podstaw´ edukacji w Studium tworzy∏a koncepcja pedagogiki spo∏ecz-
nej, zajmujàca si´ „wzajemnym oddzia∏ywaniem wp∏ywów Êrodowiska i przekszta∏cajà-
cych Êrodowisko si∏ jednostek” 19. H. Radliƒska, pozostajàc wierna swoim wczeÊniejszym
ideom przyjmowa∏a, ˝e cz∏owiek jest podmiotem, twórcà otaczajàcej go rzeczywistoÊci,
po wtóre – zawsze najpierw dostrzega∏a mo˝liwoÊci (si∏y) ludzi, a nie ich braki, po trzecie
– stara∏a si´ dynamizowaç aktywnoÊç (si∏y) jednostek, grup oraz Êrodowisk spo∏ecznych
i w∏àczaç je do prac nad „lepszym jutrem”. Kategoria „lepsze jutro” oznacza∏a ˝ycie pe∏-
niejsze, bogate duchowo, wszechstronne, rzeczywistoÊç opartà na niezbywalnych zasa-
dach demokracji. Sz∏o o taki ustrój, w którym ka˝dy ma prawo i realne szanse dost´pu
do wartoÊci kultury i cywilizacji oraz powo∏ywania i kontrolowania w∏adz lokalnych i paƒ-
stwowych.
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Wymienione zasady decydowa∏y o g∏ównych rysach sylwetki zawodowej pracownika
socjalnego, absolwenta Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej, o jego etosie oraz umie-
j´tnoÊciach pracy w Êrodowisku. By∏ to cz∏owiek zespolony ze swoim otoczeniem, „idà-
cy w t∏umie, a nie przed nim”, ̋ yczliwie zainteresowany zarówno indywidualnymi sprawa-
mi jednostki, jak i ogólnymi problemami zbiorowoÊci. Odznacza∏ si´ odwagà
i nieuleganiem zewn´trznym naciskom czy koniunkturalnym wp∏ywom. W swej dzia∏alno-
Êci kierowa∏ si´ tylko prawdà. Âwiadom pe∏nionej roli i potrzeby doskonalenia si´, mia∏
kontynuowaç studia, dokszta∏caç si´ oraz uczestniczyç w pracach badawczych. Ta
ostatnia cecha by∏a nowym elementem „wyposa˝enia” opisywanej sylwetki. I jeszcze
jednym ró˝ni∏ pracownik socjalny po∏owy lat 20 i 30-tych XX wieku od swoich poprzedni-
ków z wczeÊniejszych okresów – móg∏ pracowaç jawnie i stale, bez patosu, wznios∏oÊci
i bez aureoli pos∏annictwa.

Mo˝liwoÊç uczestnictwa pracownika socjalnego w badaniach naukowych nie by∏a tyl-
ko pobo˝nym ˝yczeniem H. Radliƒskiej i innych wyk∏adowców Studium Pracy Spo∏ecz-
no-OÊwiatowej. KoniecznoÊcià by∏o nabycie solidnego wykszta∏cenia ogólnego przez
s∏uchaczy tej uczelni. Obejmowa∏o ono socjologi´ z socjografià, psychologi´, pedagogi-
k´, dzieje pracy kulturalnej, dydaktyk´ oraz technik´ pracy umys∏owej. Program ten do-
starcza∏ zarówno podstaw filozoficzno-spo∏ecznych, jak i wiadomoÊci o historycznych
uwarunkowaniach okreÊlonych zjawisk. WÊród profesorów nie brak∏o autorytetów tej mia-
ry co np. L. Krzywicki, Józef Cha∏asiƒski, Stefan Czarnowski, Marian Falski, a tak˝e Ja-
nusz Korczak oraz aktor Aleksander Zelwerowicz.

Osobne i wa˝ne miejsce w tej edukacji zajmowa∏a praktyka badawcza studentów.
Polega∏a na rozwiàzywaniu okreÊlonych, konkretnych i spo∏ecznie donios∏ych zadaƒ
diagnostycznych, projektowaniu zmian w badanym Êrodowisku, a tak˝e – co jeszcze
dziÊ mo˝e byç odczytywane jako nowatorstwo – na praktycznej realizacji ustalonych
wniosków. Najpe∏niej takie post´powanie, typowe dla dzisiejszego badania i dzia∏ania
(action research), charakteryzuje program reorganizacji zapisów szkolnych. To rozleg∏e
post´powanie zosta∏o przeprowadzone przez H. Radliƒskà, jej studentów i wspó∏pra-
cowników – nauczycieli, pedagogów, psychologów i lekarzy – w poczàtkach lat 30. na
terenie jednej z dzielnic Warszawy. Reorganizacja zapisów szkolnych by∏a nowà, syste-
matycznà oraz kompletnà propozycjà badania i dzia∏ania socjalno-pedagogicznego
w Êrodowisku, by∏a te˝ sposobem planowego uczenia si´ procedury badawczej 20. Te
i inne prace, które H. Radliƒska wykona∏a ze swoimi studentami i wspó∏pracownikami
zosta∏y cz´Êciowo opublikowane w znanym dziele Spo∏eczne przyczyny powodzeƒ i nie-
powodzeƒ szkolnych (1937).

Aleksandra Majewska, s∏uchaczka Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej i póêniejsza
wspó∏pracownica H. Radliƒskiej, przeprowadzi∏a badania zmierzajàce do odpowiedzi
m.in. na pytanie: „kto i po co zg∏asza∏ si´ na studia spo∏eczne? (prowadzone przez H.
Radliƒskà – WT)”. Autorka wykaza∏a, i˝ najliczniejsza grupa rekrutowa∏a si´ spoÊród na-
uczycieli (kandydaci do Studium musieli legitymowaç si´ praktykà spo∏ecznà). Pozosta-
li kandydaci najcz´Êciej pe∏nili funkcje organizatorów i dzia∏aczy m∏odzie˝owych, byli
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funkcjonariuszami zwiàzków zawodowych, pracowali w spó∏dzielczoÊci, jak równie˝ w in-
stytucjach naukowych. Jako motyw wstàpienia do Studium badani najcz´Êciej wymienia-
li ch´ç pog∏´bienia swego wykszta∏cenia w zakresie nauk spo∏ecznych 21.

Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej, tak jak i ca∏a Wolna Wszechnica Polska, s∏u-
˝y∏a szerokim rzeszom m∏odzie˝y, której nie by∏o staç na op∏acenie nauki uniwersyteckiej.
Wyraênie mówi o tym pismo Senatu Wolnej Wszechnicy Polskiej do Ministra Wyznaƒ Re-
ligijnych i OÊwiecenia Publicznego z dn. 7 II 1938 r.: „Ze wzgl´du na stosunkowo niskie
op∏aty (od 160 do 320 z∏) i zaj´cia w pewnej mierze popo∏udniowe w sk∏adzie s∏uchaczy
Wolnej Wszechnicy Polskiej znajduje si´ znaczny odsetek m∏odzie˝y pochodzàcej ze sfer
ludowych (drobni rolnicy – 20%) i robotniczych (14%) oraz doÊç znaczny odsetek osób
pracujàcych zawodowo” 22. Wzglàd ten powodowa∏, ˝e H. Radliƒska nazywa∏a Studium
najbardziej „ch∏opskà” placówkà w uczelniach akademickich. DziÊ te informacje sà wa˝-
nym wskaênikiem ogólnego portretu spo∏ecznego cz´Êci pierwszej generacji pracowni-
ków socjalnych-profesjonalistów w Polsce.

Do 1936 r. Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej ukoƒczy∏o 484 s∏uchaczy. W 1939 r.
liczba studentów rzeczywistych Studium (Sekcji) wynosi∏a 657 i 42 wolnych s∏uchaczy.
Cz´Êç z nich nale˝a∏a do Zrzeszenia by∏ych S∏uchaczy Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwia-
towej WWP (od 1937 r. Zwiàzek Pracowników Spo∏ecznych). Zwiàzek stara∏ si´ jednoczyç
kwalifikowanych pracowników spo∏ecznych w celu utworzenia reprezentacji tego zawo-
du i obrony interesów zawodowych swoich cz∏onków oraz aby dbaç o wysoki poziom
etyki zawodowej i fachowoÊç pracy spo∏ecznej w kraju.

Helena Radliƒska opierajàc kszta∏cenie pracowników socjalnych na potrzebach kra-
ju i tradycji dzia∏alnoÊci spo∏eczno-patriotycznej, nie pomija∏a inspiracji i wp∏ywów z za-
granicy. Wr´cz przeciwnie, jej zwiàzki z europejskimi Êrodowiskami pracowników socjal-
nych i pedagogów spo∏ecznych zawsze by∏y Êcis∏e. W 1926 r. w∏àczy∏a si´ do prac
Komitetu Organizacyjnego Mi´dzynarodowych Konferencji S∏u˝by Spo∏ecznej (Interna-
tional Conference of Social Work) w Pary˝u. Wzi´∏a wówczas udzia∏ w europejskim zjeê-
dzie kierowników szkó∏ pracy spo∏ecznej. Przedstawi∏a wtedy dwa referaty, które nale˝y
zaliczyç do pierwszych polskich publikacji na temat pracy socjalnej: Zagadnienia socjal-
ne w Polsce oraz Szko∏y pracy spo∏ecznej wobec zagadnieƒ oÊwiaty pozaszkolnej. Od te-
go te˝ momentu datowa∏a si´ jej znajomoÊç i wspó∏praca z takimi czo∏owymi twórcami
i uczestnikami Konferencji, jak m. in. Mary Hurlbut, Alicja Masarykowa, Alice Salomon,
Rene Sand oraz Alfred Niceforo. Pod wp∏ywem tej konferencji powsta∏ w 1927 r. Polski
Komitet Konferencji S∏u˝by Spo∏ecznej. Kierownikiem jego by∏ L. Krzywicki, a H. Radliƒ-
ska pe∏ni∏a funkcj´ sekretarza. Do zadaƒ Komitetu nale˝a∏o informowanie mi´dzynarodo-
wej opinii o stanie pracy spo∏ecznej w Polsce. Zadanie takie spe∏ni∏a m.in. praca zbioro-
wa S∏u˝ba spo∏eczna w Polsce (1928), wydana pod redakcjà L. Krzywickiego. H.
Radliƒska bra∏a udzia∏ równie˝ w nast´pnych Mi´dzynarodowych Konferencja S∏u˝by
Spo∏ecznej: we Frankfurcie n/ Menem (1932) oraz w Londynie (1936). Warto dodaç, ˝e
na wymienionà konferencj´ w Pary˝u, a tak˝e na inne mi´dzynarodowe spotkania, Ra-
dliƒska jeêdzi∏a ze swoimi studentami.
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Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej WWP nie by∏o jedynà placówkà kszta∏cenia pra-
cowników spo∏ecznych (socjalnych) w tamtym czasie w Polsce. Dzia∏a∏y jeszcze dwie inne
specjalistyczne szko∏y: Katolicka Szko∏a Spo∏eczna w Poznaniu (za∏. w 1927 r.) oraz Stu-
dium Pracy Spo∏ecznej we Lwowie. Wa˝nym g∏osem w sprawie kszta∏cenia pracowników
spo∏eczno-oÊwiatowych by∏a konferencja oÊwiaty doros∏ych w Kazimierzu nad Wis∏à
w 1929 r. 23 Prace badawcze nad szerokim wachlarzem zagadnieƒ spo∏ecznych, kultural-
nych, zdrowotnych oraz gospodarczych prowadzi∏ za∏o˝ony w 1921 r. przez L. Krzywickie-
go Instytut Gospodarstwa Spo∏ecznego, któremu od 1931 r. wtórowa∏ Instytut Spraw Spo-
∏ecznych, kierowany przez K. Korni∏owicza. Powsta∏o wówczas i rozwija∏o si´ tak˝e
czasopiÊmiennictwo z zakresu s∏u˝by spo∏ecznej, w tym odgrywajàce pierwszoplanowà ro-
l´ periodyki „Praca i Opieka Spo∏eczna” oraz „Opiekun Spo∏eczny”. Wydzia∏ Opieki i Zdro-
wia Publicznego Zarzàdu Miejskiego m. st. Warszawy publikowa∏ w∏asnà bibliotek´, w któ-
rej obok materia∏ów sprawozdawczych i rozporzàdzeƒ ukaza∏a si´ przygotowana przez
Mari´ Kondratowicz cenna publikacja dokumentalna Praca spo∏eczna na terenie m. st. War-
szawy. Informator 1937/38 (1937). Innà wa˝nà publikacj´ og∏osi∏o wtedy Ministerstwo Opie-
ki Spo∏ecznej: Polityka spo∏eczna paƒstwa polskiego. 1918-1935 (1935). 

* * *
Zasygnalizowane trzy sylwetki pracownika socjalnego – bojownika, instruktora, profe-

sjonalisty – prowadzà prostà drogà do okresu po drugiej wojnie Êwiatowej 24. H. Radliƒ-
ska usi∏owa∏a wówczas rozwinàç swoje idee i kontynuowaç kszta∏cenie „zawodowców”
w dziedzinie pracy socjalnej. S∏u˝yç mia∏a temu za∏o˝ona przez nià Katedra Pedagogiki
Spo∏ecznej Uniwersytetu ̧ ódzkiego (1945) oraz Polski Instytut S∏u˝by Spo∏ecznej (1946).
Niestety, w 1949 r. rozpocz´to odgórnà, prowadzonà na mocy komunistycznych zaka-
zów, likwidacj´ tych instytucji. Dopiero w 1957 r., po latach „b∏´dów i wypaczeƒ”, dawni
uczniowie H. Radliƒskiej zorganizowali w Warszawie ogólnopolski zjazd pedagogów
spo∏ecznych i pracowników socjalnych. Celem spotkania by∏o okreÊlenie roli pracownika
spo∏ecznego – jak to formu∏owano – „wobec nowych potrzeb ̋ ycia”. Do g∏ównych postu-
latów zjazdu nale˝a∏ wniosek wznowienia dzia∏alnoÊci oÊrodków kszta∏càcych specjali-
stów w dziedzinie pracy spo∏ecznej 25.

Nie dosz∏o wprawdzie do reaktywowania – jak postulowano – Wolnej Wszechnicy Pol-
skiej, ale jej tradycje mia∏o kontynuowaç powo∏ane do ˝ycia w 1958 r. Towarzystwo Wol-
nej Wszechnicy Polskiej. Urzeczywistniono równie˝, chocia˝ w innej formie, wniosek
w sprawie kszta∏cenia pedagogów spo∏ecznych i pracowników socjalnych na poziomie
wy˝szym. Zadania te podj´∏a m. in. dydaktyka uniwersytecka: w 1957 r. powsta∏a Kate-
dra Pedagogiki Spo∏ecznej w Uniwersytecie Warszawskim, a w 1961 r. – w Uniwersytecie
¸ódzkim.
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1 Zob. omówienie z∏o˝onych relacji pomi´dzy pomocà spo∏ecznà, pracà socjalnà oraz pracà spo∏ecznà w: A.
Olubiƒski, Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruƒ 2004.

2 Zob. m. in.: I. Lepalczyk (red.), Problemy kszta∏cenia pracowników spo∏ecznych. Warszawa 1981; J. Bràgiel,
I. Murdecka (red.), Problemy kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych. Opole 1998;
J. Bràgiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji spo∏ecz-
nej. Opole 2002; B. Kromolicka, Spo∏eczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Studium z pedagogiki
spo∏ecznej. Szczecin 2002; B. Kromolicka (red.), Wolontariusz w ˝yciu spo∏ecznym Êrodowiska lokalnego.
Szczecin 2003.

3 Zob. H. Radliƒska, Z dziejów pracy spo∏ecznej i oÊwiatowej. Wroc∏aw 1961; Cz. Strzeszewski, R. Bender, K.
Bender, K. Turowski (red.), Historia katolicyzmu spo∏ecznego w Polsce. 1832-1939. Warszawa 1981.

4 Zob. W. Theiss, Radliƒska. Wyd. II. Warszawa 1996.
5 Zob. m.in.: H. Orsza-Radliƒska, Studium Pracy Kulturalnej. Warszawa 1925; H. Brodowska, Z dziejów kszta∏-
cenia pracowników spo∏eczno-oÊwiatowych, 1925-1952. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ¸ódzkiego. Nauki
Humanistyczno-Spo∏eczne” 1958, ser. I, z. 10; I. Lepalczyk (red.), Problem kszta∏cenia pracowników spo∏ecz-
nych. Warszawa 1981; W. Wyrobkowa-Paw∏owska in. (red.), S∏ownik biograficzny pracowników spo∏ecznych.
Warszawa 1993; W. Wyrobkowa-Paw∏owska i in. (red.), Opieka spo∏eczna w Warszawie 1923-1947. Warsza-
wa 1995.

6 W 1919 r. Towarzystwo Kursów Naukowych przekszta∏ci∏o si´ w prywatnà uczelni´ wy˝szà – Wolnà Wszech-
nic´ Polskà, w ramach której od 1925 r. dzia∏a∏o wspomniane, za∏o˝one przez H. Radliƒskà Studium Pracy
Spo∏eczno-OÊwiatowej. Zob. E. Szubert, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Geneza-rozwój-perspek-
tywy. Warszawa 1966. 

7 E. Abramowski, Rzeczypospolita przyjació∏. Wybór pism spo∏ecznych i politycznych. Przedmowa, opracowa-
nie i przypisy D. Kalbarczyk. Warszawa 1986, s. 221.

8 L. Krzywicki, Takimi b´dà drogi wasze! (Sic itur ad virtutem). Wyd. II. Warszawa 1928, s. 49.
9 B. Cywiƒski, Rodowody niepokornych. Wyd. II. Warszawa 1996; zob. tak˝e: A. Mencwel, Etos lewicy. Esej
o narodzinach kulturalizmu polskiego. Warszawa 1990; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Nie po kwiatach los
je prowadzi∏... Kobiety polskie w ruchu rewolucyjnym. Warszawa 1987.

10 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), zesp. AKC. M∏odzie˝owe organizacje, syg. 74/3. Odezwa
Zwiàzku Towarzystw Samopomocy Spo∏ecznej, Ko∏o Wychowawców, marzec 1905 r.

11 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Dzia∏ R´kopisów, syg. 7182/II. List H. Radliƒskiej do B. Wys∏oucha z dn.
24 VII 1915 r.

12 S. ˚eromski, PrzedwioÊnie. Wyd. XVI. Warszawa 1978.
13 H. Radliƒska, OÊwiata i kultura wsi polskiej. Wybór pism. Do druku przygotowa∏y H. Brodowska i L. Wojtczak.

Warszawa 1979, s. 230.
14 AAN, zesp. Archiwum I.J. Paderewskiego, syg. 606. List H. Radliƒskiej do I.J. Paderewskiego z dn. 4 VI 1999

r., k.. 225.
15 H. Radliƒska, OÊwiata i kultura wsi polskiej, op. cit., s. 187.
16 K. Korni∏owicz, Pomoc spo∏eczno-kulturalna dla m∏odzie˝y pracujàcej i doros∏ych. Wybór pism. Oprac. O.

Czerniawska. Wroc∏aw 1976, s. 108.
17 J. Cierniak, Zaborowska nuta. Warszawa 1956, s. 185.
18 Zob. H. Radliƒska: Studium Pracy Spo∏eczno-OÊwiatowej. „Polska OÊwiata Pozaszkolna”” 1925 nr 3; Szko∏y

pracy socjalnej w Polsce. Warszawa 1928; Pracownik spo∏eczny. „OÊwiata i Kultura” 1948, nr 5-6.
19 H. Radliƒska, Stosunek wychowawcy do Êrodowiska spo∏ecznego. Szkice z pedagogiki spo∏ecznej. Warsza-

wa 1935, s. 15.
20 Zob. W. Theiss, Heleny Radliƒskiej koncepcja badania i dzia∏ania. W: I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.), He-

lena Radliƒska – cz∏owiek i wychowawca. Warszawa 1994/94, ss. 17-32.
21 A. Majewska, S∏uchacze Studium Pracy Spo∏eczno-O_wiatowej WWP w latach 1925-1939. W: I. Lepalczyk

(red.), Problem kszta∏cenia..., op. cit.
22 AAN, zesp. Wolna Wszechnica Polska, syg. 215. List Senatu Akademickiego WWP do Ministra Wyznaƒ Reli-

gijnych i OÊwiecenia Publicznego z dn. 7 II 1938 r., s. 215.
23 K. Korni∏owicz (red.), Zagadnienia oÊwiaty doros∏ych. Dwie konferencje. Warszawa 1929.
24 O pracy socjalnej w Polsce w czasie II wojny Êwiatowej (1939-1945) zob. m.in.: W. Wyrobkowa-Paw∏owska

i in. (red.), Opieka spo∏eczna w Warszawie 1923-1947, op. cit.
25 W. Theiss, „Wobec nowych potrzeb ˝ycia”. Zjazd pedagogów spo∏ecznych w 1957 r. „Praca Socjalna” 1987, nr 4.
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Pawe∏ Jordan, Bohdan Skrzypczak

ANIMATOR SPO¸ECZNY – 
JEGO ROLA W ÂRODOWISKU

Zmiana i rozwój spo∏eczny

˚ycie spo∏eczne jest w sposób naturalny powiàzane ze zmiennoÊcià i trwa tak d∏ugo,
jak d∏ugo zachodzà w nim procesy przemiany. Podejmujàc badania i dzia∏ania spo∏eczne,
konieczne jest rozró˝nienie dwóch zasadniczych czynników: struktur i zmian spo∏ecznych.

Struktura spo∏eczna to sieç powiàzaƒ mi´dzy ró˝nymi elementami spo∏eczeƒstwa,
spajajàca je w jednà ca∏oÊç, lub pewna w∏aÊciwoÊç umo˝liwiajàca ich uporzàdkowanie.
Zró˝nicowanie struktur spo∏ecznych zale˝y od sk∏adników ˝ycia spo∏ecznego, w jakich
wyst´pujà. Wyró˝niamy cztery sk∏adniki, a zarazem typy struktur:

1. dzia∏ania ludzi, które tworzà powiàzania nazywane strukturà interakcyjnà,
2. ludzkie interesy – szanse ˝yciowe tworzàce struktur´ interesów (np. zró˝nicowany

dost´p do dóbr materialnych),
3. regu∏y post´powania, czyli struktura normatywna (zwyczaje, nakazy moralne, prawne),
4. idee i przekonania tworzàce struktur´ idealnà (idee religijne, naukowe, polityczne,

spo∏eczne)1.
Dynamik´ ˝ycia spo∏ecznego oddaje zaÊ poj´cie zmiany, czyli ró˝nicy pomi´dzy sta-

nem systemu spo∏ecznego (grupy, organizacji, spo∏ecznoÊci) w jednym momencie cza-
sowym, i stanem tego systemu póêniej. Zmiana mo˝e dotyczyç wielu czynników: sk∏adu
jej cz∏onków, funkcji pe∏nionych przez ró˝ne elementy, otoczenia lub, co najwa˝niejsze,
struktury systemu, a wi´c sieci powiàzaƒ, interesów, norm i idei.

Zmiany spo∏eczne tworzà wieloetapowy ciàg – proces nast´pujàcych po sobie, przyczy-
nowo uwarunkowanych modyfikacji systemu. Coraz cz´Êciej mamy do czynienia z procesa-
mi zmian, które wprowadzajà w ˝ycie spo∏eczne zupe∏nie inne, nieznane jeszcze 20 lat wcze-
Êniej formy. Przejawiajà si´ one w modzie, obyczajach, ale tak˝e instytucjach publicznych,
kulturze, gospodarce. Zjawisko to, okreÊlane mianem emergencji, oznacza wy∏anianie si´ no-
wych struktur spo∏ecznych. Zmianie podlegajà wszystkie elementy struktury. Pojawiajà si´ no-
we wartoÊci, zmienia si´ ich hierarchia (struktura normatywna), zmieniajà si´ sposoby komu-
nikowania (struktura interakcyjna), pojawiajà si´ nowe podzia∏y spo∏eczne (struktura interesu),
a ludzie wcià˝ poszukujà innych idei i duchowych inspiracji (struktura ideowa). 

Obserwatorowi takich przemian nasuwa si´ pytanie: kto i w jaki sposób uruchamia pro-
ces przekszta∏cania i wytwarzania struktur spo∏ecznych. PodmiotowoÊç spo∏eczna (tzw.
„sprawstwo zmiany”) umiejscawiana bywa bardzo ró˝nie – od si∏ natury i wiary przez wybitne
jednostki i automatyczne procesy rozwoju historycznego, a˝ po wspó∏czeÊnie odczytywanà
podmiotowoÊç – demokracj´ obywatelskà. W animacji spo∏ecznej podmiotu i sprawcy sku-
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tecznych zmian w demokratycznym spo∏eczeƒstwie poszukuje si´ w procesie rozbudzania
aktywnoÊci zwyk∏ych ludzi. By aktywnoÊci ludzi zapewniç niezb´dnà si∏´ i efektywnoÊç, po-
trzebne sà ró˝ne formy organizacyjne w postaci ruchów, stowarzyszeƒ, grup obywatelskich
i politycznych. Dopiero ich wzajemne relacje umo˝liwiajà negocjowanie nowej rzeczywistoÊci
spo∏ecznej, czyli rozwój spo∏eczny. Rozwój ten jest niemo˝liwy bez wytworzenia kapita∏u spo-
∏ecznego opartego na zaufaniu ludzi do siebie i do instytucji wokó∏ nich. 

Animator jako katalizator zmiany

Praca animatora polega na „reagowaniu na zmiany”, „tworzeniu zmian”, „˝yciu
w zmianie”. W konsekwencji animatora mo˝emy uznaç za katalizatora zmiany.

Odwo∏anie do zjawiska chemicznej katalizy jest nieprzypadkowe. Podobnie jak w niej,
chodzi bowiem o to, by udzia∏ czynnika obcego – katalizatora (animator) spowodowa∏
przyÊpieszenie reakcji poprzez znalezienie nowej drogi uwolnienia energii (spo∏ecznej).
W tym celu katalizator (animator) tworzy nowe, przejÊciowe po∏àczenia (interakcje i rela-
cje spo∏eczne) w Êrodowisku, w którym zachodzi reakcja, a nast´pnie wraz ze wzrostem
dynamiki wynikajàcej z tych powiàzaƒ, stopniowo redukuje swojà aktywnoÊç, by osta-
tecznie przestaç byç potrzebnym, by si´ wycofaç.

Animator jest wi´c „uruchamiaczem” i „∏àcznikiem”, który tworzy Êrodowisko zmiany,
a co za tym nieuchronnie idzie – Êrodowisko konfliktu. Zmiana – to przede wszystkim
Êcieranie si´ poglàdów, osobowoÊci, podejÊç i interesów. W tym konflikcie animator pe∏-
ni rol´ mediatora, ale przede wszystkim „mobilizatora” oporu lub poparcia. Dlatego jed-
nà z wa˝niejszych kompetencji animatora jest umiej´tnoÊç rozpoznania i poruszania si´
w Êrodowisku zmiany. Musi umieç zauwa˝yç, jakie czynniki wp∏ywajà na mo˝liwoÊç uru-
chomienia procesu rozwoju, a tak˝e jakie czynniki go blokujà. OczywiÊcie, najwa˝niej-
szym elementem b´dà sami ludzie, których cz´Êç b´dzie za zmianà, czeÊç przeciw,
a zdecydowana wi´kszoÊç b´dzie oboj´tna. 
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W tych warunkach rolà animatora jest przygotowanie Êrodowiska do uporania si´
z syndromem zmiany, co przejawia si´ poprzez:

==> aktywne zaanga˝owanie wszystkich uczestników w proces zmiany,
==> uznawanie, wspieranie i wynagradzanie dodatkowego wysi∏ku,
==> udzielanie wszystkim pe∏nej informacji,
==> mo˝liwe udost´pnienie informacji na temat „wizji” i konkretnych kroków prowadzà-

cych do zmiany,
==> elastycznoÊç,
==> zminimalizowanie liczby wprowadzanych „ró˝nic” (przedstawienie obecnej zmia-

ny jako kontynuacj´ tradycji, rozbicie du˝ych z∏o˝onych zmian na „∏atwiejsze do
prze∏kni´cia kawa∏ki”),

==> ukazanie przysz∏ych dzia∏aƒ w pozytywnym Êwietle,
==> stworzenie atmosfery podniecenia przysz∏ymi zmianami,
==> unikanie kreowania „przegranych” (je˝eli jednak niektóre osoby b´dà musia∏y

przegraç w wyniku zmiany, powinny si´ o tym dowiedzieç jak najwczeÊniej), podej-
mowanie dzia∏aƒ majàcych na celu zmniejszenie poniesionych przez ludzi straty
w sposób sprawiedliwy i z wyczuciem; stawianie czo∏a ludzkim obawom i zaj´cie
si´ nimi jest cz´sto bardziej skuteczne ni˝ ich pomniejszanie.

W zwiàzku z tym, ˝e animator musi przede wszystkim wzmacniaç i motywowaç, do-
tykaç wspólnie z ludêmi ich problemów, wkracza w sfer´ osobowoÊci, postaw, wartoÊci
i emocji. Z kolei, próbujàc zachowywaç pozycj´ neutralnego towarzysza-wspieracza,
powinien byç Êwiadomy tego, i˝ wiele poglàdów ludzi i Êrodowisk nie b´dzie zgodnych
z jego poglàdami. Czasami czynniki, które w poczàtkowej w analizie by∏y traktowane ja-
ko okolicznoÊci sprzyjajàce, okazujà si´ blokujàce i na odwrót. Dlatego tak wa˝na jest
umiej´tnoÊç Êledzenia procesu zmiany. Ma on swojà dynamik´, przez którà trzeba
przejÊç wraz ze spo∏ecznoÊcià. Czasem dzia∏anie, które pozornie nie przynios∏o rezulta-
tu, za jakiÊ czas oka˝e si´ zaczynem lokalnego „buntu”, ruchu, rozwoju czy spo∏eczne-
go wspó∏dzia∏ania. Zmiana zwykle nie odbywa si´ nagle, ludzie muszà do niej dojrzeç,
oswoiç si´ z nià.

Tak ujmowanà rol´ animatora jako katalizatora oraz zwiàzane z nià zadania uczestni-
cy Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych podzielili na 5 etapów3:

I etap: UÊwiadomienie problemów i braków
• umiej´tnoÊç s∏uchania ludzi,
• obserwowanie Êrodowiska,
• stworzenie spo∏ecznie akceptowanego miejsca – skrzynki kontaktowej,
• zach´canie do spotkania si´,
• budowanie autorytetu (zdobywanie zaufania),
• pokazanie ch´ci wspó∏dzia∏ania,
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• stworzenie przyjaznego klimatu,
• oÊmielenie, pobudzenie do aktywnego udzia∏u w dyskusji,
• zaproszenie na spotkanie lokalnych autorytetów,
• organizacja zebrania spo∏ecznego,
• autoprezentacja,
• empatia spo∏eczna,
• obserwacja reakcji ludzi.

II etap: Zbudowanie partnerstwa wokó∏ wspólnych problemów
• uspokajanie atmosfery poprzez delikatnà interwencj´,
• stymulacja dyskusji,
• identyfikacja liderów i wzmocnienie ich pozycji,
• zainspirowanie okreÊlonych regu∏,
• wskazanie êróde∏ wiedzy,
• pomoc w sprecyzowaniu problemów,
• dostarczenie wiedzy – eksperci,
• pos∏ugiwanie si´ przyk∏adami,
• poszukiwanie sojuszników,
• ∏agodzenie konfliktów,
• rozpoznanie ról ró˝nych osób w grupie,
• wspieranie prowadzàcego,
• analizowanie Êrodowiska – motywowanie grupy do przemyÊleƒ,
• mediacjach,
• zach´canie do wyra˝ania opinii,
• tworzenie warunków do integracji (sugerowanie).

III etap: Planowanie wspólnych dzia∏aƒ
• konsultacja,
• przekazywanie „pa∏eczki” liderom,
• obserwacja procesu,
• dostarczenie wiedzy,
• monitoring – analiza grupy,
• budowa atmosfery, zaufania, ˝yczliwoÊci,
• porzàdkowanie, korekta pracy grupy,
• uÊwiadomienie realnoÊci realizacji danych dzia∏aƒ,
• wskazanie mo˝liwoÊci (rozwiàzywania problemów),
• podzia∏ ról,
• podtrzymanie zapa∏u,
• podzia∏ w zorganizowaniu struktur,
• udzielanie pomocy.
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IV etap: Mobilizowanie do wspólnego dzia∏ania
• motywowanie,
• monitoring dzia∏aƒ,
• wycofywanie si´,
• obserwacja procesu,
• konsultowanie,
• motywowanie i wzmacnianie,
• pomoc w trudnych momentach,
• uzupe∏nienie wiedzy w zale˝noÊci od potrzeb,
• tworzenie przyjaznej atmosfery.

V etap: Monitorowanie procesu dzia∏ania
• zebranie opinii o efektach dzia∏ania,
• podtrzymanie kontaktów pomocnych przy animowaniu kolejnej grupy,
• udzia∏ w procesie oceny,
• wyciàganie wniosków i ich analiza,
• pozostanie z grupà do „samego koƒca”,
• zach´canie do realizacji kolejnych dzia∏aƒ,
• stymulowanie refleksji.

Rezonans i innowacja spo∏eczna

Jak spowodowaç, by jak najwi´kszej iloÊci osób udzieli∏ si´ entuzjazm i energia? Im
wi´kszy rezonans pomi´dzy ludêmi, tym mniej statyczne sà wzajemne interakcje. Spo-
iwem sà emocje4, a ich przeciwieƒstwem rozdêwi´k, czyli dysonans wyst´pujàcy wtedy,
gdy stosunki pomi´dzy ludêmi nie uk∏adajà si´ harmonijnie. Mamy wtedy do czynienia
z gwa∏townymi konfliktami lub wr´cz przeciwnie – z biernoÊcià. Uzyskanie efektu wspó∏-
brzmienia jest wynikiem posiadania kompetencji: 

• osobistych – samoÊwiadomoÊç (ÊwiadomoÊç w∏asnych emocji), samokontrola
(emocjonalna, otwartoÊç, inicjatywa, elastycznoÊç),

• spo∏ecznych – ÊwiadomoÊç spo∏eczna (szczególny rodzaj empatii polegajàca na
rozpoznaniu emocji innych, bie˝àcych tendencji spo∏ecznych i politycznych, rozpo-
znawaniu potrzeb partnerów)), zarzàdzanie relacjami (inspirowanie, wywieranie
wp∏ywu, inicjowanie zmian, zarzàdzanie konfliktami, praca zespolona)5.

Nie ma jednak innej drogi rozwoju ni˝ oswojenie nowoÊci, poniewa˝, gdy spo∏ecz-
noÊç si´ nie zmienia, cofa si´, zastyga w marazmie, kostnieje. Nie jest to proces prosty
i szybki, bowiem wi´kszoÊç ludzi boi si´ zmian. Niezb´dna jest inwencja jednostek roz-
wijajàcych nowe idee i pomys∏y, naÊladowane póêniej przez inne jednostki. Inaczej mó-
wiàc, konieczne jest wyzwolenie innowacyjnoÊci, której celem nie jest kumulacja wiedzy,
ale celowa zmiana zwiàzanà z poj´ciem post´pu, przedsi´biorczoÊci.
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Poszukujàc êróde∏ innowacji i rezonansu spo∏ecznego, animator szuka drogi umo˝li-
wiajàcej zmian´ wzorów kulturowych (od biernej postawy po aktywnà) w kierunku posta-
wy obywatelskiej ukierunkowanej na kooperacj´. W tym celu u∏atwia w∏àczenia si´ w ˝y-
cie grup i spo∏ecznoÊci, dzi´ki czemu mieszkaƒcy odkrywajà wartoÊci wspólnoty,
solidarnoÊci, satysfakcji z pomocy innym. Nast´puje wi´c zmiana hierarchii wartoÊci
w kierunku wspó∏pracy na rzecz wspólnego dobra. Animator spo∏eczny koncentruje si´
na relacjach mi´dzygrupowych, na tworzeniu zwiàzków, sieci i kontaktów w Êrodowisku,
które powinny sprzyjaç wytworzeniu mechanizmu synergii. Uruchamia w ten sposób we-
wn´trznà energi´, która tkwi w Êrodowisku

Tego typu zjawisko wyzwolenia energii spo∏ecznej okreÊlane jest coraz cz´Êciej jako
synergia spo∏eczna. Wed∏ug nauki o zjawisku wspó∏dzia∏ania i kooperacji, czyli synerge-
tyki (science of cooperative phenomena) jest to energia dzia∏ania i rozwoju wyzwalana
przez grup´ ludzi, (...) która pojawia si´ pomi´dzy ludêmi jako dodatkowe sprz´˝enie
zwrotne wzmacniajàce procesy energetyczno-informacyjne6.

Animator spo∏eczny jest praktykiem Êwiadomie wywo∏ujàcym wymienione zjawiska
i procesy (rezonans, innowacje i synergi´ spo∏ecznà) u∏atwiajàc w ten sposób samoor-
ganizacj´ mieszkaƒców w celu samodzielnego zaspokojenia ich potrzeb. 

Stosujàc rozmaite „techniki” i „narz´dzia”, animator nie zapomina o twórczoÊci (wy-
korzystuje np. sztuk´ – korzystajàc z doÊwiadczeƒ animacji kultury). Stara si´ bowiem nie
tylko zaktywizowaç, ale tak˝e „o˝ywiç dusze”, poszerzyç sfer´ wra˝liwoÊci, odkryç „ta-
jemne” si∏y tkwiàce w Êrodowisku i w ka˝dym z nas osobno.

Odkrywca tajemnic innych

Kluczowym aspektem w dzia∏aniu animatora jest uÊwiadomienie sobie faktu, ̋ e to on
– jako cz∏owiek – jest êród∏em zmiany. Dlatego tak istotne sà osobowe cechy animatora.
WÊród nich najcz´Êciej wymienia si´7:

ÂwiadomoÊç w∏asnych mo˝liwoÊci i ograniczeƒ, zarówno fizycznych (np. odpor-
noÊç na zm´czenie), jak i dotyczàcych cech charakteru, motywacji, uzdolnieƒ. Animator
musi byç „dojrza∏y”, odpowiedzialny i stabilny uczuciowo, mieç rozwiàzane problemy
osobiste. Obiektywizm powinien iÊç w parze z realistycznà wizjà wydarzeƒ, zachowaƒ
i osób. Autonomia pozwala mu stawiç opór presjom i warunkowaniu, a jednoczeÊnie
dzia∏aç koncentrujàc si´ na potrzebach i celach grupy, bez stronniczoÊci i manipulacji. 

Animator musi najpierw sam odpowiedzieç sobie na pytanie, dlaczego „ja” chc´ po-
móc innym – bo bycie animatorem to przede wszystkim forma pomocy innym. Musi zro-
zumieç jakie sà g∏ówne powody, motywy które nim kierujà.

ÂwiadomoÊç mechanizmu „dlaczego ludzie pomagajà innym”. Jest wiele teorii
t∏umaczàcych ten mechanizm, najwa˝niejsze opierajà si´ na uwarunkowaniach gene-
tycznych (Wilson, Dawkins), trosce o w∏asny interes (Homans, Thibault, Kelley), a tak˝e
na „dobroci serc” (Baton). Animator powinien wykszta∏ciç w sobie zdolnoÊç do empatii
wobec osoby potrzebujàcej pomocy, czyli doÊwiadczenia cz´Êci jej „bólu i cierpienia”.
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Akceptacja siebie i innych. Animator akceptuje siebie próbujàc poznaç swoje wady
i braki, aby je stopniowo pokonywaç. Samoakceptacja sprzyja bezwarunkowej akcepta-
cji innych, która jest podstawà ka˝dego dzia∏ania animacyjnego.

ZdolnoÊç do ˝ycia w zbiorowoÊci. Jest to umiej´tnoÊç ewoluowania w zbiorowoÊci
i wraz z nià, przestrzegania ustalonych regu∏ i norm. Konieczne sà: odpornoÊç na zm´-
czenie fizyczne i psychiczne, panowanie nad sobà w trudnych okolicznoÊciach, nawià-
zywanie kontaktów ze wszystkimi uczestnikami, umiej´tnoÊç pogodzenia wymogów ˝y-
cia grupowego z oczekiwaniami osobistymi. Sk∏onnoÊç do izolowania si´, pozostawania
na marginesie, niezdolnoÊç do obserwowania nieuchronnych sprzecznoÊci w ˝yciu zbio-
rowym i dokonywania analizy ich przyczyn, stanowià powa˝ne utrudnienie i przeciwwska-
zanie podejmowania pracy animacyjnej.

Umiej´tnoÊç dostosowywania si´. Oznacza refleksj´ nad uwarunkowaniami i Êrod-
kami adaptacji w ró˝nych okolicznoÊciach i w specyficznych sytuacjach. ElastycznoÊç
myÊlenia i zachowania pozwala odpowiedzieç na to, co nieprzewidziane, i dokonywaç
ponownej oceny tego, co si´ planowa∏o.

Postawa twórcza i inwencja. Umo˝liwia unikanie stereotypów, reagowanie na nie-
przewidziane sytuacje i nag∏e wymagania, ciàg∏e, nastawione ku przysz∏oÊci, odnawia-
nie wizji problemów i sytuacji.

Sprzeciw wobec stereotypów Animator musi sobie zdawaç spraw´ z g∏´boko zako-
rzenionych l´ków i uprzedzeƒ istniejàcych w ka˝dej spo∏ecznoÊci. Dzieli si´ ona cz´sto na
ró˝nego typu grupy, które w ró˝ny sposób nawzajem si´ postrzegajà, czasem pozytywnie,
a czasem negatywnie. Animator krà˝y w Êwiecie stereotypów kontaktujàc si´ z du˝à iloÊcià
osób w danym Êrodowisku. Musi umieç je zauwa˝yç i Êwiadomie sprawowaç nad nimi kon-
trol´, zarówno u siebie jak i u innych. Cz´sto w∏aÊnie g∏ównà funkcjà czy rolà animatora jest
walka z przyzwyczajeniami, g∏´boko zakorzenionymi nawykami w danej wspólnocie.

Nowy typ przywództwa

Animator prowadzi innego cz∏owieka do pe∏ni jego rozwoju wÊród koniecznoÊci nie-
ustannych wyborów. Troszczy si´, by ka˝dy cz∏owiek nie by∏ jedynie biernym tworzywem
dziejów, decyzji innych, lecz samodzielnym podmiotem i wspó∏twórcà pomyÊlnoÊci swo-
jej spo∏ecznoÊci. Animator to ten, kto umieç poruszaç si´ wÊród niepewnych ofert i nie-
jasnoÊci drogi pami´tajàc, ˝e prawdy nale˝y poszukiwaç, a nie jà przyswajaç. Jest cz∏o-
wiekiem, który musi umieç wybieraç i akceptowaç wybory innych. 

Ten nowy kierunek przywództwa polega na budowaniu mostów mi´dzy ró˝nicami,
poÊredniczeniu w odkrywaniu nowych znaczeƒ i wartoÊci oraz wspó∏uczestniczeniu
w tworzeniu wspólnot lokalnych. 

Cz´sto nie rozró˝nia si´ tych dwóch ról w spo∏ecznoÊci: lidera i animatora. Ka˝dà ak-
tywnà osob´ nazywa si´ liderem bàdê animatorem, przyjmujàc, ̋ e oba poj´cia sà to˝sa-
me. Istnieje jednak mi´dzy nimi wyraêna ró˝nica. Liderzy to osoby, które przewodzà gru-
pom, b´dàc jednoczeÊnie jej cz∏onkami.
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Animatorzy pomagajà za∏o˝yç grup´, podpowiadajà rozwiàzania, tworzà przyjaznà
przestrzeƒ dla dzia∏aƒ innych, ale w chwili pe∏nej samodzielnoÊci grupy (pojawi si´ lider,
jest plan dzia∏aƒ, itd.) zwykle przesuwajà si´ na drugi plan, a czasem opuszczajà jà. Ani-
mator mo˝e pracowaç dla potrzeb wielu grup w Êrodowisku, w zwiàzku z tym szuka lide-
rów, pomaga tworzyç zr´by pracy zespo∏owej i odchodzi. Tworzy swoistà szko∏´ liderów
lokalnych. On sam rozpoczyna cz´sto dzia∏anie w spo∏ecznoÊci od pozycji lidera, ale od
poczàtku szuka swoich zmienników/nast´pców – czyli nowych liderów, którzy przejmà
funkcje koordynacyjne i b´dà samodzielnie kontynuowaç rozpocz´te zadanie.

Mimo ró˝nic, istnieje du˝o podobieƒstw w umiej´tnoÊciach, które powinien opano-
waç zarówno lider, jak i animator. Sà to m.in.:

• zdolnoÊç do ∏atwego nawiàzywania kontaktów z ludêmi,
• umiej´tnoÊç wyzwalania w ludziach ch´ci dzia∏ania, a wi´c umiej´tnoÊç wzbudza-

nia entuzjazmu, umiej´tnoÊç motywowania siebie i innych,
• zdolnoÊç pomagania innym w rozwiàzywaniu ich problemów oraz umiej´tnoÊç roz-

wiàzywania konfliktów,
• umiej´tnoÊç budowania zespo∏ów,
• otwartoÊç na ludzi, nowe idee i metody,
• umiej´tnoÊci organizacyjne zwiàzane z planowaniem, podzia∏em zadaƒ i funkcji. 

Animator musi zwróciç uwag´, w jaki sposób wybraç najlepszego lidera. Lider istnie-
je dzi´ki grupie i dla grupy, jego dzia∏ania majà pomagaç jej w lepszym funkcjonowaniu.
Podejmujàc rol´ przywódcy, powinien raczej pomyÊleç o zobowiàzaniach, a nie przywi-
lejach p∏ynàcych z tego wyboru. Taka optyka mo˝e pomóc w lepszej ocenie potencjalne-
go kandydata na lidera zespo∏u, w dostrze˝eniu, czy jest on w stanie potraktowaç wybór
jako zobowiàzanie czy raczej jako dost´p do w∏adzy i presti˝u. Z∏y lider prowadzi grup´
do wewn´trznych konfliktów, a w konsekwencji nawet do rozpadu. Animator musi uwa˝-
nie przyglàdaç si´ procesom grupowym, balansujàc pomi´dzy samorzutnie wy∏aniajàcy-
mi si´ liderami a odczuciami grupy i swoimi.

W spo∏ecznoÊciach lokalnych szczególnie wa˝na jest faza tworzenia wspólnej wizji te-
go, co chcemy zmieniç, i w∏aÊnie na jej budowaniu w du˝ej mierze polega przywództwo
animatora. Wizja powinna si´ opieraç na wspólnych wartoÊciach, potrzebach czy marze-
niach jej cz∏onków. Dopiero na tym fundamencie stawia si´ cele mo˝liwe do zrealizowa-
nia poprzez wspólne dzia∏anie. Dzielona wspólnie wartoÊç to jeszcze nie wizja, bo wizja
to obraz naszej grupy w przysz∏oÊci, podzielany przez wszystkich jej cz∏onków, obraz do-
konaƒ, które wspólnie zrealizujemy w przysz∏oÊci.

Opisu skomplikowanej roli animatora dope∏niç mo˝e poni˝sza lista zagro˝eƒ, jakie
mogà pojawiç si´ podczas jego pracy. Najcz´stsze to:

• trudnoÊci z uzyskaniem szybkich i ∏atwo mierzalnych efektów swych dzia∏aƒ,
• nie∏atwe chwile zwiàzane z usamodzielnianiem grup, z którymi by∏ zwiàzany („zdrajca”),
• pozostawanie w cieniu liderów, którzy czujà si´ autorami mierzalnych sukcesów

(rzadko w krótkiej perspektywie dostrzega si´ rol´ animatora),
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• ucià˝liwà zwykle koniecznoÊç mediowania i negocjowania wspó∏pracy pomi´dzy
grupami i partnerami spo∏ecznymi i instytucjonalnymi,

• koniecznoÊç ∏àczenia dzia∏aƒ organizatora, edukatora i dzia∏acza,
• bardzo szerokie pole dzia∏alnoÊci, co powoduje, ˝e trudno czuç si´ kompetentnym

w ka˝dej dziedzinie, z którà si´ ma do czynienia,
• niebezpieczeƒstwo przekroczenia granicy pomi´dzy animacjà a manipulacjà,
• trudnoÊci z rozgraniczeniem ̋ ycia prywatnego i zawodowego (po˝àdana jest zgod-

noÊç wyznawanych idea∏ów z ˝yciem osobistym),
• mo˝liwoÊç konfliktu pomi´dzy w∏asnymi poglàdami a opinià grupy.

Przed takimi zagro˝eniami chroniç powinna animatora ÊwiadomoÊç roli i metody, ja-
kà wykorzystuje w swoich dzia∏aniach, a tak˝e niepisany kodeks zasad i praw. Przedsta-
wiony poni˝ej zarys takiego kodeksu etycznego opracowany w ramach SAS jest pierw-
szà próbà zmierzenia si´ z tym wa˝nym, etycznym aspektem pracy animatora
spo∏ecznego.

Dopiero po∏àczenie wymienionych elementów umo˝liwia animacj´ Êrodowiska i reali-
zacj´ nowego typu przywództwa, które w praktyce przybli˝ajàcà nas do idei spo∏eczeƒ-
stwa obywatelskiego. Przeciwdzia∏a wytwarzaniu praktyki demokracji specjalistów, w któ-
rej spo∏eczeƒstwo reprezentowane jest przez urz´dników, polityków, specjalistów
i liderów.

Refleksyjny praktyk

Animacja spo∏eczna to metoda edukacji Êrodowiskowej (edukacja w dzia∏aniu) akty-
wizujàca podmioty (osoby, grupy, Êrodowiska, spo∏ecznoÊci lokalne) do samodzielnego
projektowania i realizowania dzia∏aƒ, która wykorzystujàc mechanizm wspó∏pracy i syner-
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gii spo∏ecznej (grup i instytucji), ukierunkowana jest na rozwiàzywanie problemów i za-
spokojenie potrzeb mieszkaƒców. 

Animator jest w niej postrzegany jako refleksyjny praktyk odkrywajàcy nowe mo˝liwo-
Êci doskonalenia swej pracy i wzbogacania jej przez:

1. przywiàzanie do zasady systematycznego kwestionowania w∏asnej praktyki jako
podstawy rozwoju,

2. zaanga˝owanie i sprawnoÊç potrzebne do studiów nad w∏asnym nauczaniem
(dzia∏aniem),

3. zainteresowanie kwestionowania teorii i testowaniem ich w praktyce,
4. gotowoÊç dopuszczenia innych do obserwacji w∏asnej pracy oraz szerszej dys-

kusji8.
Profesjonalizm animatora polega na sprawnoÊci w rozumienia Êwiata, a nie na zdo-

bytej nadrz´dnej wiedzy. W takim podejÊciu dominuje zamierzenie zrozumienia i opisa-
nia perspektyw ludzi uczestniczàcych w badanych zdarzeniach.

Animator – refleksyjny praktyk zwykle od d∏u˝szego czasu doÊwiadcza badanej sytu-
acji, stàd zna jà z pierwszej r´ki i ma informacje istotne dla zrozumienia zachodzàcych
zdarzeƒ Ju˝ wczeÊniej wykszta∏ci∏ relacje i zwiàzki z innymi, które wykorzystaç mo˝e do
zrozumienia zachodzàcych zdarzeƒ9.

Takie podejÊcie ujawnia nowy sens dzia∏alnoÊci wychowawczo-rozwojowej, która mo-
˝e inspirowaç i organizowaç przekszta∏canie Êrodowiska si∏ami spo∏ecznymi (jednostek,
grup, instytucji) Obszary nie ukierunkowane rozwojowo mo˝na, a nawet nale˝y, prze-
kszta∏ciç w intencjonalnà prac´ edukacyjno-rozwojowà , która przebiega w dwóch p∏asz-
czyznach.

P∏aszczyzna dzia∏ania spo∏ecznego. Ten wymiar jest najcz´Êciej w centrum uwagi
ludzi podejmujàcych Êrodowiskowà aktywnoÊç, bowiem wysi∏ek, jaki jest niezb´dny do
realizacji nawet drobnego przedsi´wzi´cia, jest tak absorbujàcy, ̋ e z pola widzenia umy-
kajà inne aspekty animacji spo∏ecznej. Zawsze najbardziej widoczne sà dzia∏ania zakoƒ-
czone wydarzeniem, materialnym efektem. Wtedy wszyscy „widzà zmian´”. DoÊç cz´sto
zauwa˝a si´ jedynie t´ sfer´ dzia∏alnoÊci animatora. Tymczasem to jest jedynie wierzcho-
∏ek procesów uruchamianych przez animatora. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e
osoba ograniczajàca si´ wy∏àcznie do sfery dzia∏ania nie jest animatorem. By nim byç,
niezb´dna jest Êwiadoma aktywnoÊç w kolejnej p∏aszczyênie.

P∏aszczyzna edukacyjna. To w p∏aszczyênie edukacyjnej dokonuje si´ refleksja nad
doÊwiadczeniem, wynikajàcym z dzia∏ania wprowadzajàcego realne zmiany w Êrodowi-
sku. To tu poszukuje si´ adekwatnych narz´dzi i metod oraz sprawdza ich u˝ytecznoÊç
na wielu poziomach zak∏adanych i mo˝liwych celów: sprawnoÊci, skutecznoÊci i wp∏ywu
na grup´ i Êrodowisko, ale przede wszystkim uczy i kszta∏tuje innowacyjne postawy. W tej
p∏aszczyênie monitoruje si´ przebieg ca∏ego procesu spo∏ecznego, wprowadzajàc nie-
zb´dne korekty i nowe idee. Wszystkie te zagadnienia wymagajà uwagi, kompetencji
i sta∏ej pracy. ÂwiadomoÊç edukacyjnej misji i kompetencje sà fundamentem kompeten-
cji umo˝liwiajàcych pe∏nienie roli animatora.
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Tak postrzegane nauczanie staje si´ raczej praktycznym dociekaniem i odkrywaniem
(discovery learning)10, a jego celem jest transformacja spo∏eczeƒstwa w stron´ demokra-
cji uczestniczàcej. Animator spo∏eczny jest w tym procesie przede wszystkim stra˝nikiem
ludzkiej podmiotowoÊci, czyli – jak pisze A. Giddens11 – powinien byç zdolnym do inter-
wencji i wp∏ywania na okreÊlony proces lub stan rzeczy. Wa˝na i potrzebna jest zw∏asz-
cza moc sprawcza, uruchamianie strumienia dzia∏ania, które wciàga innych. Do tego nie-
zb´dny jest Êwiadomie rozwijany kapita∏ podmiotowoÊci, na który sk∏adajà si´: zasoby
strukturalne (formy organizacyjne i instytucjonalne w jakich spo∏eczeƒstwo funkcjonuje)
i zasoby ludzkie (kwalifikacje, kompetencje, wiedza podstawy, mentalnoÊç poszczegól-
nych cz∏onków spo∏eczeƒstwa. AktywnoÊç spo∏eczna tworzy zaÊ w Êrodowisku napi´cie
pomi´dzy tym, co potencjalnie mo˝liwe, a tym, co aktualnie realizowane.

Animacja s∏u˝y rozwojowi spo∏ecznemu, poniewa˝ przygotowuje jednostk´ do dzia-
∏ania w Êwiecie zastanym na rzecz Êwiata takiego, jakim mo˝e si´ staç pod wp∏ywem
zmiany.

Próba szczegó∏owego opisu owych kompetencji i zadaƒ stojàcych przed animatorem
spo∏ecznym pokazuje, ˝e poj´cie to wykracza poza wszelkie definicje. ˝ycie spo∏eczne
stawia bowiem wcià˝ nowe wyzwania i metody dzia∏ania. Rolà animatora jest podà˝anie
za procesem spo∏ecznym, tak, by jego nowy kszta∏t wspó∏tworzyli sami aktywni obywa-
tele. Do tego potrzebna jest pasja i wiara w mo˝liwoÊci w∏asne i innych. Dzia∏aniu anima-
tora zawsze towarzyszy refleksja, do której zach´tà niech b´dzie poni˝sze memo12.

94

Rola animatora w Êrodowisku lokalnym

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 94



Jednostka potrafi zmieniç Êwiat. Jedna, mo˝e dwie jednostki na sto mo˝e tworzyç
wyspy podobnie myÊlàcych osób, które nast´pnie tworzà wspólne làdy. Mówimy, ˝e to
nasze osiedle, a te bloki to nie nasze, ˝e ta wieÊ jest nasza, a tamta ju˝ obca. Mówimy
tak, bo ich nie znamy, bo ich nie czujemy, bo sà nam obcy i nie mamy z nimi wi´zi. Two-
rzyç wi´zi mi´dzy ludêmi – to jest sedno pracy animatora

W ka˝dym z nas tkwi pozytywna energia. Mo˝na jà uruchomiç. Nasza pozytywna
energia uruchamia pozytywnà energi´ innych. To w∏aÊnie „ja jako animator” mog´ uru-
chomiç dobrà energi´ zmiany spo∏ecznej i pobudziç innych do wspólnego dzia∏ania.

W pracy animatora konieczny jest szacunek dla odmiennoÊci i zgoda na innoÊç.
Bez przemocy i agresji, przejawiajàca si´ w twórczym rozwiàzywaniu konfliktów i stawa-
niu w obronie spo∏ecznie s∏abszych i upoÊledzonych.

Autentyczne problemy i potrzeby w danej spo∏ecznoÊci, wyartyku∏owane przez
ludzi, sà motorem pracy animatora.

Animator potrafi uruchomiç ludzi wokó∏ ich problemów. Potrafi ich zgromadziç,
pomóc si´ zorganizowaç i wzmocniç w dzia∏aniu, tak, aby odnieÊli sukces. W pracy ani-
matora cz∏owiek jest podmiotem, a nie przedmiotem jego dzia∏aƒ.

RadoÊç i smutek animatora. Animator musi si´ pogodziç z tym, ˝e mimo, i˝ to on
zainspirowa∏ dzia∏anie, ludzie b´dà mówiç, ˝e oni to zacz´li i sami to zrobili. To jest osta-
teczne zwyci´stwo animatora – osiàgnà∏ to, co zaplanowa∏. Teraz mimo, ˝e czuje si´
zwiàzany emocjonalnie z grupà i zadaniem, musi szukaç nowych wyzwaƒ! 

1 P. Sztompka, Stawanie si´ spo∏eczeƒstwem: pomi´dzy strukturà a zmianà. (w:) J. Kurczewska, (red.), Zmia-
na spo∏eczna, Warszawa 2000, s. 40-45.

2 E. So∏tys i R. Tedera MyÊli i sugestie dla pozarzàdowego trenera
3 materia∏ wypracowany na warsztatach SAS
4 D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee, Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej,
Wroc∏aw – Warszawa 2002, s.38.

5 ibidem, s.47-48.
6 J. Hubert, Spo∏eczeƒstwo synergetyczne, Kraków 2000, s. 16-17.
7 za M. Kopczyƒska , Animacja Spo∏eczno-kulturalna, Warszawa 1993,.
8 M. Hammersley, T. Atkinson, metody badaƒ terenowych, Warszawa 2000, s. 53.
9 ibidem., s. 59-61

10 ibidem, s. 66
11 A. G, Giddens, Stanowienie spo∏eczeƒstwa, Warszawa 2003, s. 53.
12 „Memo” Paw∏a Jordana, Materia∏y edukacyjne Stowarzyszenia CAL
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Barbara Emadi-Coffin, Mark Webster

PRACOWNIK ÂRODOWISKOWY 
W WIELKIEJ BRYTANII

Jest tyle samo opinii na temat tego, czym zajmuje si´ pracownik Êrodowiskowy, ile
jest osób, które okreÊlajà si´ tym mianem. Zw∏aszcza, ˝e jego praca cz´Êciej jest okre-
Êlana w kategoriach zasad pracy czy wyników, jakie ma osiàgnàç, ni˝ w kategoriach pe∏-
nionych funkcji. Zwiàzane jest to ze specyfikà Wielkiej Brytanii, w której ju˝ w latach 
50. XX wieku wprowadzono rozró˝nienie mi´dzy pracownikiem socjalnym (social worker)
a pracownikiem Êrodowiskowym (community worker), zwanym równie˝ pracownikiem na
rzecz rozwoju spo∏ecznoÊci (community development worker).

Brytyjski raport rzàdowy Younghusband opublikowany w 1959 roku (cz´sto uznawa-
ny za dokument zasadniczy) po raz pierwszy wprowadzi∏ rozró˝nienie mi´dzy rolà pra-
cownika Êrodowiskowego (community worker) a rolà pracownika socjalnego (social wor-
ker). Dokument ten definiowa∏ pracowników socjalnych jako osoby zajmujàce si´
g∏ównie osobami indywidualnymi lub rodzinami, podczas gdy pracownicy Êrodowiskowi
zajmowali si´ szerszymi koncepcjami budowania spo∏ecznoÊci. Nie oznacza∏o to, ̋ e pra-
cownicy Êrodowiskowi nie pracowali z poszczególnymi osobami czy ma∏ymi grupami, ale
jednak swojà energi´ zawodowà skupiali na rozwijaniu umiej´tnoÊci i potencja∏u osób
w kontekÊcie szerszej spo∏ecznoÊci lub celów spo∏ecznych. 

Zadaniem pracownika Êrodowiskowego jest wi´c praca z ludêmi w celu okreÊlenia ich
relacji z szerszà spo∏ecznoÊcià lub w odniesieniu do celów spo∏ecznych; za∏o˝enia firmy
nale˝àcej do spo∏ecznoÊci, zainicjowania dzia∏aƒ w spo∏ecznoÊci lub byç mo˝e zbudo-
wania nowego oÊrodka spo∏ecznoÊci. Rola jego polega na pracy wraz z ludêmi i poma-
ganiu im w wypracowaniu umiej´tnoÊci s∏u˝àcych osiàgni´ciu ich celów, a tak˝e rozwià-
zaniu problemów mogàcych im w tym przeszkodziç.

Przez porównanie, model pracy socjalnej, który zosta∏ przyj´ty przez szereg agencji
rzàdowych, postrzega osob´ indywidualnà jako kogoÊ, kto ma trudnoÊci w radzeniu so-
bie i funkcjonowaniu jako obywatel, i kto potrzebuje specjalnego wsparcia, by móc prze-
˝yç i rozwijaç si´ jako cz∏onek spo∏eczeƒstwa. Zazwyczaj, praca socjalna skupia si´ ra-
czej na problemach ludzi ni˝ na ich potencjale i nie posiada szerszego celu spo∏ecznego
czy politycznego, oprócz pomocy ludziom w lepszym funkcjonowaniu w spo∏ecznoÊci.

Mylàce mo˝e byç równie˝, i˝ obecnie wiele instytucji posiada pracowników, których
okreÊla si´ mianem pracowników Êrodowiskowych, ale których praca jest bardziej zbli-
˝ona do modelu pracy socjalnej. Na przyk∏ad, piel´gniarki Êrodowiskowe o specjalnoÊci
psychiatrycznej cz´sto pracujà z osobami cierpiàcymi z powodu powa˝nego stresu
umys∏owego, sà „pracownikami Êrodowiskowymi” tylko w tym znaczeniu, ˝e ich celem
jest wsparcie ludzi w prowadzeniu przez nich ̋ ycia b´dàc w spo∏ecznoÊci, nie zaÊ b´dàc
umieszczonym w instytucji. Jednak – wbrew nazwie – nie sà one pracownikami Êrodowi-
skowymi w takim znaczeniu, jaki opisujemy w niniejszym opracowaniu. W celu unikni´cia
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takich niejasnoÊci coraz popularniejsze staje si´ okreÊlenie „rozwój spo∏ecznoÊci” (com-
munity development) jako definicja bardziej adekwatna do rzeczywistych zadaƒ pracow-
nika Êrodowiskowego.

Ujmujàc rzecz szeroko, mo˝na powiedzieç, ˝e pracownika Êrodowiskowego (com-
munity worker) lub pracownika na rzecz rozwoju spo∏ecznoÊci (community development
worker) okreÊla si´ w kategoriach wyników, które chce osiàgnàç oraz na podstawie war-
toÊci i zasad, które kierujà ich praktykà i tkwià u podstaw wykonywanej pracy. Takie po-
dejÊcie znacznie u∏atwia zrozumienie specyfiki pracy pracowników Êrodowiskowych
w Wielkiej Brytanii i pomaga wyjaÊniç, dlaczego ludzie pracujàcy dla instytucji koÊciel-
nych lub paƒstwowych mogà byç pracownikami Êrodowiskowymi w równym stopniu co
ci, którzy pracujà w zawodzie bardziej zorientowanym na spo∏ecznoÊç czy te˝ dla nieza-
le˝nej lub charytatywnej organizacji.

Nie ma powszechnie uznawanej listy wartoÊci i zasad tkwiàcych u podstaw pracy Êro-
dowiskowej, jednak rozpatrujàc to zagadnienie w kategoriach budowania autonomii
i uprawnieƒ spo∏ecznoÊci, za kluczowe mo˝na uznaç cztery nast´pujàce zasady:

Uczestnictwo. Cenienie wk∏adu ludzi i przekonanie, i˝ zwykli obywatele majà prawo
uczestniczyç w podejmowaniu decyzji, us∏ugach i organizacjach, które oddzia∏ujà na ich
˝ycie. oraz przekonanie, ˝e dopóki nie zostanie podj´te pozytywne dzia∏anie, instytucje
i cia∏a decyzyjne aktywnie wykluczajà g∏osy zwyk∏ych ludzi i pracujà niezgodnie z ich in-
teresem.

Wzmocnienie. Wiara w potencja∏ osób indywidualnych i spo∏ecznoÊci do odgrywa-
nia bardziej aktywnej roli w rzàdzeniu w∏asnym ˝yciem i w to, ˝e przy w∏aÊciwym wspar-
ciu i zach´cie sà oni do tego zdolni. Oznacza to skupienie si´ na budowaniu u ludzi pew-
noÊci siebie i pomaganie im w zdobywaniu umiej´tnoÊci pozwalajàcych na radzenie
sobie z nowymi wyzwaniami. Mówienie o wzmocnieniu w kontekÊcie spo∏ecznoÊci cz´-
sto oznacza budowanie zdolnoÊci spo∏ecznoÊci do bycia bardziej autonomicznymi i sa-
modzielnymi, lub o posiadanie przez nie wi´kszego wp∏ywu.

Miejscowi ludzie. Cz´sto oznacza to osoby miejscowe w rozumieniu geograficznym.
Tradycyjnie, pracownicy Êrodowiskowi pracujà na danym jednym obszarze, w danej spo-
∏ecznoÊci wyznaczonej przez fizycznà lokalizacj´ osób. Bioràc pod uwag´ zmiany w spo-
sobie, w jaki ludzie obecnie si´ definiujà, „miejscowa” mo˝e teraz z ∏atwoÊcià oznaczaç
spo∏ecznoÊç, która rozciàga si´ znacznie dalej, poza jeden obr´b administracyjny czy re-
jon. Mo˝e to byç, np. grupa kulturowa lub osoby, które dobierajà si´ wed∏ug wieku czy
stylu ˝ycia

SprawiedliwoÊç spo∏eczna. Zasadnicze przekonanie, które podziela wi´kszoÊç pra-
cowników Êrodowiskowych, jest takie, i˝ spo∏eczeƒstwo powinno byç zorganizowane we-
d∏ug zasad odzwierciedlajàcych bardziej spo∏ecznie sprawiedliwe wartoÊci. Wed∏ug nich,
sposób organizacji spo∏eczeƒstwa brytyjskiego powoduje, ˝e niektóre spo∏ecznoÊci
i osoby cierpià bezpoÊrednio w wyniku zachwiania równowagi w∏adzy oraz spo∏ecznej
nierównoÊci, i ˝e mo˝na przywracaç równowag´ poprzez pozytywne i praktyczne wspar-
cie oraz organizacj´.
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Z powy˝szych zasad wynika, ˝e cele, do jakich dà˝à pracownicy zajmujàcy si´ roz-
wojem spo∏ecznoÊci, zazwyczaj dotyczà pozytywnej zmiany spo∏ecznej w spo∏eczno-
Êciach. Mo˝e to byç coÊ konkretnego, jak nowe pomieszczenia na potrzeby spo∏eczno-
Êci, agencja pomocy spo∏ecznej majàca udzielaç wsparcia konkretnej grupie,
prowadzona przez spo∏ecznoÊç dzia∏alnoÊç gospodarcza itp., lub coÊ mniej konkretne-
go, jak: zwi´kszenie dost´pu do us∏ug opieki zdrowotnej lub redukcja ubóstwa. Metody,
jakie wykorzystuje pracownik Êrodowiskowy w celu osiàgni´cia takich rezultatów, b´dà
ró˝niç si´ w zale˝noÊci od grup, z jakimi pracuje, lub zadaƒ, jakie ma wykonaç. Zazwy-
czaj jednak wià˝à si´ one ze stosowaniem wy˝ej wymienionych zasad poprzez realiza-
cj´ praktycznych zadaƒ, takich jak spotkania organizacyjne, sk∏adanie wniosków o fun-
dusze, prowadzenie tradycyjnych kursów i organizowanie wydarzeƒ, dzia∏aƒ, zasobów.

Z tego wzgl´du pracownicy Êrodowiskowi lub pracownicy na rzecz rozwoju spo∏ecz-
noÊci cieszà si´ w Wielkiej Brytanii szczególnà pozycjà. Zwracajàc si´ bezpoÊrednio do
agencji i programów rzàdowych, dzia∏ajà jako brokerzy czy te˝ agenci pozytywnych
zmian, pracujà bezpoÊrednio z i w spo∏ecznoÊciach w celu zapewnienia im mo˝liwoÊci
rozwijania lokalnych inicjatyw odpowiadajàcych na lokalne potrzeby. Obecny klimat poli-
tyczny w Wielkiej Brytanii pomaga w budowaniu – przez prac´ Êrodowiskowà – profilu
dzia∏alnoÊci postrzeganej jako silna i wa˝na. To, czy ten model pracy Êrodowiskowej prze-
trwa d∏ugo w XXI wieku, zale˝eç b´dzie od tego, czy rzàd mo˝e funkcjonowaç z wzmoc-
nionymi, umiejàcymi si´ wypowiedzieç, stawiajàcymi wyzwania, spo∏ecznoÊciami.
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Piotr Henzler

GRANICA U¸ATWIA ZJEDNOCZENIE
Kolejka liczy∏a kilkanaÊcie osób i posuwa∏a si´ dosyç szybko. W koƒcu dosta-

∏em to, po co sta∏em. Paszport. Jeden z dwudziestu czterech tysi´cy, jakie odebra-
li mieszkaƒcy dwudziestotrzytysi´cznego Goleniowa.

Goleniów le˝y godzin´ jazdy samochodem ze Szczecina i szczyci si´ przesz∏oÊcià
zwiàzanà z Hanzà – Êredniowiecznym zwiàzkiem pó∏nocnoeuropejskich, portowych zwy-
kle, miast. Nie ma wprawdzie dost´pu do morza, ale bliska odleg∏oÊç od Zalewu Szcze-
ciƒskiego i port na rzece Ina pozwoli∏y mu na kontakty z morskim handlem i kulturà.

T́  przesz∏oÊç wykorzystali instruktorzy z miejscowego domu kultury – Zbyszek ¸uka-
szewski (zwany ¸ukaszem, dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury) i jego wspó∏pracow-
nicy – Ola Holtz, Mietek Bêdziuch, Daniel Jacewicz, Marek KoÊció∏ek, Wioleta Pokuciƒ-
ska, Mariusz Tarno˝ek i inni. Chcieli zintegrowaç mieszkaƒców, pokazaç im, ˝e wszyscy
mieszkaƒcy Goleniowa sà spo∏ecznoÊcià lokalnà, ̋ e od siebie nawzajem zale˝à i powin-
ni robiç wszystko, ˝eby stworzyç jednoÊç i jà utrzymaç. Po to wymyÊlili projekt „A mury
runà...”, który mia∏ staç si´ g∏ównym punktem wi´kszej imprezy – festiwalu.

– ¸ukasz opowiada∏ o pomyÊle z barykadà w Êrodku miasta pod koniec 2004 roku,
podczas nauki w Szkole Animatorów Spo∏ecznych – wspomina Marta Henzler, jedna
z SAS-owiczek – S∏uchaliÊmy tego ze zdumieniem, bez specjalnej wiary, ̋ e kiedyÊ stanie
si´ rzeczywistoÊcià. Impreza integracyjna? Jasne. Ale TAKA impreza? PukaliÊmy si´
w g∏ow´ s∏yszàc, ˝e ¸ukasz, ˝eby po∏àczyç goleniowian, chce podzieliç miasto na dwie
cz´Êci, Paƒstwo Golów na pó∏nocy, Eniów na po∏udniu i wprowadziç paszporty. Rad nie
s∏ucha∏. Nie min´∏o pó∏ roku i dostaliÊmy zaproszenia na I Festiwal Hanzeatycki Goleniów
2005... A wi´c jednak!

Czy ktoÊ tu jest?

Goleniowski Dom Kultury mieÊci si´ w centrum miasta, blisko najbardziej efektownej
budowli miasta, Bramy Woliƒskiej, czyli pozosta∏oÊci murów z bramà wjazdowà, obecnie
zaadaptowanà na potrzeby dzia∏ajàcego przy GDK Centrum Informacji Turystycznej
z Salà Historii Miasta. Za bramà – zamiast zniszczonej w czasie wojny starówki – zwyk∏e
osiedle bloków, koÊció∏, centrum handlowe i jeszcze fragmenty murów. Tu˝ za nimi – Ina,
rzeka dzielàca miasto na pó∏. Tu˝ obok most, a po drugiej stronie – dalsza cz´Êç miasta,
z du˝ym placem kilkadziesiàt metrów od rzeki.

W GDK pusto. Przyjecha∏em tu pierwszego dnia festiwalu, spodziewajàc si´ t∏umu lu-
dzi, goràczkowej krzàtaniny, zabiegania i poÊpiechu. A tu – spokój, cisza. Czy˝by festi-
wal zosta∏ odwo∏any? Sprzeciwi∏y si´ w∏adze miasta? Nie by∏o ch´tnych do udzia∏u w za-
bawie? JakiÊ inny problem? Wydaje si´, ˝e nawet nie b´dzie od kogo si´ dowiedzieç –
w znajdujàcej si´ po sàsiedzku restauracji obs∏uga zaj´ta przygotowywaniem sobotnie-
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go wesela, na ulicy w zasadzie nie ma nikogo – miasto wymar∏e... Na szcz´Êcie w domu
kultury uda∏o si´ spotkaç jednà osob´, która rozwia∏a wàtpliwoÊci. – Prosz´ iÊç za bram´
i w stron´ rzeki. Tam, na moÊcie, b´dà organizatorzy. Âmia∏oÊci zabrak∏o mi jednak, ˝e-
by spytaç, czy tylko organizatorzy, czy ktoÊ jeszcze zainteresowa∏ si´ tym wydarzeniem.

Na budynku GDK, od strony ulicy, wisia∏ wielki transparent. Jeszcze nie wiedzia∏em, czy reklama zadzia∏a∏a...

I dobrze, ̋ e nie spyta∏em, bo bym si´ oÊmieszy∏. Ju˝ po kilku chwilach wiedzia∏em, ˝e
festiwal wzbudzi∏ zainteresowanie. Przez chwil´ myÊla∏em nawet, ˝e nie mog´ liczyç na
spotkanie z ¸ukaszem, bo do mostu po prostu nie by∏o jak si´ dostaç! Trudno by∏o prze-
cisnàç si´ przez t∏um, który chcia∏ wszystko zobaczyç. A jak ju˝ doszed∏em do mostu, to
okaza∏o si´, ˝e nie mam szans na przejÊcie.

Most na Inie, stanowiàcy – jak si´ póêniej zorientowa∏em – najkrótszà drog´ od sce-
ny g∏ównej do tej cz´Êci miasta, gdzie ulokowa∏y si´ inne atrakcje – pozosta∏e sceny,
szpalery wystawców z miodem, wiklinà, naczyniami glinianymi, drobiem ozdobnym i ho-
dowlanym – by∏ zablokowany! Mo˝na by∏o wprawdzie przejÊç, ale trzeba by∏o si´ przeci-
snàç przy samej barierce. I jeszcze okazaç stra˝nikom paszport!

W kolejce
– Dlaczego, do jasnej cholery, mam staç tu w tej kolejce i braç paszport!? – piekli∏ si´

nie ca∏kiem trzeêwy m´˝czyzna w Êrednim wieku stojàcy przede mnà w kilkunastoosobo-
wej kolejce po paszporty. Ale sta∏. Podobnie jak oko∏o 24 tysi´cy innych ludzi, którzy ode-
brali w trakcie i przed festiwalem swoje „dokumenty”. Zresztà warto by∏o, bo mo˝na by-
∏o wziàç udzia∏ w losowaniu nagród. A przede wszystkim – szybko przejÊç przez most,
przez granic´.

Trupa teatralna „Brama” z GDK pod kierownictwem Daniela Jacewicza i Marka Ko-
Êció∏ka na kilka dni zamieni∏a si´ w groênych pograniczników. Stali na moÊcie, sprawdza-
li paszporty i stawiali przed przechodniami liczne zadania. – A teraz wszyscy si´ uÊmie-
chamy i machamy – krzycza∏ przez szczekaczk´ siedzàcy na wyniesieniu na Êrodku
mostu Wielki Rewizor – A teraz wszyscy pokazujà, co majà w torbach! Mówi∏em – tylko
przezroczyste torby, ˝adnych przemytów! Nie mo˝na przemycaç niczego przez granic´!
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Wielki Rewizor pilnowa∏ porzàdku i strofowa∏ wszystkich, którzy nie stosowali si´ do zasad 

Most by∏ g∏ównà scenà projektu. Budowla, która na co dzieƒ ∏àczy∏a, zacz´∏a dzieliç. Ale
co pewien czas wokó∏ mostu zbiera∏y si´ t∏umy. Tak by∏o w sobot´, drugiego dnia imprezy.
Odby∏ si´ wówczas pogrzeb. Pogrzeb Iny. Ju˝ dzieƒ wczeÊniej wzd∏u˝ nabrze˝a wala∏y si´
puszki, dziurawe buty, sztachety, druty, garnki i inne rzeczy wy∏owione z rzeki. Zresztà te˝ sa-
ma barykada ustawiona na moÊcie w du˝ej cz´Êci zbudowana by∏a z tego, co uda∏o si´ wy-
∏owiç. Okaza∏o si´, ˝e Ina jest tak bardzo zanieczyszczona, ˝e ju˝ do niczego wi´cej si´ nie
nadaje. I trzeba by∏o jà pochowaç. Wielka, ró˝owa trumna z hukiem spad∏a do wody i sp∏y-
n´∏a w dó∏ rzeki, obok boi oznaczajàcych wodnà granic´ mi´dzy paƒstwami Golów i Eniów.

Ka˝dy chcia∏ wziàç udzia∏ w pogrzebie. T∏um ch´tnych k∏´bi∏ si´ na moÊcie, 

ale tylko niektórzy mieli szcz´Êcie i dopchali si´ do lin, na których trumna spuszczana by∏a do wody.
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Do happeningu do∏àczy∏ spontanicznie jeden z mieszkaƒców, pokazujàc, 

˝e on si´ Iny nie boi i wierzy, ˝e mo˝e staç si´ z powrotem czystà rzekà.

Drugi dzieƒ, zakoƒczony koncertem Maanamu (a w piàtek by∏ Perfect), pokaza∏, ˝e
mieszkaƒcy zaakceptowali regu∏y gry i nie znudzi∏o im si´ Êwi´towanie. To pozwala∏o my-
Êleç z optymizmem o niedzieli i finale imprezy. Mieszkaƒcy wiedzieli, ̋ e b´dzie „coÊ”. Ale
co dok∏adnie? Szczegó∏y znali tylko wtajemniczeni.

Ludowo i deszczowo

WiedzieliÊmy tylko, ˝e warto przyjÊç w okolice mostu w po∏udnie. Nie wiem, skàd ja
si´ dowiedzia∏em, nie wiem, skàd dowiedzieli si´ inni, z ulotek? plakatów z programem?
których nie by∏o za wiele, zresztà heroldów z tubami równie˝ nie by∏o. Ale ju˝ przed dwu-
nastà okolice mostu by∏y obstawione przez zaciekawionych mieszkaƒców. Po chwili od
strony koÊcio∏a da∏o si´ s∏yszeç ludowà muzyk´, a alejka prowadzàca w stron´ mostu za-
barwi∏a si´ na czerwono, zielono, ˝ó∏to, zab∏ys∏a cekinami, oÊlepi∏a gapiów s∏oƒcem od-
bitym przez metalowe ozdoby – zacz´∏y si´ wyst´py zespo∏ów folklorystycznych z Nie-
miec, S∏owacji, Litwy, Ukrainy i Polski.
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Wirujàcy tancerze liczyli, ˝e wybijajàc równo takt 

naruszà drganiem konstrukcj´ stojàcej na moÊcie barykady.

To nie by∏a niespodzianka. Z wiszàcych nad miastem chmur lunà∏ deszcz. Tancerze
schowali si´ w kulisach sceny g∏ównej i kontynuowali wyst´py pod dachem. A widzowie?
Ci, co mogli, obsiedli zadaszone piwne ogródki. Wi´kszoÊç nie mia∏a wyjÊcia – uciek∏a
przed deszczem, najcz´Êciej do domów. Czy to koniec festiwalu? Czy jeszcze komuÊ b´-
dzie si´ chcia∏o wróciç? Czy ludzie sami przed sobà nie usprawiedliwià si´ i nie wykorzy-
stajà deszczu jako pretekstu do pozostania w domu?

Ledwo deszcz os∏ab∏, na terenach „festiwalowych” zaroi∏o si´ od tych, którzy nie uznali,
˝e zawirowania pogodowe mogà powa˝nie pokrzy˝owaç im plany. Po chwili z okolic mostu
zacz´∏o dobiegaç g∏uche dudnienie i krzyki. Wraz z setkami zaciekawionych Golów i Eniów
pobieg∏em nad rzek´. W ostatniej zresztà chwili – w∏aÊnie nad brzegiem zatrzyma∏ si´ orszak
weselny, z m∏odà parà niesionà na ramionach! Ceremonia Êlubna nie by∏a d∏uga – ksiàdz
wyg∏osi∏ krótkie kazanie i obwieÊci∏, i˝ w∏aÊnie panna z Golów poÊlubi∏a kawalera z Eniów. 

TrudnoÊci z nag∏oÊnieniem sprawi∏y, ˝e nie wszyscy wiedzieli, ˝e jest to wesele „sfingowane”. 
Niektórzy autentycznie wzruszali si´, cieszàc si´ szcz´Êciem m∏odych.

„…ry˝em sypnà na szcz´Êcie…”
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Szcz´Êcia i radoÊci nie brakowa∏o. Weselnicy sypn´li ry˝em, a po gromkim „Sto lat”
rozpocz´∏o si´ wesele. Na stó∏ wjecha∏y tradycyjne weselne potrawy, jednak publicznoÊç
by∏a zbyt onieÊmielona, ˝eby skorzystaç z pocz´stunku. Ch´tni si´ jednak w koƒcu zna-
leêli i podczas gdy m∏odzi taƒczyli pierwszy taniec, biesiadnicy zasiedli do sto∏u.

Jak na wesele przysta∏o, nie zabrak∏o smalcu, ogórków i bigosu. 
ObfitoÊç by∏a tak wielka, ˝e nie wszystko zmieÊci∏o si´ nawet na stole.

Po krótkiej biesiadzie weselny wodzirej rzuci∏ has∏o: „Rozbieramy barykad´! Nie ma
ju˝ paƒstwa Golów, nie ma ju˝ paƒstwa Eniów! Jest tylko jedno miasto – Goleniów!”
Przyglàdajàcy si´ bardziej ni˝ uczestniczàcy w zabawie widzowie zamarli zdezorientowa-
ni. O co tu chodzi??? „Nie ma ju˝ podzia∏u! Kawaler z Eniów poÊlubi∏ pann´ z Golów! To
oznacza, ˝e w mieÊcie powróci∏a jednoÊç! Mamy z powrotem Goleniów! Niszczymy gra-
nic´! Burzmy barykad´!”.

Tego by∏o ju˝ za wiele dla nieprzyzwyczajonych do takich imprez widzów. Ch´tnych
do „demolki” by∏o niewielu. Na szcz´Êcie z pomocà skoczyli aktorzy z „Bramy”, którzy nie
doÊç, ˝e sami zacz´li rozbieraç barykad´, to jeszcze kierowali nielicznymi ochotnikami,
którzy stopniowo w∏àczali si´ do pracy. W koƒcu si´ uda∏o!

Mury run´∏y! Mo˝na by∏o si´ bawiç! W powietrze pofrun´∏y setki go∏´bi, a tysiàce lu-
dzi ruszy∏y w stron´ g∏ównej sceny. Tam mia∏ si´ odbyç niezwyk∏y koncert fina∏owy. Kon-
cert podsumowujàcy i I Festiwal Hanzeatycki, i projekt „A mury runà...” Koncert, który
swojà formu∏à mia∏ zawrzeç wszystkie idee prezentowane podczas festiwalu – jednoÊç,
przyjaêƒ, brak ró˝nic, wspólnot´.

JesteÊmy razem?

Organizatorzy mieli twardy orzech do zgryzienia, co zrobiç, ˝eby ludzie, którzy
w poprzednich dniach przyszli na Perfect i Manaam, chcieli przyjÊç w niedziel´ na kon-
cert zespo∏ów dzia∏ajàcych w Goleniowskim Domu Kultury. I wymyÊlili – koncert musi
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∏àczyç przeciwieƒstwa! A wykonawcy muszà byç egzotyczni. Przez cztery godziny wi-
dzowie s∏uchali i oglàdali oryginalne duety i wyst´py artystów i nie-artystów w oryginal-
nym repertuarze.

Kilkutysi´czny t∏um przyszed∏ na koncert. 
Na pierwszym planie Ola Holtz zapowiada kolejny punkt programu

Z piosenkà „Daj mi t´ noc” wystàpi∏ pop-rockowy zespó∏ „Jesienni przyjaciele”, jed-
nak wiodàcym g∏osem by∏a seniorka – solistka z zespo∏u ludowego. „Odkryjemy mi∏oÊç
nieznanà” Êpiewa∏ Mietek Bêdziuch, szef goleniowskiego Centrum Wolontariatu a z utwo-
rem Kasi Klich „Lepszy model” wystàpi∏y cztery urz´dniczki z Urz´du Gminy. Najwi´kszy
aplauz wzbudzi∏ jednak burmistrz Goleniowa Êpiewajàc „Ju˝ taki jestem zimny draƒ”.

W koƒcu przyszed∏ czas na publicznoÊç. Przez ca∏y festiwal, co kilka godzin, z ka˝dej
z czterech scen rozstawionych w mieÊcie, mo˝na by∏o us∏yszeç s∏owa piosenki „Jeste-
Êmy razem”, utworu przygotowanego specjalnie na t´ okazj´. Teraz trzeba by∏o wspólnie
odÊpiewaç „hymn” festiwalu. Kilkutysi´czny t∏um deklarujàcy, ˝e jest „razem”, robi∏ wra-
˝enie. Czy za rok zaÊpiewajà tak samo?
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Piotr Henzler

GDZIE JEST P¢DZEL? 

– Gdzie jest p´dzel?! Kto zabra∏ mój p´dzel?! Wojtek, oddawaj, on jest mój!!! –
Bartek wÊciek∏y podbiega do kolegi. – Spokój ch∏opaki, mamy jeszcze jeden, nie
k∏óçcie si´! – wiszàcà w powietrzu sprzeczk´ szybko za˝egnuje Sylwia. Fina∏ pro-
jektu „Aktywne spo∏ecznoÊci” wszed∏ w decydujàcà faz´.

DoÊç dobrze utrzymane, ale szare i puste podwórko na warszawskiej Ochocie. Mi´-
dzy ∏awkami, huÊtawkami i Êmietnikami kilkanaÊcie osób – g∏ównie nastolatki w wieku
gimnazjalnym, ale te˝ m∏ode matki z ma∏ymi dzieçmi w wózkach i troch´ starszymi, bie-
gajàcymi za starszymi kolegami. W r´kach p´dzle, wa∏ki do malowania, puszki z farbà...
Trwa wielkie malowanie podwórka.

– Nie wierzy∏am, ˝e si´ uda, nie wierzy∏am – cieszy si´ Sylwia Balawender, pomys∏o-
dawczyni i organizatorka akcji – chcia∏am zmobilizowaç ludzi do jakiejÊ aktywnoÊci, ale
nie sàdzi∏am, ˝e wyjdzie to a˝ tak. Mia∏am nadziej´, ˝e kilka osób si´ zaanga˝uje, ale to,
co tutaj si´ dzieje… – rozmow´ przerywa nam  czteroletni na oko ch∏opiec. „Pros´ pani,
cy mog´ malowaç na Êmietniku?”

Nowe, jaskrawe kolory zyska∏o kilka ∏awek, huÊtawki, ma∏e Êmietniki i altanka z konte-
nerami na odpadki. Cz´Êç z nich wyglàda po prostu na odnowione, ale np. bia∏a ∏awka
z bràzowymi plamami to ju˝ krowa, a szara Êciana ceglana z kwiatkami i motylami to nie-
mal ∏àka…
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– Podoba si´ panu? – zagaduje mnie starsza pani – To, co oni namalowali? Zaj´ty
fotografowaniem akcji chc´ uniknàç d∏u˝szej rozmowy, a zw∏aszcza konfrontacji poglà-
dów i odpowiadam wymijajàco, i tak obawiajàc si´ riposty: – Dobrze, ˝e coÊ si´ dzie-
je, ˝e ludziom chce si´ coÊ robiç… – mówi´. – No pewnie, ˝e tak! Niech pan zobaczy,
jak tu ∏adnie ∏awk´ pomalowali! Jeszcze wczoraj! I te huÊtawki! My tu z m´˝em ju˝ kil-
ka tygodni temu posadziliÊmy ma∏e drzewka, a teraz jeszcze uporzàdkujemy tu obok
Êmietnika!

Jak si´ póêniej dowiedzia∏em – by∏a to dozorczyni, jedna z najzagorzalszych zwolen-
niczek malowania podwórka. – MieliÊmy z nià na poczàtku troch´ k∏opotu – opowiada
póêniej Sylwia – kiedy dowiedzia∏a si´, ˝e b´dzie malowanie podwórka, stwierdzi∏a, ˝e
pomys∏ jest Êwietny i zaraz nast´pnego dnia ona z m´˝em weêmie si´ do roboty. Troch´
nam czasu i wysi∏ku zaj´∏o wyjaÊnienie, ˝e nie tylko o efekt estetyczny chodzi w naszych
projekcie.

– Prosz´ pani, prosz´ pani, pomalowa∏am sobie sukienk´! – do Sylwii podbiega trzy-
nastolatka, niepewnie trzymajàc kawa∏ek ubrania tak, aby nie pobrudzi∏ ca∏ej reszty – Jak
ja teraz wystàpi´?! Akcja „woda i rozpuszczalnik” (sukienka na szcz´Êcie bia∏a) przynio-
s∏a efekt, a pechowa tancerka szybko pobieg∏a w okolice sceny. – Nie b´d´ przed wyst´-
pem kusiç losu – wo∏a odbiegajàc.

To by∏a jedyne nieprzewidziane wczeÊniej wydarzenie w czasie malowania. Wi´kszy
wp∏yw na jego przebieg mia∏ deszcz. Ale dzi´ki temu, ˝e nie by∏ „nieprzewidziany”, orga-
nizatorzy mogli si´ do niego przygotowaç – w pogotowiu czeka∏y foliowe p∏achty do os∏o-
ni´cia wysychajàcej farby, a sama akcja zacz´∏a si´ z pewnym opóênieniem.

– Na szcz´Êcie nikt tego wie – jeszcze przed rozpocz´ciem mówi∏a Sylwia – wszyscy
zaanga˝owani sà w festyn, a ja specjalnie oficjalnie nie podawa∏am daty rozpocz´cia. Ni-
gdy nie wiadomo, co mo˝e wyniknàç.

Z festynem w tle

Pogoda nie zach´ca∏a do wychodzenia z domu. Mimo, ˝e to po∏owa czerwca, to
ch∏odno i mokro. Ale niewielu mieszkaƒców osiedla wyobra˝a∏o sobie, ˝e z powodu po-
gody mo˝na nie przyjÊç na coroczny Festyn Podwórkowy „Poznajmy si´” organizowany
przez Klub Osiedlowy SURMA.

Moc atrakcji – artystyczne wyst´py zespo∏ów dzieci´cych, niepe∏nosprawnych, poka-
zy walk rycerskich, przeja˝d˝ki radiowozem stra˝y miejskiej i policji, „punkty warsztato-
we”, gdzie mo˝na by∏o pomalowaç si´ kolorowymi farbami, ulepiç garnek lub nauczyç
si´ malowaç na szkle, stoiska z wyrobami mniej i bardziej przydatnymi, ale przykuwajà-
cymi uwag´ uczestników czy specjalny sznurek rozciàgni´ty mi´dzy drzewami, do które-
go mo˝na by∏o przyczepiaç karteczki z ˝yczeniami dla sàsiadów. Kolejna edycja „osie-
dlowego festynu” zgromadzi∏a mnóstwo mieszkaƒców i uczestników. A w tym wszystkich
jeszcze musia∏ si´ znaleêç fina∏ projektu „Aktywne spo∏ecznoÊci”…
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˚yczeƒ by∏o du˝o

Ale wydarzenie to tylko dlatego odbywa si´ w czasie festynu, ˝e trudno by∏o znaleêç
lepszy termin. Zwiàzku merytorycznego nie ma z nim ˝adnego. Festyn – Êwi´to osiedla
i zabawa. Fina∏ „Aktywnych spo∏ecznoÊci” – po∏àczona z zabawà, ale jednak praca,
z g∏´bszym przes∏aniem i – takà nadziej´ majà przynajmniej organizatorki z Sylwià na
czele – dalszymi skutkami.

– ̧ awki móg∏ pomalowaç przecie˝ ka˝dy – przyznaje Sylwia – mo˝na by∏o zwróciç si´
do dzielnicy czy spó∏dzielni, mogliÊmy nawet zrobiç „zrzutk´” wÊród mieszkaƒców, kupiç
za nià farby i zap∏aciç komuÊ kilkadziesiàt z∏otych za robot´. Ale nie o to tu chodzi∏o. Tak
naprawd´ ma∏e znaczenie mia∏o, czy fina∏em by∏oby malowanie ∏awek czy sadzenie
drzewek. Równie dobrze mog∏a to byç wspólnie zaÊpiewana piosenka czy wycieczka
mieszkaƒców do lasu. Chodzi∏o mi o to, ˝eby w jakiÊ sposób o˝ywiç t´ lokalnà, niewiel-
kà spo∏ecznoÊç. Tchnàç w nich ducha dzia∏ania, pokazaç, ˝e sami sà w stanie coÊ osià-
gnàç – zorganizowaç si´, wymyÊliç cel dzia∏ania i go zrealizowaç. I to si´ uda∏o!

Zacz´∏o si´…

…oczywiÊcie w Szkole Animatorów Spo∏ecznych – kilka dni po malowaniu Sylwia
wreszcie ma chwil´, ˝eby rozmawiaç o projekcie. – Na zaj´cia musia∏am przygotowaç
„Map´ zasobów i potrzeb” spo∏ecznoÊci, w której pracuj´. I wysz∏o z niej, ˝e mieszkaƒ-
com nie podoba si´ estetyka miejsca, w którym ˝yjà. I to nie chodzi∏o im o osiedle – du-
˝y, zamieszkany przez oko∏o 11 tysi´cy ludzi rejon Starej Ochoty, tylko o ich w∏asne po-
dwórko! To by∏o dla mnie wielkim zaskoczeniem – myÊla∏am, ˝e samo podwórko nie
odgrywa dla nich a˝ takiej roli! Poczàtkowo zastanawia∏am si´ nawet nad projektem do-
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tyczàcym ca∏ego osiedla, ale skoro wyniki wyraênie wskazywa∏y, co jest najwa˝niejsze,
skupi∏am si´ na podwórku.

Zw∏aszcza, ˝e „mapa” pokaza∏a równie˝, ˝e dzieciaki nie majà jak sp´dzaç czasu
wolnego – wspomina Sylwia – to by∏o niesamowite, bo przecie˝ na terenie osiedla dzia-
∏a dom kultury, nasz klub osiedlowy, klub nauczyciela, pracownia ceramiki, dwie szko∏y
oferujàce zaj´cia pozalekcyjne, do tego basen i biblioteki – czego chcieç wi´cej? Okaza-
∏o si´ jednak, ˝e to nie jest atrakcyjna oferta dla naszych nastolatków. Czas wolny sp´-
dzajà na podwórkach – mimo, ˝e im si´ nie podobajà. A w zasadzie to chcieliby sp´-
dzaç, ale sà z tym problemy. Natury socjologiczno-demograficznej. Pierwsi mieszkaƒcy
osiedla to osoby starsze, które wprowadzi∏y si´ w latach pi´çdziesiàtych. Cz´Êç z nich
ju˝ nie ˝yje. Na ich miejsce wprowadzili si´ nowi – m∏odzi, obcy ludzie, z dzieçmi na r´ku
lub „w drodze”. Starsi mieszkaƒcy zacz´li si´ buntowaç – chcieli mieç spokój pod
oknem. I przeganiali te dzieciaki z jednego podwórka na drugie. Jaki by∏ skutek? Przega-
niane wyrostki stwierdzi∏y, ̋ e nie majà swojego miejsca. A skoro sà w miejscu „cudzym”,
to czemu majà dbaç o jego wyglàd? Zacz´∏y si´ zniszczenia, wandalizm. Osiedle wyglà-
da∏o coraz gorzej. CoÊ trzeba by∏o z tym zrobiç! Zaczàç od jednego podwórka, a jak pój-
dzie dobrze, to „rozruszaç” pozosta∏e.

Wybór organizatorów pad∏ na typowe podwórko w tamtych rejonach miasta – trzy-
skrzyd∏owy, pochodzàcy z lat 50-tych czteropi´trowy budynek, w Êrodku plac zamkni´ty
z czwartej strony altankà Êmietnikowà i niewielkà uliczkà, po której drugiej stronie stoi
szko∏a. „Organizatorów”, bo Sylwia zaanga˝owa∏a do pracy dodatkowe osoby. ˚ywo za-
interesowane efektem akcji, bo mieszkajàce w tym budynku, patrzàce codziennie i prze-
chodzàce wielokrotnie przez podwórko. Pani Lena, przewodniczàca Klubu Kobiet „Bia-
∏obrzeska” – urodzona liderka lokalna, jak mówi o niej Sylwia. I wolontariuszka Ania,
z której mo˝e wyrosnàç kolejna aktywistka.

A na samym podwórku? Kilka ∏awek, huÊtawki i stojàca na Êrodku misa pami´tajàca
czasy, gdy z jej Êrodka tryska∏a woda. Poza tym – zadbane i ogrodzone trawniczki wzd∏u˝
budynku i asfalt wylany na Êrodku – tak wyglàda∏a przestrzeƒ, którà trzeba by∏o oswoiç,
zbli˝yç do ludzi.

WyjÊcie do ludzi…

by∏o najtrudniejszym elementem projektu – przyznaje Sylwia – Bo co z tego, ˝e my
wiedzieliÊmy, ̋ e przyda∏yby si´ tutaj zmiany? Co z tego, ˝e popiera∏y nas dwie mieszkan-
ki z kilkuklatkowego budynku? Co nawet z tego, ˝e gotowa do dzia∏ania i pe∏na zapa∏u
by∏a dozorczyni? Nam chodzi∏o, ˝eby to sami mieszkaƒcy zdecydowali, co chcà z tym
podwórkiem zrobiç! My mo˝emy im pomóc, ale nie chcemy za nich myÊleç. Ale co tu
mówiç o myÊleniu! Najpierw muszà przecie˝ przyjÊç na spotkanie!

To, ˝e spotkanie by∏o udane, to wiadomo, bo akcja si´ odby∏a. Ale na poczàtku nie
wyglàda∏o wcale tak ró˝owo… – Od rana by∏am zdenerwowana – wspomina Sylwia – za-
prosiliÊmy naszà „spo∏ecznoÊç” na popo∏udnie, wczeÊniej rozwiesiliÊmy og∏oszenia na
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drzwiach klatek schodowych i… baliÊmy si´, ˝e nikt nie przyjdzie, nikogo to nie zaintere-
suje. A przecie˝ wiedzia∏yÊmy, ˝e mamy dobry pomys∏!

W porze spotkania na podwórku pusto. Mo˝e nie na ca∏ym, ale tam, gdzie ma si´ od-
byç zebranie – nikogo. Niedaleko na ∏awkach siedzi m∏odzie˝ pogrà˝ona w swoich roz-
mowach, obok dzieciaki grajà w pi∏k´, a doros∏ych, do których skierowaliÊmy zaprosze-
nie – ani Êladu! Na szcz´Êcie, chwil´ potem przez podwórko przebiega jakiÊ ch∏opiec
w stron´ domu krzyczàc: „Mamo, mamo! Zebranie!”. Uff, ktoÊ przyjdzie. W ciàgu kilku
minut zbiera si´ nawet kilka osób. Zaczynamy narad´!

Kto coÊ zaproponuje?

– Na poczàtku dyskusja nie sz∏a nadzwyczajnie – opowiada Sylwia – uczestnicy spo-
tkania oczekiwali, ˝e to my im coÊ zaproponujemy. Nie mogli si´ przestawiç na inny styl
myÊlenia, ˝e to oni naprawd´ mogà decydowaç. Rozmowa sz∏a dosyç niemrawo, Do
momentu, a˝ Sylwia nie zauwa˝y∏a, ˝e pozornie ignorujàca doros∏ych i dzieci grupa m∏o-
dzie˝y tak naprawd´ uwa˝nie przys∏uchuje si´ rozmowie. – „Idê” – poprosi∏am Paulin´ –
popytaj ich, co by chcieli zmieniç na podwórku. Mo˝e si´ w∏àczà do dyskusji?

Posz∏a. Na poczàtku dobiega∏y od strony „m∏odzie˝owych” ∏awek jakieÊ Êmiechy, ̋ ar-
ciki, ale po chwili Paula daje znaç r´kà: „Przychodêcie, przychodêcie!”

Po chwili ca∏a „starszyzna” siad∏a obok nastolatków. Razem ze stolikiem, krzes∏ami
i flipczartem. I dopiero zacz´∏o si´ prawdziwe zebranie! Szybko zapad∏a decyzja – malu-
jemy podwórko!

– Troch´ si´ tego ba∏am. Nie samego malowania, ale ca∏ego przedsi´wzi´cia. Nie spo-
dziewaliÊmy si´, ˝e najbardziej aktywna b´dzie m∏odzie˝, na dobrà spraw´ jeszcze dzieci
– wspomina Sylwia – A okaza∏o si´, ˝e najbardziej skorzy do dzia∏ania sà ci, którzy w po-
wszechnym mniemaniu spoÊród wszystkich mo˝liwoÊç uczuç najcz´Êciej budzà co naj-
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mniej niepewnoÊç czy obawy, jak si´ ko∏o nich przechodzi. ZastanawialiÊmy si´, czy to nie
by∏ s∏omiany zapa∏, czy kiedy nadejdzie termin malowania, nadal b´dà zainteresowani.

Dyskusja nabiera rumieƒców, pojawiajà si´ konkrety

– I z tej ostro˝noÊci pope∏ni∏am b∏àd – przyznaje Sylwia – prosty, ksià˝kowy, modelo-
wy wr´cz. Stwierdzi∏am, ̋ e w grupie tej m∏odzie˝y nie ma lidera, który by zapewni∏ spraw-
nà prac´, a przede wszystkim stawienie si´ ekipy na przygotowanie i… sama wyznaczy-
∏am lidera. ˚eby lidera! Liderk´ – dziewczyn´, najbardziej znajomà mi z ca∏ego tego
towarzystwa. Dla grupy nastolatków, w wi´kszoÊci ch∏opców. Co dziwne, nie by∏o ˝ad-
nych oporów. Tylko, ˝e jak przyszed∏ dzieƒ pracy, to wyznaczona dziewczyna po prostu
nie przysz∏a. Nie podo∏a∏a temu obcià˝eniu… Ale reszta si´ stawi∏a. Co wi´cej, jak tylko
zacz´li prac´, naturalny lider wy∏oni∏ si´ sam. Bartek.

SURMA zapewni∏a narz´dzia – szmaty, papier Êcierny, pilniki. I opiek´. A ca∏a reszta
zale˝a∏a od podwórkowych aktywistów. Zainteresowane malowaniem (i przygotowywa-
niem te˝) by∏y tak˝e ich kole˝anki, ale nie bardzo wiedzia∏y, jak si´ za to zabraç. A regu∏y
szybko ustalono. To znaczy – ustalili ch∏opcy – To sà nasze ∏awki i my si´ nimi zajmujemy
– zarzàdzi∏ Bartek przy aplauzie kolegów – A jeÊli dziewczyny chcà malowaç, niech we-
zmà si´ za inne ∏awki albo Êmietnik. Nie brakuje tego na podwórku!

– Nie by∏o mojà rolà ustalaç, kto, co i dla kogo robi – opowiada Sylwia – Ja tam nie
mieszkam, nie wspó∏tworz´ tamtej spo∏ecznoÊci. Zresztà, co by to da∏o, gdybym narzu-
ci∏a im inne rozwiàzanie…?

Dzi´ki zapa∏owi Bartka szybko okaza∏o si´, ˝e ∏awka „m´ska” jest ju˝ gotowa do ma-
lowania. A energii jeszcze zosta∏o mnóstwo. – Sytuacja troch´ nam si´ wymkn´∏a spod
kontroli – Êmieje si´ Sylwia – malowanie mia∏o byç dopiero nast´pnego dnia, a tutaj ze-
wszàd s∏ysza∏am g∏osy, ˝ebym wyda∏a farby i p´dzle. Mia∏am powa˝ny dylemat – z jed-
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nej strony: plan to plan, malujemy nast´pnego dnia. Ale z drugiej – nie mo˝na zniech´-
caç odmowà. Uda∏o mi si´ w koƒcu wynegocjowaç, ˝e jednà ∏awk´ pomalujà, a reszta
zostanie na czas festynu.

Szybko jedna z ∏awek zyska∏a nowe barwy: bia∏e, zielone i czerwone, u∏o˝one w cha-
rakterystyczne pasy – flaga klubowa Legii Warszawa. A ˝e w Warszawie sà dwie pierw-
szoligowe dru˝yny pi∏karskie, których kibice nie przepadajà za sobà, stan´∏a przy niej od
razu grupka ch∏opców na stra˝y. I te „patrole” pozosta∏y do póênych godzin wieczornych!
Na szcz´Êcie nie musia∏y interweniowaç!

¸awek wystarczy dla wszystkich

Najlepsza sytuacja…

…by∏aby taka – bez wahania swojà wizj´ przedstawia Sylwia Balawender – gdyby
ka˝dy, kto chce coÊ zrobiç dla podwórka, wspólnoty, osiedla, wiedzia∏by, do kogo ma si´
zg∏osiç z takim pomys∏em. A takà osobà powinna byç sàsiadka, mieszkanka tego same-
go budynku czy osiedla, która wiedzia∏aby, jak si´ za jakàÊ spraw´ wziàç. Mia∏aby wie-
dz´ i narz´dzia. Posz∏aby do odpowiednich instytucji, zorganizowa∏a coÊ. Nie chodzi
o to, ˝eby taka lokalna liderka sama wzi´∏a na siebie za∏atwienie sprawy, ale ˝eby potra-
fi∏a pokierowaç ch´tnymi do dzia∏ania. Ale to jeszcze wymaga czasu i pracy… Instytucje,
takie jak SURMA, mogà pe∏niç tylko funkcje wspomagajàce, ale nie oferowaç rozwiàzy-
wanie problemów.
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DAJ¢ SOBIE TRZY LATA
2:0 wygra∏a Kamienna Brody z dru˝ynà z Tar∏owa w ostatnim meczu sezonu

2004/2005 przed w∏asnà publicznoÊcià. To nie pierwsze zwyci´stwo, jakie w Brodach
I∏˝eckich, niewielkiej miejscowoÊci ko∏o Starachowic, odnieÊli miejscowi pi∏karze.

Ju˝ kilkadziesiàt minut przed meczem, który ma rozpoczàç si´ o piàtej po po∏udniu,
boisko w Brodach I∏˝eckich jest zaj´te – trenuje na nim kilkunastoosobowa grupa junio-
rów, ubrana w koszulki swojej dru˝yny, Kamiennej Brody. Gdy pierwsi kibice powoli scho-
dzà na stadion, a organizatorzy pod∏àczajà system nag∏oÊnienia, m∏odzi pasjonaci fut-
bolu çwiczà, ˝eby w przysz∏oÊci wejÊç na boisko w „doros∏ym” meczu. Nie tylko zapa∏
i zaanga˝owanie, ale i umiej´tnoÊci prezentowane przez m∏odych pi∏karzy pozwalajà
z optymizmem myÊleç o przysz∏oÊci dru˝yny.

Juniorzy çwiczà przed meczem

– Dru˝yna seniorska gra ju˝ od czterech lat, ale zobaczyliÊmy, ̋ e jest sporo dzieciaków,
które garnà si´ do futbolu. ZastanawialiÊmy si´, co z nimi zrobiç i wymyÊliliÊmy – tworzymy
dru˝yn´ juniorów. Zw∏aszcza, ˝e myÊlimy o awansie do wy˝szej klasy rozgrywkowej, a tam
jest ju˝ obowiàzek prowadzenia dru˝yny juniorskiej – mówi Tomasz Margula, dyrektor Cen-
trum Kultury i AktywnoÊci Lokalnej, jeden z inicjatorów powstania brodowskiej dru˝yny –
I tak mamy dru˝yn´ juniorów, która jest w czo∏ówce tabeli. A niedawno za∏o˝yliÊmy jeszcze
szkó∏k´ pi∏karskà, w której futbolu uczà si´ najm∏odsi. I wychowujemy sobie m∏odzików
chcàcych graç w pi∏k´ – mamy dwie grupy treningowe, w sumie 50 ch∏opaków od 9 lat
wzwy˝, którzy w czasie roku szkolnego dwa razy w tygodniu regularnie trenujà.
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Kilka minut przed 17, kiedy trybuny na Êwietnie utrzymanym stadionie (a to tylko A-
klasa) sà ju˝ zape∏nione, na boisku pojawiajà si´ pi∏karze „gospodarzy”. Ale nie wbiega-
jà bez∏adnie, zajmujàc swoje pozycje na boisku – widok znany z wi´kszoÊci polskich bo-
isk, zw∏aszcza w ni˝szych ligach. Przez moment stadion w Brodach I∏˝eckich przypomina
manchesterski Old Trafford czy barceloƒskià Camp Nou. Pi∏karze Kamiennej, zapowia-
dani imiennie przez prowadzàcego konferansjerk´ Tomka Margul´, wchodzà na p∏yt´
prowadzeni przez juniorów i m∏odzików. Oklaski i Êpiewy na widowni zapowiadajà spek-
takl ciekawy nie tylko pod wzgl´dem sportowym…

Gotowi do gry

– Wprowadzanie pi∏karzy-seniorów na boisko przez m∏odszych kolegów wymyÊliliÊmy
nie tylko po to, ̋ eby uatrakcyjniç widowisko – zdradza Tomasz Margula – Przede wszyst-
kim jest to jedno z dzia∏aƒ, jakie podejmujemy, ˝eby wzmacniaç zapa∏ tych ch∏opców. To
dopiero drugi mecz, który w ten sposób si´ zaczyna i ju˝ widaç efekty: w ciàgu ostatnich
dwóch tygodni, jakie up∏yn´∏y od pierwszego takiego „wprowadzania”, zg∏osi∏o si´ do
nas sporo zainteresowanych treningiem, którzy zobaczyli, ˝e dzi´ki zaj´ciom dla m∏odzi-
ków mogà mieç tak szybko „kontakt” z profesjonalnà pi∏kà. Po prostu zobaczyli, ˝e mo˝-
na mieç z tego jakieÊ „profity”.

2 z∏ do szcz´Êcia

Ledwo przebrzmia∏ pierwszy gwizdek rozpoczynajàcy spotkanie, wzd∏u˝ „trybun” ota-
czajàcych z jednej strony boisko rusza sprzedawca kuponów. Za 2 z∏ ka˝dy kibic ma
szans´ na udzia∏ w konkursie rzutów karnych (w przerwie spotkania) lub cenne nagrody
po meczu – tym razem: profesjonalnà transmisj´ z poprzedniego meczu Kamiennej na-
granà na p∏yt´ DVD.
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Kupony cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem kibiców

– Nie mogliÊmy i nie chcieliÊmy wprowadzaç biletów na mecz, a fundusze musimy ja-
koÊ pozyskiwaç – t∏umaczy Tomek Margula – Nie mogliÊmy, bo oznacza∏oby to koniecz-
noÊç ogrodzenia ca∏ego stadionu, zorganizowania bramek wejÊciowych, bileterów, itp. Nie
chcieliÊmy, bo wiemy, ˝e nawet par´ z∏otych wydanych na bilet to spora kwota dla wielu
mieszkaƒców i wielu z nich nie przysz∏oby na mecz, gdyby musieli za to p∏aciç. A naszym
celem jest zaanga˝owanie, zintegrowanie ludnoÊci, a nie „pi∏karski biznes”.

Na „trybunach”, czyli kilkunastu ∏awkach (miejsca siedzàce) i w pobli˝u naro˝nika bo-
iska ko∏o bramki (miejsca stojàce) kilkaset widzów. Tylu przychodzi∏o na mecze zespo∏ów
drugoligowych! Co jeszcze dziwniejsze – siedzenia nie poniszczone, Êmieci wokó∏ si´ nie
walajà. Pe∏na kultura…?

– Skoro chcieliÊmy, ˝eby stadion, mecze pi∏ki no˝nej pe∏ni∏y rol´ integracyjnà, musie-
liÊmy zadbaç o w∏aÊciwe warunki. Ze Êrodków Centrum Kultury wykonaliÊmy ∏awki. Bali-
Êmy si´, ̋ e mogà szybko zniknàç, ale co si´ okaza∏o? Nie doÊç, ̋ e nic si´ z nimi nie dzie-
je, to jeszcze coraz wi´cej ludzi czuje si´ odpowiedzialnymi za obiekt. Kibice sami zacz´li
pilnowaç boiska! Ile razy odebra∏em telefon: „Panie Tomku, ktoÊ wjecha∏ samochodem
na stadion i kr´ci „bàczki”! W koƒcu postawiliÊmy szlaban i dzikie jazdy si´ skoƒczy∏y. Ale
w tym okresie powsta∏a grupa ludzi, która zacz´∏a dbaç o stan murawy, ∏awki (przecie˝
czasem jakaÊ si´ mo˝e z∏amaç, niekoniecznie z powodu wandalizmu). Jest osoba, któ-
ra strzy˝e traw´ – zwracamy jej tylko koszt paliwa do kosiarki. Jest cz∏owiek, który malu-
je linie. I – co najwa˝niejsze – coraz wi´cej ludzi czuje, ˝e to jest „ich” obiekt. Nie gminy,
nie Centrum Kultury, ale ich. O który oni sami muszà dbaç, pilnowaç, troszczyç si´.

Mimo licznych podbramkowych akcji, udanych dryblingów i groênych strza∏ów z da-
leka, bramka nie pada. Kibice zaczynajà si´ niecierpliwiç. Coraz cz´Êciej s∏ychaç klubo-
we przyÊpiewki. Mo˝e doping pomo˝e Kamiennej?
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– Nasz klub kibica nie jest ˝adnà formalnà strukturà – mówi Tomasz Margula – Jak
dru˝yna zacz´∏a graç, pojawi∏o si´ kilka osób, które by∏y szczególnie zainteresowane jej
post´pami. Póêniej do∏àczali kolejni. WiedzieliÊmy, ̋ e w takiej grupie tkwi du˝y potencja∏,
który trzeba podtrzymywaç. ZamówiliÊmy wi´c kilka miesi´cy temu 30 szalików klubo-
wych i rozprowadziliÊmy wÊród najbardziej zagorza∏ych fanów. Teraz zresztà myÊlimy nad
dorobieniem kolejnych, bo cz´sto przychodzà do nas ludzie po meczu i pytajà, skàd ta-
kie szaliki mo˝na mieç.

Kibiców trzeba by∏o troch´ rozruszaç. Widzieli wprawdzie nieraz w telewizji, jak wyglà-
da doping na wielkich stadionach, ale jak to zrobiç w Brodach? MusieliÊmy nimi troch´
posterowaç – opowiada – Najpierw rozdaliÊmy im te szaliki, potem, w trakcie meczu,
krzyczeliÊmy „Szaliki w gór´!” I tak, krok po kroku, doping na naszych boisku upodabnia∏
si´ do tego, co mo˝na zobaczyç w telewizji. OczywiÊcie przy zachowaniu odpowiednich
proporcji. Ale mamy klubowe piosenki, mamy szaliki, mamy mini-orkiestr´. I przede
wszystkim ludzi, którzy si´ w to zaanga˝owali.

Pod koniec pierwszej po∏owy na boisku zrobi∏o si´ nudno. Pi∏karze, zm´czeni grà
w czerwcowym upale, myÊleli ju˝ raczej o przerwie, choçby krótkim odpoczynku, piciu…
Zniecierpliwieni kibice zacz´li g∏oÊno wyra˝aç swoje niezadowolenie, zw∏aszcza z krzyw-
dzàcych – ich zdaniem – decyzji s´dziego. S∏ychaç by∏o gwizdy, buczenie, przekleƒstwa
– zw∏aszcza z miejsc zajmowanych przez „klub kibica”. Nie trwa∏o to jednak d∏ugo – co
bardziej krewcy kibice zostali uspokojeni przez swoich kolegów.

– Nie stworzyliÊmy dru˝yny po to, ̋ eby po prostu by∏a. ChcieliÊmy, ̋ eby wokó∏ niej ze-
bra∏a si´ grupa ludzi szersza ni˝ pi∏karze i ich rodziny. Mecze mia∏y byç okazjà do spo-
tkania, wyjÊcia z domu, w którym uczestniczà ca∏e rodziny, dla których dzieƒ meczu b´-
dzie Êwi´tem. Nie mogliÊmy wi´c sobie pozwoliç na nic, co mog∏oby psuç atmosfer´
tego widowiska. Wyt∏umaczenie kibicom, ˝e mo˝na wyra˝aç swoje niezadowolenia ina-
czej ni˝ przekleƒstwami, nie by∏o ∏atwe, ale chyba si´ uda∏o. OczywiÊcie, zawsze komuÊ
mo˝e wymknàç si´ jakieÊ s∏owo, ale ju˝ od dawna nie ma u nas tak, ̋ eby z trybun „lecia-
∏y wiàchy” pod adresem s´dziego czy pi∏karzy. JeÊli nawet ktoÊ si´ zagalopuje, koledzy
zaraz go przywo∏ujà do porzàdku.

Gwizdek na koniec pierwszej, bezbramkowej po∏owy. Zawodnicy zbiegajà z boiska,
g∏os zabiera konferansjer Tomek. – Prosz´ paƒstwa, rozpoczynamy konkurs rzutów kar-
nych. Wylosujemy dziesi´ç numerów kuponów, a ich w∏aÊcicieli zapraszamy w okolice
bramki od strony zapory. Wylosowani uczestnicy (w tym autor) strzelajà karne na bram-
k´ bronionà przez rezerwowego bramkarza „Kamiennej”. Kto strzeli gola, przechodzi do
nast´pnej rundy – kto nie strzeli – odpada z zabawy. Najlepszy strzelec zdobywa tytu∏
Króla Strzelców i dostaje pamiàtkowy dyplom. 

Wokó∏ bramki zebrane dziesiàtki ludzi, którzy kibicujà swoim faworytom. Trzeba prze-
cie˝ zobaczyç, czy kolega, brat lub wujek potrafi kopaç pi∏k´ czy jest fajt∏apà!
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Ju˝ po strzale!!!

– Ten konkurs, rozgrywany w przerwie ka˝dego spotkania w Brodach, pozwoli∏ nam tro-
ch´ zapanowaç nad publicznoÊcià w przerwie. Dawniej sporo osób sz∏o w krzaki, gdzie roz-
pijali flaszk´. Teraz okaza∏o si´, ˝e ciekawszà alternatywà sà rzuty karne. Emocje pi∏karskie
sà te˝ w czasie przerwy – nie ma wi´c czasu na inne sposoby zabijania wolnego czasu.

Kupony wykorzystujemy zresztà równie˝ po meczu – organizujemy losowanie na-
gród. Ró˝nej wartoÊci. Czasem sà to szaliki klubowe, zdj´cia dru˝yny, dzisiaj akurat ma-
my p∏yt´ DVD z poprzednim meczem.

Gwizdek s´dziego. Zaczyna si´ druga po∏owa. Du˝o biegania, walki, ale goli nie ma.
A˝ do ostatnich minut. Kilka minut przez zakoƒczeniem spotkania pada wreszcie bram-
ka dla gospodarzy. Na trybunach sza∏ radoÊci, a przy ∏awce rezerwowych Kamiennej ktoÊ
instaluje rac´. S∏ychaç pot´˝ny huk, ale rakieta nie odpala tak, jak powinna. Nie szkodzi,
pi∏karze Kamiennej chyba zauwa˝yli, ˝e akcja z petardà si´ nie uda∏a i postanowili daç
organizatorom jeszcze jednà szans´. Tu˝ przed koƒcowym gwizdkiem pada druga
bramka dla gospodarzy. Wielka radoÊç pi∏karzy, którym nic ju˝ nie odbierze zwyci´stwa
w po˝egnalnym meczu sezonu, radoÊç kibiców i radoÊç „specjalisty od efektów specjal-
nych” – tym razem nie ma problemu z odpowiednim uczczeniem gola.

Koniec meczu. Rozradowani kibice wbiegajà na muraw´, Êciskajà pi∏karzy. Nie ma
ochroniarzy odgradzajàcych gwiazdy od publicznoÊci. Gwiazdami sà przecie˝ sàsiedzi,
koledzy, rodzina. Jeszcze tylko og∏oszenie zwyci´zcy konkursu na najlepszego pi∏karza
meczu, który dostaje nagrod´ ufundowanà przez prywatnego sponsora – buty sportowe.
Jeszcze tylko wspólne zdj´cie kibiców z dru˝ynà. I jeszcze jedno, na wszelki wypadek.
I Êwi´towanie udanego sezonu mo˝na zaczàç. Kamiennà Brody czeka wprawdzie jesz-
cze jeden mecz, ale ju˝ na wyjeêdzie. Ale to nie to samo. „To samo” zacznie si´ w nowym
sezonie. Czy zwieƒczonym awansem?
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Po meczu chwila dla reporterów i rodzin pi∏karzy

– „Kamienna” Brody – jako dru˝yna pi∏karska – powsta∏a trzy sezony temu. Stowarzy-
szenie Sportowe „Kamienna”, którego jednym z za∏o˝ycieli by∏ Tomasz Margula, ma ju˝
dziesi´cioletnià histori´. Zajmowa∏o si´ sportem w szko∏ach, anga˝owa∏o si´ w tworzenie
Uczniowskich Klubów Sportowych, a w koƒcu zorganizowa∏o amatorskie zawody w pi∏k´
no˝nà – Lig´ Szóstek. Stopniowo zacz´∏a si´ przy nim gromadziç grupa m∏odych chcà-
cych regularnie graç. Trzeba by∏o podjàç decyzj´ – co z nimi zrobiç? – ZrobiliÊmy spotka-
nie przy ognisku ze wszystkimi, którzy w jakiÊ sposób dzia∏ali z nami i chcieli graç –
wspomina Tomasz Margula – I zapad∏a decyzja: zg∏aszamy si´ do rozgrywek. Wówczas,
trzy lata temu, byliÊmy jedynà dru˝ynà, w której ̋ aden zawodnik nie dostawa∏ ani z∏otów-
ki za to, ˝e kopie pi∏k´ – zresztà tak jest i do tej pory. Nam si´ wydawa∏o, ˝e to robià to
dlatego, ˝e po prostu lubià to robiç. Taka by∏a ich motywacja – wszystkim mówimy: „ro-
bicie to, bo lubicie to robiç. Nie po to, ˝eby wygrywaç, zdobywaç nagrody, dyplomy. Tyl-
ko dlatego, ˝e to lubicie”. I to dzia∏a. OczywiÊcie my zapewniamy sprz´t, transport, itd.
I w ciàgu trzech lat przez dru˝yn´ seniorskà przewin´∏o si´ ponad 50 pi∏karzy. Ka˝dy, kto
chcia∏ i mia∏ choçby podstawowe umiej´tnoÊci pi∏karskie, móg∏ si´ zg∏osiç.

Dru˝yna pi∏karska to tylko cz´Êç szerszego projektu, jaki stara si´ zrealizowaç Tomasz
Margula. W ramach kierowanego przez siebie Centrum Kultury i AktywnoÊci Lokalnej pro-
wadzi zespo∏y Êpiewacze i grupy taneczne, jednak sport jest – przynajmniej na razie – na
pierwszym miejscu. – To Êwietna okazja do zintegrowania ludzi i w pewnym sensie wy-
chowywania ich – uwa˝a – Przecie˝ ju˝ sam fakt, ̋ e powsta∏y dru˝yny juniorskie i m∏odzi-
ków, Êwiadczy, ˝e by∏ to dobry pomys∏. I on si´ ciàgle rozwija – ostatnio powsta∏a dru˝y-
na, którà zg∏osiliÊmy do ligi pi∏ki halowej, a urzàdzamy te˝ regularne zawody dla uczniów
szkó∏ podstawowych i gimnazjów z naszej gminy.
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Dru˝yna pi∏karska, tancerze i Êpiewacy to cz´Êç wi´kszego planu, jaki stara si´ zreali-
zowaç dyrektor Centrum Kultury i AktywnoÊci Lokalnej. – Marzy mi si´ mocna organiza-
cja spo∏eczna, bardzo aktywna. Chcia∏bym znaleêç takich ludzi, którzy mogà i chcieliby
si´ tym zajàç. Nie chodzi tu o tworzenie kolejnego stowarzyszenia. Zw∏aszcza, ˝e ju˝ na
terenie gminy dzia∏a oko∏o 20 organizacji. Wa˝ne, ˝eby ci ludzie czuli potrzeb´ zmiany
i chcieli dzia∏aç na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. 

Brody I∏˝eckie to miejscowoÊç b´dàca na dobrà spraw´ noclegownià Starachowic,
Ostrowca, itd. Ludzie pracowali w fabryce, dodatkowo coÊ uprawiali i ˝yli sobie spokoj-
nie. Spokojnie i samotnie. Wi´kszoÊç mieszkaƒców to ludnoÊç nap∏ywowa, która przyje-
cha∏a tu za pracà w przemyÊle. Bez tradycji, nieprzywiàzani do miejsca, w którym miesz-
kajà. Nie wytworzy∏y si´ wi´zi spo∏eczne, nie dzia∏ano wspólnie. To by∏o zabójcze dla
aktywnoÊci lokalnej i rozwoju spo∏ecznoÊci. A teraz? M∏odzi wyje˝d˝ajà, a starsi narzeka-
jà. I tyle. Trzeba ich o˝ywiç – przekonuje Margula.

Powodem do dumy Tomasza Marguli jest Centrum Kultury i AktywnoÊci Lokalnej. –
Zajà∏em si´ tym w 2000 roku. Stara∏em si´ namówiç gmin´ na przyznanie Êrodków na
dzia∏alnoÊç, ale sz∏o mi bardzo opornie. Nie przekonywa∏o radnych, jak mówi∏em, ̋ e trze-
ba zadbaç o rozwój spo∏ecznoÊci lokalnej. Decydujàcym argumentem okaza∏o si´
stwierdzenie, ˝e „aktywnoÊç lokalna” jest modnym poj´ciem i trzeba iÊç za trendami.
Najwa˝niejsze, ˝e mi si´ uda∏o. Ju˝ teraz si´ bardzo ciesz´, ˝e do tego budynku, w któ-
rym mieÊci si´ Centrum Kultury i AktywnoÊci Lokalnej, uda∏o si´ przyciàgnàç niemal
wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà. Tu sà i pszczelarze, i w´dkarze,
i sportowcy, i trzeêwioÊciowcy – nikt, kto tu przyjdzie nie us∏yszy, ˝e dziÊ to ja nie mam
czasu albo, ˝e budynek jest zamkni´ty.

Tomasz Margula przy segregatorach z materia∏ami opisujàcymi dzia∏ania z ostatnich lat

119

Piotr Henzler – Daj´ sobie trzy lata

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 119



Licz´ na to, ˝e mo˝e za dwa-trzy lata uda nam si´ zorganizowaç forum lokalnych or-
ganizacji pozarzàdowych, podczas których b´dzie mo˝na zaprezentowaç swoje doko-
nania, plany, problemy. Takie forum, które sta∏oby na odpowiednim poziomie, z odpo-
wiednià liczbà uczestników, z du˝ym zainteresowaniem ze strony samorzàdu
i mieszkaƒców, by∏oby moim wielkim sukcesem. I do tego dà˝´.

Daj´ sobie trzy lata, ˝eby zobaczyç, czy zmiany idà w dobrym kierunku, czy nast´pu-
je rozwój. JeÊli si´ nie uda – trudno, jestem ju˝ za „stary”, ˝eby walczyç. Ale na pewno
znajd´ sobie dla siebie jakieÊ pole do dzia∏ania – zawsze by∏em aktywny.

120

Rola animatora w Êrodowisku lokalnym

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 120



121

Monika Hausman-Pniewska

RADOÂå ANIMATORA

Fundacja „Pokolenia”, w której pracuje Waja Jab∏onowska, to jedyna w powie-
cie tczewskim i jedna z dwóch w ca∏ym województwie pomorskim organizacja, któ-
rej g∏ównym zadaniem jest wspieranie sektora pozarzàdowego oraz inicjatyw lokal-
nych. Organizacja dzia∏a od sierpnia 2002 roku, ale ju˝ ma na swoim koncie
kilkanaÊcie projektów. AktywnoÊç i kompetencje zaanga˝owanych w prace funda-
cji ludzi pozwoli∏y w krótkim czasie dokonaç rzeczy, których wi´kszoÊç NGO-sów
mo˝e tylko pozazdroÊciç. 

– Trzech powiatowych animatorów wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi
w Nowym Dworze Gdaƒskim, Chojnicach i Tczewie dosz∏o do wniosku, ̋ e nie da si´ d∏u-
˝ej pracowaç w takiej formule, w charakterze urz´dników starostw. Pracujàc w powiecie,
popadaliÊmy w paranoj´, trudno by∏o ustaliç priorytety, hierarchi´ wa˝noÊci. Zdarza∏a si´
ca∏kowita sprzecznoÊç celów – wyjaÊnia genez´ powstania organizacji Waja Jab∏onow-
ska, dobry duch i motor nap´dowy biura fundacji „Pokolenia” – DoszliÊmy do wspólne-
go wniosku, ˝e powinniÊmy powo∏aç organizacj´ pozarzàdowà, której zadaniem b´dzie
prowadzenie wspó∏pracy z innymi organizacjami i ich wspieranie. 

Pomys∏ okaza∏ si´ trafiony w dziesiàtk´, o czym Êwiadczy iloÊç i jakoÊç zrealizowa-
nych przedsi´wzi´ç, w tym szereg udanie przeprowadzonych projektów i szkoleƒ. Jako
jeden ze zwyci´zców konkursu Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, fundacja utwo-
rzy∏a Lokalny Fundusz Grantowy „Dzia∏aj Lokalnie” dla organizacji pozarzàdowych, pod-
miotów spo∏ecznych dzia∏ajàcych non-profit i grup nieformalnych, którym organizacje
u˝yczajà osobowoÊci prawnej. Pr´˝nie dzia∏a przy Fundacji Klub Wolontariusza „S∏o-
neczni”, prowadzony jest tu te˝ punkt informacyjno-doradczy dla NGO oraz ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. 

KoÊcielna 6-7

Biuro Fundacji „Pokolenia”, w którym rozmawiam z Wajà, mieÊci si´ w Tczewie w ol-
brzymiej kamienicy przy ulicy KoÊcielnej. Organizacja otrzyma∏a jà w dzier˝aw´ od po-
wiatu tczewskiego. Powstaje tu Centrum Tczewskich Organizacji Pozarzàdowych.

– Chcemy udost´pniaç organizacjom lokale, sale warsztatowe, wyk∏adowe, ca∏à in-
frastruktur´ niezb´dnà do dzia∏ania. JesteÊmy te˝ otwarci na pomoc dla samorzàdów
czy Izby Przemys∏owo-Handlowej, o ile b´dà realizowaç inicjatywy niekomercyjne. Bez
wzgl´du na realizujàce je podmioty wszystkie inicjatywy spo∏eczne mogà liczyç na nasze
wsparcie – mówi Waja, która ju˝ na przywitanie przegoni∏a mnie po ca∏ym budynku
przedstawiajàc dok∏adnà wizj´ jego zagospodarowania. To zresztà chyba dla niej cha-
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rakterystyczne: dzia∏a szybko, energicznie i skutecznie. Pieniàdze na realizacje sporego
w koƒcu przedsi´wzi´cia fundacja chce uzyskaç ze ZPORR. Sà na etapie poprawek pla-
nu architektonicznego zaleconych przez komisj´ oceniajàcà, która domaga si´... dok∏ad-
nego rozrysowania ustawienia siedzeƒ w sali konferencyjnej. Waja, prezentujàc skompli-
kowane rysunki, ˝artuje, ˝e ostatnio gdziekolwiek si´ nie znajdzie, na nic tak nie zwraca
uwagi, jak na krzes∏a. Sporym k∏opotem na poczàtku by∏ brak ciep∏a w budynku, teraz
jest ju˝ nieêle, bo uda∏o si´ zdobyç pieniàdze z WFOÂ na instalacj´ kompensacyjnego
ogrzewania gazowego, lada chwila ruszà prace. 

Wizja architektów i pozarzàdowców

Od organizacji NGO b´dà pobieraç niewielkie op∏aty za media, czynsz p∏acàc ju˝ sa-
mi. Ârodki na utrzymanie budynku majà przynieÊç lokale wynajmowane instytucjom ko-
mercyjnym i firmom. Nieodp∏atnie chcà u˝yczaç pomieszczeƒ grupom nieformalnym, któ-
re dzia∏ajà wolontarystycznie i same sobie zaadaptujà pomieszczenia w piwnicy.
W planach jest te˝ kawiarenka internetowa, choç, jak zauwa˝a Waja, pewnie lepiej i sen-
sowniej by∏oby zorganizowaç jà gdzieÊ na wsi, gdzie dost´pu do Internetu praktycznie nie
ma. Ale to zupe∏nie inna historia, zresztà wkrótce wybiera si´ do wójta gminy Morzeszczyn
namawiaç go do z∏o˝enia wniosku na organizacj´ Gminnego Centrum Informacji. „Poko-
lenia” pomog∏y zorganizowaç ju˝ trzy takie instytucje w gminach swojego powiatu. 

Coraz m∏odsze pokolenia

Wyglàda na to, ̋ e Waja z powodzeniem realizuje to, co jest celem pracy ka˝dego ani-
matora. Niektóre tryby olbrzymiej maszyny spo∏ecznej aktywnoÊci popchni´te tylko prze-
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zeƒ zaczynajà kr´ciç si´ bez jej udzia∏u. Trójka bardzo m∏odych wspó∏pracowników Waji
to sympatyczni, eleganccy, elokwentni i kompetentni profesjonalni NGO-si. Paulina Ja-
b∏onowska i S∏awek Chodorowicz jeszcze studiujà, ale ju˝ sà pracownikami Fundacji,
Maciek Kumor rzuci∏ dla tego zaj´cia dobrze p∏atnà posad´, bo choç pieniàdze mniej-
sze, to satysfakcja i zadowolenie z pracy nieporównywalnie wi´ksze. W biurze panuje mi-
∏a atmosfera, widaç, ̋ e wszyscy tworzà zgrany zespó∏, lubià i potrafià ze sobà pracowaç.
– Obserwuj´ od niedawna, ˝e majà paskudnà tendencj´ do zamykania si´ – wtràca pe-
wien minus do wypowiadanych wczeÊniej dla m∏odej ekipy pochwa∏ Waja. – Sà ju˝ tak
zgranym zespo∏em, ˝e zamykajà si´ po prostu na czynniki zewn´trzne i nie chcà nikogo
wpuÊciç do Êrodka. Bardzo ch´tnie pracujà na rzecz innych ludzi, ale majà opory, by do-
puÊciç ich w pe∏ni do dzia∏aƒ. B´dziemy musieli tu troch´ çwiczeƒ interpersonalnych
przeprowadziç, ̋ eby si´ tego pozbyç. – A niedawno przysz∏aÊ i zauwa˝y∏aÊ, ̋ e MAMY ta-
kà tendencj´. – ripostuje Maciek. – Mówi∏am MAMY, ˝ebyÊcie bardziej si´ z tym proble-
mem identyfikowali – uÊmiecha si´ szefowa.

Przez biuro przewija si´ te˝ spora grupka wolontariuszy, choç, jak przyznaje Waja, o ile
∏atwo jest pozyskaç wolontariusza, ̋ eby pracowa∏ na przyk∏ad w Domu Dziecka czy w sto-
warzyszeniu pomagajàcym osobom niepe∏nosprawnym, to bardzo trudno znaleêç kogoÊ,
kto rzeczywiÊcie zaanga˝owa∏by si´ w prace Fundacji, w du˝ym stopniu biurowà, wyma-
gajàcà sporej wiedzy i du˝ej kreatywnoÊci. – Mocno si´ inwestuje w wykszta∏cenie tych lu-
dzi, a potem, kiedy majà ju˝ du˝e umiej´tnoÊci, odchodzà do biznesu czy samorzàdu –
zauwa˝a Waja – Z jednej strony to fajnie, ˝e uk∏adajà sobie ˝ycie, znajdujà prac´, a z dru-
giej ˝al, ˝e ten wysi∏ek nie przek∏ada si´ na dalszà prac´ w organizacji. Mo˝na próbowaç
ich zatrudniç, ale nie da si´, bo nie ma z czego zap∏aciç im tyle, na ile dzi´ki nabytej wie-
dzy zas∏ugujà. Rozumiem m∏odych ludzi, którzy zak∏adajàc rodziny szukajà dochodowej
pracy. Cz´sto rekomendacjà dla nich jest to, ̋ e pracowali u nas jako wolontariusze. Ale sà
te˝ tacy, którzy zostajà, bàdê anga˝ujà si´ w prac´ innych organizacji. 

Uczyç i wspieraç, nie wyr´czaç

Gdy rozmawiam z Wajà, w biurze trwa goràczkowa krzàtanina. Paulina, Maciek i S∏a-
wek czynià ostatnie przygotowania do uroczystego otwarcia Banku Inicjatyw M∏odzie˝o-
wych. Realizacjà tego projektu zajmujà si´ od lutego. Sporo si´ przy nim napracowali,
odbywajàc dwadzieÊcia spotkaƒ z m∏odzie˝à szkó∏ ponadpodstawowych z ca∏ego po-
wiatu oraz przeprowadzajàc szkolenia i warsztaty z fundraisingu i animacji Êrodowiska lo-
kalnego. Sporym sukcesem okaza∏ si´ Sejmik M∏odzie˝y Aktywnej, w którym wzi´∏o
udzia∏ stu uczniów szkó∏ powiatu tczewskiego oraz zaproszeni goÊcie, wÊród których
znaleêli si´ przedstawiciele w∏adz, szkó∏, organizacji pozarzàdowych i grantodawców.
Uczestnicy sejmiku zapoznali si´ z za∏o˝eniami projektu, dyskutowali z przedstawiciela-
mi Polskiej Fundacji Dzieci i M∏odzie˝y i Programu „M∏odzie˝”, a potem, w ramach warsz-
tatów, uczyli si´ podstaw fundraisingu i próbowali pisaç zalà˝ki projektów. – Bank Inicja-
tyw M∏odzie˝owych s∏u˝y temu, by m∏odzie˝ zobaczy∏a, ˝e ma realnà mo˝liwoÊç
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wprowadzania zmian u siebie. Niech uwierzà, ˝e wszystko, co si´ dzieje, zale˝y w du˝ej
mierze od nich samych – mówi Waja – Problem tylko w tym, ˝eby ktoÊ na starcie ich nie
zgasi∏. 

Bank Inicjatyw M∏odzie˝owych uwa˝am za otwarty!

Bank – w uproszczeniu – funkcjonuje tak – wyjaÊnia S∏awek – JeÊli ktoÊ ma dobry po-
mys∏, to wpisuje jego zarys do przygotowanego przez nas formularza. Nast´pnie wkle-
pujemy to do internetowej bazy danych. Je˝eli pojawi si´ mo˝liwoÊç sfinansowania pro-
jektu, wtedy kontaktujemy si´ z autorami i pomagamy przekszta∏ciç go zgodnie
z zasadami okreÊlonymi przez potencjalnego grantodawc´. Chodzi o to, by zrealizowaç
jak najwi´cej inicjatyw.

– Nie piszemy za nich. Sami majà to robiç. Idea jest taka, ˝eby uczyç, jak zabie-
gaç o Êrodki, a nie za∏atwiaç wszystko za kogoÊ. – uzupe∏nia Paulina. – My ich tylko
do tego przygotowaliÊmy, uczyliÊmy, jak to robiç, na szkoleniach z fundraisingu i wo-
lontariatu. Czasem tylko coÊ poprawiamy, najcz´Êciej sprawiajàcy najwi´ksze k∏opo-
ty bud˝et.

W bazie znalaz∏o si´ dziesi´ç projektów – ich autorzy chcieliby za∏o˝yç kó∏ko tanecz-
ne, szkolny radiow´ze∏, mi´dzyszkolnà gazet´ wolnà od nudy, ale te˝ utworzyç Êwietlic´
dla m∏odzie˝y, wybudowaç Êcie˝k´ rowerowà czy organizowaç obozy integracyjne. Sà
te˝ projekty majàce na celu zach´cenie m∏odych ludzi do aktywnego sp´dzania wolne-
go czasu jako alternatywy dla narkotyków i alkoholu. Jest te˝ w bazie projekt, który za-
kie∏kowa∏ w g∏owach uczestników Sejmiku M∏odzie˝y Aktywnej w trakcie prowadzonych
w grupach warsztatów, a który lada chwila b´dzie realizowany. Chcà utworzyç M∏odzie-
˝owà Rad´ Powiatu Tczewskiego. – Ogromnie si´ ciesz´, ˝e dostali pieniàdze na eduka-
cj´ demokratycznà – cieszy si´ Waja – Teraz przynajmniej ktoÊ wys∏ucha, co majà do po-
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wiedzenia, choçby o tym, co si´ dzieje w szkole. Dla m∏odych ludzi to bardzo wa˝ne,
czasem wa˝niejsze ni˝ ca∏a reszta. No i sam wniosek, pisany przez nich wspólnie, od-
niós∏ sukces, co jest na pewno Êwietnà motywacjà do dalszych dzia∏aƒ. 

Rozmowy o strategii

Przez ca∏y czas coÊ si´ w fundacji dzieje, teraz pracujàcy w niej ludzie energi´ i wie-
dz´ poÊwi´cajà realizacji projektu „Wst´ga Kociewia” w ramach programu Leader+. 

„Pokolenia” sà inicjatorem i koordynatorem przedsi´wzi´cia, a wniosek z∏o˝y∏a Gmi-
na Morzeszczyn. Zgodnie z za∏o˝eniami Schematu I Leader+, „Wst´ga Kociewia” ma za
zadanie przygotowanie grup partnerskich do póêniejszego aplikowania po Êrodki prze-
znaczone na rozwój obszarów wiejskich. O ostatecznym kszta∏cie strategii majà zadecy-
dowaç sami mieszkaƒcy danego obszaru w ramach ponad 170 Lokalnych Grup Dzia∏a-
nia. Jest to próba zbudowania prawdziwie partnerskiej strategii rozwoju Kociewia,
zaplanowana jako proces aktywizacji mieszkaƒców. Tak zbudowana strategia ma staç
si´ nie tylko dokumentem, ale przyczynkiem do przemian spo∏eczno-gospodarczych na
terenach wiejskich. Trwa∏a zmiana w spo∏ecznoÊci lokalnej ma wynikaç z zaanga˝owania
w tworzenie lokalnych koalicji ∏àczàcych sektory publiczny, pozarzàdowy i gospodarczy.
Spotkania, szkolenia, konsultacje spo∏eczne oraz warsztaty majà pozwoliç na pog∏´bie-
nie wiedzy o budowaniu strategii rozwoju lokalnego, a mobilizacja przedstawicieli wszyst-
kich Êrodowisk ma zagwarantowaç rzeczywisty rozwój. Efektem dzia∏aƒ ma byç równie˝
zwi´kszenie aktywnoÊci obywatelskiej, tak indywidualnej, jak i zbiorowej, oraz przywróce-
nie wiary w realny wp∏yw na kszta∏towanie rzeczywistoÊci.

Wa˝ne, ˝e we „Wst´g´ Kociewia” zaanga˝owa∏y si´ wszystkie samorzàdy, ∏àcznie
z powiatem. Przekona∏ je do tego wójt z Morzeszczyna. – To by∏o dla mnie spore zasko-
czenie – mówi Waja – JeÊli samorzàdy wy∏o˝y∏y pieniàdze, to na pewno si´ w dzia∏ania
zaanga˝ujà. Wspó∏pracownicy Êmiejà si´ ze mnie, kiedy optymistycznie twierdz´, ˝e na-
dejdzie taki moment, gdy radni i urz´dnicy zacznà myÊleç kategoriami potrzeby spo∏ecz-
nej, a nie politycznej. Ale to nastàpi, tyle tylko, ̋ e trzeba na to lat. Wspó∏praca z samorzà-
dami nie jest w tej chwili ∏atwa, czasem wi´cej si´ traci ni˝ zyskuje, natomiast
d∏ugofalowo przynosi korzyÊci.

Waja liczy, ˝e projekt „Wst´ga Kociewia” doprowadzi do powstania prawdziwie rów-
nego instytucjonalnego partnerstwa, w którym równy udzia∏ mia∏by instytucje samorzà-
dowe i organizacje pozarzàdowe. Uwa˝a, ˝e je˝eli wszyscy razem siàdà do rozmów, to
dojdà do wniosku, ˝e cele majà takie same, tyle, ˝e inaczej je czasami wyra˝ajà. Dlate-
go tez przy pisaniu projektu wykorzysta∏a wiedz´ i doÊwiadczenia nabyte w Szkole Ani-
matorów Spo∏ecznych. – W∏àczyliÊmy tam warsztaty z komunikacji spo∏ecznej dla
wszystkich pracujàcych przy projekcie, bioràc te˝ pod uwag´, kto i z kim b´dzie rozma-
wia∏. To by∏o bardzo wa˝ne, o czym przekona∏am si´ ju˝ w zasadzie podczas rozmów
z rodzinà, która nie bardzo mog∏a zrozumieç, o czym ja w∏aÊciwie mówi´ i czym tak na-
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prawd´ si´ zajmuj´, bo wtapiajàc si´ w NGO-sowe Êrodowisko zacz´∏am mówiç charak-
terystycznym dla niego slangiem. Inna sprawa to wspólny cel, ale odmienne motywacje,
dlatego rozmowami z politykami lokalnymi zajmuje si´ wójt. Strategi´ to ja mog´ sobie
sama usiàÊç i napisaç, ale chodzi przecie˝ o to, by w tych ludziach zaistnia∏a ch´ç
wspó∏pracy.

W projekcie po∏o˝yliÊmy nacisk na bezpoÊrednie interakcje mieszkaƒców, przy czym
odwróciliÊmy zwyczajowà kolejnoÊç wdra˝ania tego typu dzia∏aƒ. WyjÊciem sà niewiel-
kie spotkania informacyjne na wsiach, poprzedzajàce rozpocz´cie procesu budowania
strategii, a majàce na celu zidentyfikowanie liderów lokalnych, którzy zostanà wyposa˝e-
ni w profesjonalnà wiedz´ i b´dà mogli lepiej wykorzystaç naturalne zdolnoÊci i autorytet,
którym si´ cieszà w swoich Êrodowiskach. Na nich zostanà oparte nast´pne dzia∏ania
projektu. – ˚eby zbudowaç rzeczywistà strategi´, to trzeba jeêdziç od wsi do wsi i mieç
na to pieniàdze – twierdzi Waja. Dlatego najpierw zorganizowali trzydzieÊci szeÊç spo-
tkaƒ z mieszkaƒcami, a dopiero potem spotykali si´ z przedstawicielami gmin i powiatu.
O tym, ˝e rozmowy z wiejskà spo∏ecznoÊcià nie sà naj∏atwiejszym zadaniem Waja wie
doskonale. Swego czasu po jednym z takich spotkaƒ, na którym mówi∏a o szlakach ro-
werowych, ktoÊ podziurawi∏ opony w jej samochodzie. Problem polega∏ na tym, ˝e g∏ów-
nym tematem wiejskiego zebrania by∏a budowa nowej drogi, przyjecha∏ naƒ równie˝ sta-
rosta i przedstawiciele Powiatowego Zarzàdu Dróg. Uczestnikom zebrania nie starczy∏o
cierpliwoÊci do s∏uchania o Êcie˝kach rowerowych i wy∏adowali swoje emocje na aucie.
– Odrobin´ pocieszajàce by∏o, ˝e oni myÊleli zdaje si´, ˝e to samochód starosty, bo to
by∏a taka sama marka i nieznacznie ró˝niàca si´ rejestracja. – wspomina rozbawiona
Waja – Odtàd jednak wiem, ̋ e przy okazji takich spotkaƒ nale˝y dok∏adnie uprzedziç, kto
i w jakim celu przyje˝d˝a. Inna sprawa, ̋ e „budowanie strategii zintegrowanej” to nie jest
zwrot z j´zyka, którego mo˝na u˝ywaç na wsi.

Smutek animatora?

Waja uwa˝a, ˝e najwa˝niejszà rzeczà w pracy animatora jest pomaganie ludziom
w tym, ˝eby zbudowali wspólne miejsca, zarówno w rozumieniu geograficznym, jak
i mentalnym. Jak im si´ to uda, to reszta przychodzi sama i wszystko si´ toczy w∏asnym
trybem. Trzeba tylko to wspieraç. Nie o to przecie˝ chodzi, by nieÊç wszystko na swoich
barkach, wa˝ne jest te˝, by pok∏ady energii, naturalna potrzeba aktywnoÊci i ch´ç posia-
dania wp∏ywu na kszta∏t otoczenia przejawia∏a si´ w szeregu oddolnych inicjatyw s∏u˝à-
cych rozwojowi Êrodowisk lokalnych. 

– Moja wiedza o wszystkich funduszach jest owszem, bardzo przydatna, ale trzeba
byç bardzo elastycznym i mieç ÊwiadomoÊç, ˝e czasami na pewne rzeczy jest za wcze-
Ênie, trzeba odczekaç, chwilowo daç sobie spokój. Nauczy∏am si´, ˝e na wszystko jest
odpowiedni moment – mówi Waja – Tylko d∏ugofalowe planowanie powinno byç podsta-
wà wszelkich dzia∏aƒ. Nie nale˝y zaczynaç od pojedynczych, oderwanych od siebie dzia-
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∏aƒ, ale od d∏ugoterminowego planu. Wa˝ne jest, ˝eby zaprzyjaêniaç si´ z ludêmi, którzy
potem b´dà chcieli i umieli sami dzia∏aç. Podobno, tak przynajmniej mówi∏ Pawe∏ Jordan,
w pewnym momencie przychodzi smutek animatora. Ja czegoÊ takiego nie odczuwam.
Nie jest tak, ˝e smuci mnie to, ˝e ludzie, z którymi pracuj´, tak bardzo si´ w swoich dzia-
∏aniach usamodzielnili, ˝e w ogóle mnie ju˝ nie potrzebujà. Przeciwnie, daje mi to du˝à
satysfakcj´. To samo uczucie towarzyszy mi, gdy patrz´ na te wiejskie dzieciaki, które
przysz∏y na sejmik i jak tylko dowiedzia∏y si´, ˝e jest jakiÊ konkurs, to usiad∏y, szybko na-
pisa∏y wniosek, a wiedzia∏y o tym tylko tyle, ile si´ w∏aÊnie na sejmiku nauczy∏y. Dosta∏y
pieniàdze i z olbrzymià dumà przybieg∏y pochwaliç si´ sukcesem. Tym bardziej, ̋ e to za-
s∏uga ju˝ moich m∏odych wspó∏pracowników z Fundacji, owoc dzia∏ania nast´pnego ju˝
pokolenia.
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GDY DUSZA POZBYWA SI¢
ZMARSZCZEK

Weso∏e jest ˝ycie staruszka – Êpiewa∏ Wies∏aw Mich-
nikowski z Kabaretu Starszych Panów na przekór stereo-
typowi postrzegania osób w podesz∏ym wieku jako
wiecznie narzekajàcych na swój los i zdrowie. Alicja Uso-
wicz, animatorka z Torunia, nie tyle Êpiewem, co niekon-
wencjonalnymi dzia∏aniami, stara si´, aby swoim wieko-
wym podopiecznym rozjaÊniç jesieƒ ˝ycia. 

Raz, dwa, rami´ do góry, teraz drugie – w rytm muzyki, siedzàc na krzeÊle, wymachu-
j´ r´kami i nogami. Obok mnie te same ruchy wykonuje niema∏a grupa osób w pode-
sz∏ym wieku. Najstarsza z nich ma 88 lat. Z boku wyglàdamy zapewne zabawnie. No i nie
znam tu jeszcze nikogo, nawet prowadzàcej zaj´cia Alicji, która spokojnym g∏osem na-
daje tempo wykonywanym çwiczeniom. – Teraz ∏àczymy si´ w pary, m´˝czyêni po lewej
stronie, kobiety po prawej. Ale trafi∏am! Wcielam si´ w rol´ faceta, zresztà nie ja jedna, bo
na sali panie stanowià znaczàcà wi´kszoÊç. Moja partnerka wdzi´cznie podaje mi d∏oƒ.
Taƒczymy coÊ w rodzaju menueta, szybko ∏api´ uk∏ad i po kolei zmieniam partnerki
(w koƒcu jestem m´˝czyznà). Muzyka si´ rozkr´ca, taƒczymy marsze, na koƒcu nawet
kankana. Opadam na krzes∏o równie zm´czona i ubawiona, jak pozostali uczestnicy. Po-
ra na ̋ yczenia i tort. Dwie solenizantki, sympatyczne starsze panie, przyjmujà wierszowa-
ne ˝yczenia. Jeszcze tylko gromkie sto lat i z naddatkiem odzyskujemy kalorie zgubione
podczas zabawy.

– Coraz wi´ksza rzesza osób w tak zwanym wieku poprodukcyjnym ma aspiracje do
aktywnego i twórczego spo˝ytkowania czasu. Chcà realizowaç swoje pasje, uczyç si´
nowych rzeczy, pomagaç innym, dzia∏aç na rzecz poprawy swojego najbli˝szego otocze-
nia. Nie wystarcza im rola obserwatorów ˝ycia, babç i dziadków, emerytów – przekonuje
Alicja Usowicz, która od ponad pi´ciu lat zajmuje si´ aktywizacjà osób starszych – za-
równo jako instruktor Wojewódzkiego OÊrodka Animacji Kultury WOAK w Toruniu, jak
i animatorka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Od 12 lat wy-
korzystuje w swojej pracy metody aktywizujàce, zw∏aszcza pedagogik´ zabawy. Od nie-
dawna jest te˝ absolwentkà Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych SAS. 

– Jak zacz´∏am chodziç do klubu, to by∏am taka nieÊmia∏a, a dzisiaj prosz´, jaki
efekt! Co ja b´d´ du˝o opowiadaç, wystarczy spojrzeç! 

Oficjalna nazwa jest d∏uga i brzmi niezwykle powa˝nie: Centrum Aktywizacji Seniora
Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej Wojewódzkiego OÊrodka Animacji Kultury. Nic
dziwnego, ̋ e stali bywalcy uznali, ̋ e nale˝y jà zastàpiç jakimÊ bardziej przyjemnym i nie-
skomplikowanym mianem. Klub „Nasza Ostoja” wyda∏ si´ najbardziej adekwatny, bo to
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miejsce rzeczywiÊcie sta∏o si´ dla wielu osób prawdziwym oparciem i punktem spotkaƒ
wypróbowanych przyjació∏.

Alicja Usowicz, w przeciwieƒstwie do swojej imienniczki z powieÊci Lewis Carrolla, nie
trafi∏a do toruƒskiego klubu w pogoni za tajemniczym króliczkiem ani za sprawà ˝adnych
innych czarów, choç patrzàc, jak podczas zaj´ç „jej emerytom” wypogadzajà si´ twarze,
a dusze pozbywajà si´ zmarszczek, mo˝na by przypuszczaç, ˝e magia jest w tym na
pewno. – Seniorzy przychodzà tutaj troch´ zagubieni, nie bardzo wiedzàc co ze sobà zro-
biç, ale te˝ z nadziejà, ˝e mo˝e coÊ si´ zmieni w ich ˝yciu. I w pewnym momencie okazu-
je si´, ˝e pani Krysia ma talent plastyczny czy poetycki, pani Basia pi´knie pisze i mo˝e
poprowadziç kronik´, ktoÊ ma ogromne poczucie humoru i staje si´ naszym nadwornym
kawalarzem. Sà tacy, którzy interesujà si´ krzy˝ówkami i rozrywkami umys∏owymi i w tym
wiodà prym. W∏aÊnie to, ̋ e skrywane przez wiele lat pasje i uzdolnienia tutaj zostajà ujaw-
niane i doceniane, daje tym ludziom wiar´ i si∏y do tego, by potem robiç coÊ na rzecz in-
nych – próbuje wyt∏umaczyç mechanizm tych pozytywnych przemian Alicja, nie ukrywa-
jàc, ˝e czerpie z nich satysfakcj´ i radoÊç. Sama ma wspania∏e doÊwiadczenia z ludêmi
w jesieni ˝ycia, jej dom rodzinny pe∏en by∏ cioç i wujków, stryjów i dziadków – repatrian-
tów z Kresów Rzeczypospolitej. Dzi´ki nim pozna∏a dog∏´bnie dzieje rodzinne, ale te˝ hi-
stori´ Polaków na Wileƒszczyênie, zbrodni´ katyƒskà i losy ̋ o∏nierzy armii Andersa. Im, jak
sama mówi, zawdzi´cza poznawanie patriotyzmu, honoru i mi∏oÊci ojczyzny. 

– Ludzie bardzo êle robià, ˝e nie chcà z domu wychodziç. Ile˝ mo˝na w domu sie-
dzieç, tylko radio i telewizja... A tak mi´dzy ludêmi to porozmawiaç mo˝na, dowiedzieç
si´ wi´cej, poplotkowaç, kaw´ wypiç.

– Ciàgle jeszcze w naszym spo∏eczeƒstwie panuje paskudny stereotyp cz∏owieka sta-
rego: schorowany, g∏uchy, s∏abo widzàcy, marudny, nie znajàcy si´ na niczym i pe∏en
roszczeƒ – dzieli si´ swoimi spostrze˝eniami Alicja. Wed∏ug niej, aby obraz seniorów
uleg∏ zmianie, potrzebne sà w∏aÊnie takie miejsca jak „Nasza Ostoja”. Klubowicze kon-
taktujà si´ przecie˝ z sàsiadami, z rodzinà, chadzajà do innych klubów, je˝d˝à do do-
mów pomocy spo∏ecznej i zara˝ajà innych swoja pasjà, która w nich od˝ywa, pokazujàc,
˝e staroÊç wcale nie musi byç taka, jak si´ powszechnie uwa˝a. Dowodzà swojà posta-
wà, ˝e mo˝na cieszyç si´ z ka˝dego kolejnego dnia prze˝ytego w zdrowiu i radoÊci. Po-
kazujà swoim rówieÊnikom, ˝e mo˝na pójÊç na koncert czy do teatru, i wcale nie wyma-
ga to jakichÊ wielkich wyrzeczeƒ i nak∏adów. 

– Dlaczego nie chodzili do kina czy teatru? Nie z braku pieni´dzy, ale dlatego, ˝e nie
mieli z kim. Przekonywa∏am ich, ˝e skoro lubià s∏uchaç muzyki czy oglàdaç spektakle te-
atralne, to warto choçby spróbowaç. – opowiada o trudnych poczàtkach Alicja. Teraz,
gdy grana jest interesujàca sztuka, sami dobierajà si´ w grupy i raêno maszerujà do te-
atru. Jedna z paƒ regularnie przynosi „Toruƒski Informator Kulturalno-Artystyczny”
i wspólnie ustalajà, na co si´ wybiorà. JeÊli si´ uda za∏atwiç bezp∏atne wejÊcie, to Êwiet-
nie, jeÊli nie, to po prostu kupujà bilety. Wiedzà ju˝ doskonale, ˝e sztuka nie jest dla wy-
branych, i ˝e ka˝dy z nich, choçby u schy∏ku ̋ ycia, mo˝e jeszcze zobaczyç i nauczyç si´
czegoÊ nowego.
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– Moja rodzina a˝ si´ zaniepokoi∏a, gdzie ja ciàgle chodz´, syn mnie ostatnio ca∏y
tydzieƒ nie móg∏ zastaç!

– A jak mój syn dzwoni z Ameryki, to pierwsze jego s∏owa: co tam w Klubie s∏ychaç,
bo i zdj´cia z taƒców mu przys∏a∏am.

– Bardzo du˝o mi dajà kontakty z tymi ludêmi. KtoÊ powiedzia∏ nawet, ˝e to mi∏oÊç
z wzajemnoÊcià, bo my si´ naprawd´ lubimy i wspólne sp´dzania czasu daje nam du˝o
radoÊci – uÊmiecha si´ Alicja. Na pierwsze spotkanie przysz∏o tyle osób, ˝e nie by∏a
w stanie poprowadziç ˝adnych zaj´ç. Wielu pojawi∏o si´ po prostu z ciekawoÊci, cz´Êç
z czasem si´ wykruszy∏a, ale czterdzieÊcioro z nich pozosta∏o i od tej pory stanowià zgra-
nà paczk´ bliskich sobie ludzi. Spotykajà si´ przy kawie, çwiczà ochoczo w rytm muzyki,
zwiedzajà muzea, obchodzà imieniny opychajàc si´ s∏odkoÊciami, ucztujà przy „Êledzi-
ku” i taƒczà na balu karnawa∏owym. Uwielbiajà przebywaç w swoim towarzystwie, czujà
si´ w klubie swobodnie i swojsko. We wspólnym gronie nie ma tematów tabu. Gdy Alicja
przy okazji Walentynek zaproponowa∏a rozmow´ o mi∏oÊci i o tym, jak jest ona rozumia-
na, myÊla∏a, ˝e pojawià si´ wypowiedzi o uczuciach do m´˝a, ˝ony, dzieci i wnuków, a tu
nagle starsi paƒstwo ze swadà zacz´li opowiadaç o seksie. Od tej pory wie, ˝e czujà tu
pewnie i bezpiecznie, i ˝e nie ma dla nich trudnych tematów. 

Sà dla siebie oparciem i pomocà. Pani Krysia, która w pi´ç miesi´cy po Êmierci m´-
˝a, za namowà córki, pojawi∏a si´ w klubie, wspomina, ̋ e pierwszà rzeczà, na którà zwró-
ci∏a uwag´, by∏a wzajemna serdecznoÊç i rodzinna wr´cz atmosfera. Zaprzyjaêni∏a si´ od
razu z panià Kazià, potem z resztà grupy. Od tamtej pory nie opuÊci∏a ˝adnego spotka-
nia. Przedtem za∏amana, przyt∏oczona bólem po stracie ma∏˝onka, nie wiedzàca kom-
pletnie, co z sobà poczàç, teraz jest odpr´˝ona, pewna siebie, swobodna i pe∏na ˝ycia.
Troski grupy doÊwiadczy∏ mocno pan Jurek, który wyje˝d˝ajàc na pewien czas zapo-
mnia∏ powiadomiç o tym klubowiczów. Po powrocie d∏ugo ods∏uchiwa∏ automatycznà se-
kretark´ kompletnie zapchanà wiadomoÊciami od martwiàcych si´ o niego przyjació∏
z „Naszej Ostoi”. Sami o sobie mówià, ˝e sà jak rodzina. Mogà liczyç na wzajemnà po-
moc, pociech´ i dobre rady. Utrzymujà te˝ kontakty z przedszkolami i ze Êwietlicà Êrodo-
wiskowà, do której ucz´szczajà dzieci pochodzàce z biednych Êrodowisk, cz´sto z ro-
dzin dysfunkcyjnych. Starsi paƒstwo okazujà dzieciom du˝o ciep∏a i serca, starajàc si´
byç dla nich w pewnym sensie babciami i dziadkami. Odwiedzajà si´ nawzajem. Kontakt
z m∏odym pokoleniem to rzecz cenna, tym bardziej, ̋ e wi´kszoÊç „ostojowiczów” to oso-
by samotne, nie majàce ani ma∏˝onka, ani dzieci. Nawet, jeÊli majà wnuki, to kontakty
mi´dzy nimi nie sà cz´ste i ∏atwe. Kiedy Alicja zaproponowa∏a zorganizowanie pikniku in-
tegracyjnego, na który seniorzy mieli zaprosiç dzieci i wnuki, spotka∏a si´ z oporem. 

– Nasze çwiczenia nie sà Êmieszne. Ruszanie g∏owà i ramionami to gimnastyka, to
jest dla nas relaks. To potrzebne, ˝eby utrzymaç si´ w kondycji fizycznej i psychicznej.
Samemu w domu by si´ nie chcia∏o, bo cz∏owiek jest leniwy, tu si´ jednak mobilizujemy, 

Alicja w pracy z toruƒskimi seniorami wykorzystuje metody aktywizujàce rzadko lub
wcale nie stosowane w pracy z ludêmi starszymi. Pedagogika zabawy, bo o niej mowa,
oferuje wiele przydatnych w animacji metod, u∏atwiajàcych nawiàzywanie kontaktów, roz-
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luêniajàcych, integrujàcych grupy i sprzyjajàcych aktywizacji. Przemawiajà one do wy-
obraêni ludzi starych i wspomagajà ich aktywnoÊç psychicznà i fizycznà. Poprzez rozma-
ite zabawy przekazywane sà powa˝ne treÊci dotyczàce wspó∏czesnej rodziny, asertyw-
noÊci, mi∏oÊci i codziennych problemów. Uczestnicy spotkaƒ szczególnie lubià taƒce
integracyjne, które sà dobrym çwiczeniem uwagi, pami´ci, koncentracji i orientacji w
przestrzeni. Wspólne zabawy pozwalajà na odpr´˝enie i zebranie si∏, u∏atwiajà poznawa-
nie nowych osób i wp∏ywajà na odkrywanie w∏asnych mo˝liwoÊci. O tym, ˝e bioràcym
w nich udzia∏ dostarczajà mnóstwo Êmiechu i radoÊci, nie trzeba ju˝ chyba wspominaç.
By osiàgnàç dobre rezultaty metodami pedagogiki zabawy wÊród starszych ludzi trzeba
si´ jednak solidnie napracowaç.

– Prowadz´ dzienniki zaj´ç, ˝eby wracajàc co jakiÊ czas do notatek móc sprawdziç,
jak pracowa∏am i jakie zaj´cia realizowa∏am, które ze stosowanych metod si´ sprawdza-
jà. Okazuje si´, ˝e w pracy z seniorami nie ma powtarzalnoÊci. To, co uda∏o si´ w jednej
grupie, niekoniecznie znajduje zastosowanie w nast´pnych. To jest praca, która bardzo
inspiruje, zmusza do sta∏ego przygotowywania si´ i doskonalenia, a zatem to niez∏a gim-
nastyka umys∏u równie˝ dla mnie – opowiada o swoich doÊwiadczeniach Alicja. Jej dzia-
∏alnoÊç zosta∏a zauwa˝ona i doceniona, a Centrum Aktywizacji Seniorów PKPS – WOAK
ze wzgl´du na osiàgane efekty sta∏o si´ przedmiotem prac badawczych studentów Uni-
wersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie oraz
Akademii Bydgoskiej.

Metody przez nià stosowane spotka∏y si´ z pe∏nà akceptacjà uczestników spotkaƒ,
ale poczàtki nie by∏y ∏atwe. – Na pierwszych zaj´ciach by∏o tylko takie spoglàdanie na
siebie, czy to wypada. Wyt∏umaczy∏am, czemu te zabawy s∏u˝à, zrozumieli, spróbowali
i polubili je – wspomina Alicja. – KiedyÊ przyjecha∏a do nas magistrantka z Uniwersytetu
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Jagielloƒskiego, by przeprowadziç wÊród seniorów ankiet´ na temat naszych zabaw.
Jedna z paƒ napisa∏a, ˝e na poczàtku wydawa∏o si´ jej to wszystko dziecinne, ale teraz
wie, ˝e to gimnastyka dla cia∏a i duszy. A dusza dzi´ki niej pozbywa si´ zmarszczek. 

– Po co te zaj´cia komputerowe? Nawet w domu, jak b´dziemy sami, b´dziemy
mogli nawiàzaç kontakt z innymi ludêmi. A nu˝ jakiÊ biznes za∏o˝ymy, albo ch∏opaka po-
derwiemy...

Alicja zauwa˝y∏a, ˝e izolacja spo∏eczna seniorów jest te˝ po cz´Êci wynikiem szybko
dezaktualizujàcej si´ wiedzy o otaczajàcej nas rzeczywistoÊci. Nie sà oni bowiem w sta-
nie samodzielnie nadà˝aç za skutkami i efektami rewolucji informacyjnej i informatycznej.
Komputery, Internet, telefony komórkowe, karty p∏atnicze i bankomaty stanowiàce dla
m∏odego pokolenia niezb´dnà codziennoÊç, dla znakomitej wi´kszoÊci starszych ludzi
pozostajà nieodgadnionà tajemnicà. NieznajomoÊç technologicznych nowinek sprzyja
niskiej samoocenie, biernoÊci i z∏emu samopoczuciu, nie pozwala te˝ w pe∏ni wykorzy-
staç wiedzy i doÊwiadczenia ˝yciowego. Alicja poszuka∏a sposobu, by choç w drobnym
stopniu t´ sytuacj´ odmieniç.

Podczas zaj´ç ze studentami wspomnia∏a o wolontariacie, myÊla∏a konkretnie o pro-
wadzeniu zaj´ç komputerowych z seniorami. Nie brakowa∏o ch´tnych, ba, zaraz narodzi∏
si´ pomys∏, ˝eby jeszcze uczyç angielskiego. Tak si´ zacz´∏o. Poczàtkowo starsi paƒ-
stwo podchodzili do zaj´ç nieufnie i z niejakimi oporami. Nie oby∏o si´ te˝ bez pewnych
niepowodzeƒ: a to myszka ucieka∏a z d∏oni, a to kursor wariacko biega∏ po monitorze nie
dajàc si´ za nic w Êwiecie opanowaç, has∏o logowania wydawa∏o si´ nie do zapami´ta-
nia, a angielskie s∏ówka niemo˝liwe do wymówienia. Uda∏o si´ jednak prze∏amaç te ba-
riery i teraz gracko idzie surfowanie w internecie, a angielszczyzna, której elementy coraz
powszechniej dajà si´ zauwa˝yç w codziennym otoczeniu, nie wydaje si´ ju˝ taka strasz-
na. Seniorzy, poczàtkowo nieufni, teraz szeroko uÊmiechajà si´ na widok prowadzàcej
zaj´cia informatyczne pani Justynki, nazywajàc ja mi´dzy sobà Calineczkà. 

– Panie radny, ale w∏aÊciwie w jakim celu to pan do nas przyszed∏? Pan tak leje wo-
d´, tak g∏adko mówi, ale pan ˝adnych konkretów nam nie podaje.

Kiedy zaproszony na spotkanie z seniorami radny miejski zaczà∏ ze swadà i elokwen-
cjà w∏aÊciwà politykom laç wod´ usi∏ujàc wykpiç si´ ogólnikami, pani Krysia, poetka, nie
wytrzyma∏a i za˝àda∏a konkretów udzielajàc mu surowej reprymendy. Przyzwyczajony do
pos∏uchu i aplauzów goÊç by∏ nieco zszokowany, ale wypowiedê starszej pani przywo∏a-
∏a go do porzàdku i zaczà∏ mówiç to, czego zebrani oczekiwali. Dowiedzieli si´ dzi´ki te-
mu, jakà si∏à dysponujà, ˝e sà przecie˝ wyborcami i do nich nale˝y decyzja, jak b´dzie
wyglàda∏a w∏adza w mieÊcie. Us∏yszeli, co mo˝na zmieniç na swoim osiedlu i w jaki spo-
sób to zrobiç, jakie majà prawa i czego mogà dokonaç. Niespodziankà by∏o dla nich, ˝e
jako dziesi´cioosobowa grupa inicjatywna lub jako stowarzyszenie mogliby ubiegaç si´
o pieniàdze na rozmaite dzia∏ania z funduszu miasta. „Grupa inicjatywna” jakoÊ nie
brzmia∏a dobrze w ich uszach, postanowili wi´c z drobnà pomocà Alicji za∏o˝yç Stowa-
rzyszenie Aktywnych Seniorów. Czekajà jeszcze na rejestracj´, ale ju˝ majà wiele Êwiet-
nych pomys∏ów. Hitem mo˝e si´ okazaç Bank Czasu, forma wzajemnej pomocy polega-
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jàca na wymianie us∏ugi za us∏ug´. Dzi´ki umiej´tnym dzia∏aniom Alicji starsi ludzie za-
czynajà sami animowaç w∏asne Êrodowiska.

– Niektórzy z klubowiczów udzielajà si´ w parafialnych ko∏ach i próbujà tam przemy-
caç metody, które poznajà na naszych spotkaniach. Na warsztatach „Dodaç ̋ ycia do lat”
przeszkoli∏am pi´cioro seniorów, którzy z powodzeniem mogà prowadziç takie zaj´cia. –
mówi Alicja, zauwa˝ajàc, ̋ e jest z nimi czasem problem, bo kiedy ona jest obecna, to oni
albo uwa˝ajà, ˝e nie powinni tego robiç, albo po prostu im si´ nie chce. Próbuje jednak
to zmieniç – Co jakiÊ czas robimy tak, ˝e puszczam fragment muzyki i pytam, kto pami´-
ta çwiczenia. Wtedy ta akurat osoba uczy taƒca. Zdarza si´, ˝e wr´cz wskazuj´ osoby,
które by∏y na warsztatach, proszàc je o poprowadzenie zaj´ç. Z czasem przestan´ im
byç potrzebna, majà swój samorzàd, za∏o˝yli stowarzyszenie, potrafià zorganizowaç so-
bie zaj´cia od a do z. Zresztà od poczàtku nie ukrywa∏am, ˝e po pewnym czasie si´ wy-
cofam

– Pani Alicja musi byç, choçby od czasu do czasu, ˝eby akumulatory nam na∏ado-
waç. A grupa bardzo dobrze si´ trzyma, co? Dziewcz´ta! Trzymamy si´? 

– Trzymamy!
Gdy zaj´cia z seniorami prowadzi inna osoba, to natychmiast pojawiajà si´ pytania

„A gdzie Ala, czy dzisiaj b´dzie, co si´ z nià dzieje?”. Postaç Alicji pojawi∏a si´ te˝ we
wszystkich pracach na temat „Dlaczego jestem w klubie”. Bardzo jà polubili i t´sknià za
jej obecnoÊcià. Ale ona sama twierdzi, ˝e w wypowiedziach o jej niezb´dnoÊci jest spo-
ra doza kokieterii. – Mnie ju˝ naprawd´ cz´sto mo˝e nie byç na spotkaniach i jestem
spokojna o to, ˝e b´dà si´ one odbywa∏y tak, jak nale˝y, bez wzgl´du na to, czy b´dà to
zaj´cia teatralne czy muzyczne. W tej chwili jestem raczej kimÊ, kto stara si´ jakoÊ po∏à-
czyç nici wychodzàce od ludzi i spróbowaç jeszcze do czegoÊ nowego zach´ciç – oce-
nia swojà obecnà rol´.
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Na pytanie, czy nie czuje ˝alu, ˝e grupa tak bardzo si´ usamodzielnia, podczas gdy,
ona odchodzi gdzieÊ na bok, odpowiada: – Sk∏ama∏abym, gdybym powiedzia∏a, ˝e kie-
dyÊ nie by∏o tego uk∏ucia, ale myÊli w rodzaju „co to b´dzie, jak ja im ju˝ nie b´d´ po-
trzebna?” nawiedza∏y mnie w pierwszym, mo˝e jeszcze w drugim roku pracy: Teraz
wiem, ˝e b´dzie Êwietnie, ˝e o to w∏aÊnie chodzi.

Wed∏ug Alicji animator z krwi i koÊci oprócz wiedzy i kompetencji, których mo˝na
przecie˝ si´ wyuczyç, musi mieç jeszcze w sobie coÊ, co pozwala pociàgnàç za sobà in-
nych i zach´ciç ich do dzia∏ania. Tego nie mo˝na nauczyç si´ jak rzemios∏a. Sà ludzie,
którzy zatrudnieni w kulturze czy w ka˝dej innej dziedzinie, doskonale wykonujà swà pra-
c´, ale trudno ich nazwaç animatorami, Sà te˝ tacy, na których wystarczy spojrzeç, po-
s∏uchaç co i jak mówià, by wiedzieç – to jest w∏aÊnie animator. A jak ju˝ si´ nim jest, to na
zawsze. Tak jak Alicja.

Alicja Usowicz znajduje równie˝ czas na zaj´cia z dzieçmi.
Opiekuje si´ m∏odymi cyrkowcami z WOAK-u.
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ROZWA˚NY 
I ROMATYCZNY

Jarek Waszczyk, lat 35, szczup∏y, Êredniego wzrostu, ciemne w∏osy i oczy. Miejsce
spotkania – g∏ówny deptak ¸odzi, ulica Piotrkowska, „kultowy” pub „¸ódê Kaliska”. Kilka
godzin rozmowy, g∏oÊna muzyka i letni harmider du˝ego miasta. Dyktafon oprócz rozmo-
wy rejestruje tez wszystkie inne dêwi´ki. Mo˝e dlatego trudno okreÊliç jednoznacznie sto-
sunek Jarka do ˝ycia i pracy? Z rozmowy wy∏aniajà si´ dwie postaci…

Jarek romantyczny

Idealista. Dorasta∏ z potrzebà wykonywania zawodu z misjà i Êwiadomie wybra∏ trud-
ny nauczycielski chleb. Uczy historii w ∏ódzkim gimnazjum, w dzielnicy, gdzie znaczna
cz´Êç uczniów pochodzi z rodzin ubogich, mieszkajàcych w starych, odrapanych kamie-
nicach, czasem nawet bez kanalizacji i ogrzewania. M∏odym ludziom nie∏atwo ˝yç w ta-
kich warunkach, a co dopiero dobrze si´ uczyç czy rozwijaç swoje pasje. Ich myÊlenie
o przysz∏oÊci cz´sto nie wykracza poza obskurne mury budynków. Krok po kroku, po-
przez inwestowanie w edukacj´ swojà, kolegów ze szko∏y, rodziców swoich uczniów, Ja-
rek próbuje pokonaç zarówno te ca∏kiem realne, materialne, jak i te mentalne, tkwiàce
w nich samych, bariery.

Edukacja nie ogranicza si´ jednak do samych lekcji historii. Jarek zdaje sobie spra-
w´, ˝e z pozycji nauczyciela nie trafi do wszystkich uczniów. – Wspólnie z przyjació∏mi
wpadliÊmy na myÊl, ˝e mo˝na by w naszej szkole zorganizowaç imprez´ o tematyce eu-
ropejskiej. PrzyÊwieca∏a nam idea w∏àczenia si´ w proces integracji z Unià, w jakiejÊ
atrakcyjnej formie chcieliÊmy z tà tematykà dotrzeç do m∏odzie˝y, z którà pracujemy. I tak
powsta∏ Festiwal Taƒców Jednoczàcej si´ Europy.
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– Chcia∏em, aby uczestniczy∏y w nich dzieciaki, które nie biorà udzia∏u w trud-
nych przedmiotowych konkursach czy olimpiadach. Taƒczyç mo˝e ka˝dy, a jeÊli
przy okazji pozna kultur´ innych krajów, to tylko jego zysk. Poza tym by∏em kiedyÊ
Êwiadkiem, jak podczas jednego z konkursów uczniowie pocili si´ opowiadajàc
o polityce rolnej Unii Europejskiej. Samemu chcia∏o mi te˝ si´ ziewaç.

Na poczàtku by∏ niewypa∏

Pierwsza edycja tanecznego festiwalu, po∏àczona z konkursem wiedzy na temat
sztuki europejskiej nie wysz∏a tak, jak to sobie wyobra˝a∏. – Zupe∏na kicha – wzdy-
cha Jarek, o˝ywiajàc si´ podczas opowieÊci o kolejnych imprezach. Z ostatniej,
trzeciej, by∏ ju˝ bardzo zadowolony. Poziom by∏ wyrównany, nagrody dla uczestni-
ków pozyskane z UKIE i od sponsorów wartoÊciowe, a on, pomys∏odawca i koordy-
nator ca∏ego przedsi´wzi´cia, z podziwem patrzy∏ na taƒczàce grupy, doskonale
przygotowane, chocia˝ nie przez fachowców od taƒca, a nauczycieli wuefu czy
opiekunów klubów europejskich.

– MyÊl´ teraz o zmianie formu∏y festiwalu, marzy mi si´ impreza mi´dzynarodo-
wa, na którà ∏atwiej mo˝na by zdobyç Êrodki z funduszy europejskich, doprowadziç
do wymiany m∏odzie˝y – roztacza swojà wizj´.

Festiwal taƒców uwa˝a za swoje dziecko. I choç jemu poÊwi´ci∏ najwi´cej uwa-
gi, to w tym roku odda∏ konferansjerk´ m∏odszej kole˝ance, choç, jak twierdzi, w je-
go szkole to bardzo presti˝owa fucha. – Po imprezie powiedzia∏a mi, ˝e by∏o to dla
niej nowe i wa˝ne doÊwiadczenie. Nie spodziewa∏a si´, ˝e potrafi poprowadziç tak
du˝à imprez´. 

W∏aÊnie w taki sposób najskuteczniej zjednuje si´ ludzi, anga˝uje do wspó∏pra-
cy i Jarek doskonale zdaje sobie z tego spraw´. 

– Nauczyciele organizujà mnóstwo imprez, konkursów, spotkaƒ. Wielu z nich ro-
bi to dla awansu zawodowego, ale nawet jeÊli tak jest, to warto by skoordynowaç te
rozproszone dzia∏ania i wspólnie pracowaç na rzecz szko∏y. 

Sam Jarek w prac´ spo∏ecznà zaanga˝owa∏ si´ jako siedemnastoletni ch∏opak.
Wspó∏pracowa∏ z organizacjami koÊcielnymi organizujàcymi wczasy dla osób scho-
rowanych, w podesz∏ym wieku, a póêniej, podczas studiów, pomaga∏ na letnich
obozach dla niepe∏nosprawnych. Jako poczàtkujàcy nauczyciel historii prowadzi∏
dodatkowo zaj´cia sportowe dla dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej. JednoczeÊnie
podnosi∏ swoje kwalifikacje, starajàc si´ zdobywaç wiedz´ przydatnà w codziennej
pracy.

Dlatego trafi∏ do Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych. Na pierwszych zaj´ciach nie
do koƒca rozumia∏, o czym ci dziwni ludzie mówià. Nie mia∏ poj´cia o trzecim sek-
torze, wolontariacie, projektach. Czu∏ si´ obco, myÊla∏ o rezygnacji, ale dostrzeg∏
w pozosta∏ych uczestnikach niesamowity potencja∏, energi´, której i jemu przecie˝
nie brakowa∏o. Do dziÊ ̋ a∏uje, ̋ e na poczàtku nie prowadzi∏ specjalnego dziennicz-
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ka, do czego zobowiàzany by∏ jako student SAS. Nie bardzo wiedzia∏, jak go prowadziç
i co w nim zapisywaç. Przez to wiele z çwiczeƒ warsztatowych, które teraz móg∏by wyko-
rzystaç w swojej pracy, ulecia∏o mu po prostu z pami´ci. – SAS da∏ mi podbudow´ teo-
retycznà moich dzia∏aƒ, usystematyzowa∏ wiedz´, uÊwiadomi∏ wartoÊç tego, co robi´,
podarowa∏ nowe narz´dzia do pracy – wylicza zalety dwuletniej edukacji.

Dzi´ki szkole animatorów nabra∏ pewnoÊci, ˝e idzie we w∏aÊciwym kierunku. Nauczy∏
si´ nazywaç to, co wczeÊniej robi∏ i okreÊla∏ intuicyjnie. Jego dzia∏ania nabra∏y profesjonal-
nego szlifu, ale i rozmachu. – Zawsze lubi∏em robiç coÊ wi´cej ni˝ by∏o trzeba – wyznaje.

Jarek ma zaraêliwy Êmiech i weso∏e oczy, z ch∏opi´cym chochlikiem, który – w opinii
starszej cz´Êci szkolnej kadry – nie bardzo przystoi panu nauczycielowi historii w gimna-
zjum. Ale czasem musi z niego wychodziç powa˝ny (co nie znaczy: surowy) belfer. To ju˝
w zasadzie… 

Jarek rozwa˝ny

Pragmatyk. Âwiadomie i z rozmys∏em planuje swój rozwój zawodowy. Najpierw magi-
sterium z historii, póêniej studia podyplomowe z edukacji europejskiej, doradztwa zawo-
dowego, w koƒcu – Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych i edukacja w zakresie pozyskiwa-
nia funduszy strukturalnych, pisania projektów...

Marzy mu si´ nowoczesna placówka z wyedukowanà kadrà, piszàcà i realizujàcà pro-
jekty, pozyskujàcà Êrodki finansowe. OczywiÊcie ma na myÊli szko∏´, w której pracuje. Na
razie jeszcze jej daleko do idea∏u, ale Jarek ma pomys∏ jak pomalutku, bezboleÊnie, to
zmieniaç. Na poczàtek zamierza napisaç projekt finansowany z funduszy unijnych na
szkolenia dla osób, które chcà si´ dokszta∏caç po godzinach pracy. Ju˝ ma ch´tnych do
korzystania z darmowej wiedzy. Inni nie b´dà chcieli pozostaç w tyle, bo konkurencja na
rynku pracy, tak˝e w szkolnictwie, jest ogromna. – Wiem, ˝e w szkole jestem postrzega-
ny jako osoba, która robi za du˝o. Niektórzy myÊlà nawet, ˝e szykuj´ si´ na wicedyrekto-
ra! – Êmieje si´ sprawca zamieszania. Ale nie zamierza odpuÊciç. Praca z m∏odzie˝à wy-
daje mu si´ na tyle ciekawa i kreatywna, ˝e nie zamierza poprzestaç na programowych
lekcjach historii. 

A poniewa˝ Festiwal Taƒców Jednoczàcej si´ Europy toczy∏ si´ ju˝ w∏asnym torem,
Jarek postanowi∏ zabraç si´ za coÊ nowego. W ten sposób, na zaj´ciach w SAS, powsta∏
projekt Szkolnego Klubu Sukcesu. – Zapewniano mnie na studiach z doradztwa zawo-
dowego, ˝e zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w ka˝dej szkole powinien byç za-
trudniony doradca. W praktyce wyglàda to tak, ̋ e pomocà dla uczniów zajmuje si´ szkol-
ny pedagog. A dla niego przecie˝ wa˝niejsze sà problemy wychowawcze uczniów ni˝ ich
trudnoÊci z wyborem przysz∏ej drogi zawodowej, na to brakuje mu i czasu, i si∏.

Nie by∏o w szkole osobnego etatu dla doradcy zawodowego? Trudno. Jarek nie
zrezygnowa∏ ze swojej roli drogowskazu zawodowego dla wychowanków. Wzmocnio-
ny solidnà wiedzà zdobytà na studiach podyplomowych, wspólnie z przyjació∏mi za-
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∏o˝y∏ Fundacj´ Edukacji i Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego, z siedzibà oczy-
wiÊcie w macierzystym gimnazjum. On sam jest ∏àcznikiem pomi´dzy szko∏à a funda-
cjà, która w zamian za lokum wspomog∏a placówk´ nowoczesnym sprz´tem kompu-
terowym i udost´pni∏a go gimnazjalistom. W pracowni doradztwa majà teraz sta∏y
dost´p do internetu, fachowej literatury, informacji na temat lokalnego rynku pracy,
oferty edukacyjnej itp. W ramach Szkolnego Klubu Sukcesu inicjator ca∏ego przedsi´-
wzi´cia prowadzi zaj´cia z zakresu doradztwa zawodowego, planowania kariery, sa-
mopoznania. Chcia∏by, aby ludzie odpowiedzialni za oÊwiat´ uÊwiadomili sobie po-
trzeb´, wr´cz koniecznoÊç, zatrudnienia na sta∏e osoby odpowiedzialnej za
przygotowanie m∏odych ludzi do wymogów rynku pracy, uzmys∏owienia im zysków
p∏ynàcych z planowania kariery i rozwoju zawodowego. W dalszej perspektywie ma to
przynieÊç korzyÊci nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale tak˝e przysz∏ym pracodaw-
com, którzy mogà zyskaç dobrze przygotowanych pracowników, Êwiadomych potrze-
by sta∏ego podnoszenia swoich kwalifikacji.

– Szkolny doradca zawodowy to nie tylko nauczyciel, ale swego rodzaju animator
spo∏ecznoÊci lokalnej. Ma kontakt nie tylko z uczniami, ale równie˝ z ich rodzicami. Bar-
dziej ni˝ inni nauczyciele musi wspó∏pracowaç z wychowawcami i pedagogiem szkol-
nym. Chcàc dobrze wykonywaç swojà prac´ powinien mieç szerokie kontakty ze Êrodo-
wiskiem lokalnym – instytucjami i osobami prywatnymi, które mogà go wspieraç. 

Jarka interesujà sprawy zwiàzane z m∏odzie˝à i bezrobociem. Ma to zwiàzek z cha-
rakterem jego dotychczasowej pracy i przygotowania zawodowego. Na co dzieƒ obcuje
przecie˝ z m∏odzie˝à i znane mu sà problemy z jakimi si´ ona boryka. Dobrze wie, jak
wa˝nà sprawà jest dla tych m∏odych ludzi wybór dalszego kierunku kszta∏cenia i jak bar-
dzo sà oni pozostawieni samym sobie.

Wynika to jasno z badaƒ ankietowych, które przeprowadzi∏ wÊród absolwentów
gimnazjum na potrzeby projektu Szkolny Klub Sukcesu. Na pytanie „Kto pomóg∏ ci
w wyborze szko∏y?”, na osiemdziesi´ciu pi´ciu ankietowanych dzieciaków ani jeden
nie wskaza∏ nauczyciela, a tylko jedna osoba – pedagoga szkolnego. Liczba uczniów
mogàcych liczyç na wsparcie rodziców te˝ by∏a znacznie mniejsza od tych, którzy
w tym zakresie nie uzyskujà pomocy od nikogo doros∏ego. Szkolny Klub Sukcesu ru-
sza wi´c na pomoc gimnazjalistom z klas trzecich. To w pierwszej kolejnoÊci do nich
adresowane sà dzia∏ania projektowe. – Na razie m∏odzie˝ traktuje to jako szkolny obo-
wiàzek. Niektórzy przychodzà, bo bojà si´, ˝e jak si´ nie zjawià, to im postawi´ gor-
szà ocen´ z historii, ale sà te˝ inni, naprawd´ zainteresowani. MyÊl´, ˝e pozostali, ma-
jàc mo˝liwoÊç korzystania z pracowni komputerowej, przekonajà si´ do tych zaj´ç.
A jeÊli oka˝à si´ dla nich ciekawe, informacja szybko pójdzie w eter. To dla mnie naj-
lepsza reklama.

Zaj´cia indywidualne czy warsztaty z m∏odzie˝à to nie jedyna forma dzia∏ania Klubu.
W projekcie sà te˝ przewidziane swego rodzaju platformy wymiany myÊli: forum szkó∏
i forum zawodów. Na pierwszym absolwenci gimnazjum i uczniowie mieliby dyskutowaç
na temat wyboru szko∏y, dzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami, opowiadaç o swoich wra-
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˝eniach z nowej szko∏y. Na drugim gimnazjaliÊci mieliby si´ spotykaç z rodzicami, ludê-
mi czynnymi zawodowo i rozmawiaç o ich zawodach. Wed∏ug Jarka, bardzo wa˝ne jest,
˝eby to w∏aÊnie rodzice prezentowali zawody, które wykonujà. Dzi´ki temu ∏atwiej im b´-
dzie przekonaç siebie samych, a tak˝e innych rodziców, ˝e mogà byç dla swoich dzieci
pierwszymi doradcami. – Pami´tam, jak w szkole Êredniej, a nawet chyba w podstawów-
ce, odwiedzaliÊmy ró˝ne instytucje, zak∏ady pracy, fabryki i patrzyliÊmy, jak praca tam wy-
glàda. Teraz dzieciaki ani nawet ich rodzice nie wiedzà, jaki jest system edukacyjny
w Polsce po reformie. Nie wiedzà, co majà dalej robiç, do jakiej pójÊç szko∏y? Rodzicom
trudno doradziç, bo wiele si´ zmieni∏o, powsta∏y nowe zawody, o których nawet ja nie
wiem, co si´ za nimi kryje.

W tym roku nie uda∏o si´ zorganizowaç forum zawodów, a forum szkó∏ nie spe∏ni∏o
swojego zadania. Byç mo˝e, wed∏ug Jarka, cz´Êç winy le˝y po stronie organizacyjnej.
Wybra∏ fatalny termin, tu˝ po zakoƒczeniu zaj´ç szkolnych, przed samymi feriami. Trud-
no w takim czasie zatrzymaç m∏odych ludzi w szkole, nawet na najbardziej ciekawym
spotkaniu. – Ponadto w obu przypadkach spotka∏em si´ z reakcjà, ˝e to infantylne dzia-
∏ania. Niektórzy byli mocno zdziwieni, jak na coÊ takiego mo˝na oczekiwaç pieni´dzy?
W pewnym momencie sam zaczà∏em w to wàtpiç. Na szcz´Êcie mi przesz∏o – nie znie-
ch´ca si´ pomys∏odawca. Zdaje sobie spraw´, ̋ e frekwencj´ na forum zapewni najpraw-
dopodobniej dopiero wtedy, gdy spotkania odb´dà si´ w czasie lekcji. Mo˝e na poczà-
tek warto wi´c pokombinowaç: cz´Êç na lekcji, a troch´ po?

– B´dzie dobrze – nie poddaje si´ ambitny nauczyciel historii. 

Animator czy lider? 

Jarek sam zadaje sobie to pytanie. Do tej pory par∏ do przodu, a nawet, jeÊli
coÊ mu si´ po drodze nie udawa∏o, tworzy∏ nowà jakoÊç, potrafi∏ doskonale wy-
czuç, na co jest w danej sytuacji zapotrzebowanie i wpisaç si´ ze swoimi dzia∏a-
niami. Jest m∏odym nauczycielem, a ma na swoim koncie dwa du˝e projekty: ta-
neczny festiwal i Szkolny Klub Sukcesu. Na razie trzyma to na swoich barkach.
Nie jest jednak przekonany, ˝e gdyby nawet znaleêli si´ ludzie, którzy zaj´liby si´
jego projektami, to czy potrafi∏by podzieliç si´ z nimi swoim dorobkiem… Nie jest
to ∏atwe. Trudno tak zupe∏nie bez ˝alu oddaç innym coÊ, na co si´ chucha∏o
i dmucha∏o przez d∏ugi czas. To podobna sytuacja, w jakiej rodzicom przychodzi
wyprawiç w Êwiat swoje dorastajàce latoroÊle – zastanawia si´ absolwent szko∏y
animacji – Do takiej decyzji trzeba dojrzeç. Podczas zaj´ç w SAS-ie uczono nas,
˝e bycie animatorem jest trudne, ˝e trzeba umieç si´ wycofaç w odpowiednim
momencie, daç innym ludziom przestrzeƒ do dzia∏ania. Mam jednak wra˝enie, ˝e
taka postawa jest sprzeczna z charakterem cz∏owieka, z naturalnà potrzebà suk-
cesu, docenienia. Zw∏aszcza w szkole, gdy nauczyciela ocenia si´ po konkretnych
wynikach.
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Jest wi´c animatorem czy liderem? I tym, i tym. Z jednej strony twierdzi, ˝e jego dzia-
∏alnoÊç spo∏eczna koncentruje si´ wokó∏ jego miejsca pracy i tu musi byç liderem, bo te-
go od niego oczekujà. Chcia∏by doprowadziç do tego, by szko∏a, w której pracuje, by∏a
instytucjà wp∏ywajàcà na lokalnà spo∏ecznoÊç, aby jej wp∏yw i dzia∏anie wychodzi∏y poza
szkolne mury. 

Z drugiej strony Jarek uwa˝a, ̋ e pomi´dzy s∏owami „nauczyciel” a „animator” mo˝na
postawiç znak równoÊci. Z jednej strony lubi byç dostrze˝ony, doceniany, z drugiej twier-
dzi, ˝e jest umiarkowanie ambitny i nie musi byç eksponowany. Dobrze si´ czuje w Êwie-
tle jupiterów, ale te˝ nie ucieka od pracy organicznej. Mieszanka…

– To nie jest proste. Mam ÊwiadomoÊç, ̋ e wszystkiego si´ jeszcze ucz´ – koƒczy roz-
mow´ Jarek. 
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Pawe∏ Jordan, Bohdan Skrzypczak

METODA ANIMACJI SPO¸ECZNEJ

Sposób i metoda

Czy animacja to metoda czy sposób? Mo˝na powiedzieç: jedno i drugie. Najwa˝niej-
szym wyró˝nikiem animacji jest bowiem nowa jakoÊç funkcjonowania jednostek, grup
i Êrodowisk oparta na ich podmiotowoÊci. Zmiana z bycia przedmiotem czyjejÊ aktywno-
Êci (spo∏ecznej, kulturalnej, pomocowej) na bycie podmiotem, który samodzielnie artyku-
∏uje swoje potrzeby, a nast´pnie je realizuje, ma zasadnicze znaczenie dla rozumienia
animacji. Sposób prowadzàcy do takiej zasadniczej zmiany ról nie mo˝e pozostaç tylko
na poziomie deklaracji (w innych metodach i koncepcjach pracy w Êrodowisku te˝ wspo-
minano o podmiotowoÊci cz∏owieka), niezb´dne jest wskazanie drogi jego realizacji –
metody.

Jak przekszta∏ciç ÊwiadomoÊç sposobu w metod´, czyli Êwiadomie (intencjonalnie)
stosowany zespó∏ czynnoÊci (praktyk) podejmowanych dla osiàgni´cia celu. W∏aÊnie po-
szukiwanie mechanizmu powtarzalnoÊci, a wi´c metody, której mo˝na si´ nauczyç, a na-
st´pnie zastosowaç w swojej praktyce, by∏y g∏ównà osià projektu „Szko∏a Animatorów
Spo∏ecznych”. Nie mo˝na rozwijaç metody animacji bez uÊwiadomienia sobie odbiorcy,
czyli zanim odpowie si´ na pytanie „jak?”, trzeba wiedzieç, „kogo?” chce si´ „o˝ywiaç”.
Odpowiedê wydaje si´ oczywista. Animacja ma wspieraç wszystkich, którzy sà bierni, nie
majà wystarczajàcej energii i kompetencji, by w zmieniajàcych si´ uwarunkowaniach
ekonomicznych, spo∏ecznych i kulturowych daç sobie samodzielnie rad´. èród∏em nie-
porozumieƒ jest raczej wyst´powanie dwóch podmiotów animacji: indywidualnego (po-
szczególne osoby) i zbiorowego (grupy, Êrodowiska, instytucje). Którego z nich dotyczy
animacja?

W kierunku obywatela

Nie ma nowej jakoÊci w dzia∏aniu zbiorowym bez rozwoju jednostki. To zdanie mo˝na
uznaç za swoiste memento pracy animatora spo∏ecznego. Zafascynowanie si∏à, jaka
ujawnia si´ w dzia∏aniach zbiorowych, mo˝e czasem doprowadziç do zgubienia poje-
dynczej osoby, jej indywidualnoÊci, a to przecie˝ od niej si´ wszystko zaczyna i na niej
koƒczy.

Metoda animacji spo∏ecznej jest w du˝ym stopniu osobistà refleksjà nad postawami
cz∏owieka wobec zmiany. Przeobra˝enia poczàtku lat 90-tych ubieg∏ego wieku postawi∏y
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ka˝dego z nas wobec problemu ustosunkowania do nadchodzàcej transformacji. Choç
zmiana wywo∏ana zosta∏a przede wszystkim globalnymi czynnikami zewn´trznymi o cha-
rakterze ekonomicznym, kulturowym, technicznym i politycznym, to z jej skutkami zmie-
rzyç si´ musia∏ ka˝dy indywidualnie. Sytuacja ta okreÊlana jest czasem mianem nowego
indywidualizmu, co wynika z przeÊwiadczenia, i˝ spo∏eczeƒstwa wspó∏czesne, postindu-
strialne, zawdzi´czajà swój rozwój postawie jednostek wobec zmiany.

Nowy indywidualizm jest – w przeciwieƒstwie do XIX-wiecznego, nastawionego na
aspekty ekonomiczne – wielowymiarowy, i obejmuje tak˝e zjawiska obyczajowe, kulturo-
we i spo∏eczne. Zak∏ada, ˝e si∏a sprawcza rozwoju tkwi w jednostce, a stymulatorem sà
ludzkie potrzeby. Do wyboru sà – jak pisa∏ Józef Kozielecki 1 – trzy sposoby reagowania
jednostki na zmian´:

• behawioralna – tzw. in˝ynieria spo∏eczna (reaktywna, cz∏owiek reaguje na bodêce
z otoczenia zewn´trznego)

• psychodynamiczna lub psychoterapeutyczna – zachowanie cz∏owieka zale˝y od
uruchomienia tkwiàcych w nim pop´dów

• poznawcza – cz∏owiek zdolny jest, w znacznej mierze, kszta∏towaç ̋ ycie wg w∏asne-
go projektu, wychodzi poza ograniczenia narzucane przez natur´ i kultur´.

Ka˝da z tych strategii ma zalety i wady, ale jeÊli mówimy o pracy animatora spo∏ecz-
nego, to wybór jest oczywisty. B´dzie polega∏ na takim wspieraniu ludzi, by byli w stanie
realizowaç w∏asny „projekt” ˝yciowy, który jest ich autentycznym wyborem i celem.

Indywidualne, g∏´bokie zmiany ÊwiadomoÊciowo-osobowoÊciowe mogà, jeÊli stajà
si´ powszechne w skali lokalnej (i szerszej), byç nie tylko motorem rozwoju indywidual-
nego, ale tworzyç podstaw´ rozwoju ca∏ych spo∏ecznoÊci. Modernizacja polega na za-
st´powaniu starych sposobów dzia∏ania nowymi 2. Tak postrzegana zmiana spo∏eczna
jest przede wszystkim zmianà w dotychczasowym spo∏ecznym systemie wartoÊci, jest
zmianà obejmujàcà równie˝ dotychczasowe orientacje i preferencje etyczne 3. Przyjmu-
jàc t´ logik´ rozwój spo∏ecznoÊci lokalnej zale˝y od pozytywnego nastawienia jednostek.
Dlatego postulowanym kierunkiem staje si´ kszta∏towanie tzw. osobowoÊci nowoczesnej
poszukujàcej samorealizacji, ale w twórczej relacji z innymi, w relacji spo∏ecznej. Kluczo-
wym wyzwaniem animatora spo∏ecznego w pracy z ludêmi jest dostrzeganie wartoÊci
w dwóch wymiarach: indywidualnym (obywatelskim) i zbiorowym (wspólnotowym). Majà
one charakter animacyjnych paradygmatów b´dàcych êród∏em postaw i zachowaƒ,
a przez to relacji z innymi. W uj´ciu animacji spo∏ecznej nie ma obywatela bez wspólno-
ty, tak, jak nie ma wspólnoty bez obywatela. W pracy animacyjnej balansuje si´ wi´c po-
mi´dzy tymi wymiarami wartoÊci poszukujàc równowagi i spo∏ecznej harmonii. Pracujàc
z jednostkà, animator widzi oba bieguny wartoÊci, które sà jak „latarnie morskie” orientu-
jàce marynarzy na morzu. 

Orientujàc si´ na wartoÊci, animator koncentruje si´ przede wszystkim na kszta∏towa-
niu indywidualnych kompetencji niezb´dnych we wspó∏czesnym Êwiecie. 
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Je˝eli kompetencje indywidualne b´dà kszta∏towane w zgodzie i w sta∏ej aktywnej in-
terakcji z wartoÊciami obywatelskimi i wspólnotowymi, same nabiorà takiego charakteru.
Rozumiana w ten sposób edukacja obywatelska nie polega na ideologicznym uczeniu
(transmisji), dlaczego obywatelska postawa i ukierunkowanie na wspólnot´ jest dobre,
lecz pojawia si´ jako efekt zdobywanego doÊwiadczenia (transgresji). Wymienione kom-
petencje majà uniwersalny charakter, ale jeÊli ukszta∏tujà si´ i „osadzà” w wartoÊciach, na-
bierajà w∏asnej perspektywy. W pracy animacyjnej chodzi wr´cz o to, by owe kompeten-
cje nabra∏y cech nawyku – nieuÊwiadomionej kompetencji. JeÊli wymienione kompetencje
przejdà w nawyk wspó∏pracy dla wspólnego dobra, to prac´ animatora mo˝na uznaç za
zakoƒczonà sukcesem. Proces nabywania nawyku ilustruje poni˝szy wykres.

By przejÊç opisanà drog´ potrzebny b´dzie jeszcze jeden czynnik – motywacja, któ-
ra choç dotyczy ka˝dego indywidualnie, to poszukiwana jest w tym co wspólne – w Êro-
dowisku lokalnym.
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WartoÊci indywidualne Kompetencje WartoÊci wspólnotowe

• wolnoÊç
• autonomia
• obywatelskoÊç
• przedsi´biorczoÊç
• kreatywnoÊç
• samorealizacjia

• otwartoÊç na nowe doÊwiadczenia
• Êwiadoma akceptacji zmiany
• zdolnoÊç zbierania informacji i umiej´tno-

Êcià ich wykorzystywania
• umiej´tnoÊç planowania
• sk∏onnoÊç do kalkulacji
• wysoka ocena umiej´tnoÊci technicznych
• wysokie aspiracje oÊwiatowe i zawodowe
• umiej´tnoÊç pracy w zespole
• uniwersalizm i optymizm w post´powaniu 4

• zdolnoÊç do wspó∏pracy
• umiej´tnoÊç samoorganizacji i samopo-

mocy

• dialog spo∏eczny
• partycypacja
• empatia
• odpowiedzialnoÊç
• solidarnoÊç
• samorzàdnoÊç
• szacunek dla cudzej

godnoÊci

Stopieƒ 4. nieuÊwiadomiona kompetencja
kompetencje obywatelskie nabra∏y charakteru nawyku

Stopieƒ 3. uÊwiadomiona kompetencja
jednostka zdaje sobie spraw´ z w∏asnych kompetencji

Stopieƒ 2. uÊwiadomiona niekompetencja
jednostka zdaje sobie spraw´ z braku kompetencji obywatelskich

Stopieƒ1. nieuÊwiadomiona niekompetencja
jednostka nie zdaje sobie sprawy z braku kompetencji obywatelskich

SCHODY OBYWATELA
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W kierunku wspólnoty

Znaczenie i potencja∏ wspólnotowych relacji podejmuje pedagogika spo∏eczna, któ-
ra skupia si´ na Êrodowiskowych uwarunkowaniach procesów rozwojowych. W spo∏ecz-
noÊci lokalnej szuka energii i czynników umo˝liwiajàcych zaspakajanie potrzeb rozwojo-
wych cz∏owieka. Ju˝ twórczyni polskiej pedagogiki spo∏ecznej, Helena Radliƒska,
stwierdza∏a, ˝e osià wychowania i post´pu jest aktywny, wzajemny stosunek jednostki
i Êrodowiska. Edukacja powinna wi´c s∏u˝yç zaaktywizowaniu wartoÊci, si∏ jednostek
i grup spo∏ecznych w ˝yciu kraju i Êrodowiska lokalnego5.

Najwa˝niejszà tezà tak pojmowanego procesu rozwoju jest stwierdzenie, ˝e cz∏owiek
nie jest zdeterminowany przez warunki Êrodowiskowe, poniewa˝ mo˝e doprowadziç do
ich zmiany wykorzystujàc si∏y tego Êrodowiska. Przyjmujàc ten sposób myÊlenia, nadaje-
my nowy sens dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, która koncentruje si´ na inspirowaniu i organizo-
waniu przekszta∏cania Êrodowiska si∏ami spo∏ecznymi (jednostek, grup, instytucji). Proces
zmiany przebiega pod wp∏ywem zarówno czynników o charakterze naturalnym (Êrodowi-
ska ˝ycia) jak i instytucji specjalnie powo∏anych do realizacji zadaƒ spo∏eczno-edukacyj-
nych (Êrodowisko intencjonalne) Naczelnym zadaniem w zwiàzku z tà diagnozà staje si´
zagadnienie: jak zintegrowaç i ukierunkowaç rozwojowo Êrodowisko naturalne i intencjo-
nalne. Do tego niezb´dne wydaje si´ zaprojektowanie praktycznego post´powania spo-
∏eczno-edukacyjnego. Wa˝na jest tak˝e ÊwiadomoÊç, ˝e dynamizowanie (uaktywnienie)
indywidualnych i spo∏ecznych si∏, odbywaç si´ powinno w Êrodowisku rozumianym jako
wspólnota lokalna. Trzeba mieç na uwadze z jednej strony wartoÊci i idea∏y, z drugiej –
Êrodki i narz´dzia ich realizacji. Organizowanie pozytywnych podniet rozwojowych w Êro-
dowisku lokalnym realizowanych w procesie naturalnych doÊwiadczeƒ nazywane jest
edukacjà Êrodowiskowà 6. Jej efektywnoÊç jest mo˝liwa tylko wówczas, gdy animator spo-
˝ytkuje si∏y spo∏eczne Êrodowiska i na nich opiera swà dzia∏alnoÊç.

Si∏y spo∏eczne (potencja∏ spo∏eczny) to czynniki dzia∏ajàce w Êrodowisku w postaci
uzdolnieƒ jednostkowych i zbiorowych wyra˝ajàcych si´ w dzia∏aniu. Wyró˝niamy nast´-
pujàce si∏y: jednostkowe (obywatelskie), czyli przywódców opinii publicznej w Êrodowi-
sku, realizatorów pragnieƒ zbiorowych, przodowników w aktywnoÊci zbiorowej, zwiastu-
nów nowo powsta∏ych potrzeb, ch´tniej od innych asymilujàcych wartoÊci kultury,
aktywizujàcych otoczenie oraz zbiorowe (wspólnotowe), a wi´c przede wszystkim dyna-
miczne grupy spo∏eczne, wzorcowe urzàdzenia i placówki spo∏eczne7. Animatorzy spo-
∏eczni wspierajà si∏y ju˝ dzia∏ajàce, ale tak˝e wspomagajà ujawniç i kszta∏towaç te do-
tychczas utajnione.

Wypracowanie owego sposobu wspierania, wspomagania, budzenia, odbywa si´ po-
przez eksperymenty, projekty pilota˝owe8. Projektowanie dzia∏aƒ wychodziç powinno od
potrzeb ludzi, ujawniajàcych braki, które wprowadzajà jednostki w stan niepokoju, b´dà-
cy zwykle motywem do dzia∏ania w kierunku zaspokojenia potrzeby9. Dlatego poczàtkiem
ka˝dej spo∏eczno-edukacyjnej interwencji w Êrodowisku lokalnym musi byç rozpoznanie
spo∏ecznoÊci, czyli procedura badawcza majàca ujawniç ró˝norodne potrzeby Êrodowi-
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ska oraz dostrzec ró˝norodne si∏y spo∏eczne, mogàce w∏àczyç si´ do poczynaƒ ulepsza-
jàcych aktualny stan. Wa˝ne jest, by przy jej inicjowaniu, planowaniu i analizie, aktywne
by∏y lokalne si∏y spo∏eczne.10

W efekcie powstaje model zmiany rozumiany jako wyselekcjonowanie i wyabstraho-
wanie z okreÊlonej rzeczywistoÊci pewnych jej istotnych elementów, a nast´pnie zbudo-
wanie z nich syntetycznej struktury, b´dàcej skróconym obrazem danej rzeczywistoÊci.
Przy tym model mo˝e byç obrazem rzeczywistoÊci empirycznie stwierdzalnej, bàdê rze-
czywistoÊci po˝àdanej, postulowanej, projektowanej 11. Wprowadza go animator zmia-
ny, który „idzie w gromadzie, jak towarzysz i wspó∏pracownik, nigdy nie powinien naÊla-
dowaç dobroczyƒcy, zst´pujàcego z wysoka do maluczkich. WartoÊç jego pracy mierzy
si´ nie tym, co czyni sam, lecz tym, co potrafi wydobyç z gromady, wÊród której i z którà
pracuje 12. 

Animacja nie mo˝e pozostawaç wy∏àcznie w sferze dywagacji dotyczàcych relacji
mi´dzyludzkich, nawet najbardziej inspirujàcych. Musi konfrontowaç si´ z autentycznym
˝yciem spo∏ecznym. Do tego celu animator wykorzystuje technik´ projektu, który zak∏a-
da rozbudzenie aktywnoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej w taki sposób, by sprzyja∏ integracji
i budowaniu wspólnoty lokalnej. Literatura przedmiotu 13 wyró˝nia projekty o modelu me-
dycznym i animacyjnym. Pierwszy obejmuje badanie sytuacji, diagnoz´ spo∏ecznà, le-
czenie i ocen´ skutków. Rola lidera w tym przypadku polega na terapii spo∏ecznej („le-
czeniu”) czyli podaniu leku i przepisaniu odpowiedniej kuracji. W drugim, mamy do
czynienia z animatorem, który nie ma gotowej „recepty” na „chorob´”, a koncentruje si´
na pobudzeniu istniejàcych si∏ spo∏ecznych do zmiany i rozwoju. Dostrzegajàc problemy,
skupia si´ na szansach. Przekszta∏ca potencja∏ spo∏eczny w kapita∏ spo∏eczny (wspó∏-
dzia∏anie si∏ spo∏ecznych staje si´ konkretnà, wymiernà wartoÊcià). 

W ten sposób realizowana jest w praktyce koncepcja ∏adu spo∏ecznego S. Ossow-
skiego 14, w której porzàdek zorganizowanego wspó∏dzia∏ania oparty jest na wi´zi spo-
∏ecznej jednostek i grup oraz porozumiewaniu si´ podmiotów ˝ycia spo∏ecznego.

Projekt animacyjny

Projekt animacyjny mo˝e dotyczyç ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej (wsi, miasta, dzielnicy,
osiedla) lub tylko wybranej grupy lub Êrodowiska. Najcz´Êciej ma charakter lokalny, czyli
jest zwiàzany z okreÊlonym terytorium. Nie jest to jednak warunek konieczny. Projekt mo-
˝e dotyczyç te˝ Êrodowiska rozproszonego przestrzennie, którego identyfikacj´ stanowi
wspólny problem, pasja lub inna cecha wyró˝niajàca. Tworzywem spajajàcym (integrujà-
cym i rozwijajàcym) dane Êrodowisko b´dzie budowa sieci relacji spo∏ecznych. Mogà one
byç powiàzane terytorialnie lub przyjmowaç charakter wirtualny, który z za∏o˝enia nie b´-
dzie tworzyç terytorialnie funkcjonujàcej wspólnoty (co nie wyklucza okazjonalnych spo-
tkaƒ bezpoÊrednich). Niezale˝nie od typu dzia∏ania animacyjnego, mo˝na wyró˝niç kilka
podstawowych faz, które w pewnej ustalonej kolejnoÊci (inna kolejnoÊç jest dopuszczal-
na, ale w wyraênie specyficznych warunkach) muszà zaistnieç w projekcie animacyjnym. 
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10 kroków w projekcie animacyjnym
Uproszczona prezentacja etapów dzia∏ania animatora realizowanych w pracy
w spo∏ecznoÊciach lokalnych

I. PREANIMACJA
Krok pierwszy: Wst´pna ocena sytuacji

x
Krok drugi: Zbieranie informacji o zasobach

x
Krok trzeci: Zbieranie informacji o potrzebach i problemach

x
II. ANIMACJA W¸AÂCIWA
Krok czwarty: Zach´canie ludzi do spotkania si´ w celu
podj´cia decyzji, jakim problemem chcà si´ zajàç

x
Krok piàty: Tworzenie i wspieranie grupy/kampanii/koalicji

x
Krok szósty: Pomaganie grupie/kampanii/koalicji w planowaniu jej
strategii i taktyk oraz okreÊlaniu priorytetów dzia∏aƒ

x
Krok siódmy: Umacnianie i podtrzymywanie grup/kampanii/koalicji, gdy zaczynajà
realizowaç dzia∏ania

x
III. EWALUACJA
Krok ósmy: Dokonanie przeglàdu post´pów i dzia∏aƒ grupy/kampanii/koalicji

x
Faza dziewiàty: Pomaganie grupie/kampanii/koalicji w zakoƒczeniu dzia∏aƒ lub
w podj´ciu decyzji, co dalej

x
Krok dziesiàty : Kontynuacja projektu (ca∏y proces zaczyna si´ od poczàtku)
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Krok pierwszy: wst´pna ocena sytuacji
Majàc na uwadze, ze to cz∏owiek jest êród∏em zmiany, praca nad projektem zaczyna

si´ od fazy wst´pnej, w której oceniamy gotowoÊç danej spo∏ecznoÊci do zmiany. Mo˝e-
my podzieliç jà na trzy podstawowe poziomy.

Wchodzàc do ró˝nych spo∏ecznoÊci, animator ocenia jej aktualny poziom aktywnoÊci
i w zale˝noÊci od tego wybiera strategi´ dzia∏ania. W pierwszej, animator musi wnieÊç „po-
dmuch zmiany” i pobudziç spo∏ecznoÊç do ˝ycia. W drugiej – skupia si´ raczej na wypra-
cowaniu wspólnej wizji i u∏o˝eniu struktury dzia∏ania. W trzeciej – nie powinien nadmiernie
ingerowaç, lecz skoncentrowaç si´ na wzmacnianiu tego, co niepewne i chwiejne.

Krok drugi: zbieranie informacji
Trzeba zaczàç od rozpoznania sytuacji. W przypadku spo∏ecznoÊci lokalnej bierze si´

pod uwag´ kilku podstawowych czynników: ludnoÊç, gospodark´, system edukacji oraz
us∏ugi. Nanoszàc wymienione dane na tzw. map´ zasobów, nale˝y odnaleêç zwiàzki po-
mi´dzy poszczególnymi komponentami, które majà na siebie wzajemny wp∏yw. Przy
zbieraniu informacji i obserwacji danej wspólnoty, w pierwszym rz´dzie k∏adzie si´ akcent
na êród∏a si∏ tkwiàcych w mieszkaƒcach. Poznanie ludzkich êróde∏ si∏y (wiedzy, umiej´t-
noÊci, energii) u∏atwi okreÊlenie mo˝liwoÊci intelektualnych danej spo∏ecznoÊci, postaw
i przekonaƒ jej mieszkaƒców oraz predyspozycji, gotowoÊci do dzia∏ania. Byç mo˝e zi-
dentyfikuje si´ w danym momencie „ochot´” czy tez zniech´cenie lub rezygnacj´. Wa˝-
ne sà zarówno widoczne (dzia∏ajàce) si∏y, jak i te ukryte. 

Zadaniem animatora jest zdobycie niezb´dnych informacji, które mogà byç wykorzy-
stane dla dobra i rozwoju tej spo∏ecznoÊci. Proces tworzenia mapy zasobów nie ograni-
cza si´ do zbierania informacji, lecz jest poczàtkiem nawiàzywana kontaktów z potencjal-
nymi partnerami. Dlatego nawet, gdy informacje mo˝na zebraç korzystajàc z ju˝
opracowanych êróde∏ (np. strategii miasta), nale˝y dà˝yç do spotkaƒ bezpoÊrednich.

Krok trzeci: badanie potrzeb
W centrum pracy animatora stoi okreÊlenie wspólnych potrzeb – mapa potrzeb. Po-

znanie tych potrzeb odbywa si´ na drodze komunikacji (najlepiej bezpoÊredniej), która
daje mo˝liwoÊç przedstawienia si´, poznania, co w efekcie prowadzi do wzajemnego
zrozumienia i u∏atwia wspólne dzia∏anie. Animator w spo∏ecznoÊci pomaga ch´tnym do
dzia∏ania zdobyç si´ na odwag´, by stali si´ partnerami w procesie zmiany, a tak˝e
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wspó∏tworzy sieç kontaktów. Proces rozwoju spo∏ecznoÊci na jednym osiedlu, wsi zaczy-
na si´ od spotkania ze spo∏ecznoÊcià i w∏àczenia jej w ten proces. Kolejnym etapem jest
rozpoznanie jej problemów i przedstawienie ich na forum publicznym, wskutek czego
wi´cej ludzi mo˝e w∏àczyç si´ do procesu

Krok czwarty: zach´cenie ludzi do podj´cia dzia∏ania
W pierwszym rz´dzie nale˝y stworzyç ruch, poruszenie wokó∏ planowanej zmiany – ˝eby

daç sygna∏, ̋ e coÊ si´ zaczyna dziaç15. W tym celu trzeba zebraç podmioty dzia∏ajàce na da-
nym terenie, instytucje publiczne i prywatne, stowarzyszenia, przedstawicieli administracji,
osoby prywatne, itd. i zadaç podstawowe pytanie: Czy nie uwa˝acie Paƒstwo, ̋ e warto zmie-
niç coÊ, poprawiç, rozpoczàç dzia∏ania s∏u˝àce rozwojowi lokalnemu, co my sami mo˝emy
zrobiç? 16 Opini´ spo∏ecznoÊci poznajà nie tylko animatorzy, ale te˝ wa˝ni dla przysz∏ego pro-
jektu miejscowi liderzy. Staramy si´ zainteresowaç jak najwi´kszà liczb´ mieszkaƒców sa-
modzielnym okreÊlaniem ich w∏asnych problemów, poznaniu osiedla i sàsiadów. 

Krok piàty: stworzenie koalicji
Kolejnym celem jest przygotowanie wspólnego planu dzia∏ania, który nie tylko okre-

Êla problemy i wyobra˝enia mieszkajàcych na osiedlu/wsi, ale tak˝e zobowiàzania miej-
scowych obywateli i spo∏ecznoÊci do udzia∏u w rozwiàzywaniu tych problemów. Do tego
potrzebne jest stworzenia platformy wspó∏dzia∏ania pomi´dzy ludnoÊcià, lokalnymi insty-
tucjami i organizacjami, biznesem, administracjà i w∏adzà samorzàdowà. Najcz´Êciej
przybiera ona form´ koalicji na rzecz rozwiàzania danego problemu. Zawiàzany w ra-
mach koalicji dialog Êrodowiskowy daje szans´ przejÊcia od poziomu otrzymywania in-
formacji do poziomu wspó∏decydowania w podejmowanych decyzjach. 

Krok szósty: planowanie – podzia∏ obowiàzków i rozdzielenie odpowiedzialnoÊci
Planowanie nie mo˝e zatrzymaç si´ na poziomie ogólnych celów koalicji. Konieczne

jest przygotowanie tabeli ukazujàcej terminarz, chronologi´ dzia∏ania. OkreÊli ona kolejnoÊç
realizacji zadaƒ i odpowiedzialne za nie instytucje i osoby. W tabeli powinno znaleêç si´
miejsce dla wszystkich podmiotów spo∏ecznych, zgodnie z ich kompetencjami, wiedzà
i mo˝liwoÊciami, np. lokalny samorzàd, mieszkaƒcy, organizacje, instytucje publiczne, eks-
perci, zwiàzki zawodowe, itd. Tabela powinna zawieraç rubryk´ opisujàcà, w jaki sposób
planujemy zrealizowaç zadania, np.: 1 krok: szkolenie, 2. krok: utworzenie organizacji (np.
spó∏dzielni), itd. Przygotowany w ten sposób plan, który b´dzie prawdopodobnie planem
rozwoju spo∏ecznego osiedla, nale˝y opracowaç pisemnie i zaprezentowaç:

• miejscowej administracji i w∏adzy samorzàdowej;
• spo∏ecznoÊciom i samorzàdom osiedli wykonujàcym podobnà prac´ w danym regionie;
• w∏adzom województwa;
• prawdopodobnym partnerom
Grupa inicjatywna i nowopowstajàce partnerstwo powinny wspieraç i promowaç przy-

gotowany plan. 
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Krok siódmy: powstanie wspó∏pracujàcej spo∏ecznoÊci
Spo∏ecznoÊç lokalna, inicjatorzy, redaktorzy, ankieterzy, wolontariusze, itd., którzy po-

znajà spo∏ecznoÊç, sami ju˝ tworzà pewnà grup´ inicjatywnà. Oprócz nich mo˝e po-
wstaç podczas realizacji planów jeszcze wiele takich grup-koalicji, które zajmà si´ inny-
mi wa˝nymi problemami. I te grupy ju˝ same ze sobà, we w∏asnym gronie, muszà na
nowo omówiç to˝samoÊç, zadania, strategie, w ramach spotkaƒ lub szkoleƒ.

Najbardziej skutecznà drogà znalezienia rozwiàzaƒ jest wspieranie ró˝nych projektów
samopomocy. Spo∏ecznoÊç lokalna nie b´dzie wprawdzie zdolna spe∏niç wszystkich
oczekiwaƒ korzystajàc tylko z w∏asnych lub stworzonych przez siebie êróde∏, ale bardzo
du˝o mo˝na i trzeba zrobiç na w∏asnym, miejscowym poziomie. Zewn´trzne êród∏a po-
mocy w postaci wiedzy, a nawet Êrodków materialnych, mogà byç do dyspozycji, ale od-
powiedzialnoÊç za wykonanie pracy bierze na siebie dana spo∏ecznoÊç, a nie zewn´trz-
ni partnerzy czy instytucje wspomagajàce.

Krok ósmy: wzmacniania i monitorowania 
Koniecznym elementem w pracy animatora jest sta∏e monitorowanie swoich dzia∏aƒ.

Monitoring ÊciÊle wià˝e si´ z systematycznym zbieraniem i analizowaniem informacji. Po-
zwala regularnie kontrolowaç to, czym si´ zajmujemy 17.

Monitoring pozwala równie˝ zastanowiç si´ nad zmianami zachodzàcymi w pracy. Je-
Êli informacje sà systematycznie zbierane i analizowane, istnieje mo˝liwoÊç porównania
danych z ró˝nych okresów dzia∏alnoÊci. Sta∏a autorefleksja animatora jest potrzebna, aby
pomóc sobie i ludziom w ocenie skutecznoÊci podj´tych do realizacji projektów. Nale˝y
dà˝yç, by monitoring by∏ cz´Êcià codziennej pracy animatora.

Krok dziewiàty: przeprowadzenie ewaluacji i wyciàgni´cie z niej wniosków dla praktyki
W planie projektu okreÊlone zosta∏o:
• co chcemy osiàgnàç (cele),
• sposoby osiàgni´cia naszych celów (zamierzenia),
• metoda i zadania oraz przybli˝ony czas ich realizacji
• wskaêniki dzi´ki którym czemu dowiemy si´, ˝e osiàgn´liÊmy to, co zamierzaliÊmy.
Podczas ewaluacji dokonujemy analizy i oceny zamierzeƒ kierujàc si´ powy˝szymi

zapisami planu. Wnioski z ewaluacji powinny znaleêç odzwierciedlenie w nast´pnych
dzia∏aniach.

Krok dziesiàty: kontynuacja projektu
Krok dziesiàty jest otwarciem nowego rozdzia∏u. Niezale˝nie, czy kolejne dzia∏ania sà

bezpoÊrednià kontynuacjà poprzedniego projektu (kolejna edycja) czy zupe∏nie nowym
projektem, w tym Êrodowisku zawsze jest to pewna forma kontynuacji. Dzia∏ania anima-
cyjne polegajà m.in. na tym, ̋ e jedno przedsi´wzi´cie uruchamia nast´pne. Dlatego te˝,
uruchamiajàc nowy projekt trzeba spojrzeç na niego w kontekÊcie dotychczasowych do-
Êwiadczeƒ.
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Wizja zmiany

Mówiàc o wielkich przywódcach, cz´sto podkreÊla si´, ˝e tworzyli oni wizje, dzi´ki
którym porywali za sobà t∏umy. W spo∏ecznoÊciach lokalnych szczególnie wa˝na jest fa-
za tworzenia wspólnej wizji, czyli tego, co chce si´ zmieniç. To niezwykle wa˝ny, podsta-
wowy czynnik sprzyjajàcy budowaniu zespo∏ów i sieci wspó∏pracy. Wizja nadaje kieru-
nek. Gdy jej brak, to jesteÊmy jak zaprz´g koni ciàgnàcy wóz w przeciwne strony 18.

Wizja tworzy si´ na etapie wzajemnego „docierania si´” grupy lub wielu grup oraz roz-
mów i stawiania pytaƒ:

• dlaczego i po co istniejemy?
• co w naszym dzia∏aniu uznajemy za wa˝ne?
• jakie sà wartoÊci le˝àce u podstaw naszego dzia∏ania? 
• co i jak chcemy wspólnie zrobiç?
Wizja grupy lub lokalnego partnerstwa powinna si´ opieraç na wspólnych wartoÊciach,

potrzebach czy marzeniach jej cz∏onków. W∏aÊnie na tej bazie okreÊlane sà cele, które
pragnie si´ zrealizowaç poprzez wspólne dzia∏anie. JeÊli grupa uznaje np. pomoc drugie-
mu cz∏owiekowi za podstawowà wartoÊç, to znaczy ˝e powsta∏a wspólnota wartoÊci. 

Wizja to cz´sto obraz Êmia∏y, stawiajàcy wyzwania, ale te˝ pobudzajàcy wyobraêni´
i zapa∏ ludzki. Kreowanie Êmia∏ych, przysz∏oÊciowych wizji jest dla grupy (koalicji) proce-
sem trudnym, wymagajàcym wiele odwagi, poniewa˝ dotyka si´ w nim ludzkich warto-
Êci, l´ków i obaw, indywidualnych planów ˝yciowych.

Niestety, nie mo˝na marzyç o tym, aby wydobyç maksymalnà si∏´ zespo∏u bez wykre-
owania dzielonej przez wszystkich wizji przysz∏oÊci. JeÊli dwie wizje – indywidualna, ka˝-
dego cz∏onka i grupowa sà identyczne lub zbli˝one, mo˝na wtedy powiedzieç, ˝e grupa
to „jednoÊç” i niepowtarzalna ca∏oÊç. Tylko taka grupa mo˝e dokonaç rzeczy wielkich
i niezwyk∏ych, a wi´c na miar´ potrzeb.

Zespó∏

PodejÊcie animacyjne rozwoju spo∏ecznoÊci koncentruje si´ na ludziach, którzy spoty-
kajà si´ po to, by zajàç si´ wspólnymi problemami i potrzebami. Wspiera istniejàce mi´-
dzy nimi powiàzania i podkreÊla fakt, i˝ indywidualne osoby, grupy oraz organizacje, mu-
szà si´ od siebie uczyç i ze sobà wspó∏pracowaç. Innymi s∏owy, proces budowania grup
w Êrodowisku lokalnym ma charakter ciàg∏y i dynamiczny. Wymaga trzymania „r´ki na pul-
sie” i sta∏ego ulepszania, doskonalenia procedur wspó∏dzia∏ania. Potrzebuje reagowania
na zmiany zarówno te na zewnàtrz, jak i te zachodzàce wewnàtrz grupy i spo∏ecznoÊci.

Wi´kszoÊç przedsi´wzi´ç wymaga pracy zespo∏owej, gdy˝ to grupy, a nie pojedyn-
cze osoby, tworzà zmian´ w Êrodowisku. Jednak grupa staje si´ efektywnie pracujàcym
zbiorem jednostek dopiero wtedy, gdy spe∏nione jest kilka warunków. Spójrzmy na przy-
k∏ad jadàcego z pasa˝erami autobusu. W czasie normalnej jazdy ludzie ci nie majà ze
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sobà niczego wspólnego – po prostu znaleêli si´ w jednym miejscu. Sytuacja zmieni si´
diametralnie, jeÊli autobus wpadnie na pobocze i trzeba go wypchnàç z powrotem na
drog´. Trzeba zorganizowaç pasa˝erów do pomocy. Wtedy ta bezimienna grupa staje
si´ zespo∏em i tworzy swoje struktury: wy∏aniajà si´ liderzy, nast´puje podzia∏ pracy, wy-
znaczony jest wspólny cel. Po wykonaniu zadania ta grupa si´ rozpadnie, ale przez chwi-
l´ stanowi∏a wspólny organizm. Przyk∏ad z autobusem mo˝e mieç swoje analogie do pra-
cy w spo∏ecznoÊciach lokalnych. Tyle, ˝e jeÊli uda im si´ wykonaç zadanie z sukcesem –
to w odró˝nieniu od pasa˝erów autobusu, którzy si´ rozejdà w ró˝ne strony – grupa oby-
watelska w spo∏ecznoÊci mo˝e dalej dzia∏aç.

Aby tworzyç takie grupy zadaniowe z sukcesem, animator musi byç Êwiadomy zachodzà-
cych w nich pewnych procesów. Musi ciàgle zadawaç sobie pytanie, co sprawia, ˝e dwie
z pozoru podobne grupy na poczàtku swojego dzia∏ania w ostatecznym rozrachunku osiàga-
jà tak ró˝ne rezultaty? OczywiÊcie, sprawiajà to ludzie, którzy w tych grupach dzia∏ajà – ich
zdolnoÊç do dzia∏ania, mo˝liwoÊci i motywacja, a tak˝e atmosfera oraz organizacja pracy.

Mówi si´, ˝e ludzie to najwi´kszy potencja∏ ka˝dej organizacji, spo∏ecznoÊci. Nie za-
wsze jednak potencja∏ ten jest w∏aÊciwie wykorzystany. Energia ludzka jest cz´sto mar-
nowana w nietwórczych konfliktach, Êcieraniu si´ indywidualnoÊci nie mogàcych znaleêç
wspólnej p∏aszczyzny porozumienia. Tworzàc grupy trzeba pami´taç, ̋ e dzia∏a si´ w Êro-
dowisku dynamicznym, stale zmieniajàcym si´, zmienia si´ równie˝ sam animator. Po kil-
ku latach wspólnego dzia∏ania nie jest ju˝ tà samà osobà: zmieniajà si´ jego aspiracje,
stawia sobie nowe cele, chce dzia∏aç w odmienny sposób, dojrzewa.

Grupy przechodzà w swoim istnieniu przez ró˝norodne fazy. Proces ten prowadzi do
stworzenia z luêno powiàzanej grupy osób spójnego i efektywnego zespo∏u. W tej w´-
drówce grupy czasami trafiajà na rafy i rozbijajà si´ o nie, czasami udaje im si´ bez

szwanku przetrwaç najwi´ksze burze i nawa∏nice. Nag∏e
pojawienie si´ fazy konfliktów po – wydawa∏oby si´ – za-
koƒczonym procesie formowania grupy, jest dla wielu jej
cz∏onków frustrujàce. Niespodziewane trudnoÊci i proble-
my najcz´Êciej wychodzà w fazie, gdy chce si´ przejÊç do
konkretnego dzia∏ania: gdy okazuje si´, ̋ e co innego zna-
czà dla nas pewne has∏a czy cele, które uwa˝aliÊmy za
wspólne, oczywiste i jednakowo zrozumia∏e dla wszyst-
kich. Wtedy niezb´dne staje si´ zatrzymanie i ponowne
wrócenie do êród∏a.

Proces i zadanie

Projekt animujàcy spo∏ecznoÊç lokalnà akcentuje odpowiedzialnoÊç samej spo∏ecz-
noÊci, którà powinna cechowaç spójnoÊç, zaufanie i nadzieja. Metoda animacji spo∏ecz-
nej k∏adzie nacisk na grupowe i wspólne reagowanie na problemy spo∏eczne. Osoby zaj-
mujàce si´ animacjà i rozwojem spo∏ecznoÊci lokalnych muszà pos∏ugiwaç si´ wieloma
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umiej´tnoÊciami i kompetencjami: od poradnictwa do prowadzenia kampanii, od doda-
wania wiary w siebie do koordynowania. A wszystko po to, by realizowaç prac´, z której
spora cz´Êç opiera si´ na indywidualnych kontaktach lub pracy z ma∏ymi grupami.

Realizacja projektu animacyjnego to nie tylko proste przejÊcie wszystkich „dziesi´ciu
kroków”. To nadal by∏by jedynie „zwyk∏y” projekt aktywizujàcy. Zasadnicza moc metody ani-
macji spo∏ecznej ujawnia si´ w dostrzeganiu i równoleg∏ym realizowaniu dwóch funkcji:

a) wykonywania zadania,
b) prowadzenie procesu grupowego i Êrodowiskowego.
Szczególnie istotna jest umiej´tnoÊç dostrzegania procesu grupowego, gdy˝ wi´kszoÊç

ludzi skupia si´ na wykonaniu zadania i osiàgni´ciu celu. Nie b´dà doceniaç i dostrzegaç te-
go, co rzeczywiÊcie dzieje si´ pomi´dzy cz∏onkami grupy, jakie zachodzà relacje i jaka pa-
nuje atmosfera. Niestety, wiele istniejàcych grup skupia si´ tak na dzia∏aniu, ˝e ca∏kowicie
zapomina o procesie psychologicznym, w jakim to dzia∏anie przebiega. Dlatego pracujàc
z ludêmi trzeba zauwa˝aç i równolegle realizowaç oba procesy. Dla u∏atwienia ich zrozumie-
nia wyodr´bniliÊmy najwa˝niejsze naszym zdaniem, funkcje zadaniowe i psychologiczne. 

Funkcje zadaniowe – osiàganie wyznaczonych celów
Przyk∏adowymi funkcjami zadaniowymi sà:
• inicjowanie, czyli proponowanie zadaƒ i celów, definiowanie problemów grupy, su-

gerowanie procedur lub pomys∏ów na ich rozwiàzanie. 
• poszukiwanie informacji, czyli zbieranie faktów, poszukiwanie odpowiedniej dla

grupy informacji, wypytywanie o sugestie i pomys∏y.
• dawanie informacji, czyli podawanie faktów i odpowiedniej dla grupy informacji,

dostarczanie sugestii i pomys∏ów.
• wyjaÊnianie, czyli interpretacja pomys∏ów i sugestii, wyjaÊnianie wàtpliwoÊci, wy-

znaczanie alternatywnych rozwiàzaƒ, dawanie przyk∏adów.
• sumowanie, czyli zbieranie pomys∏ów, zatwierdzanie sugestii w momencie kiedy

grupa ju˝ je przedyskutowa∏a, poddawanie decyzji lub konkluzji do zaakceptowa-
nia lub odrzucenia przez grup´. 

• testowanie porozumienia, czyli wysy∏anie „próbnych balonów”, aby sprawdziç czy
grupa jest bliska osiàgni´cia porozumienia. 

Funkcje procesu – zapewnienie ciàg∏oÊci
Ludzie pracujàc w grupie muszà kontaktowaç si´ z innymi. W zwiàzku z tym, grupa

musi mieç samoÊwiadomoÊç ciàgle zachodzàcych interakcji oraz dà˝yç do podtrzymy-
wania tych relacji, które umo˝liwiajà efektywne wykonywanie zadania. Przyk∏ady funkcji
procesu psychologicznego to:

• zach´canie, czyli bycie przyjacielskim, ciep∏ym i otwartym na innych i ich wk∏ad.
Okazywanie zainteresowania innymi poprzez docenienie tego co robià.

• wyra˝anie uczuç grupy, czyli wyra˝anie uczuç, nastrojów i relacji w grupie. Dziele-
nie si´ odczuciami z innymi cz∏onkami grupy.
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• harmonizowanie, czyli ∏agodzenie konfliktów, zmniejszanie napi´cia, akceptowa-
nie ludzi z ich ró˝nicami.

• otwieranie, czyli budowanie kana∏ów komunikacji, u∏atwianie w∏àczania si´ w pra-
c´ wszystkich cz∏onków grupy, sugerowanie procedur w celu przedyskutowania
grupowych problemów.

OczywiÊcie przedstawione powy˝ej funkcje rozdzielone sà jedynie dla potrzeb meto-
dologicznych. Rola animatora procesu polega na moderowaniu, wspieraniu, wspomaga-
niu, które pobudza do dzia∏ania, ale niczego (celów, Êrodków, form) nie narzuca. 

Praca grupy b´dzie maksymalnie efektywna, jeÊli wszyscy cz∏onkowie grupy poczujà si´
odpowiedzialni zarówno za funkcje zadaniowe, jak i funkcje procesu psychologicznego. Sku-
teczna praca grupy jest bowiem mo˝liwa tylko przy zachowaniu równowagi pomi´dzy tymi
funkcjami. JeÊli jedne bàdê drugie sà lekcewa˝one, efektywnoÊç grupy b´dzie os∏abiona, a jej
rozwój udaremniony.

Motywacja w dzia∏aniach animacyjnych

Ostatnim z przedstawianych, choç byç mo˝e najwa˝niejszym z kluczowych ele-
mentów metody animacji spo∏ecznej, jest zagadnienie motywacji. K∏opoty z aktywno-
Êcià sà powszechne, ale jeÊli ju˝ uda si´ ludzi zaanga˝owaç, to potem trudno ich za-
trzymaç. SpoÊród wielu czynników motywujàcych – jak pokazujà dotychczasowe
doÊwiadczenia Stowarzyszenia CAL – szczególnie sprawdzajà si´ nast´pujàce aspek-
ty pracy grupowej:

Realizowanie wspólnych celów jest g∏ównym spoiwem s∏u˝àcym scalaniu grupy
szerszych Êrodowisk To, co ró˝ni grup´ od zbioru luêno powiàzanych jednostek, to wy-
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Zadania animatora spo∏ecznego

Fazy procesu Zadania techniczne Zadania interakcyjne

Socjalizacja grupy 

Faza wst´pna kszta∏to-
wania grup; rozwój
efektywnych relacji

Budowanie organizacji
grup

Relacje instytucjonal-
ne; mediowanie w rela-
cjach pomi´dzy oso-
bami indywidualnymi
a instytucjami

Ocena efektywnoÊci
dzia∏aƒ

Identyfikacja i zdefiniowa-
nie problemu

Powiàzanie identyfikacji
problemu ze sformu∏owa-
niem celu

Budowanie struktury i ce-
lów programowych

Wdra˝anie strategii (admi-
nistrowanie i planowanie)

Badanie wskaêników wpro-
wadzanej zmiany

Identyfikacja potencjalnych cz∏onków;
motywowanie i rekrutowanie cz∏onków;
ustanawianie wspólnych fundamentów

Kultywowanie spo∏ecznych zwiàzków, bu-
dowanie grupowej identyfikacji, spójnoÊci
(cohesion)

Pog∏´bianie rozumienia misji i celów ; budo-
wanie koalicji; rozwój i wy∏onienie lidera/ów

Uczestnictwo w rozwoju organizacyjnym
i zmianie poprzez u˝ycie ró˝nych taktyk:
edukacji, perswazji, negocjacji i wp∏ywu

Tworzenie atmosfery otwartej na informa-
cje zwrotne i oceny
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raêny, wspólny cel. Im bardziej jest on jasny i zrozumia∏y, tym bardziej cz∏onkowie zespo-
∏u (Êrodowiska) b´dà z nim zwiàzani (tak˝e ze sobà). Cel, w odczuciu cz∏onków grupy,
powinien byç postrzegany jako realny, czyli mo˝liwy do osiàgni´cia oraz atrakcyjny spo-
∏ecznie, presti˝owy. Je˝eli grupa potrafi wyznaczaç tego typu cele oraz skutecznie je re-
alizowaç, jest du˝a szans´ na to, by staç si´ – dla siebie samych oraz w oczach innych
– grupà wartoÊciowà i atrakcyjnà.

Osiàganie sukcesów jest akumulatorem zespo∏u. Sukcesy ∏adujà go nowà energià
i zapa∏em, pozwalajà na budowanie swej wartoÊci. Pami´taç trzeba, ˝e jest niezwykle
trudno utrzymywaç sta∏à, wysokà efektywnoÊç i gotowoÊç do dalszej pracy, gdy nie po-
zwala si´ ludziom cieszyç si´ z rezultatów, jakie uda∏o si´ im osiàgnàç do tej pory. Szcze-
gólnie w dzia∏aniach obywatelskich, gdzie istnieje zagro˝enie rych∏ego wypalenia si´,
szybki, choç nawet niewielki sukces, ma szanse scementowaç grup´ do dalszych wy-
trwa∏ych dzia∏aƒ.

Ciàg∏y rozwój i nowe wyzwania sà niezb´dne, by grupa nie popad∏a w stagnacj´
i marazm. Musimy byç w ciàg∏ym ruchu, nieustannie iÊç naprzód, realizowaç nowe cele
i pokonywaç nowe progi. Mo˝naby to potocznie nazwaç sta∏ym podwy˝szaniem po-
przeczki.

Uczestnictwo w procesie decyzyjnym kszta∏tuje odpowiedzialnoÊç – nie t´ wymu-
szonà, lecz autentycznà, wyp∏ywajàcà z przekonania, ˝e robi si´ coÊ istotnego, a co naj-
wa˝niejsze – coÊ w∏asnego. Powsta∏e poczucie odpowiedzialnoÊci zmienia perspektyw´
wykonywanego zadania. Anga˝uje uczestnika o wiele mocniej, wzmacnia motywacj´
i potrzeb´ samorealizacji.

Mo˝liwoÊç wykorzystania i rozwoju w∏asnego potencja∏u, wiedzy, umiej´tnoÊci
i odczuç – animator musi patrzeç na cz∏onków grupy jako na niepowtarzalne, indywidu-
alne osoby o ró˝norodnych predyspozycjach, umiej´tnoÊciach i doÊwiadczeniach ̋ ycio-
wych. Kluczem do sukcesu jest dostrze˝enie mocnych stron poszczególnych uczestni-
ków i wykorzystanie ich dla wspólnie realizowanego celu.

Wsparcie od innych cz∏onków grupy i stworzenie sprzyjajàcej atmosfery jest
szczególnie wa˝ne w sytuacjach trudnych i kryzysowych, które mogà zdarzyç si´ ka˝de-
mu, zw∏aszcza w chwili podejmowania nowych, skomplikowanych zadaƒ. Nie jest sztu-
kà udzielanie wsparcia i poklepywanie po ramieniu wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, ale
w∏aÊnie wtedy, gdy komuÊ „powin´∏a si´ noga”. 

Jasno okreÊlone role i zadania sà niezb´dne dla prawid∏owego funkcjonowania
grupy. Wa˝ne jest, aby role poszczególnych cz∏onków by∏y przejrzyste i ka˝dy zna∏ swój
zakres obowiàzków. W zwiàzku z tym, niezwykle istotne jest wyklarowanie oczekiwaƒ co
do danej roli i znalezienie swojego miejsca. Jednostki muszà dok∏adnie wiedzieç, jaki jest
zakres ich kompetencji i mieç ÊwiadomoÊç kompetencji innych. Nie ma nic gorszego ni˝
brak czytelnoÊci, kto za co odpowiada. Najcz´stszym efektem takiej sytuacji jest nak∏a-
danie si´ i konflikt decyzji oraz zupe∏ny brak jasnoÊci co do zakresu jednostkowych
uprawnieƒ.
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Metoda budowania wi´zi

Przedstawiona metoda animacji spo∏ecznej polega na budowania Êwiata zwiàzków,
autentycznych relacji i wi´zi ∏àczàcych ludzi w grupy, w spo∏ecznoÊci. Jest wi´c sposo-
bem odnalezienia si´ we wspó∏czesnej przestrzeni spo∏ecznej, którà okreÊla si´ jako ry-
nek kontaktów (interakcji), na którym negocjujemy swe relacje z innymi. Od ustanowio-
nych powiàzaƒ i ich jakoÊci zale˝y jakoÊç naszego ˝ycia. Jest rozumiana jako forma
rozwoju jednostki, grup i Êrodowiska. Ârodowisko lokalne zaÊ jest najbardziej naturalnà
przestrzenià publicznà, w której sprawdzamy i weryfikujemy nasze postrzeganie Êwiata,
umiej´tnoÊci radzenia sobie z problemami ˝ycia codziennego, a tak˝e kszta∏tujemy po-
staw´ wobec innych. Animator pobudza aktywnoÊç i uruchamia zwiàzki mi´dzyludzkie,
mi´dzygrupowe i instytucjonalne w przestrzeni publicznej, rozwija i inwestuje w kapita∏
spo∏eczny danego Êrodowiska. Robi to poprzez w∏àczanie ludzi nie tylko do partycypo-
wania w konsumowaniu, ale tak˝e wytwarzaniu dobra publicznego. Praktykuje demokra-
cj´ uczestniczàcà ukazujàc mo˝liwoÊç przej´cia kontroli nad w∏asnym ˝yciem i uzyska-
nia wp∏ywu na sprawy publiczne19.

Tak rozumiana animacja spo∏eczna jest w du˝ym stopniu to˝sama z tzw. animacjà glo-
balnà, która przekracza i obejmuje animacje szczegó∏owe (sportu, zabawy, zdrowia, arty-
styczna). Jest wi´c przede wszystkim metodà dzia∏ania i interwencji w polu spo∏ecznym20.

1 J. Kozielecki, O cz∏owieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa 1988; J. Kozielecki, Koncep-
cja transgresyjna cz∏owieka, Warszawa 1987.

2 J. Szatkowska, Idea modernizacji w interpretacji rozwoju spo∏ecznego – spojrzenie z zewnàtrz, „Kultura i Spo-
∏eczeƒstwo”, 1984, nr 4, s. 80-81.

3 badania H. Becker, Through Values to social Interpretation, Durkham 1950.
4 szerzej K. Krzysztofek, M. Szczepaƒski, Zrozumieç rozwój.Od spo∏eczeƒstw tradycyjnych do informacyjnych,
Katowice 2002, s. 54.

5 W. Theiss, Radliƒska, Warszawa 1984, s. 84.
6 R. Wroczyƒski, Wychowanie poza szko∏à, Warszawa 1968, s. 19.
7 H. Radliƒska, op. cit.
8 ibidem s. 167.
9 H. Radliƒska, op. cit.
10 A. Kamiƒski, op. cit, s. 60
11 A. Kamiƒski, Funkcje pedagogiki spo∏ecznej s. 62.
12 H. Radliƒska, Istota i zakres s∏u˝by spo∏ecznej, Warszawa 1928, s. 267
13 M. Kopczyƒska, Animacja spo∏eczno-kulturalna, Warszawa 1993., s. 216.
14 S. Ossowski, O osobliwoÊciach nauk spo∏ecznych, Warszawa 1983, s. 80 105
15 materia∏y edukacyjne Stowarzyszenia CAL.
16 ibidem.
17 A. Connor, Monitorujàc samych siebie, cyt. za materia∏y szkoleniowe Stowarzyszenia BORIS
18 materia∏y edukacyjne Stowarzyszenia CAL
19 Szerzej o ewolucji poj´cia animacja w publikacjach: J. Gajda, W. ˚ardecki (red.), Dylematy animacji kultural-

nej, Lublin 2001; J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Warszawa 1997.
20 M. Kopczyƒska, op. cit. 215.
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Bohdan Skrzypczak

PRACA W SPO¸ECZNOÂCI LOKALNEJ
– perspektywy narodowe

Wielka Brytania

Community centers
Wizyty w Wielkiej Brytanii przynios∏y potwierdzenie s∏usznoÊci eksperymentu, jaki od

kilku lat realizowany jest w Polsce w ramach programu „Centra AktywnoÊci Lokalnej”. Po
obejrzeniu realnie funkcjonujàcych community centers mo˝na sobie uÊwiadomiç ró˝nice
pomi´dzy polskimi instytucjami lokalnymi a modelem spo∏ecznoÊciowym (community
center), wypracowanym przez ponad 100 lat w Wielkiej Brytanii. Jest to tym wa˝niejsze,
˝e rozwijana w ramach szko∏y animatorów Spolecznych metoda animacji spo∏ecznej wy-
wodzi sie w znacznej mierze z idei i sposobu dzia∏ania centrów aktywnoÊci lokalnej.
Przedstawiane poni˝ej fragment relacji z wizyty w Birmingham charakteryzuje metod´
dzia∏ania community centers 1, ale z wymienionych wczeÊniej wzgl´dów tak˝e animacji
spo∏ecznej.

OÊrodek rozpoczyna prac´ od rozpoznania Êrodowiska lokalnego. Dla dzia∏ania cen-
trum najwa˝niejsze sà bowiem potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej, to ich wnioski sà realizo-
wane i wyznaczajà kierunki dzia∏ania centrum. Powszechnà praktykà jest asystowanie
mieszkaƒcom w rozwiàzywaniu ich problemów, a nie narzucanie gotowych pomys∏ów.
Formy i metody pracy oÊrodka:

• praca w oÊrodkach odbywa si´ metodà projektów – dla dostrzeganych i wa˝nych
przez mieszkaƒców problemów tworzy si´ projekty dzia∏aƒ, dzi´ki czemu klarowna
jest odpowiedzialnoÊç za prac´, ∏atwiejsza obserwacja efektów,

• oÊrodki sà niezale˝ne politycznie i neutralne, dzi´ki czemu mogà pozyskiwaç fundu-
sze z wielu êróde∏,

• efekty dzia∏aƒ niekiedy sà widoczne dopiero po d∏ugim czasie, dobre rezultaty przy-
nosi wytrwa∏oÊç i konsekwencja, mimo wielu niepowodzeƒ i pora˝ek,

• pracownicy nie tworzà dystansu do siebie poprzez sposób zachowania i ubranie,
• szeroko rozwini´te jest bezp∏atne poradnictwo prawne,
• szkolenia odbywajà si´ nieustannie i to na wielu poziomach (specjalistyczne i ogól-

ne, dotyczàce rozwoju w∏asnej osobowoÊci i poznania konkretnych technik, dla pra-
cowników ka˝dego szczebla, wolontariuszy i aktywnych mieszkaƒców),
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• ka˝dy oÊrodek wydaje raport roczny,
• „community centers” przygotowujà wiele ulotek i folderów promujàcych w∏asne do-

konania.
Spora cz´Êç politycznych oraz finansowych inicjatyw ostatnich rzàdów w Anglii

(zw∏aszcza Partii Pracy) podkreÊla∏a wag´ anga˝owania mieszkaƒców lub odbiorców
us∏ug w planowanie i zarzàdzanie programami majàcymi podejmowaç walk´ z wyklucze-
niem spo∏ecznym oraz podnoszàcymi jakoÊç ˝ycia w spo∏ecznie poszkodowanych Êro-
dowiskach lokalnych.

WÊród polskich animatorów zainteresowanie wzbudzi∏ fakt realizowania narodowej stra-
tegii odnowienia wi´zi sàsiedzkich ∏àczàcej polityk´ wi´kszego uczestnictwa obywateli
z pragnieniem podniesienia jakoÊci Êwiadczonych podstawowych us∏ug, takich jak szkol-
nictwo, bezpieczeƒstwo, warunki mieszkaniowe i opieka zdrowotna. Z rzàdowego podej-
Êcia, nacechowanego dà˝eniem do wypracowania zintegrowanych i trwa∏ych rozwiàzaƒ,
wynika∏y g∏ówne kierunki wsparcia administracji rzàdowej. Mia∏y one na celu 2: zwi´kszenie
aktywnoÊci spo∏ecznoÊci, popraw´ demokratycznego uczestnictwa w ˝yciu publicznym
oraz wypracowanie bardziej zaanga˝owanej formy pracy z partnerami lokalnymi.

Mimo, ˝e – zw∏aszcza w okresie rzàdów konserwatystów – pojawi∏ si´ trend podkre-
Êlajàcy rol´ charyzmatycznych i przedsi´biorczych liderów spo∏ecznoÊci (np. communi-
ty champions, social entrepreneurs), liczba interwencji na rzecz rozwoju spo∏ecznoÊci
w ciàgu kilku ostatnich lat wyraênie wzros∏a. Projekty anga˝ujàce spo∏ecznoÊç ukierun-
kowane by∏y na tzw. budowanie uprawnieƒ. Ich celem by∏o rozszerzanie umiej´tnoÊci,
wiedzy oraz wzmacnianie pewnoÊci siebie lokalnych przedstawicieli i pracowników. Wy-
raêne by∏o oczekiwanie, i˝ kwestie przysz∏ego zagospodarowania otoczenia b´dà kon-
sultowane z mieszkaƒcami i odbiorcami us∏ug, z mo˝liwoÊcià formu∏owania wspólnych
obaw i sugerowania lokalnych rozwiàzaƒ lokalnych problemów.

Szczególnie du˝e wra˝enie zrobi∏ The Allens Croft Project. Cytowane poni˝ej obszer-
ne fragmenty relacji z wyjazdu ods∏aniajà zasadnicze elementy strategicznego podejÊcia
do pracy w zdegradowanym Êrodowisku 3. 

Diagnoza
Projekt realizowany jest dla spo∏ecznoÊci lokalnej na przedmieÊciach Birmingham.

Wieloletnie inwestycje skierowane na centrum miasta zaowocowa∏y powstaniem na jego
obrze˝ach zaniedbanych spo∏ecznoÊci charakteryzujàcych si´ wysokim poziomem bez-
robocia (Êrednio 20%), dziedzicznym ubóstwem, obecnoÊcià mniejszoÊci narodowych,
du˝à iloÊcià samotnych matek oraz w∏amaniami. Miejsce realizacji projektu nie bez po-
wodu nazywane by∏o slumsem, tak samo kojarzona by∏a szko∏a, do której ucz´szcza∏y
miejscowe dzieci – oznacza∏o to automatyczne ograniczenie mo˝liwoÊci dalszej eduka-
cji, gdy˝ renoma szko∏y zniech´ca∏a do przyjmowania jej wychowanków przez inne pla-
cówki. Ludzie bali si´ wychodziç na ulice pe∏ne alkoholików i narkomanów, mieszkaƒcy
skar˝yli si´ na liczb´ w∏amaƒ i kradzie˝y. Osoby starsze i matki samotnie wychowujàce
dzieci by∏y zastraszane i unika∏y kontaktu z innymi.
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Wizja zmiany
Pomys∏ zmiany powy˝szej sytuacji wyp∏ynà∏ od tutejszego wikariusza, który zaprosi∏

do projektu ludzi z przygotowaniem uniwersyteckim. Rozpoczà∏ równie˝ zbiórk´ pieni´-
dzy od samorzàdu i ludzi. The Allans Croft Project, jako stowarzyszenie, okreÊli∏ cztery
g∏ówne obszary dzia∏ania:

• praca z m∏odzie˝à w celu likwidacji bezrobocia, odciàgni´cia ich od narkotyków i al-
koholu

• aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnej poprzez likwidacj´ bezrobocia i edukacj´ oraz
otwarcie banku kredytowego

• nauka samokreacji („sami mogà wiele zrobiç, ˝eby by∏o lepiej”)
• praca ze starszymi ludêmi i dzieçmi.

Organizacja
Obecnie w stowarzyszeniu pracuje 10 osób z przygotowaniem uniwersyteckim. Orga-

nizacja pracuje metodà projektów i poszukuje funduszy na swojà dzia∏alnoÊç.
Najtrudniejsze, zdaniem pracowników, by∏o zach´cenie ludzi, aby przychodzili do bu-

dynku organizacji. Zadaniem organizacji by∏o utworzenie przyjaznego i bezpiecznego
miejsca do mieszkania o wysokim stopniu edukacji i wysokim poziomie medycyny.

Metoda
Pracownicy stowarzyszenia wychodzili na ulice, rozmawiajàc z ludêmi pozwalali si´ im wy-

powiedzieç na temat ich ˝ycia, a jednoczeÊnie zapraszali na spotkania w swojej siedzibie.
Wielu mieszkaƒców uwa˝a∏o, projekt jest skazany na pora˝k´, ˝e nie ma szans na jakàkol-
wiek zmian´, poniewa˝ rejon ten nie ma strategicnego znaczenia dla miasta. Konieczne wi´c
by∏o efektowne dzia∏ania zorganizowane przez stowarzyszenie, które pokaza∏oby mieszkaƒ-
com, ˝e nie majà racji, ˝e mo˝na doproiwadziç do zmiany. W tym celu podj´to wspó∏prac´
ze spó∏dzielniami mieszkaniowymi, i za uzyskane od rzàdu pieniàdze montowano ludziom
starszym zamki i alarm, aby czuli si´ bezpieczniej. Jedna osoba montowa∏a, druga rozmawia-
∏a i w ten sposób, rozmawiajàc z seniorami, poznawano ich potrzeby, problemy i niepokoje.
Rozpocz´to równie˝ organizacj´ pó∏kolonii dla dzieci oraz wycieczek dla starszych. Za∏o˝o-
no ˝∏obek. Celem sta∏ si´ zrównowa˝ony rozwój ekonomiczny dzielnicy. 

Identyfikacja ze spo∏ecznoÊcià
Dla organizacji wa˝na sta∏a si´ zmiana nazwy dzielnicy i ˝∏obka. Mieszkaƒcy zapro-

ponowali, ˝eby zamiast powszechnie u˝ywanej „Slumsy”, nadaç dzielnicy, ulicy czy
szkole nazw´ pochodzàcà od nazwy organziacji – np. Allans Croft Road.

Edukacja
Praca z trudnà m∏odzie˝à polega na indywidualnych spotkaniach, majàcych wskazaç

im w∏aÊciwà dla nich drog´. Dopasowuje si´ indywidualnie kursy i szkolenia, na których
mogà zdobyç umiej´tnoÊci, pozwalajàce znaleêç prac´. Stowarzyszenie ÊciÊle wspó∏-
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pracuje z policjà, dzi´ki której uda∏o si´ aresztowaç „mózg” przest´pczej grupy m∏odzie-
˝owej, zarabiajàcej na sprzeda˝y alkoholu oraz narkotyków, okradajàcej i dewastujàcej.
Od tej pory w dzielnicy jest spokojnie.

Pokazano nam miejsce, na którym w przysz∏oÊci ma powstaç dom dla m∏odych bez-
domnych ludzi, którzy uciekajà z domu dlatego, ̋ e majà problemy w rodzinie, a nie chcà
mieszkaç w hostelu dla bezdomnych, gdzie otrzymujà etykietk´ z nazwiskiem. M∏odzie˝
b´dzie si´ tutaj kszta∏ciç, a samorzàd po roku postara si´ znaleêç im prac´ i normalne
miejsce do zamieszkania.

Mieszkaƒcy najwa˝niejszym partnerem
Pracownicy organizacji zaproponowali nam zwiedzenie dzielnicy. Jednym z powodów

by∏ fakt, i˝ do siedziby stowarszyszenia przyszed∏ m∏ody cz∏owiek, który chcia∏ porozma-
wiaç o swoich problemach. A my zajmowaliÊmy sal´, w której takie rozmowy si´ odby-
wajà. MusieliÊmy mu po prostu zwolniç miejsce. Okaza∏o si´, ̋ e rzeczywiÊcie – dla orga-
nizacji najwa˝niejszy jest mieszkaniec. 

Przedsi´biorczoÊç spo∏eczna
W czasie wycieczki odwiedziliÊmy plac budowy domu dla osób starszych. Budynek

powstaje na terenie dawnego parku, który mieszkaƒcom êle si´ kojarzy∏. W∏adze lokalne
sprzeda∏y budynek spó∏dzielni mieszkaniowej, natomiast za pieniàdze uzyskane ze
sprzeda˝y zostanie wybudowany nowy park spe∏niajàcy oczekiwania mieszkaƒców. Na
budowie zatrudnionych jest 5 m∏odych ludzi poleconych przez stowarzyszenie, aby mo-
gli nabyç umiej´tnoÊci i po roku praktyki znaleêç prac´, a na ich miejsce przyjdà nowi
ch∏opcy szukajàcy pomocy w stowarzyszeniu. W ramach innego projektu utworzono
spó∏dzielni´, która zapewnia odp∏atne sprzàtanie. Zatrudnia 15 osób z dzielnicy. Celem
projektu by∏o pokazanie ludziom, ˝e mogà sami tworzyç przedsi´biorstwa.

Miejsce
Przewodnià myÊlà dla organizacji jest tworzenie miejsca dla ludzi, w którym b´dà mo-

gà si´ spotkaç, znaleêç pomoc, napiç si´ kawy oraz herbaty, i gdzie b´dà czekaç na nich
uÊmiechni´ci ludzie. Dlatego te˝ stowarzyszeniu zale˝y na zatrudnianiu specjalistów
z ró˝nych dziedzin, którzy potrafiliby wzbudziç zaufanie i pomóc w rozwiàzaniu proble-
mów osobom z ró˝nymi problemami.

Profesjonalizm
Niebagatelnà, moim zdaniem, rol´ odgrywa przygotowanie uniwersyteckie pracowni-

ków, którzy w sposób konsekwentny i przemyÊlany aktywizujà spo∏ecznoÊç lokalnà,
opracowujà projekty zgodne z potrzebami i w sposób cierpliwy dà˝à do zrealizowania
zadaƒ. Docierajà do ludzi, pytajà, a przede wszystkim s∏uchajà, czego mog∏am w spo-
sób bezpoÊredni doÊwiadczyç i zaobserwowaç podczas wspólnego spaceru i pobytu
w siedzibie organizacji. 
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Modele pracy w spolecznoÊci lokalnej
Uczestnicy SAS poznali trzy podstawowe strategie pracy w spo∏ecznoÊci lokalnej

obecnie stosowane w Wielkiej Brytanii 4:

Model consensusu zak∏ada istnienie powszechnego porozumienia na temat sposo-
bu radzenia sobie z problemami, i metody organizacji spo∏eczeƒstwa. W ramach tego
modelu sponsorowane przez paƒstwo projekty rozwoju spo∏ecznoÊci majà: rozwijaç od-
powiedzialnoÊç spo∏ecznoÊci za lokalne dzia∏ania oraz popieraç jej zaanga˝owanie w te
dzia∏ania, u∏atwiaç Êwiadczenie us∏ug zwiàzanych z opiekà spo∏ecznà zw∏aszcza zmar-
ginalizowanych cz´Êci populacji, poprzez lepszà koordynacj´ lokalnych agencji, mobili-
zowaç mieszkaƒców do odtwarzania gospodarczych i materialnych infrastruktur. 

¸àczy je przekonanie, ˝e w∏àczenie spo∏ecznoÊci lub obywateli jest koniecznym i po-
˝àdanym, by rozwijaç ducha spo∏ecznoÊci (na przyk∏ad poprzez aktywnoÊç kulturalnà),
i, by wraz z agencjami paƒstwowymi, dbaç o to, aby oferowane us∏ugi odpowiada∏y po-
trzebom lokalnym. Celem tego modelu rozwoju spo∏ecznoÊci jest spo∏eczna harmonia
i w∏aÊciwie realizowana opieka spo∏eczna 5.

Model liberalny charakteryzuje przekonanie, i˝ spo∏eczeƒstwo sk∏ada si´ z ró˝nych
grup interesów, które konkurujà mi´dzy sobà o wywieranie wp∏ywu na podejmowane
przez paƒstwo decyzje tak, by zapewniç sobie godziwy udzia∏ w dost´pnych zasobach.
Model ten za cel stawia sobie spójne, publiczne podejmowanie decyzji i spo∏ecznà spra-
wiedliwoÊç. Przyznaje te˝, i˝ niektóre grupy ludnoÊci sà poszkodowane w swej walce
o g∏os. Zadanie pracownika spo∏ecznego polega na pomaganiu takim grupom w orga-
nizowaniu si´, w znajdowaniu zbiorowego g∏osu i wywieraniu nacisku na twórców polity-
ki, by poÊwi´cali wi´cej uwagi ich potrzebom 6.

Model radykalny rozwoju spo∏ecznoÊci wyraêniej identyfikuje konflikty interesów w ob-
r´bie spo∏eczeƒstwa i staje po stronie grup biednych i uciskanych. Twierdzi, i˝ przyczyn
biedy i dyskryminacji szukaç nale˝y w systemie gospodarczym i strukturze politycznych
instytucji. Koncentruje si´ na nierównoÊciach wyst´pujàcych mi´dzy ró˝nymi cz´Êciami
spo∏eczeƒstwa, porusza kwestie zwiàzane z wykorzystywaniem, spo∏ecznym upoÊledze-
niem i uprzedzeniami doÊwiadczanymi przez kobiety, osoby niepe∏nosprawne, ludzi na-
le˝àcych do mniejszoÊci etnicznych, spo∏ecznoÊci klasy pracujàcej, mniejszoÊci gejow-
skich, lesbijskich i biseksualnych, oraz ludzi z obu kraƒców spektrum wiekowego. 

Radykalna praca w spo∏ecznoÊciach k∏adzie nacisk na prawa obywatelskie
„równoÊciowe”, dà˝àc do wypracowania politycznej ÊwiadomoÊci i silnych form zbioro-
wej organizacji, b´dàcych w stanie zmieniaç polityk´ i ustawodawstwo na rzecz poszko-
dowanych grup. 
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Niemcy

Praca i pedagogika Êrodowiskowa zamiast pracy z indywidualnym przypadkiem – oto
wyzwanie w sferze spo∏ecznej w Niemczech – pisa∏ w swojej analizie W. Hinte 7 – Pracow-
nicy spo∏eczni pomagajà przy za∏atwianiu spraw rozwodowych, chronià krzywdzone dzieci,
troszczà si´ o maltretowanych, pomagajà m∏odzie˝y w sàdzie, wyjaÊniajà kwestie finanso-
we w zad∏u˝onych rodzinach, organizujà dzieciom czas wolny, pomoc w odrabianiu prac
szkolnych oraz inicjujà spotkania seniorów przy kawie i wys∏uchujà cierpliwie narzekaƒ al-
koholików, narkomanów i bezrobotnych 8. We wszystkich tych czynnoÊciach chodzi o ró˝-
ne formy wspierania ludzi, którzy – zmuszeni do konfrontacji z rzeczywistoÊcià, której nie
mogli sprostaç, która nie da∏a im wystarczajàcego oparcia – popadli w k∏opoty. Praca spo-
∏eczna – obok wspierania – post´puje ze swoimi odbiorcami w dalszym ciàgu w sposób
pouczajàcy: chce zmieniaç ludzi, sprowadzaç ich na „w∏aÊciwà” drog´, ulepszaç lub „coÊ
z nich wykrzesaç”. Gdy rodzina przestaje byç ogniwem ∏àczàcym jednostk´ ze spo∏eczeƒ-
stwem, muszà t´ funkcj´ przejmowaç inne instytucje. Tutaj widaç znaczenie zakorzenie-
nia emocjonalnego w Êrodowisku sàsiadów lub grup osiedlowych, które oferujà bezpie-
czeƒstwo, akceptacj´ i wsparcie. Takich pozarodzinnych Êrodowisk nie mo˝na tworzyç
pouczajàc czy pedagogizujàc, lecz poÊredniczàc, wyjaÊniajàc, organizujàc, oferujàc po-
moc, tworzàc kontakty i wspierajàc w codziennym ˝yciu 9.

Pracownicy spo∏ecznoÊci lokalnej muszà wykonywaç wÊród mieszkaƒców prac´ uÊwia-
damiania i organizowania – t∏umaczyç i informowaç, jak dzia∏a polityka miejska, których poli-
tyków nale˝y pytaç o konkretne sprawy, jak upominaç si´ w urz´dach o to, co danej osobie
przys∏uguje, itd. Ludzie ci sà fachowcami w dziedzinie komunikacji i organizacji wewnàtrz da-
nej spo∏ecznoÊci, uprawiajà wzajemne uÊwiadamianie, „inscenizacj´ solidarnoÊci” i zarzà-
dzanie dialogiem, w dodatku z uwzgl´dnieniem formy kooperacji i partycypacji10. 

Praca spo∏eczna jako instancja poÊredniczàca w spo∏ecznoÊci wyraênie rezygnuje
z w∏adzy, ale wywiera wp∏yw na wielu p∏aszczyznach. Instancje poÊredniczàce sà nieza-
wis∏e, ale w sercu stronnicze i akceptowane przez wiele Êrodowisk 11. Dla uczestników wy-
jazdów studyjnych, w du˝ej mierze rekrutujàcych si´ z domów kultury, szczególnie inte-
resujàce by∏o podejÊcie do pracy spo∏eczno-kulturalnej. Niemieckie centra aktywnoÊci
lokalnej (Nachbarschafsverbandzentrum.), pod poj´ciem pracy spo∏eczno-kulturalnej,
zwraca∏y szczególnà uwag´ na 12:

• style ˝ycia i kultury ludzi, (np. uwzgl´dnianie wielokulturowoÊci w ramach jednej
spo∏ecznoÊci),

• organizacj´ pracy uwzgl´dniajàcà wielopokoleniowoÊç oraz istnienie ró˝nych grup
docelowych,

• po∏àczenie pracy spo∏ecznej i kulturalnej (artystycznej),
• ingerowanie w polityk´ lokalnà.
Kultura oznacza wi´c tak˝e to, w jaki sposób ludzie chcà i majà ˝yç, jak chcà i majà

pracowaç. Z takim poj´ciem kultury wià˝e si´ koncepcja kultury spo∏ecznej, urzeczywist-
niana przede wszystkim przez du˝à liczb´ oÊrodków spo∏eczno-kulturalnych, placówki
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kulturalne, warsztaty i domy kultury oraz imprezy dzielnicowe, teatry uliczne, akcje malo-
wania murów, dzielnicowe programy kulturalne itp. z drugiej strony 13.

Do tematów pojawiajàcych si´ w dyskusjach na temat pracy na rzecz spo∏ecznoÊci
lokalnych nale˝à 14:

• ubóstwo i bezrobocie jako wyzwanie dla instytucji dzia∏ajàcych na rzecz spo∏eczno-
Êci lokalnych oraz realizujàcych program spo∏eczno-kulturalny,

• opracowywanie lokalnych strategii dla potrzeb polityki miejskiej i rozwoju miast,
• procesy indywidualizacji jako wyzwanie dla instytucji dzia∏ajàcych na rzecz spo∏ecz-

noÊci lokalnych i zwiàzane z tym odkrycie na nowo wspólnot sàsiedzkich oraz
„wspólnot inscenizowanych”,

• ponowne upolitycznienie pracy na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych.
Dlatego potrzebna jest profesjonalna wspólnota sàsiedzka 15. Domy pomocy sàsiedz-

kiej i oÊrodki spo∏eczno-kulturalne stwarzajà wi´zi sàsiedzkie, a ich mieszkaƒcy muszà
w∏àczyç si´ w d∏ugofalowy proces.

Dom sàsiedzki powsta∏ w 1991 roku, jako jeden z pierwszych takich domów po prze∏omie
politycznym w Niemczech. Nosi nazw´ Dom Kruków, gdy˝ pierwsza siedziba mieÊci∏a si´
przy ul. Kruków. Motto Domu Kruków – Otwarci dla wszystkich – oznacza, ˝e oferta przezna-
czona jest dla wszystkich, niezale˝nie od wieku, p∏ci czy narodowoÊci. Dom ten powsta∏ z ini-
cjatywy m∏odych ludzi, którzy chcieli zorganizowaç coÊ dla mieszkaƒców. Rozpocz´li od wie-
czorków jazzowych i muzycznych. Jako jedni z pierwszych w tego typu placówkach uzyskali
dost´p do Internetu. Dom sàsiedzki podlega Stowarzyszeniu Kultury i Pracy Spo∏ecznej, jest
jednak samodzielnym stowarzyszeniem, zarejestrowanym cz∏onkiem stowarzyszenia dacho-
wego, które podlega w∏adzom dzielnicy a nie miasta. W poczàtkach swojej dzia∏alnoÊci ofer-
ta kulturalna by∏a skierowana g∏ównie do dzieci. Sytuacja jednak zmusi∏a dzia∏aczy do rozsze-
rzenia swojej oferty. Zmienia∏a si´ ona w zale˝noÊci od potrzeb i klientów domu 16.

W ciàgu kilkuletniej wspó∏pracy z partnerami niemieckimi wyraênie widaç stopniowà
ewolucj´ ich podejÊcia do pracy w Êrodowisku lokalnym. DziÊ szczególnie akcentujà
dwa zjawiska 17. Po pierwsze, pracownicy muszà na nowo zdefiniowaç potrzeby ludzi nie
w oparciu o rutynowy profesjonalizm, lecz poprzez wchodzenie w ˝ywe kontakty mi´dzy-
ludzkie. Po drugie – konieczne jest zwrócenie uwagi na rozwój projektów mikroekono-
micznych, anga˝ujàcych mieszkaƒców danego terenu.

Litwa

Dla kszta∏towania polskiego wzorca centrum aktywnoÊci lokalnej interesujàce by∏o
porównanie z doÊwiadczeniami litewskimi. Na Litwie model centrum spo∏ecznoÊci lokal-
nej adaptowany zosta∏ w ramach holenderskiego projektu „Pomoc na rzecz dobrobytu
Litwy” realizowanego w latach 1993-1996 18. Jeden ze wspó∏twórców programu, Klaudius
Stanionis, tak podsumowuje swe doÊwiadczenie: Jeszcze niedawno obawiano si´, ˝e
pod nazwà centrum spo∏ecznoÊci kryje si´ jakaÊ sekta religijna. Obecna dzia∏alnoÊç po-
zwala mieç nadziej´, ˝e spo∏eczeƒstwo zaakceptowa∏o ide´ odbudowy wi´zi spo∏ecz-
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nych. Przypominajàc êród∏a tej idei z przyjemnoÊcià konstatujemy, ˝e równie˝ spo∏ecz-
noÊç akademicka nie jest wobec niej oboj´tna. Na tematy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià spo-
∏ecznoÊci lokalnych studenci Uniwersytetu w Kownie przygotowujà prace magisterskie,
prowadzà badania opinii spo∏ecznej, odbywajà praktyki w ju˝ istniejàcych centrach.

Jednym z pierwszych centrów spo∏ecznoÊci lokalnej na Litwie by∏o „Petraszunai” zare-
jestrowane w 1994 roku. Petraszunai jest przemys∏owà dzielnicà Kowna, nie cieszàcà si´
w mieÊcie najlepszà opinià. Gwarancjà pomyÊlnoÊci okaza∏ si´ dobry kontakt z w∏adzami
miasta i dzielnicy, organizacjami pozarzàdowymi, spo∏ecznoÊcià akademickà. Te okolicz-
noÊci sprawi∏y, ˝e oÊrodek otrzyma∏ lokal w szkole, w samym centrum dzielnicy. Uda∏o si´
przyciàgnàç pierwszych wolontariuszy, zorganizowaç dla nich seminarium. W centrum
przyj´to priorytetowà zasad´ „pracy na rzecz niechcianych” („odepchni´tych”), dajàc pierw-
szeƒstwo w zaspokojeniu jej potrzeb. Dla grup ludzi najs∏abszych – dysfunkcyjnych, wielo-
dzietnych i niepe∏nych rodzin, osób starych i samotnych, dzieci i m∏odzie˝y z rodzin niepe∏-
nych – Êwiadczone sà ró˝nego rodzaju us∏ugi. W tym miejscu, przypominajàc teoretyczne
zasady funkcjonowania spo∏ecznoÊci lokalnej, nale˝y zaznaczyç, ˝e poza Êwiadczeniem
us∏ug, wa˝nym zagadnieniem jest te˝ rozwój spo∏ecznoÊci 19.

Od 1996 r na Litwie powsta∏o kilkadziesiàt oÊrodków spo∏ecznoÊci lokalnej (np. wi´k-
sze miasta: K∏ajpeda, Panevezys oraz w mniejszych miastach i wsiach: Raudondvaris,
Druskienniki, Pakruojis, Szakiai, Dovainonys, Riesze, Dabu˝iai, Burbiszkis) 20. Litewskie
centra powsta∏y w zdecydowanej wi´kszoÊci jako organizacje pozarzàdowe. Mia∏o to byç
gwarancjà ich niezale˝noÊci i swobodnego rozwoju. Pierwsze z nich otrzyma∏y te˝ zna-
czàce Êrodki finansowe ze êróde∏ holenderskich na rozpocz´cie swojej dzia∏alnoÊci.
Obecnie utrzymujà si´ ze Êrodków uzyskiwanych na realizacj´ projektów. Zaznacza si´
jednak tendencja do przeistaczania si´ ich w cz´Êç systemu Êwiadczenia us∏ug socjal-
nych. Zale˝ymy wi´c od zasobnoÊci miejskiego bud˝etu, i w zwiàzku z tym tracimy cha-
rakter swoistego rzecznika spo∏ecznoÊci lokalnej wobec polityki samorzàdowej – pisze
twórczyni centrum w Petraszunai, Eleonora Godvaiskiene 21.

W tym kontekÊcie na specjalne potraktowanie zas∏uguje inicjatywa domu kultury w Pa-
kruojis, gdzie zacz´∏o dzia∏alnoÊç centrum spo∏ecznoÊci lokalnej. Takie po∏àczenie dwóch
jednostek do realizacji jednego celu okaza∏o si´ bardzo po˝yteczne. Odpad∏ problem z lo-
kalem na potrzeby centrum, nie trzeba szukaç Êrodków na wynagrodzenie dla kierownika
centrum, poniewa˝ dom kultury jest utrzymywany ze Êrodków samorzàdu. Z drugiej zaÊ
strony, powsta∏a mo˝liwoÊç pos∏u˝enia si´ statutem organizacji pozarzàdowej, dajàcym
prawo do ubiegania si´ o fundusze z ró˝nych fundacji. Po roku dzia∏alnoÊci dom kultury
znowu zape∏ni∏ si´ ludêmi, zacz´∏y powstawaç kó∏ka zainteresowaƒ, kluby, do pracy zg∏a-
szajà si´ ch´tni wolontariusze 22.

W ciàgu 10 lat rozwoju litewskich centrów spo∏ecznoÊci nie uda∏o si´ jednak powo∏aç
narodowej federacji ani oÊrodka wsparcia, który zajà∏by si´ organizowaniem wspó∏pra-
cy, edukacjà, informacjà czy lobbingiem na poziomie administracji krajowej 23. Sytuacja
ta utrudnia te˝ prowadzenie szerszej dyskusji metodologicznej dotyczacej pracy w spo-
∏ecznoÊciach lokalnych.
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PROJEKTY ANIMACYJNE
Podczas ewaluacji programu „Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych” realizowanego przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej (CAL) poddano analizie
przypadku kilka projektów, które zosta∏y opracowane przez studentów Szko∏y Animato-
rów Spo∏ecznych (SAS) jako prace dyplomowe. Ewaluacjà obj´to tylko te projekty, któ-
re zosta∏y wdro˝one. W niniejszej publikacji prezentujemy opisy dwóch projektów: 

• „Cekcyƒska G@leria M∏odych”, opracowany przez Violett´ Koseckà z Gminnego
OÊrodka Kultury w Cekcynie.

• „Akademia Nastolatka”, opracowany przez Krystyn´ Pacu∏´ z Gimnazjum nr 1
w Bochni

Obydwa dotyczà edukacji i aktywizacji ludzi m∏odych, jednak sposób ich realizacji, ze
wzgl´du na spo∏ecznoÊç, w którym sà realizowane, dotychczasowe doÊwiadczenia oraz
wiedz´ i umiej´tnoÊci wyniesione przez poszczególnych animatorów ze SAS, sà ró˝ne. 

Cekcyƒska G@leria M∏odych
Tematyka projektu 

Projekt zak∏ada∏ uruchomienie portalu internetowego zatytu∏owanego „Cekcyƒska G@leria
M∏odych” informujàcego i promujàcego aktywnoÊç m∏odych ludzi dzia∏ajàcych na terenie gmi-
ny Cekcyn oraz b´dàcego dla nich platformà edukacyjnà i narz´dziem wymiany informacji. 

T∏o projektu
Gmina Cekcyn po∏o˝ona jest w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci województwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie tucholskim, w centrum Borów Tucholskich – najwi´kszego
kompleksu leÊnego w Polsce, nad Jeziorem Wielkim Cekcyƒskim. Nie jest to du˝a gmi-
na, ale doÊç rozciàgni´ta (powierzchnia gminy: 253 km2). Mieszka to oko∏o 6500 osób.
Gmina Cekcyn jest najwi´kszà, najbardziej zalesionà gminà powiatu, ma charakter typo-
wo rolniczy (22% powierzchni to u˝ytki rolne, a 68% to lasy). Na terenie gminy znajduje
si´ ponad 20 jezior, dzi´ki czemu posiada ona znakomite walory rekreacyjno-turystycz-
ne. W sk∏ad gminy Cekcyn wchodzi 14 so∏ectw (Brzozie, Cekcyn, Iwiec, Krzywogoniec,
Ludwichowo, Ma∏e Gacno, Nowy Sumin, Ostrowo, Trzebciny, Wielkie Budziska, Wysoka,
Zalesie, Zielonka, Zdroje).

Na terenie gminy dzia∏a Gminny OÊrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminne Centrum Informacji, Klub Integracji Spo∏ecznej, 11 Êwietlic wiejskich, przedszko-
le wraz z trzema oddzia∏ami zamiejscowymi oraz trzy szko∏y: Zespó∏ Szkó∏ w Cekcynie,
szko∏a podstawowa w Zielonce i szko∏a podstawowa w Iwcu, zarejestrowanych jest
dziewi´ç organizacji pozarzàdowych (dane Urz´du Gminy). 

G∏ównà miejscowoÊcià jest Cekcyn. Jest to miejscowoÊç turystyczna po∏o˝ona 12 km
od Tucholi, 56 km od Bydgoszczy. Cekcyn to typowa miejscowoÊç reprezentujàca kultu-
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r´ puszczaƒskà-borowiackà. W latach dwudziestych XX w. znana by∏a tu jeszcze gwara
borowiacka, kociewska i kaszubska. MiejscowoÊç liczy 1650 mieszkaƒców.

Identyfikacja projektu

Charakterystyka problemu
Na terenie gminy Cekcyn aktywnie dzia∏a kilka grup m∏odzie˝owych, skupionych wo-

kó∏ Gminnego Centrum Kultury, Êwietlic wiejskich oraz jednej ze szkó∏ podstawowych.
Dzia∏a tam równie˝ kilka zespo∏ów tanecznych, z czego a˝ trzy to zespo∏y m∏odzie˝owe
istniejàce przy Êwietlicach wiejskich (zespó∏ Silver – zespó∏ taƒca wspó∏czesnego dla
m∏odzie˝y i dzieci, M4 – dziewcz´cy zespó∏ taƒca nowoczesnego, Brzozowianki – zespó∏
taƒca integracyjnego opartego na motywach ludowych).

Na terenie gminy dzia∏a od 2003 roku tak˝e nieformalna grupa m∏odzie˝owa Optymi-
Êci liczàca ok. 15 osób. Grupa posiada 2 sekcje: aikido i kulturalnà. M∏odzie˝ nale˝àca
do sekcji Aikido oprócz trenowania tej sztuki walki, stara si´ wypromowaç jà wÊród m∏o-
dzie˝y. Zaj´cia odbywajà si´ bezp∏atnie co drugi tydzieƒ i sà prowadzone woluntarystycz-
nie przez senseia z Gdaƒska. Sprz´t (maty i stroje) niezb´dny do walki m∏odzie˝ zdoby-
∏a dzi´ki wsparciu Polskiej Fundacji Dzieci i M∏odzie˝y oraz Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Sekcja kulturalna zajmuje si´ g∏ównie organi-
zowaniem zaj´ç kulturalnych dla dzieci przychodzàcych do Êwietlic wiejskich i do Gmin-
nego OÊrodka Kultury.

Dzia∏ania kulturalne sà ch´tnie wspierane przez samorzàd lokalny jako jedna z form
integracji i budowania wi´zi lokalnych w spo∏ecznoÊci oraz podnoszenia atrakcyjnoÊci tu-
rystycznej regionu. 

Pomimo doÊç du˝ej aktywnoÊci m∏odzie˝y, ich dzia∏ania sà ma∏o widoczne poza gmi-
nà. M∏odzie˝ nie ma mo˝liwoÊci pochwalenia si´ swoimi osiàgni´ciami, a tak˝e nie ma
mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktów z innymi grupami m∏odzie˝owymi. Wspólne dzia∏ania
sà utrudnione przez dosyç du˝e odleg∏oÊci mi´dzy miejscowoÊciami, si´gajàce nawet
25-30 kilometrów. Tak˝e utrudniony dost´p do Internetu poza szko∏à ogranicza mo˝li-
woÊç kontaktu m∏odzie˝y nawet z sàsiednich miejscowoÊci.

S∏aba znajomoÊç j´zyka angielskiego uniemo˝liwia nawiàzanie kontaktu i wymian´ infor-
macji z grupami m∏odzie˝owymi z innych krajów. Poszczególne grupy m∏odzie˝owe stara∏y
si´ o dofinansowanie swoich dzia∏aƒ piszàc projekty do organizacji grantowych, m.in. gru-
pa OptymiÊci otrzyma∏a dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i M∏odzie˝y w ramach
Programu „Dla mojej wsi i sàsiadów” na projekt „Dla cia∏a i dla ducha”, w ramach którego
powsta∏a sekcja aikido oraz przeprowadzono szereg zaj´ç dla dzieci ze Êwietlic wiejskich. 

Jednym z takich konkursów grantowych by∏ konkurs WieÊ aktywna. Budowanie spo∏e-
czeƒstwa informacyjnego – „e-VITA” og∏oszony przez Fundacj´ Wspomagania Wsi we
wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci. Na konkurs ma∏ych grantów zo-
sta∏y przygotowane w gminie trzy projekty: grupy m∏odzie˝owej OptymiÊci pt. „Jak si´ mó-
wi „dzieƒ dobry”?” – na nauk´ j´zyka angielskiego, Zespo∏u Brzozowianki pt. „Wirtulandia
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– Któ˝ to wie, ona z nami taƒczyç chce” – na zakup strojów oraz wypromowanie poprzez
Internet swojego zespo∏u oraz Gminnego OÊrodka Kultury, instruktorek i m∏odzie˝y
ucz´szczajàcej do Êwietlic wiejskich. Kontakt z doradcà Fundacji Wspomagania Wsi za-
owocowa∏ podj´ciem decyzji o przygotowaniu jednego wspólnego projektu, obejmujàce-
go pomys∏y wszystkich 3 grup. I w ten sposób powsta∏ projekt Cekcyƒska G@leria M∏o-
dych, którego bezpoÊrednimi adresatami by∏a aktywna m∏odzie˝ z terenu gminy (ok. 200
osób – dane z projektu). PoÊrednio projekt by∏ adresowany tak˝e do mieszkaƒców gminy
oraz osób „z zewnàtrz” (turyÊci, inne grupy m∏odzie˝owe w Polsce i za granicà).

Celem d∏ugofalowym projektu by∏o wsparcie i promocja inicjatyw m∏odzie˝y przy po-
mocy technologii IT i multimediów oraz promocja gminy Cekcyn

Celem krótkoterminowym by∏o: nawiàzanie kontaktu z grupami m∏odzie˝owymi ze
szkó∏ z j´zykiem angielskim, kszta∏cenie umiej´tnoÊci j´zyka angielskiego m∏odych ludzi
poprzez wykorzystanie Internetu (forum dyskusyjne, çwiczenia, blog, itp.). 

Efektem projektu mia∏o byç przede wszystkim stworzenie portalu internetowego,
opracowanie materia∏ów do samodzielnej nauki j´zyka angielskiego poprzez portal, na-
wiàzanie kontaktów z innymi szko∏ami, udzia∏ m∏odzie˝y w spotkaniach i przeglàdach kul-
turalnych organizowanych poza gminà. czas trwania projektu okreÊlono na nieca∏e 3
miesiàce (1.03.2005 – 25.05.2005).

Bud˝et projektu wyniós∏ 6.850 z∏. Projekt zosta∏ z∏o˝ony przez Gminny OÊrodek Kul-
tury do Fundacji Wspomagania Wsi na konkurs grantowy Polsko-Amerykaƒskiej Funda-
cji WolnoÊci w ramach Programu WieÊ Aktywna – Budowanie Spo∏eczeƒstwa Informacyj-
nego e-Vita i otrzyma∏ dofinansowanie w wysokoÊci 5.000 z∏.

Dokonujàc ewaluacji projektu pod uwag´ wzi´te zosta∏y przede wszystkim:
• efektywnoÊç projektu rozumiana jako optymalne wykorzystanie zasobów b´dàcych

w dyspozycji wszystkich podmiotów bioràcych udzia∏ w projekcie. By∏a ona badana
zarówno na etapie planowania projektu jak i jego wdra˝ania.

• skutecznoÊç projektu rozumiana jako osiàgniecie iloÊciowych produktów projektu
(realizacja za∏o˝onych zadaƒ), oraz celów i rezultatów.

EfektywnoÊç

Partnerski charakter projektu
Poniewa˝ idea projektu powsta∏a jako wypadkowa pomys∏ów kilku Êrodowisk m∏o-

dzie˝owych dzia∏ajàcych na terenie gminy, od samego poczàtku projekt mia∏ charakter
partnerski.

Moderatorami pracy partnerstwa by∏y: dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury (GOK)
oraz dyrektor Szko∏y Podstawowej w Zielonce. Dzi´ki nim da∏o si´ zaanga˝owaç do
wspó∏pracy przy realizacji projektu zarówno przedstawicieli grup m∏odzie˝owych jak i in-
ne osoby ze Êrodowiska zwiàzane z dzia∏aniami na rzecz m∏odzie˝y, m.in. pracowników
i sta˝ystów z Gminnego Centrum Informacji, nauczyciela j´zyka angielskiego ze szko∏y
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w Cekcynie. Ka˝dy z partnerów otrzyma∏ konkretne zadanie: opisanie w∏asnej dzia∏alno-
Êci (instruktorki ze Êwietlic wiejskich), skanowanie zdj´ç (sta˝ystki z Gminnego Centrum
Informacji), opracowanie s∏ownika polsko–angielskiego (przedstawicielka grupy Optymi-
Êci), redagowanie tekstów (przedstawicielka Zespo∏u Brzozowianki), koordynacja ca∏o-
Êci (dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury).

Bardzo du˝y wysi∏ek zosta∏ w∏o˝ony szczególnie we w∏àczenie do prac przy projekcie
przedstawicielek Êwietlic wiejskich. Sà one bardzo wa˝nà instytucjà, podtrzymujàcà ak-
tywnoÊç dzieci i m∏odzie˝y na wsi. Âwietlice powoli zmieniajà swojà funkcj´, przekszta∏ca-
jàc si´ z miejsc zapewniajàcych opiek´ w czasie wolnym od zaj´ç, w miejsca aktywizujà-
ce i edukacyjne. W∏àczenie Êwietlic w proces planowania zadaƒ GOKu i wprowadzanie
nowych metod pracy zacz´∏o si´ – z inicjatywy GOK – w po∏owie 2002 roku. Istotà zmian
by∏o w∏àczenie instruktorek Êwietlic do procesu planowania zaj´ç w Êwietlicach oraz do
przygotowywania projektów, dzi´ki którym mo˝na skuteczniej zarzàdzaç pracà oraz zdo-
bywaç dodatkowe, pozabud˝etowe, Êrodki finansowe na zaj´cia w Êwietlicach.

Instruktorki Êwietlic by∏y w∏àczone w prace nad projektem Cekcyƒska G@leria M∏odych
– ich pomys∏y zosta∏y uwzgl´dnione w opisie projektu, otrzyma∏y konkretne zadania do re-
alizacji w ramach projektu – opisanie pracy Êwietlic oraz przygotowanie i przekazanie zdj´ç
obrazujàcych dzia∏ania prowadzone w Êwietlicach. W fazie opracowywania projektu dyrek-
tor GOK zorganizowa∏a spotkanie z instruktorkami Êwietlic, kolejne spotkanie odby∏o si´ na
poczàtku realizacji oraz na jego zakoƒczenie. Praca nad planowaniem i wdra˝aniem pro-
jektu sta∏a si´ przyczynkiem do cyklicznych spotkaƒ instruktorek Êwietlic wraz z zespo∏em
GOK: spotkania na poczàtku by∏y raz w miesiàcu, teraz kilka w ciàgu roku, mniej wi´cej raz
na kwarta∏. WczeÊniej w ciàgu dwóch by∏o lat tylko jedno spotkanie wszystkich paƒ – na te-
mat zapotrzebowania do bud˝etu. Ponadto GOK nawiàza∏ wspó∏prac´ z m∏odzie˝owà gru-
pà OptymiÊci i w∏àczy∏ jà do wspó∏realizacji projektów kulturalnych.

Efekty podj´tych przez dyrektor GOK dzia∏aƒ by∏o ju˝ widaç w zorganizowanych w latach
2004–2005 zimowiskach. W roku 2004 wspólnie z Gminnym OÊrodkiem Kultury, Oddzia∏em
Gminnym TPD, grupà OptymiÊci i Towarzystwem Mi∏oÊników Ziemi Cekcyƒskiej zosta∏ zreali-
zowany projekt „Feryjny trójbój” i projekt „Harcerski medyk”, a tak˝e warsztaty cyrkowe prowa-
dzone przez grup´ z Wojewódzkiego OÊrodka Animacji Kultury z Torunia. W roku 2005 zimo-
wisko zosta∏a zorganizowane ju˝ w ka˝dej Êwietlicy wiejskiej. Oprócz zaj´ç w poszczególnych
Êwietlicach odby∏y si´ tak˝e wspólne dzia∏ania dzieci ze wszystkich Êwietlic (2–3 spotkania). Te-
matem przewodnim zimowiska w 2005 roku by∏y „Lalki, muzyka i zima”. Uda∏o si´ tak˝e przy-
gotowaç i przedstawiç wspólne przedstawienie pt. „Zdarzy∏o si´ w pewnej zagrodzie”. 

Wzrost aktywnoÊci Êwietlic wspierany jest przez radnych i administracj´ samorzàdo-
wà, czego przyk∏adem mo˝e byç poÊwi´cenie tej tematyce specjalnej sesji Rady Gminy,
uczestnictwo wójta w spotkaniach instruktorek czy wspieranie Êwietlic oraz innych insty-
tucji w przygotowywaniu wniosków grantowych poprzez specjalnie oddelegowanà do te-
go osob´. Polityka ta zaowocowa∏a powstaniem nowych Êwietlic, w tych so∏ectwach,
gdzie do tej pory ich nie by∏o, np. Wysokie – Êwietlica dopiero od 1 lipca 2005 roku,
przedtem dzia∏ania na rzecz dzieci i m∏odzie˝y prowadzi∏o Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich.
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Budowanie partnerstwa ma w Cekcynie nie tylko charakter projektowy. Podejmowa-
ne sà próby tworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju kulturalnego gminy. Co roku przez
dyrektor GOK organizowane jest spotkanie wszystkich wa˝nych placówek kulturalno-
oÊwiatowych oraz organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ kulturà i edukacjà. Efek-
tem tych spotkaƒ jest powstanie kalendarza imprez na ca∏y rok. Jest to pierwszy krok do
opracowania wspólnego dzia∏ania. GOK nawiàza∏ tak˝e wspó∏prac´ ze szko∏à w Cekcy-
nie, udost´pniajàc sal´, nag∏oÊnienie, sprz´t do dzia∏aƒ m∏odzie˝owych. 

Dzia∏ania GOK znajdujà naÊladowców w terenie. Nast´puje powolne otwieranie si´
na wspó∏prac´ pomi´dzy poszczególnymi jednostkami z danego terenu dzia∏ajàcymi
w zakresie podobnej tematyki, np. pomi´dzy szko∏à a Êwietlicà w Iwcu. Do tej pory, jak
wskazujà badania, podmioty te nie wspó∏pracowa∏y ze sobà. 

Dzi´ki kontaktom nawiàzanym w Szkole Animatorów Spo∏ecznych uda∏o si´ zorgani-
zowaç wizyt´ w Wojewódzkim Centrum Animacji Kultury w Toruniu (gdzie zaj´cia prowa-
dzi jedna z uczestniczek SAS) oraz zaprosiç m∏odzie˝ z Torunia do odwiedzenia Cekcy-
na. Wymiana doÊwiadczeƒ i pomys∏ów zaowocowa∏a powstaniem Zespo∏u Taƒca
Brzozowianki z Brzozia. Zespó∏ ten, choç dzia∏a dopiero od 2003 roku, ju˝ wyst´powa∏
m.in. na pierwszym w historii wsi Brzozie festynie w sierpniu 2003 r., na Do˝ynkach Gmin-
nych w Iwcu, Dniach Seniora w Cekcynie, w Krzywogoƒcu na festynie z okazji Dnia
Dziecka, podczas obchodów Dni Gminy Cekcyn. Równie˝ bra∏ udzia∏ jako obserwator
w Mi´dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Krajów Nadba∏tyckich w Piasecznie
oraz na Festynie Integracyjnym w Tucholi.

Dzia∏anie poprzez projekty
Du˝a iloÊç dzia∏aƒ kulturalnych pozwala twierdziç, ˝e Êrodowisko lokalne gminy Cek-

cyn jest aktywne. Jednak aktywnoÊç ta ma raczej charakter pojedynczych imprez. Reali-
zacja projektu Cekcyƒska G@leria M∏odych da∏a przestrzeƒ na wprowadzenie dzia∏aƒ
o charakterze systemowym, pozostawiajàcych po sobie konkretne, wymierne produkty,
np. strona internetowa. Âcis∏e powiàzanie ze sobà poszczególnych dzia∏aƒ projekto-
wych, ich przyczynowo–skutkowy uk∏ad, jest czymÊ nowym w aktywnoÊci mieszkaƒców
gminy. Dla instruktorek Êwietlic wiejskich zosta∏o zorganizowane jednodniowe szkolenie
z zakresu pisania projektów. By∏ to pierwszy krok do aktywizowania Êwietlic w poszukiwa-
niu dodatkowych êróde∏ finansowania.

Wydaje si´, ̋ e projekt ten by∏ wa˝nym, ale jedynie jednym z elementów w aktywizowaniu
Êrodowiska lokalnego gminy Cekcyn, i jego skutecznoÊç nale˝y rozpatrywaç w kontekÊcie
wszystkich zmian kulturalno–spo∏ecznych zachodzàcych w gminie. Gmina, przyst´pujàc do
Programu WieÊ Aktywna, budowanie spo∏eczeƒstwa informacyjnego e-Vita, otrzyma∏a mo˝-
liwoÊç skorzystania z kilku jego komponentów. Oprócz Programu Ma∏ych Grantów, z które-
go by∏ dofinansowany projekt Cekcyƒska G@leria M∏odych, Cekcyn, jako jedna z 6 gmin,
zakwalifikowa∏a si´ do komponentu wdro˝eniowego modelowego systemu infrastruktury in-
formatycznej, otrzymujàc wsparcie w postaci opracowania: strategii informatyzacji gminy,
koncepcji sieci informatycznych, parametrów niezb´dnego sprz´tu, projektu technicznego
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sieci IP, a nast´pnie wdro˝enia zaplanowanego systemu (szacunkowa wartoÊç przedsi´-
wzi´cia ok. 200 tys. z∏otych). Sieç teleinformatyczna dla Gminy Cekcyn ∏àczyç b´dzie z Inter-
netem: Urzàd Gminy, Gminny OÊrodek Kultury, bibliotek´, policj´, gimnazjum i szko∏´ pod-
stawowà, przedszkole, przychodni´ i OÊrodek Szkolenia Po˝arniczego. 

Z realizacjà tego komponentu zwiàzany by∏ cykl szkoleƒ dla mieszkaƒców gminy. Ich
celem by∏o wsparcie procesu budowania przep∏ywu informacji na poziomie lokalnym,
zdiagnozowanie aktualnego stanu wykorzystania IT w gminie i diagnoza deficytów umie-
j´tnoÊci w poszczególnych grupach mieszkaƒców. Szkolenia te nie cieszy∏y si´ jednak
du˝à popularnoÊcià i niewiele osób wzi´∏o w nich udzia∏, co Êwiadczy o nie przyk∏adaniu
wagi do mo˝liwoÊci korzystania z Internetu. Warunki naturalne uniemo˝liwiajà w chwili
obecnej doprowadzenie Internetu do znacznej cz´Êci so∏ectw i to w znacznym stopniu
zmniejsza przydatnoÊç projektu Cekcyƒska G@leria M∏odych. 

AdekwatnoÊç do potrzeb lokalnych i bazowanie na lokalnych zasobach
Wa˝nym elementem systemu aktywizacji jest adekwatnoÊç do lokalnych potrzeb

i problemów. W ramach zaj´ç w Szkole Animatorów Spo∏ecznych zosta∏a przygotowana
przez dyrektor GOK mapa zasobów i potrzeb. Jednym z problemowych obszarów zdia-
gnozowanych w mapie by∏a s∏aba promocja regionu, brak ciekawych ofert dla dzieci
i m∏odzie˝y sp´dzania czasu wolnego. Projekt w znacznym stopniu jest odpowiedzià na
zdiagnozowane w ramach pracy nad mapà potrzeby.

Jednym z elementów bazowania na lokalnych zasobach jest w∏àczanie do dzia∏ania
projektowego wolontariuszy. Wiele dzia∏aƒ w ramach projektu zosta∏o przeprowadzonych
przez wolontariuszy, m.in. zbieranie i redagowanie materia∏ów na stron´ internetowà. Ca-
∏a dzia∏alnoÊç grupy m∏odzie˝owej OptymiÊci opiera si´ na zasadzie wolontariatu.
Oprócz udzia∏u w projekcie i wspomnianych ju˝ zimowiskach cz∏onkowie tej grupy
uczestniczyli tak˝e m.in. w przygotowaniach i realizacji imprez z okazji „Lata z Gminà
Cekcyn”, Do˝ynek Gminnych oraz projektów Towarzystwa Mi∏oÊników Ziemi Cekcyƒskiej,
np. oznakowanie leÊnych Êcie˝ek rowerowych czy Nocnych Misteriach Nadjeziornych.

SkutecznoÊç
Mimo ma∏ej iloÊci czasu (nieca∏e trzy miesiàce) oraz licznych k∏opotów technicznych

(s∏aba jakoÊç dostarczonych zdj´ç, problemy z w∏o˝eniem materia∏u do portalu, itp.),
dzi´ki wyt´˝onej pracy kilkunastu osób (bezpoÊrednio przy tworzeniu portalu pracowa∏o
25 osób) uda∏o si´ w bardzo krótkim czasie zrealizowaç prawie wszystkie za∏o˝enia pro-
jektowe (forum dyskusyjne zostanie uruchomione w póêniejszym terminie). 

Przyglàdajàc si´ wykorzystaniu opracowanego produktu jakim jest portal i realizacji
rezultatów projektu, a wi´c korzystaniu przez m∏odzie˝ z platformy internetowej do nauki
j´zyka angielskiego, nawiàzywaniu kontaktów z innymi grupami m∏odzie˝owymi, promo-
cji, itp. to wydaje si´, ˝e w momencie przeprowadzania analizy rezultaty te powoli zacz´-
∏y byç odczuwalne, m.in. szko∏a podstawowa w Zielonce zosta∏a zaproszona przez szko-
∏´ z innej gminy do wspó∏pracy przy projekcie „Wirtualni przyjaciele”.
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Jest to zwiàzane z wieloma czynnikami. Po pierwsze, informacja o materia∏ach za-
mieszczonych na stronie w j´zyku angielskim jest doÊç s∏abo rozpowszechniona wÊród
m∏odzie˝y spoza grup bioràcych udzia∏ w projekcie. Nie wiedzà o niej m.in. nauczyciele
j´zyka angielskiego, którzy nie brali udzia∏u w ich przygotowaniu. Byç mo˝e to sprawia,
˝e materia∏ ten nie jest wykorzystywany podczas zaj´ç szkolnych z j´zyka angielskiego.
Brak dost´pu do Internetu w Êwietlicach uniemo˝liwia m∏odzie˝y korzystanie z materia-
∏ów zawartych na stronie w czasie wolnym od zaj´ç. Nawet niektóre z instruktorek ze
Êwietlic wiejskich nie widzia∏y jeszcze strony internetowej, czyli efektu swojej pracy. Naj-
wi´kszà popularnoÊcià wÊród m∏odzie˝y cieszy si´ blog (35 komentarzy). 

Wnioski i rekomendacje:
• Partnerstwo jest jednym z kluczowych standardów CAL. W przypadku projektu Cek-

cyƒska G@leria M∏odych uda∏o si´ opracowaç i wdro˝yç projekt we wspó∏pracy kilku
podmiotów. W przysz∏oÊci nale˝a∏oby w wi´kszym stopniu w∏àczaç do wspó∏pracy ist-
niejàce na terenie gminy organizacje pozarzàdowe. Mimo pojedynczych przyk∏adów,
np. wspó∏praca przy Nocnych Misteriach Nadjeziornych z Towarzystwem Ziemi Cek-
cyƒskiej czy wspó∏praca w so∏ectwie Ma∏e Gacno pomi´dzy Êwietlicà wiejskà i Stowa-
rzyszeniem Agrorozwoju So∏ectwa Ma∏e Gacno „JAGODA”, wspó∏praca pomi´dzy
podmiotami samorzàdu terytorialnego a lokalnymi organizacjami jest bardzo s∏aba.

• Wa˝nym elementem dzia∏aƒ lokalnych jest ich promocja. Podczas realizacji projektu in-
formacje o tym przedsi´wzi´ciu zosta∏y umieszczone w Biuletynie Informacyjnym Gmi-
ny Cekcyn, informacja zosta∏a przekazana na zebraniach wiejskich, sesji Rady Gminy,
ponadto rozklejono plakaty i ulotki informacyjne. Mimo wszystko, informacja o stronie
wÊród osób, z którymi rozmawiano, nie by∏a zbyt du˝a. Powinno si´ w wi´kszym stop-
niu dotrzeç z informacjà o istniejàcej stronie internetowej do m∏odzie˝y szkolnej z gmi-
ny i zaanga˝owania jej w rozbudowywanie i aktualizacj´ strony. 

• Warto zadbaç o to, aby Urzàd Gminy w wi´kszym stopniu w∏àczy∏ si´ w prowadzenie
portalu, np. poprzez umo˝liwienie m∏odzie˝y bezp∏atnego skorzystania z us∏ug i porad
informatyka pracujàcego w Urz´dzie Gminy. U∏atwi∏oby to rozwiàzanie szeregu proble-
mów technicznych, które pojawi∏y si´ podczas pracy nad stronà, a mianowicie s∏abà ja-
koÊç materia∏u zdj´ciowego, ma∏à ró˝norodnoÊç form przekazu, brak np. filmu o dzia∏a-
niach poszczególnych Êwietlic czy grup, elementów animacyjnych; niemo˝noÊç
prze∏o˝enia do Internetu wszystkich opracowanych przez anglistów çwiczeƒ, itp. Warto
zaznaczyç, ˝e deklaracje takie zosta∏y przez wójta ju˝ wst´pnie z∏o˝one ju˝ po zakoƒ-
czeniu projektu.

• Mo˝na by∏oby dzia∏aç dynamiczniej, gdyby lokalne instytucje kultury otrzyma∏y wspar-
cie swojej dzia∏alnoÊci ze strony powiatu w Tucholi. Nie chodzi tu o wsparcie finanso-
we, ale o merytoryczne. Wsparcie to nie jest odczuwalne przez placówki dzia∏ajàce
w obszarze kultury w gminie Cekcyn. Wydzia∏ Promocji powiatu nie wspó∏pracuje
z Gminnymi OÊrodkami Kultury, nie informuje o planach imprez powiatowych, nie
wspiera w ˝adnym zakresie wspólnych przedsi´wzi´ç (5 gmin w powiecie), nie wzmac-
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nia merytorycznie pracowników Gminnych OÊrodków Kultury. Niektóre z nich starajà
si´ nawiàzaç samodzielnie jakàÊ wspó∏prac´ np. Cekcyn i Gostycyn. Starostwo nie or-
ganizuje spotkaƒ dzia∏aczy kultury z danego terenu. Spotkaƒ takich nie organizuje te˝
Wojewódzki OÊrodek Kultury w Bydgoszczy. Wypracowanie zasad wspó∏pracy oraz
rozpocz´cie programu wzmocnienia pracowników instytucji kultury i liderów ruchu kul-
turalnego na terenie powiatu Tuchola przyczyni∏oby si´ znacznie do integracji Êrodowi-
ska, poprawy jakoÊci oferty kulturalnej, podniesienia efektywnoÊci gromadzenia i wy-
datkowania funduszy na dzia∏alnoÊç kulturalnà.

• Projekt Cekcyƒska G@leria M∏odych jest jednym z elementów wi´kszej ca∏oÊci, jakà
jest strategia rozwoju gminy. Na terenie gminy za sprawà w∏adz samorzàdowych
i jednostek samorzàdu terytorialnego zosta∏ przygotowany projekt do SPO „Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
do dzia∏ania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
BezpoÊrednimi beneficjantami korzystajàcymi z pomocy finansowej jakà jest w ra-
mach SPO sà so∏ectwa. Jednak˝e nie posiadajà one osobowoÊci prawnej, co utrud-
nia bezpoÊrednie wyst´powanie i wykorzystywanie funduszy zewn´trznych. Dlatego
te˝ „Odnowa wsi” w ramach SPO umo˝liwia wnioskowanie o fundusze na przedsi´-
wzi´cia so∏eckie gminom i instytucjom kultury. B´dà one wspiera∏y so∏ectwa organi-
zacyjnie, w tym zapewnia∏y niezb´dne dokumenty planistyczne, zezwolenia, decyzje
itp., a tak˝e ostatecznie wyst´powa∏y o Êrodki finansowe, zapewniajàc jednoczeÊnie
swój wk∏ad finansowy. Bardzo du˝à rol´ w koordynowaniu i wspieraniu tego przed-
si´wzi´cia odegra∏ wójt Gminy Cekcyn. Projekt Cekcyƒska G@leria M∏odych jest co
prawda jednym z ma∏ych kroków na drodze do realizacji tego du˝ego przedsi´wzi´-
cia, ale jednoczeÊnie ma on bardzo innowacyjny charakter, ∏àczàc promocj´ i ochro-
n´ dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych.
Wydaje si´, ˝e ten kierunek rozwoju powinien byç kontynuowany w strategii rozwoju
gminy Cekcyn. 

Niewàtpliwie ogromnà wartoÊcià dodanà projektu jest du˝a aktywizacja m∏odzie˝y
w dalszych dzia∏aniach. Tak niewielkie pieniàdze – 5 tysi´cy z∏otych – da∏y tak wielki im-
puls do dalszych dzia∏aƒ. M∏odzi ludzie uwierzyli we w∏asne si∏y, zobaczyli efekty swojej
pracy i chcà dzia∏aç dalej. Czytajàc materia∏ z bloga mo˝na stwierdziç, ˝e projekt wy-
szed∏ z promocjà m∏odzie˝owej aktywnoÊci poza granice gminy, a nawet i kraju :
• Wchodzàc na tà stron´ sama nie wiedzia∏am co zobacz´, ale o dziwo by∏am zaskoczo-

na tym, co mog∏am tam ujrzeç. Dziwi´ si´, ˝e sà ludzie, którym chce si´ tak aktywnie
uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym. No a te Brzozowianki.... to strza∏ w 10!!!!; 

• strona, która ciekawi, mobilizuje i daje poczucie dumy z powodu bycia „cekcyniakiem”
• podziwiam m∏odych ludzi, w Waszej Gminie za ch´ci i wytrwa∏oÊç w podejmowanych

dzia∏aniach na rzecz dzieci i nie tylko 
pozdrawiam wszystkich Optymistów i Brzozowianki
• Interest neighbourhood. Nice people. bye bye!
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Akademia Nastolatka

Tematyka projektu 
Akademia Nastolatka to projekt nakierowany na edukacj´ j´zykowà, kulturowà i spo-

∏ecznà m∏odzie˝y z terenu powiatu bocheƒskiego. Sk∏ada si´ z 10 modu∏ów zawierajà-
cych spotkania, konkursy, dni kultury angloj´zycznej, przedstawienie teatralne, stworze-
nie biblioteki angloj´zycznej i mi´dzynarodowà wymian´ m∏odzie˝y.

T∏o projektu
Bochnia jest miastem Êredniej wielkoÊci (ok. 30 tys. mieszkaƒców), po∏o˝onym w po-

bli˝u Krakowa (40 km) i Tarnowa (40 km). Na terenie miasta funkcjonujà nast´pujàce pla-
cówki edukacyjne: 

• pi´ç szkó∏ podstawowych,
• dwa gimnazja, 
• dwa licea ogólnokszta∏càce, 
• trzy zespo∏y szkó∏, 
• Medyczne Studium Zawodowe, 
• Policealne Studium Ekonomiczno-Informatyczne, 
• Policealne Studium Zawodowe, 
• Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczna, 
• Miejskie Centrum Dzieci i M∏odzie˝y.Ochronka. 
• Specjalny OÊrodek Szkolno Wychowawczy.

Ogó∏em w roku szkolnym 2004/2005 do bocheƒskich szkó∏ podstawowych ucz´sz-
cza∏o 2.125 uczniów, do gimnazjów 1.373 uczniów, do szkó∏ ponadgimnazjalnych –
4.091, do szkó∏ policealnych 260 s∏uchaczy. 

Miasto nie zosta∏o dotkni´te strukturalnym bezrobociem, jednak znaczna cz´Êç
mieszkaƒców z powodu trudnej sytuacji materialnej korzysta z pomocy spo∏ecznej. Wg.
informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Spo∏ecznej, ok. 10 % populacji obj´tej jest
ró˝nymi formami pomocy spo∏ecznej. 

Identyfikacja projektu

Charakterystyka problemu
Podczas analizy problemu zdiagnozowano, ˝e w rodzinach obj´tych pomocà spo-

∏ecznà ˝yje ponad 600 uczniów bocheƒskich szkó∏. Problemy materialne sà jednym
z czynników ograniczajàcym rozwój uczniów. Przek∏adajà si´ one na ograniczenia dost´-
pu do edukacji pozaszkolnej, korzystania z nowych technologii informacyjnych czy po-
znawania Êwiata. 
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Kolejnà barierà w rozwoju m∏odych ludzi w Bochni, poza sytuacjà ekonomicznà, jest
niedostateczna ÊwiadomoÊç znaczenia edukacji dla m∏odego cz∏owieka, dla przysz∏ej je-
go pozycji: na rynku pracy i w spo∏ecznoÊci. Uczniowie, którzy majà ograniczone mo˝li-
woÊci pog∏´biania wiedzy, majà problemy w nauce i ∏atwo si´ zniech´cajà. W pewnej
mierze uznajà si´ za gorszych, rosnà w przeÊwiadczeniu o swojej ograniczonej roli spo-
∏ecznej i nik∏ych szansach awansu zawodowego i samorealizacji. 

Prowadzi to do niskiej samooceny, biernoÊci i zaniku aktywnoÊci w rozwoju intelektu-
alnym, braku samodzielnoÊci w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnoÊci za swoje de-
cyzje, braku kontaktów z innymi spo∏ecznoÊciami; zamykanie si´ w kr´gu wàskich Êro-
dowisk sprzyja powstawaniu stereotypów.

Drugim problemem, który dostrzegli ludzie dzia∏ajàcy w Bochni w obszarze edukacji, to
brak wspó∏pracy nauczycieli, w tym uczàcych j´zyka angielskiego. Zamiast wspó∏pracy jest
konkurencja, brak wspólnych dzia∏aƒ edukacyjnych, brak forum wymiany poglàdów i do-
Êwiadczeƒ w zakresie edukacji j´zykowej. Wszystko to nie sprzyja procesom edukacyjnym. 

Starajàc si´ podjàç dzia∏ania zach´cajàce m∏odzie˝ do aktywnoÊci edukacyjnej oraz
stworzyç platform´ wspó∏pracy pomi´dzy nauczycielami, nauczycielki j´zyka angielskie-
go z Gimnazjum nr 1 w Bochni postanowi∏y za∏o˝yç w swojej szkole Europejski Klub Pic-
kwicka. Jako pierwsze swoje przedsi´wzi´cie Klub zorganizowa∏ w 2000 roku Dzieƒ Ir-
landzki oraz Rajd Solny Traper. Pozytywny odbiór tych dzia∏aƒ w Êrodowisku sprawi∏, ˝e
w kolejnym roku szkolnym (2000/2001) opracowano kolejny projekt, który nosi∏ tytu∏ Po-
dró˝e w kulturze. Poniewa˝ oba projekty cieszy∏y si´ bardzo du˝à popularnoÊcià, w roku
szkolnym 2001/2002 opracowano projekt Akademia Nastolatka. Wszystkie te projekty
nakierowane by∏y na edukacj´ mi´dzykulturowà m∏odzie˝y, zmian´ ich stereotypów na
temat innych narodów oraz pobudzanie do samodzielnego dzia∏ania. Dzi´ki realizowa-
nym projektom Klubowi uda∏o si´ nawiàzaç wspó∏prac´ z Greater Pollok Youth Develop-
ment Group z Glasgow w Szkocji. I tak powsta∏ wspólny, polsko–szkocki projekt Europa
Nastolatka zrealizowany we wrzeÊniu 2003 roku. Podczas tego projektu grupa m∏odzie-
˝y ze Szkocji odwiedzi∏a Bochni´, oprócz szeregu spotkaƒ i warsztatów zorganizowano
w Urz´dzie Miasta mi´dzynarodowà debat´ „Czy jesteÊmy w tej samej Europie?” oraz
happening szkocki na rynku bocheƒskim „Pickwick w kratk´”. 

Bazujàc na wczeÊniejszych dzia∏aniach, opracowano i zrealizowano w 2004 roku dru-
gà, znacznie rozszerzonà, edycj´ Akademii Nastolatka. 

W 2003 roku jedna z dwóch opiekunek Europejskiego Klubu Pickwicka, Krystyna Pa-
cu∏a, zacz´∏a uczestniczyç w zaj´ciach Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych SAS. Projekt
Akademia Nastolatka realizowany w 2004 roku zosta∏ opracowany ju˝ po rozpocz´ciu
edukacji w SAS i zosta∏ z∏o˝ony jako projekt na zaliczenie szko∏y. ̧ àczy wi´c zarówno do-
Êwiadczenia w edukacji kulturowej i j´zykowej zdobyte przez realizatork´ w poprzednich
dzia∏aniach, jak i wiedz´ i umiej´tnoÊci zdobyte dzi´ki uczestnictwu w SAS.

Realizatorem projektu Akademia Nastolatka by∏ Europejski Klub Pickwicka przy
Gimnazjum nr 1 w Bochni i Stowarzyszenie Europa Lingua, zrzeszajàce nauczycieli j´zy-
ka angielskiego bocheƒskich szkó∏.
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Adresatami projektu by∏a m∏odzie˝ w wieku 13-18 lat, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem m∏odzie˝y ze Êrodowisk defaworyzowanych spo∏ecznie, nauczyciele j´zyka angiel-
skiego oraz mieszkaƒcy Bochni. Projekt by∏ adresowany do ok. 6 000 osób (dzieci i m∏o-
dzie˝ z Miejskiej Âwietlicy „Ochronka” i z Domu Dziecka w Bochni oraz uczniów klas V i VI
ze szkó∏ podstawowych w Bochni i m∏odzie˝ ze szkó∏ gimnazjalnych i Êrednich w powie-
cie bocheƒskim, a tak˝e nauczycieli j´zyka angielskiego z Bochni i powiatu bocheƒskie-
go. PoÊrednio adresatami projektu by∏a ca∏a spo∏ecznoÊç Bochni. W realizacji projektu
wzi´∏o natomiast bezpoÊrednio udzia∏ ok. 450 osób.

G∏ównymi celami projektu Akademia Nastolatka by∏o wyrównywanie szans eduka-
cyjnych m∏odzie˝y z Êrodowisk zagro˝onych marginalizacjà spo∏ecznà, oraz budowanie
forum wspó∏pracy pomi´dzy nauczycielami j´zyka angielskiego z ró˝nych Êrodowisk, bu-
dowanie sieci, partnerstwa na rzecz zmniejszania nierównoÊci spo∏ecznych w dost´pie
do edukacji wÊród m∏odzie˝y.

G∏ównym efektem projektu mia∏y byç:
• rozwój umiej́ tnoÊci j́ zykowych m∏odzie˝y i poszerzenie ich wiedzy o kulturze anglosaskiej
• zwi´kszenie samodzielnoÊci w organizacji osobistego warsztatu edukacyjnego.
• poznanie przez m∏odych ludzi ró˝nych innowacyjnych form uczenia si´ i sp´dzania

czasu wolnego po zaj´ciach lekcyjnych, np. warsztatów j´zykowych.
• zmiana stereotypów i uprzedzeƒ etnicznych.
• wzbogacenie warsztatu metodologicznego nauczycieli j´zyka angielskiego
• powstanie partnerstwa grupy podmiotów dzia∏ajàcych wspólnie na rzecz wyrówny-

wania szans edukacyjnych m∏odzie˝y z powiatu bocheƒskiego.
Do osiàgni´cia powy˝szych celów i efektów zaplanowano szeroki wachlarz metod 

i dzia∏aƒ. Projekt zak∏ada∏ 10 modu∏ów, poczàwszy od konkursów recytatorskich, po-
przez warsztaty j´zykowe dla m∏odzie˝y i dydaktyczne dla nauczycieli, a˝ na wymianie
mi´dzynarodowej skoƒczywszy. 

Czas trwania projektu okreÊlono na 7 miesi´cy (czerwiec-grudzieƒ 2004). Bud˝et
projektu wyniós∏ (wg danych z projektu) 117 785 z∏.  Analizujàc projekt pod uwag´ wzi´-
te zosta∏y przede wszystkim:

• trafnoÊç rozumiana jako zgodnoÊç za∏o˝eƒ projektu z rzeczywistà sytuacjà wÊród
m∏odzie˝y z Bochni oraz zastosowanie metod realizacji najlepiej gwarantujàcych
osiàgni´cie zaplanowanych efektów,

• skutecznoÊç rozumiana jako osiàgniecie za∏o˝onych efektów projektu oraz zgod-
noÊç z za∏o˝eniami animacji spo∏ecznej przekazywanymi podczas Szko∏y Animato-
rów Spo∏ecznych, 

• efektywnoÊç rozumiana jako realizacja za∏o˝onych zadaƒ i pozyskanie Êrodków fi-
nansowych na ich realizacj´. 

TrafnoÊç
Za∏o˝enia projektu zosta∏y opracowane na podstawie wczeÊniejszej wspó∏pracy Klu-

bu Pickwicka z Domem Dziecka oraz z Miejskà Âwietlicà Dzieci i M∏odzie˝y „Ochronka”.
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Pracownicy tych placówek zostali w∏àczeni w proces przygotowywania projektu. Ponad-
to autorki (animatorki z Klubu Pickwicka) opiera∏y si´ na wieloletnim doÊwiadczeniu z w∏a-
snej pracy. M∏odzie˝ z Klubu Pickwicka bardzo wysoko oceni∏a przydatnoÊç tego projek-
tu, okreÊlajàc tym samym jego adekwatnoÊç do w∏asnych potrzeb.

Przede wszystkim m∏odzie˝ wysoko oceni∏a metody realizacji projektu, które wg nich
by∏y dobrze dopasowane do zainteresowaƒ m∏odych ludzi. Szczególnà uwag´ zwraca-
no na ich atrakcyjnoÊç, innowacyjnoÊç oraz skutecznoÊç. Niewàtpliwym atutem projektu
by∏o zastosowanie bardzo ró˝norodnych metod na przestrzeni krótkiego odcinka czasu.
W projekcie zrealizowano:

Wizyt´ studyjnà do Glasgow w Szkocji. Podczas wizyty, w której wzi´∏o udzia∏ 18
uczniów, odbywa∏y si´ m.in. warsztaty, spotkania, wizyty w klubach m∏odzie˝owych
Stan’s Den, Carnival Arts, dzi´ki którym m∏odzie˝ z Bochni mia∏a mo˝liwoÊç zapoznaç si´
z ró˝nymi formami pracy m∏odych ludzi w Glasgow. M∏odzie˝ polska spotka∏a si´ tak˝e
z przedstawicielami najwy˝szych w∏adz miasta – politykami i urz´dnikami zajmujàcymi
si´ problemami m∏odzie˝y. Bochnianie wzi´li te˝ udzia∏ w paradzie Carnival Arts (w regio-
nalnych strojach krakowskich) – i byli dumni widzàc, jak podobajà si´ polskie stroje ludo-
we, taƒce i muzyka. Wyjazd pozwoli∏ m∏odym ludziom doskonaliç j´zyk angielski, poznaç
kultur´ Szkocji oraz ˝ycie m∏odych ludzi w Glasgow. 

Wakacje po angielsku. By∏y to zaj´cia edukacyjne (warsztaty j´zykowe „Angielski na
co dzieƒ” – aktywne metody nauczania przez zabaw´, projekty, muzyk´, wykorzystanie
programów komputerowych – filmy, przeêrocza, spotkania z ludêmi znajàcymi kultury
krajów angloj´zycznych) dla m∏odzie˝y obj´tej programem Miejskiego Centrum Dzieci
i M∏odzie˝y „Ochronka” i mieszkajàcych w Domu Dziecka w Bochni. By∏y prowadzone
przez miesiàc (lipiec) po 2 godz. dziennie. Prowadzili je wolontariusze (m∏odzie˝ z Klubu
Pickwicka i nauczycielki j´zyka angielskiego z Gimnazjum nr 1 w Bochni).

Silver Screen. Otwarta forma edukacyjna polegajàca na prezentacji filmów w oryginalnej
wersji j´zykowej oraz dyskusjach m∏odzie˝y w j´zyku angielskim (raz w miesiàcu 2 godz.).

You can do it. By∏y to zaj´cia wyrównawcze z angielskiego dla dzieci z trudnoÊciami
w nauce j´zyka. Prowadzi∏a je m∏odzie˝ z Klubu Pickwicka (pomoc kole˝eƒska w nauce,
w formie codziennych dy˝urów, z braku miejsca w salach stolik ustawiono na korytarzu)
oraz nauczycielki z gimnazjum. Szczególnie cenne by∏o obj´cie tà formà pomocy dzieci
z problemem dysleksji. Nauczycielki wspó∏pracowa∏y w tym zakresie z nauczycielami od
j´zyka polskiego oraz z pedagogiem szkolnym. Badania pedagoga pokaza∏y, ̋ e a˝ u po-
nad 90% dyslektyków poprawi∏y si´ wyniki w nauce, m∏odzie˝ prze∏ama∏a barier´ w ucze-
niu si´, uwierzy∏a, ˝e jest w stanie nauczyç si´ j´zyka angielskiego. 

The Dickens Society – klub konwersacyjny. Spotkania – wspólne czytanie frag-
mentów powieÊci Charlesa Dickensa po angielsku, dyskusje na temat twórczoÊci auto-
ra. By∏ on prowadzony, na zmian´, przez dwie osoby w celu zró˝nicowania sposobu pro-
wadzenia i wi´kszej dynamiki pracy. Zak∏adano, ˝e w spotkaniach weêmie udzia∏ ok. 30
osób, jednak na ogó∏ na spotkania przychodzi∏o ok. 5–6 osób. Wydaje si´, ˝e w przy-
sz∏ych latach nale˝a∏oby zmieniç formu∏´ zaj´ç konwersacyjnych. Prowadzàcy zastana-
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wiajà si´ nad zmianà tematów, które stanowi∏y kanw´ dyskusji, a tak˝e na inne usytuowa-
nie spotkaƒ w czasie (w tej edycji by∏ to piàtek, godz. 16). 

Dni Kultury Amerykaƒskiej. Zadanie to sk∏ada∏o si´ z: konkursów na temat Stanów
Zjednoczonych (konkurs dziennikarski, plastyczny, wiedzy o historii, geografii i kulturze
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej), „Dnia Amerykaƒskiego”, b´dàcego zwieƒ-
czeniem konkursów (rozdanie nagród) oraz festynem (widowisko muzyczne pt. „Muzycz-
na historia Ameryki”, degustacja tradycyjnych potraw amerykaƒskich, warsztaty taƒców
etnicznych , koncert muzyki country). 

Konkurs recytacji prozy i poezji angloj´zycznej im. Emily Dickinson.  Konkurs dla
m∏odzie˝y gimnazjalnej mia∏ charakter dwuetapowy: I etap – szkolny, II etap – najlepsi
trzej uczniowie z poszczególnych gimnazjów wyst´powali w finale.

Forum Nauczycieli J´zyka Angielskiego. By∏y to spotkania nauczycieli z ró˝nych
szkó∏ w Bochni raz w miesiàcu, g∏ównie na temat metodologii prowadzenia zaj´ç. W ra-
mach forum przeprowadzono m.in. szkolenie „Uczyç lepiej” prowadzone przez Stowa-
rzyszenie Animatorów Pedagogiki Zabawy KLANZA, spotkanie na temat mo˝liwoÊci uzy-
skania dotacji z Comeniusa.. 

The Mini Globe – teatr angielskoj´zyczny. Efektem ca∏orocznej pracy grupy by∏o
wystawienie spektaklu wg. „OpowieÊci wigilijnej” Ch. Dickensa w oryginalnej wersji j´zy-
kowej.

Biblioteka Pickwicka – biblioteka angielskoj´zyczna. Zakup nowych publikacji an-
gloj´zycznych do biblioteki, która jest êród∏em publikacji dla uczniów chcàcych rozsze-
rzyç swà znajomoÊç j´zyka angielskiego.

SkutecznoÊç, osiàgni´cie za∏o˝onych efektów 
(produktów, rezultatów)

Uda∏o si´ zrealizowaç wszystkie dzia∏ania w projekcie oraz objàç nimi zak∏adana licz-
b´ osób. W ramach projektu:

• 30 uczniów wzi´∏o udzia∏ w zaj´ciach wyrównawczych You can do it
• 21 uczniów wzi´∏o udzia∏ w zaj´ciach Wakacje z angielskim. 
• 200 m∏odych ludzi przystàpi∏o do konkursów w ramach Dni Amerykaƒskich i kon-

kursu poezji Emily Dickenson (w konkursie j´zykowym, plastycznym, dziennikar-
skim, recytacji prozy i poezji angloj´zycznej i konkursie wiedzy o historii, geografii
i kulturze Stanów Zjednoczonych) 

• 20 uczniów wzi´∏o udzia∏ w zaj´ciach dyskusyjnego klubu filmowego i klubu kon-
wersacyjnego

• 18 uczniów wzi´∏o udzia∏ w wymianie mi´dzynarodowej ze Szkocjà
• 12 uczniów wzi´∏o bezpoÊredni udzia∏ w przedstawieniu OpowieÊç wigilijna
• 100 uczniów bra∏o udzia∏ w przygotowaniach Dnia Amerykaƒskiego (dekoracja na

„Dzieƒ Amerykaƒski”, przygotowanie potraw, pokazy taneczne, itd.) 
• 200 angloj´zycznych ksià˝ek zosta∏o zakupionych do biblioteki Klubu Pickwicka, 
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• 12 nauczycieli wzi´∏o udzia∏ w warsztatach metodycznych „Uczyç lepiej” zorganizo-
wanych przez KLANZ¢

Dzi´ki uczestnictwu w projekcie wÊród m∏odzie˝y:
• nastàpi∏ rozwój umiej´tnoÊci j´zykowych, poznanie nowego s∏ownictwa, 
• prze∏amane zosta∏y bariery nieÊmia∏oÊci w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem angielskim,

m∏odzie˝ naby∏a pewnoÊci i swobody w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem angielskim (dzi´-
ki kontaktowi z m∏odzie˝à szkockà).

• poszerzy∏a si´ wiedza o j´zyku i kulturze krajów angloj´zycznych, szczególnie Sta-
nów Zjednoczonych 

• nastàpi∏o lepsze poznanie i zrozumienie innych ludzi, „oswojenie” si´ z odmienno-
Êcià kulturowà i poczucie to˝samoÊci z w∏asnà kulturà

PoÊrednim rezultatem projektu jest otrzymanie dodatkowego wsparcia dla nauczycie-
li bioràcych udzia∏ w projekcie oraz m∏odzie˝y, m.in. jedna z nauczycielek otrzyma∏a 4 ty-
godniowe stypendium w Londynie, wzi´∏a udzia∏ w seminarium w Bath na temat budowa-
nia wspó∏pracy mi´dzynarodowej, finansowane przez Nidzickà Fundacj´ Rozwoju NIDA.
Tak˝e dzi´ki wsparciu Fundacji dwóch uczniów wyjecha∏o na zimowe wakacje z j´zykiem
angielskim, a jedna osoba otrzyma∏a stypendium na kurs j´zyka angielskiego w Stanach
Zjednoczonych.

WartoÊcià dodanà projektu jest promocja. Po pierwsze miasta i powiatu, po drugie in-
nowacyjnych metod dzia∏ania wÊród metodyków pracy z m∏odzie˝à, po trzecie mi´dzy-
narodowego i mi´dzykulturowego projektu opartego na wspó∏pracy wielu podmiotów. 

Opracowano folder z dzia∏alnoÊci Klubu Pickwicka, w którym m.in. jest zamieszczona
informacja o projekcie Akademia Nastolatka.

Szczególnà okazjà do zaprezentowania projektu mi´dzynarodowej wspó∏pracy w za-
kresie edukacji m∏odzie˝owej by∏a konferencja, organizowana przez Nidzickà Fundacj´
Rozwoju NIDA, nauczycieli j. angielskiego w Bath (Wielka Brytania) – listopad 2004. Na
tym spotkaniu przedstawicielka Gimnazjum nr 1 prezentowa∏a doÊwiadczenia pol-
sko–szkockiej wymiany m∏odzie˝y, w ramach projektu Youth Citizenship Group. 

Dzia∏ania Klubu promowane sà równie˝ dzi´ki uczestnictwu od 2002 r w mi´dzynaro-
dowej sieci The Dickens Fellowship (jako pierwsza organizacja z Europy Ârodko-
wo–Wschodniej) oraz kontaktom z grupami m∏odzie˝owymi dzia∏ajàcymi w miastach
partnerskich Bochni (Bad Salzdetfurth – Niemcy; Roselle – Stany Zjednoczone)

ZgodnoÊç ze standardami pracy animacji spo∏ecznej
¸àczenie dzia∏aƒ kulturalnych, edukacyjnych z dzia∏aniami spo∏ecznymi – projekt

zak∏ada∏ dotarcie z dzia∏aniami kulturalnymi i edukacyjnymi do dzieci i m∏odzie˝y zagro˝o-
nych marginalizacjà i wykluczeniem spo∏ecznym. W ramach projektu zaplanowano dwie
formy dzia∏aƒ nakierowane g∏ównie na te grupy – Wakacje z j´zykiem angielskim i You can
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do it (samopomoc uczniowska i zaj´cia wyrównawcze). Dzieci z trudnoÊciami w nauce
i majàce trudne warunki w domu by∏y te˝ uczestnikami innych form realizowanych w pro-
jekcie, np. wyjazdu studyjnego do Glasgow. Ponadto cz´Êç zadaƒ na rzecz m∏odzie˝y de-
faworyzowanej by∏a wykonywana przez aktywnà m∏odzie˝ z Klubu Pickwicka. 

Dzia∏anie poprzez projekty – Od samego poczàtku opiekunki Klubu Pickwicka pra-
cowa∏y metodà projektów. OkreÊla∏ potrzeby m∏odzie˝y, cele i po˝àdane efekty swojego
dzia∏ania oraz sposoby ich realizacji. Ich przedsi´wzi´cia stanowi∏y zamkni´tà ca∏oÊç re-
alizowanà najcz´Êciej w cyklu roku szkolnego. O jakoÊci opracowywanych przez nie pro-
jektów mogà Êwiadczyç pozytywne oceny komisji w instytucjach i organizacjach wspie-
rajàcych finansowo dzia∏ania na rzecz m∏odzie˝y (wielokrotne uzyskanie dofinansowania
w ramach konkursów grantowych), a tak˝e np. wytypowanie Akademii Nastolatka jako
jednego z 8 najlepszych projektów w ca∏ej Polsce w konkursie Follow Me organizowanym
przez Nidzickà Fundacj´ Rozwoju NIDA.

Oparcie si´ na potrzebach m∏odzie˝y – Przy projekcie Akademia Nastolatka mo˝emy
mówiç zarówno o bazowaniu na potrzebach m∏odzie˝y (sta∏y udzia∏ m∏odzie˝y w planowa-
niu i realizowaniu poszczególnych zadaƒ, branie pod uwag´ ich pomys∏ów i sugestii), jak
i o rozbudzaniu potrzeb. Realizatorzy projektu starali si´ uÊwiadomiç m∏odym ludziom ich si-
∏´ sprawczà w kszta∏towaniu swojego ˝ycia, rozbudzaç ich ciekawoÊç Êwiata, aspiracje po-
znawcze, motywacj´ do dalszej nauki, zw∏aszcza j´zyka angielskiego. Starano si´ pokazaç,
˝e granice tkwià g∏ównie w nas samych, a nie sà ustalane z zewnàtrz, i to czy uda nam si´
je przekroczyç zale˝y w du˝ej mierze od nas. Metody pracy w Klubie Pickiwcka opierajà si´
na potrzebach i zainteresowaniach m∏odzie˝y. To oni decydujà, jakie tematy b´dà podejmo-
wane na zaj´ciach i jakie zasady b´dà w nim obowiàzywa∏y, np. m∏odzie˝ sama wymyÊli∏a
kryteria przyjmowania do Klubu m.in. klubowicz powinien byç pomys∏owy i inteligentny, ak-
tywny, coÊ zrobiç dla innych oraz pomyÊlnie przejÊç prób´ „Êcierki i garnka” (umyç 50 tale-
rzy). Przez pó∏ roku osoba chcàca nale˝eç do Klubu poddawana jest próbie wywiàzywania
si´ z obowiàzków, i dopiero Ci, którzy wyka˝à si´ wytrwa∏oÊcià i odpowiedzialnoÊcià, mogà
zostaç cz∏onkami Klubu i otrzymaç legitymacj´ cz∏onkowskà. W Klubie m∏odzie˝ dzia∏a
w ró˝nych komisjach – ds. kroniki, strony www, porzàdku, poboru wÊród pierwszych roczni-
ków. W Klubie dzia∏a obecnie oko∏o 30-40 osób. 

Oparcie si´ na lokalnych problemach i potrzebach – Warto zaznaczyç, ˝e dzia∏a-
nia prowadzone przez Klub Pickwicka sà zgodne ze strategià rozwoju Bochni. W celach
strategicznych znalaz∏ si´ zapis dotyczàcy poszerzenia oferty kszta∏cenia m∏odzie˝y
w zakresie j´zyków obcych oraz zainicjowanie programu zwi´kszenia „przyjaznoÊci”
szko∏y wobec uczniów.

Bazowanie na lokalnych zasobach – Dzia∏ania Klubu pokaza∏y, ̋ e mo˝na si´gnàç po
pieniàdze zewn´trzne, np. z Programu M∏odzie˝, z innych êróde∏ finansowania, ale ˝e ko-
nieczne jest te˝ uruchomienie w∏asnego potencja∏u. Wk∏ad w∏o˝ony przez realizatorów
w ten projekt (wg danych z bud˝etu) wyniós∏ 12 885 z∏. Jednak realnie by∏ on du˝o wi´k-
szy, zarówno ze wzgl´du na zaanga˝owanie i czas poÊwi´cony na przygotowanie i realiza-
cj´ poszczególnych dzia∏aƒ, jak i na wk∏ad rzeczowy, np. jedzenie na Dzieƒ Amerykaƒski.
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Wychodzenie z dzia∏aniami do ca∏ej spo∏ecznoÊci, a nie tylko zamykanie si´ w mu-
rach szko∏y – Dni Kultury Amerykaƒskiej sà przyk∏adem dzia∏ania integrujàcego ca∏à spo-
∏ecznoÊç Bochni. Tak˝e inne dzia∏ania projektu by∏y nakierowane na m∏odzie˝ uczàcà si´
nie tylko w Gimnazjum nr 1 w Bochni m.in. Wakacje z angielskim, cz´Êç zaj´ç You can do
it, wizyta studyjna do Glasgow, forum nauczycieli. 

Mobilizowanie ludzi do dzia∏ania – Jak pokaza∏y sprawozdania, w projekcie wzi´∏o
udzia∏ bezpoÊrednio ok. 450 osób, a poÊrednio ok. 2450 osób oraz 3 tys. mieszkaƒców
Bochni + 100 tys. radios∏uchaczy w Chicago w USA.. Skala zmobilizowania ludzi do pro-
jektu by∏a ogromna. Szczególnie cenne jest zmobilizowanie innych nauczycieli pracujà-
cych na terenie Gimnazjum nr 1 w Bochni do w∏àczenia si´ do projektu, np. nauczyciele
z plastyki przygotowywali wraz z m∏odzie˝à dekoracj´ na Dzieƒ Amerykaƒski. Nie wszy-
scy z tà samà intensywnoÊcià pomagali w jego realizacji, jednak zosta∏ zrobiony kolejny
krok do wspó∏pracy.

Partnerski charakter projektu – przy realizacji projektu wspó∏pracowa∏o ze sobà 10
podmiotów dzia∏ajàcych na terenie powiatu bocheƒskiego oraz organizacja partnerska
z Glasgow. Ka˝dy z partnerów mia∏ swój ÊciÊle okreÊlony udzia∏ w realizacji projektu: 

• Greater Pollok Development Group w Glasgow – przygotowanie organizacyjne
i programowe wizyty polskiej delegacji Klubu Pickwicka w Glasgow

• Miejska Âwietlica Dzieci i M∏odzie˝y „Ochronka” – wspó∏praca w programie: „Wa-
kacje po angielsku”, „Dzieƒ Amerykaƒski”, „You can do it”

• I Liceum Ogólnokszta∏càce im. Kazimierza Wielkiego – koordynator konkursu wie-
dzy o j´zyku i kulturze krajów angloj´zycznych w szko∏ach Êrednich, wspó∏organi-
zator programu artystycznego „Dnia Amerykaƒskiego”

• II Liceum Ogólnokszta∏càce im. Or∏a Bia∏ego – wspó∏organizator programu arty-
stycznego „Dnia Amerykaƒskiego”

• Zespó∏ Szkó∏ nr 3 – organizator programu kulinarnego podczas „Dnia Amerykaƒ-
skiego”

• Stowarzyszenie Taƒca Towarzyskiego „Regis” – warsztat taƒców ludowych amery-
kaƒskich

• Miejski Dom Kultury – wypo˝yczenie sprz´tu nag∏aÊniajàcego
• Dom Dziecka w Bochni – jedna osoba by∏a uczestnikiem projektu Glasgow-Youth

Citizenship Visit, wolontariusz Klubu Pickwicka prowadzi∏ w Domu Dziecka zaj´cia
w ramach segmentu „You can do it”

• Uzdrowisko Kopalnia Soli – ufundowanie nagród i upominków, m.in. rzeêby solnej
zawiezionej przez m∏odzie˝ do Szkocji, 

• Stowarzyszenie Europa Lingua z Bochni – zrzeszajàce nauczycieli j´zyka angiel-
skiego i innych j´zyków obcych z Bochni i powiatu bocheƒskiego – by∏o odpowie-
dzialne za organizacj´ Forum Nauczycieli J´zyka Angielskiego, organizacj´ warsz-
tatów dla nauczycieli, organizacj´ i prowadzenie konkursów j´zykowych,
przygotowanie programu na Dzieƒ Amerykaƒski
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EfektywnoÊç
Pozyskiwanie Êrodków

Klub Pickwicka na projekt Akademia Nastolatka pozyska∏ dofinansowanie z Progra-
mu M∏odzie˝ Akcja 1, Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci i Nidzickiej Fundacji Roz-
woju NIDA – w ramach programu English Teaching, sponsorów komercyjnych, w tym Ko-
palni Soli w Bochni, bud˝etu miasta Bochni, Êrodków partnera z Glasgow, a tak˝e
z odp∏atnoÊci cz´Êci rodziców. Nale˝y dodaç, ˝e wszystkie poprzednie projekty realizo-
wane przez Klub Pickwicka równie˝ otrzymywa∏y dofinansowanie z Êrodków grantowych,
m.in. z Polskiej Fundacji Dzieci i M∏odzie˝y.

Harmonogram
Realizacja projektu przewidziana by∏ na okres czerwiec–grudzieƒ 2004 i tak te˝ odby-

∏a si´ wi´kszoÊç zaj´ç. Cz´Êç z nich by∏a kontynuowana jeszcze do czerwca 2005 roku,
m.in. zaj´cia konwersacyjne, wyrównawcze dla dyslektyków (w ramach You can do it). 

Harmonogram projektu by∏ bardzo „napi´ty”: Wyjazd do Glasgow odby∏ si´ w czerw-
cu i trwa∏ 7 dni, w lipcu prowadzono zaj´cia Wakacje z J´zykiem Angielskim, we wrzeÊniu
rozpocz´to prace nad inscenizacjà scenicznà sztuki Karola Dickensa, w paêdzierniku
rozpocz´to przygotowania do konkursów prowadzonych w ramach Dni Amerykaƒskich,
które odby∏y si´ w listopadzie, ca∏y czas odbywa∏y si´ zaj´cia w ramach Dyskusyjnego
Klubu Filmowego, Klubu dyskusyjnego Ch. Dickensa. 

Realizacja tak skomasowanych zaj´ç w krótkim przedziale czasu by∏a mo˝liwa jedy-
nie dzi´ki aktywnemu zaanga˝owaniu si´ w projekt wszystkich partnerów.

Kluczowe wnioski i rekomendacje:
Podstawowà regu∏à, na której opiera∏ si´ ca∏y projekt, jest zasada „learning by doing”.

Kszta∏cenie umiej´tnoÊci j´zykowych, wiedzy o kulturze czy historii danego paƒstwa od-
bywa∏o si´ za pomocà u˝ywania j´zyka angielskiego i to w ciekawej i atrakcyjnej formu-
le, np. inscenizacji teatralnej. Ró˝norodnoÊç form edukacyjnych by∏a bardzo mocnà stro-
nà projektu podbnie jak adekwatnoÊç do upodobaƒ i mody panujàcej wÊród m∏odych
ludzi. Podczas rozmów najwi´cej entuzjazmu wÊród wszystkich uczestników wzbudzi∏
Dzieƒ Amerykaƒski. Zapisa∏ si´ on w pami´ci wielu osób. Bardzo wysoko zosta∏ te˝ przez
uczestników oceniony wyjazd do Szkocji. 

Istotnà cechà dzia∏aƒ w projekcie by∏o ∏àczenie elementów edukacji pozalekcyjnej
w zakresie rozwoju intelektualnego z rozwojem aktywnoÊci spo∏ecznej m∏odzie˝y. Atutem
by∏o to, ˝e m∏odzie˝ lepiej radzàca sobie z nauka j´zyka angielskiego pomaga∏a tej
z trudnoÊciami. Bardzo wa˝nym rezultatem projektu by∏a aktywizacja m∏odych ludzi, ich
zaanga˝owanie w przygotowywanie i realizacj´ projektu. 

Jednym z kluczowych rezultatów projektu by∏o integrowanie we wspólnym dzia∏aniu
uczniów i nauczycieli z ró˝nych Êrodowisk szkolnych – Bochni i powiatu – oraz ro˝nych
placówek i instytucji dzia∏ajàcych na terenie powiatu. 

Mo˝liwoÊç wyjazdu do Szkocji zwi´kszy∏a skutecznoÊç projektu i jego atrakcyjnoÊç.
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Dla wielu m∏odych ludzi by∏ to pierwszy wyjazd za granic´. Podczas tego wyjazdu m∏o-
dzie˝ polska zobaczy∏a, jak wa˝nà i atrakcyjnà mo˝e byç polska kultura, którà docenili
widzowie prezentowanego pokazu polskich taƒców ludowych; a trzeba dodaç, ̋ e nauka
tych taƒców przed wyjazdem nie spotka∏a si´ z entuzjazmem uczniów. Ponadto, na ka˝-
dym kroku, polscy uczniowie mieli mo˝noÊç obserwowaç jak Szkoci (doroÊli i m∏odzie˝)
dbajà i podkreÊlajà swoje etniczne dziedzictwo. Niezmiernie wa˝ne by∏o te˝ obserwowa-
nie codziennego ˝ycia Szkotów, w domach, w szkole, na ulicy.

Projekt da∏ poczàtek spotkaniom nauczycieli i wymianie doÊwiadczeƒ w zakresie me-
todologii prowadzenia zaj´ç. Mimo, ˝e projekt si´ skoƒczy∏, warto zadbaç o kontynuacj´
spotkaƒ w ramach Forum Nauczycieli. Szczególnie cenne wydajà si´ doÊwiadczenia na-
uczycielek z Gimnazjum nr 1 w Bochni w pracy z osobami dyslektycznymi (dysgrafia, dy-
sortografia). W Polsce ta cz´Êç metodologii, zw∏aszcza w nauce j´zyków obcych, jest
s∏abo rozwini´ta i warto wykorzystaç fakt, ̋ e jedna z nauczycielek w Bochni posiada bar-
dzo du˝à wiedz´ na ten temat.

Tak rozbudowany projekt by∏ mo˝liwy do realizacji tylko dzi´ki zmobilizowaniu du˝ej
grupy ludzi. Aby zadbaç o dalszà wspó∏prac´ podmiotów, które w∏àczy∏y si´ w dzia∏ania
projektowe, nale˝a∏oby uruchomiç cykl spotkaƒ nakierowanych na wyrównywanie szans
edukacyjnych m∏odych ludzi i zastanowiç si´ nad opracowaniem kolejnego przedsi´-
wzi´cia. 

Dotychczasowe dzia∏ania Klubu, choç mia∏y charakter projektowy, jednoczeÊnie
w wi´kszoÊci ogranicza∏y si´ do dzia∏aƒ kilkumiesi´cznych. Warto by∏oby, aby kolejne
przedsi´wzi´cie mia∏o charakter bardziej d∏ugofalowy, co u∏atwi∏oby koordynacje, ale te˝
pozwoli∏oby na dok∏adniejsze okreÊlenie zmian, jakie zasz∏y w m∏odych ludziach na sku-
tek udzia∏u w projekcie.

W przysz∏ych projektach wi´kszy nacisk warto po∏o˝yç na koordynacje dzia∏aƒ po-
mi´dzy poszczególnymi instytucjami. Warto wyznaczyç jednà osob´, która b´dzie si´
zajmowa∏a czuwaniem nad spójnoÊcià ca∏ego projektu. Wg realizatorek, warto te˝ za-
dbaç o jeszcze precyzyjniejszy podzia∏ zadaƒ pomi´dzy partnerów i wspó∏organizatorów
projektu oraz poszerzyç zakres partycypacji m∏odzie˝y ze Êrodowisk defaworyzowanych.

Klub Pickwicka w Bochni mo˝e s∏u˝yç za modelowy Klub Europejski, w którym m∏o-
dzi ludzie uczà si´ samodzielnoÊci oraz przejmowania odpowiedzialnoÊci, planowania
i realizowania projektów, komunikacji i pracy w grupie, tolerancji na inne poglàdy i style
˝ycia, motywacji do nauki, umiej´tnoÊci j´zykowych. Na stronie internetowej Europejskie-
go Klubu Pickwicka widnieje motto R.W. Emmersona:

„Trzeba codziennie zaprz´gaç swój wóz do jakiejÊ gwiazdy”
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Agnieszka Naumiuk

EDUKACJA OBYWATELSKA 
I EDUKACJA DO DEMOKRACJI 

Problem zwiàzku edukacji z demokracjà nie jest kwestià podnoszonà wy∏àcznie w la-
tach 90. XX wieku. Od czasu pojawienia si´ idei nowoczesnej demokracji 1, uczeni i filo-
zofowie, pedagodzy i politycy zastanawiali si´ nad ich wzajemnymi relacjami. Bez wzgl´-
du na to, czy uwa˝ano, ̋ e bez powszechnej oÊwiaty na odpowiednim poziomie nie mo˝e
byç mowy o prawdziwej demokracji 2, czy ˝e jest ona uÊwiadomieniem idea∏u demokra-
cji wnoszàcej szczególne wartoÊci do doÊwiadczeƒ edukacyjnych 3, wskazuje si´ na si∏´
tego zwiàzku i dialektycznà zale˝noÊç obu tych elementów w jego ramach oraz niezwy-
k∏e wewn´trzne skomplikowanie 4.

Demokracja postrzegana jest bardzo ró˝norodnie: jako zespó∏ okreÊlonych praw
i obowiàzków obywateli, jako sposób uczestnictwa obywateli w decydowaniu o formach
rzàdzenia, jako pewna zasada podzia∏u dóbr spo∏ecznych 5. Jest projektem, ideà znaj-
dujàcà zawsze niepe∏ne i w pewien sposób u∏omne formy konkretyzacji. Przyjmuje po-
staç procesu o edukacyjnych wymiarach, poniewa˝ oznacza codzienne uczenie si´
i doÊwiadczanie demokratycznych form wspó∏dzia∏ania. Przedmiot tej edukacji wià˝e
si´ z perspektywà w∏asnego uczestnictwa, problemem wolnoÊci, przestrzeni komunika-
cyjnej, zasadà tolerancji i pluralizmu 6. Istotne jest dostrzeganie równie˝ potencjalnie ne-
gatywnych elementów, zw∏aszcza powstawania niepokojów i napi´ç. „WolnoÊç obywa-
telska wytworzy∏a równie˝ pewien rodzaj twórczych turbulencji. Demokracja nie daje
ludziom sprawniejszych rzàdów, ale daje im wszechobecnà i nieprzerwanà aktywnoÊç
obywatelskà, si∏´ i energi´, bez których system nie móg∏by dzia∏aç sprawnie, i które w na-
wet najbardziej niesprzyjajàcych warunkach mogà czyniç cuda” 7. Potrzebny jest czynny
udzia∏ obywateli, ciàg∏a aktywnoÊç, kompromis, uczestniczenie w rozwoju i doskonale-
niu dzia∏aƒ. Dla edukacji, demokracja to tworzenie kompetencji bezpoÊredniej partycy-
pacji obywatelskiej 8, przy jednoczesnym odchodzeniu od pouczania i narzucania na
rzecz animacji spo∏eczno-wychowawczej 9. „ZdolnoÊç do demokracji” oznacza poten-
cjalnà mo˝liwoÊç uczenia si´ ustanawiania „prawa dla siebie” przy uznawaniu „prawa
dla innych” i budowania z gry przeciwstawnych interesów wspólnego obszaru konstruk-
tywnego dzia∏ania 10.

Partycypacja obywatelska
Jednym z podstawowych przejawów demokracji jest obywatelska partycypacja

w dzia∏aniach spo∏ecznych. „Edukacja obywatelska, aby byç efektywnà, powinna zawie-
raç aspekt aksjologiczny i praktyczny. Tylko wtedy mo˝na przygotowywaç si´ do kierowa-
nia sobà, kszta∏towania w∏asnego Êwiata wartoÊci oraz postaw porozumienia i wspó∏dzia-
∏ania” 11. W du˝ej mierze zale˝y to od przyj´tej koncepcji obywatela i obywatelskiej
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partycypacji 12, od sposobu rozumienia spo∏eczeƒstwa obywatelskiego jako stopnia kon-
troli paƒstwa lub niezale˝noÊci i samorzàdnoÊci spo∏ecznej 13. OkreÊlenie „edukacja oby-
watelska” nadal jest terminem wieloznacznym, tak jak „spo∏eczeƒstwo obywatelskie”,
które, choç znane ju˝ w staro˝ytnoÊci, jest bardzo ró˝norodnie interpretowane 14. Rozwój
koncepcji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego mia∏ swoje etapy i napotyka∏ problemy spo-
∏eczno-ekonomiczno-polityczne, instytucjonalne, mentalne 15. Obecnie coraz szerzej dys-
kutuje si´ na temat mo˝liwoÊci partycypacji jak najwi´kszej liczby obywateli w ramach
idei paƒstwa obywateli-aktywnych uczestników, z którymi, zamiast odgórnych decyzji,
podejmowany by∏by dialog (participatory state, communitarianism, empowerment state,
discursive democracy) 16.

Ukszta∏towane w okresie socjalizmu postawy pasywnoÊci, apatii, konformizmu
i braku pewnoÊci siebie, sta∏y si´ jednym z podstawowych czynników hamujàcych
rozwój spontanicznej aktywnoÊci spo∏ecznej w Polsce. W edukacji obywatelskiej
upatruje si´ klucza w przyspieszaniu i wzmacnianiu procesów demokratyzacji i oby-
watelskiego uczestnictwa w zmianach spo∏ecznych 17. Stworzenie odpowiednich wa-
runków nie jest wystarczajàce – istotna jest ÊwiadomoÊç ludzi, nabywane przez nich
wiedza i doÊwiadczenie. Dlatego stale ponawiane sà wysi∏ki prowadzàce do prze∏a-
mywania pasywnoÊci jednostek i tworzenia dla nich atrakcyjnych form uczestnictwa
spo∏ecznego. Edukacja mo˝e byç narz´dziem, które pomaga cz∏owiekowi stawaç
si´ aktywnym obywatelem. Jest to wyzwanie i stwierdzenie normatywne 18, gdy˝ jed-
nostki coraz cz´Êciej wybierajà konsumpcjonistyczny styl ˝ycia i przenoszà odpowie-
dzialnoÊç na swoich reprezentantów, np. instytucje socjalne, oÊwiatowe, zdrowia pu-
blicznego. Problem ten jest zwiàzany ze wspó∏czesnymi tendencjami do
profesjonalizacji i podawania gotowych rozwiàzaƒ spo∏ecznych, malejàcym zaintere-
sowaniem aktywnym uczestnictwem w dzia∏aniach spo∏ecznych 19. Jednak dla teore-
tyków pedagogiki oczywisty jest wp∏yw edukacji na postawy polityczne i spo∏eczne
nie tylko w sposób bezpoÊredni, lecz, tak jak dla Deweya, np. przez podejÊcie prag-
matyczne, w rozumieniu wzbudzania aktywnoÊci jako samej w sobie po˝ytecznej
energii w przysz∏ym ˝yciu cz∏owieka 20.

W edukacji obywatelskiej podstawowe zasady procesu kszta∏cenia i wychowania
dotyczà wielostronnej aktywizacji oraz zintegrowanego i kompleksowego procesu
kszta∏cenia i wychowania. Edukacja obywatelska to nie tylko wiedza na temat Êwiata
i spraw spo∏ecznych, ale tak˝e nabywanie podstawowych umiej´tnoÊci bycia jednost-
kà niezale˝nà w sensie intelektualnym i psychicznym, jednostkà zdolnà do oceny i wy-
boru, do samodzielnoÊci ˝yciowej 21. Edukacja ta ma s∏u˝yç „pobudzaniu do podmio-
towej kreatywnoÊci, samokszta∏towania, samorealizacji cz∏owieka, stymulowania jego
si∏ duchowych i autonomicznej pe∏ni ˝ycia” 22. W tej swoistej autoedukacji wa˝ne jest
ciàg∏e stymulowanie, pobudzanie cz∏owieka do aktywnoÊci. Jest to zadanie ca∏oÊcio-
we, spe∏niane w ró˝nych okresach ˝ycia ludzi wobec ich zmieniajàcych si´ potrzeb.
Musi byç zatem ujmowane globalnie. Musi wykraczaç poza sfer´ intelektualnà i pro-
cesy poznawcze, znajdowaç swój wyraz we wszystkich wymiarach i kr´gach ludzkie-
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go ˝ycia i dzia∏ania. Staje si´ wielkim wyzwaniem otwarcia si´ na ró˝ne oddzia∏ywania
wychowawcze i tworzenia systemowych rozwiàzaƒ w zakresie wspó∏pracy poszcze-
gólnych instytucji i organizacji. Ich wspólnym mianownikiem powinien byç tak˝e lokal-
ny i regionalny patriotyzm 23 rozumiany jako odpowiedzialnoÊç za najbli˝sze Êrodowi-
sko. Zadaniem edukacji obywatelskiej jest scalanie wiedzy o Êwiecie spo∏ecznym
i wykorzystywanie tej wiedzy w dzia∏aniu, zw∏aszcza w przestrzeganiu praw i obowiàz-
ków wobec samego siebie, innych ludzi, narodu, paƒstwa i ojczyzny oraz ca∏ej ludz-
koÊci 24. Edukacja obywatelska wià˝e si´ bowiem z pytaniami zarówno dotyczàcymi
ogólnych teorii i koncepcji, zjawisk, procesów z nimi powiàzanych, jak i ich wymiaru
jednostkowego.

W Polsce edukacja obywatelska nie jest zbyt silnie zakorzeniona 25, w zwiàzku z czym
w sytuacji uzyskania warunków dla rozwoju demokracji, nie ma wystarczajàcej wiedzy
i umiej´tnoÊci aktywnego uczestnictwa. Podstawowe zatem staje si´ pytanie, jak i dla-
czego uczyç demokracji w sposób odmienny od populistycznej demokratycznej nowo-
mowy. Jest ono tym bardziej zasadne, i˝ nadal istnieje wiele barier w jej rozwoju wynika-
jàcych z trudnoÊci okresu przejÊciowego, których wyrazem jest dezorientacja, brak
jasnych zasad, niedostosowanie do nowych warunków, kryzys struktur spo∏ecznych i po-
litycznych. W postkomunistycznym pejza˝u dominowa∏ brak naturalnych wi´zi i struktur
spo∏ecznych, zasad i wzorów zachowaƒ demokratyczno-obywatelskich, umiej´tnoÊci
wspólnego dzia∏ania 26, co przy pojawiajàcych si´ problemach nowej rzeczywistoÊci oraz
przy „przyzwyczajeniu si´” pedagogiki do utartych Êcie˝ek spowodowa∏o kryzys to˝sa-
moÊci wspó∏czesnej edukacji, byç mo˝e konieczny do odnowienia wizji cz∏owieka i Êwia-
ta w nowych warunkach, wobec nowych wyzwaƒ.

Rola organizacji spo∏ecznych
Organizacje spo∏eczne sà miejscami edukacji obywatelskiej zarówno na poziomie

mezospo∏ecznym – jako ruch obywatelski, jak i mikrospo∏ecznym – poprzez uczestni-
czenie jednostek w bezpoÊrednich dzia∏aniach spo∏ecznych. W mniejszym stopniu
zw∏aszcza w Polsce, majà wp∏yw na poziomie makrospo∏ecznym – wyznaczania kie-
runku polityki spo∏ecznej. Sà formà wyra˝ania wolnoÊci i wyzwalania z narzuconej
w swym za∏o˝eniu kontroli paƒstwa, która zdaniem A. Tocqueville’a nara˝a nie tylko
dzia∏alnoÊç ekonomiczno-spo∏ecznà spo∏eczeƒstwa, ale tak˝e jego moralnoÊç i po-
ziom duchowy 27. Powrót organizacji spo∏ecznych na scen´ edukacyjnà wynika nie tyl-
ko z toczonych sporów na temat demokracji w szkole 28. Nie tylko majà prawo, ale
wr´cz nie mogà byç zwolnione z obowiàzku edukacji obywatelskiej 29, poniewa˝ jak
˝adna inna instytucja umo˝liwiajà bezpoÊrednie kontakty spo∏eczne dostarczajàce in-
formacji i doÊwiadczenia dla obywatelskiego dzia∏ania i dla realizowania w praktyce
wartoÊci demokracji.

W przypadku edukacji obywatelskiej rodzà si´ pytania na temat kszta∏cenia obywatel-
skiego w zakresie wiedzy, kompetencji (umiej´tnoÊci) i wartoÊci. Do listy demokratycz-
nych wartoÊci zalicza si´ takie elementy jak: uzyskiwanie i wykorzystywanie informacji,
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ocena w∏asnego zaanga˝owania, podejmowanie decyzji, ocenianie, komunikowanie si´,
wspó∏praca, promowanie interesów obywateli; wartoÊci takie jak indywidualizm, plura-
lizm, racjonalizm 30, tolerancja, odpowiedzialnoÊç. „Obywatel to osoba aktywna, która nie
ogranicza uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym do g∏osowania i p∏acenia podatków” 31. Ro-
snàca liczba ludnoÊci utrudnia, a nawet uniemo˝liwia bezpoÊredni czynny udzia∏ wszyst-
kich w sprawach lokalnych. „Aktywny, obywatelski udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznoÊci umo˝liwia-
jà w∏aÊnie instytucje us∏ugowe, dzia∏ajàce na zasadzie non-profit, w których ka˝dy staje si´
liderem, i to w coraz wi´kszym zakresie.  (...) W∏aÊnie przez tego typu organizacje tworzy-
my spo∏eczeƒstwo jutra. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie, w którym ka˝dy jest przywódcà,
ponosi odpowiedzialnoÊç i aktywnie dzia∏a. W takim spo∏eczeƒstwie ka˝dy odpowiada za
w∏aÊciwe okreÊlenie zadaƒ i wykorzystanie zasobów” 32. 

PoÊród wielu koncepcji spo∏eczeƒstwa dzia∏aniom organizacji pozarzàdowych naj-
bardziej odpowiada idea spo∏eczeƒstwa-wspólnoty, spo∏eczeƒstwa otwartego 33, dla
tych, którzy wspólnie w miar´ mo˝liwoÊci b´dà uczestniczyli w jego tworzeniu i rozwija-
niu, idea w∏àczania jednostek w ró˝norodne zwiàzki (sieci), idea zachowania jednoÊci
w wieloÊci, dostrzegania tego, co wspólne w ˝yciu zbiorowym 34. Rola organizacji poza-
rzàdowych w budowaniu demokracji jest niezwykle istotna 35 poniewa˝ podejmujà wiele
cennych inicjatyw na rzecz jej budowania oraz na rzecz edukacji obywateli. Jest to edu-
kacja przez doÊwiadczenie. Ma za zadanie wytworzenie relacji z innymi i, szerzej, ze spo-
∏ecznoÊcià, które to relacje zaowocujà odpowiedzialnym uczestnictwem obywatelskim
(citizenship), wzajemnym zrozumieniem kulturalnych, religijnych, ekonomicznych i socjal-
nych grupowaƒ i sta∏ym doskonaleniem lokalnych spo∏ecznoÊci oraz ca∏ego spo∏eczeƒ-
stwa. Nadrz´dnymi celami takiego przywództwa jest wspólne rozumienie demokratycz-
nego spo∏eczeƒstwa, szczególnie mo˝liwoÊci korzystania z wolnoÊci, szacunku dla
innych i dà˝enia do spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 36. 

Przedstawiciele organizacji pozarzàdowych coraz cz´Êciej bywajà postrzegani ja-
ko osoby, które pomagajà w uÊwiadamianiu tych zadaƒ. Sà to wychowawcy-anima-
torzy, wnoszàcy o˝ywienie do ˝ycia spo∏ecznego, zach´cajàcy do dzia∏aƒ, aktywizu-
jàcy, „sà specjalistami od komunikowania i reanimacji spo∏ecznej, ulepszajà stosunki
mi´dzyludzkie, prowadzà ró˝norodnà dzia∏alnoÊç wychowawczà, rozbudzajà po˝àda-
nie wiedzy, rozwijajàc twórcze myÊlenie i aktywnoÊç w∏asnà wychowanków” 37, pobu-
dzajà i o˝ywiajà spo∏ecznoÊci lokalne, stwarzajàc warunki dla integracji i spo∏ecznej
partycypacji. 

Jednym z najwa˝niejszych problemów nauczania demokracji jest z∏o˝onoÊç samej
idei i ró˝norodnych form jej urzeczywistniania, przejawów spo∏ecznego uczestnictwa38 na
tle ogólnoÊwiatowych zmian spo∏eczno-cywilizacyjnych39 i zwiàzanych z nimi nadziei oraz
zagro˝eƒ, napi´ç i swoistego wspó∏zawodnictwa pomi´dzy tradycyjnie rozumianà lokal-
nà obywatelskà aktywnoÊcià a globalnym spo∏eczeƒstwem informacyjnym niosàcym ze
sobà inne wymiary aktywnoÊci wynikajàce z szybkoÊci, powszechnoÊci, jednakowych
szans i ∏atwoÊci dost´pu do podejmowania decyzji. Dotàd uwa˝ano spo∏eczeƒstwo oby-
watelskie – w tradycyjnym, stowarzyszeniowym wymiarze – za jedyny klucz do demokra-
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cji, a coraz cz´Êciej okazuje si´, ˝e jest to jedna z mo˝liwych dróg do niej prowadzàca,
w szczególny sposób jà rozwijajàca 40. Pojawia si´ zatem pytanie o partnerstwo z organi-
zacjami spo∏ecznymi w walce przeciwko rozk∏adowi wi´zi spo∏ecznych oraz w poszuki-
waniu dróg dotarcia do jednostek i dostrzegania w zagro˝eniach równie˝ szans na nowà
jakoÊç obywatelskiego uczestnictwa.
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Ewa Jasiƒska, Bohdan Skrzypczak

SZKO¸A ANIMATORÓW SPO¸ECZNYCH
– za∏o˝enia edukacyjne

Kontekst spo∏eczno-pedagogiczny 
Przemiany, jakie dokona∏y si´ w Polsce na prze∏omie lat osiemdziesiàtych wraz z de-

mokratyzacjà ˝ycia przynios∏y nie tylko zmiany polityczne, ekonomiczne i gospodarcze.
Spowodowa∏y równie˝ ogromne przekszta∏cenia w ˝yciu spo∏ecznym. Uruchomiony zo-
sta∏, trwajàcy do dziÊ, proces budowania spo∏eczeƒstwa otwartego, w którym najwa˝niej-
szà rol´ powinni odgrywaç obywatele.

Przede wszystkim ci spoÊród nich, którzy skupiajà innych wokó∏ siebie, tworzà ró˝ne
formy grup Êrodowiskowego oddzia∏ywania, powodujà zmian´, pomagajà rozwiàzywaç
lokalne problemy, kreujà formy sprostania potrzebom i skutecznie mobilizujà innych.

Zasada subsydiarnoÊci, zwana tak˝e zasadà pomocniczoÊci, zak∏ada, ̋ e zadania na
rzecz rozwoju danej gminy majà byç realizowane przez podmioty gwarantujàce im wi´k-
szà skutecznoÊç i efektywnoÊç. Tak rozumiana zasada wyznacza granice dla w∏adzy pu-
blicznej, oddajàc cz´Êç zadaƒ samoorganizujàcym si´ wspólnotom i aktywnym obywa-
telom, a tak˝e ich organizacjom. Daje to szans´ na autentycznà demokracj´ i mo˝liwoÊç
wspó∏rzàdzenia (ale te˝ i wspó∏odpowiedzialnoÊç) jej cz∏onkom.

Budowanie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego nie jest jednak ∏atwe, potrzebujemy ludzi,
którzy rozumiejà potrzeb´ zmian, sà gotowi zaanga˝owaç si´ „ca∏ym sobà”, a jednocze-
Ênie sà niekwestionowanymi autorytetami. „Serce spo∏ecznoÊci lokalnej”, jak nazwa∏ ani-
matora jeden z uczestników warsztatów CAL, powinno umieç anga˝owaç, u∏atwiaç, edu-
kowaç, zach´caç, wzmacniaç, wyrównywaç szanse, oceniaç, ale nie manipulowaç, nie
narzucaç, nie decydowaç za innych. Niema∏o jak na jednego cz∏owieka, ale bez posia-
dania tych umiej´tnoÊci nie da si´ zmieniç wzorów kulturowych w kierunku postawy oby-
watelskiej ukierunkowanej na wspó∏prac´. Ka˝da próba opisu kompetencji animatora
jest niezwykle trudna, gdy˝ jego rolà jest podà˝aç za procesem spo∏ecznym, a on okre-
Êla wcià˝ nowe wyzwania i metody dzia∏ania.

Przy planowaniu szkoleƒ i warsztatów powinniÊmy uwzgl´dniç nie tylko to, jakie treÊci
przekazaç, kiedy to robiç i gdzie, ale przede wszystkim – czemu ma to s∏u˝yç?

W Szkole Animatorów Spo∏ecznych g∏ównym za∏o˝eniem o charakterze paradygma-
tu jest wspó∏czeÊnie odczytana perspektywa podmiotowoÊci i wychowania Êrodowisko-
wego. Jej twórczyni, Helena Radliƒska, pisa∏a: W teraêniejszoÊci splatajàcej wczoraj i ju-
tro Êcierajà si´ ró˝ne pràdy, powstajà nowe wzory. Zadaniem wychowania jest u∏atwiaç
orientowanie si´ w chaosie. Wbrew tradycyjnym okreÊleniom nie tyle „przystosowuje” ono
nowe pokolenia do istniejàcych warunków bytu, co dopomaga w odnalezieniu w dniu dzi-
siejszym wartoÊci, które stanowià najmocniejsze oparcie dla nowych poczynaƒ 1. 
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Zarówno u Radliƒskiej, jak i w za∏o˝eniach stosowanej w SAS lokalnej edukacji Êrodo-
wiskowej, odnalezienie wartoÊci i si∏ spo∏ecznych mo˝liwe jest dzi´ki aktywnoÊci Êrodo-
wiska lokalnego – rozwojowi podmiotowoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej.

Ka˝da teoria mo˝e w jakimÊ stopniu opisywaç Êwiat. Âwiat spo∏eczny nie jest monoli-
tyczny: jest ró˝norodny, skomplikowany, wewn´trznie sprzeczny, jest dynamiczny, ciàgle
otwarty, nieustannie w trakcie stawania si´. Stàd zamiast akceptacji za∏o˝enia o poszuki-
waniu megateorii lub stanowiska postteoretycznego, zasadna wydaje si´ byç aprobata
idei, ˝e ka˝da teoria mo˝e pozwoliç dotrzeç nam do jakiegoÊ zakàtka rzeczywistoÊci spo-
∏ecznej lub spojrzeç na dany zakàtek z innej perspektywy 2.

Nadal dominujàcy pozytywistyczny model edukacji przyjmuje, ˝e cz∏owiek jest zde-
terminowany biologicznie i spo∏ecznie. Dlatego nale˝y poznawaç i wykorzystywaç w na-
uczaniu regu∏y rzàdzàce zachowaniami cz∏owieka. Nie wolno jednak traktowaç jednost-
ki jako wypadkowej ró˝nych wp∏ywów. Nie przekazujemy gotowych treÊci i wartoÊci
(norm), lecz przygotowujemy do wspó∏uczestniczenia w zmienianiu Êwiata na lepsze,
gdy˝ najwi´ksze znaczenie majà nie tyle kompetentni animatorzy b´dàcy sprawcami
zmiany, ile samodzielni i myÊlàcy ludzie, kompetentni w dziedzinie zmiany spo∏ecznej.

Podmiotowe konstruowanie wiedzy
Edukacja animatora powinna zmierzaç do otwarcia podmiotowoÊci na takie rodzaje

doÊwiadczenia, które mogà zaowocowaç zwi´kszeniem jej mo˝liwoÊci rozwojowych, poj-
mowanych w kontekÊcie spo∏ecznym: mo˝liwoÊci wyzwolenia si´ z narzuconych ograni-
czeƒ i mo˝liwoÊci wchodzenia w tego rodzaju interakcje, które (...) mogà przyczyniç si´ do
poszerzenia zakresu indywidualnej i spo∏ecznej wolnoÊci 3.

Projekty dzia∏aƒ animacyjnych powinny znaleêç swoje podstawy w idei lokalnej eman-
cypacji. Punktem wyjÊcia ich konstruowania by∏yby aspiracje i przekonania w∏aÊciwe da-
nej spo∏ecznoÊci. Animator/pedagog zdawa∏by sobie spraw´, ˝e Êwiat i jego prawdy sà
konstruowane spo∏ecznie i w zwiàzku z tym przyjmowa∏by postaw´ Êwiadomego uczest-
nika walki o kszta∏t aktualnej wersji rzeczywistoÊci 4.

Miarà edukacji staje si´ nie jej efektywnoÊç, ale tworzenie otwartoÊci. Jedno z pewno-
Êcià w dzisiejszym niepewnym Êwiecie wydaje si´ pewne. Nie mo˝na opieraç si´ na jed-
nej, uniwersalnej teorii (paradygmacie). Wa˝na jest komplementarnoÊç dzia∏aƒ i ich wie-
lowymiarowoÊç. 

Edukacja i pedagogika w czasach transformacji polega na przejÊciu 5:

• od powtarzania wzorów i fragmentaryzacji ÊwiadomoÊci do krytycznego zrozumie-
nia siebie, swojej dzia∏alnoÊci, uporzàdkowania za∏o˝eƒ, systematyzacji uprawiane-
go dyskursu oraz myÊlenia holistycznego,

• od modelu transmisji do modelu komunikacji i dialogu edukacyjnego,
• od przygotowania do przysz∏ych ról do prze˝ywania tu i teraz, od wdra˝ania w role

w obr´bie status quo do rozwoju kompetencji i zaanga˝owania w zmian´,
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• od panowania do ugody i harmonii z przyrodà i spo∏ecznoÊcià,
• od strategii centralnych reform oÊwiatowych do rozsianych, oddolnych, wyspowych,
• od monopolu do wielog∏osowoÊci.

W Szkole Animatorów sami uczàcy si´ konstruujà w∏asnà wiedz´, zarówno poprzez
wchodzenie w interakcj´ z otoczeniem spo∏ecznym, jak i wykorzystujàc ju˝ posiadanà
wiedz´. Program i zaj´cia dydaktyczne w za∏o˝eniu maja byç wyzwaniem dla dotychcza-
sowego rozumienia Êwiata.

Takie widzenie i praktykowanie edukacji bliskie jest za∏o˝eniom konstrukcjonizmu g∏o-
szàcego, ˝e to uczàcy si´ jest podmiotem i to on buduje swà rzeczywistoÊç. Uczeƒ/od-
biorca nie przyswaja wiedzy jako przekazanej przez nauczyciela/trenera, gdy˝ ludzie nie
sà rejestratorami informacji, ale budowniczymi struktur w∏asnej wiedzy 6. Wiedza nie sk∏a-
da si´ wy∏àcznie z faktów, zasad i teorii, lecz polega w du˝ej mierze na zdolnoÊci wyko-
rzystania informacji w racjonalny sposób 7. Konstrukcjonizm jest pewnego rodzaju filozo-
fià edukacji, której fundamentem jest stwierdzenie, ̋ e refleksja nad doÊwiadczeniem jest
najlepszym punktem wyjÊcia do w∏asnego rozumienia Êwiata.

Przejawia si´ ona w kilku podstawowych zasadach:

• nauka jest poszukiwaniem sensu (znaczenia), czyli uczàcy si´ aktywnie próbujà
nadaç informacjom w∏asny sens,

• proces nauczania skupia si´ na najwa˝niejszych poj´ciach, a nie na wybranych fak-
tach; ˝eby nauczanie mia∏o sens odbiorca musi rozumieç ca∏oÊç, a nie tylko po-
szczególne cz´Êci,

• aby dobrze uczyç trzeba rozumieç mentalnoÊç uczniów,
• celem nauki ka˝dej osoby jest stworzenie przez nià w∏asnego znaczenia, a nie tyl-

ko zapami´tanie w∏aÊciwych odpowiedzi,
• konstrukcjonizm domaga si´ rezygnacji ze zestandaryzowanego programu na-

uczania. Zamiast tego proponuje zastosowanie programów dostosowanych do po-
ziomu studentów. Polegajàce na nauczaniu poprzez rozwiàzywanie problemów.
Skupianie si´ na szukaniu zwiàzków pomi´dzy faktami u∏atwiajàcym lepsze ich ro-
zumienie. 

• cz∏owiek w interakcji z otoczeniem, wywierajàc na nie wp∏yw, zmienia tak˝e samego siebie.

Uczenie przez kooperacj´ i doÊwiadczenie
Fundamentem zastosowanej w Szkole Animatorów Spo∏ecznych koncepcji naucza-

nia jest stwierdzenie, ˝e cz∏owiek jako istota spo∏eczna mo˝e tworzyç z drugim cz∏owie-
kiem regu∏y oraz zawieraç umowy konstytuujàce nowà rzeczywistoÊç 8. Istotne jest wi´c
ciàg∏e negocjowanie i renegocjowanie porzàdku. Metod´ nauczania i przygotowania do
skutecznego dzia∏ania w warunkach spo∏eczeƒstwa perswazji jak okreÊla spo∏eczeƒ-
stwo doby sieciowej M. Catells 9, stosowana i nauczanà w SAS okreÊlamy jako uczenie
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przez kooperacj´ i doÊwiadczenie 10. Podstawowe za∏o˝enia kooperatywnego uczenia
polegajà na 11:

– wykorzystaniu psychologicznych mechanizmów
grupowych (synergii wÊród wspó∏pracujàcych ludzi
wzbudza wi´kszà motywacj´ i zaanga˝owanie, ni˝ pra-
ca indywidualna lub nastawiona na rywalizacje, rozwija-
niu poczucia przynale˝noÊci do grupy, które daje pozy-
tywnà energi´ osobom w grupie, interakcjach
grupowych wspomagajàcych rozwój kompetencji indy-
widualnych i spo∏ecznych, zmniejszanie poczucia izola-
cji i samotnoÊci, budowanie wi´zi oraz okazywanie afir-
macji innym osobom i ich dokonaniom, poczucie
w∏asnej wartoÊci nie tylko poprzez wzmacnianie i rozwi-
janie ró˝nych kompetencji ale tak˝e poprzez generowa-
nie poczucia bycia szanowanym oraz odczucia, ̋ e ktoÊ
nam pomo˝e gdy b´dziemy tego potrzebowaç),

– wykorzystaniu mechanizmów wspó∏dzia∏ania grupowego (kooperacj´ sprzyjajàcà
prze˝ywaniu i ujawnianiu pozytywnych uczuç wzgl´dem siebie, zadaniach wymagajà-
cych wspó∏pracy uczestników, którzy doskonalà umiej´tnoÊci produktywnej wspó∏pracy,
uczenia si´ od siebie nawzajem w ramach grupy).

Fundamentem tak rozumianej kooperacji jest wykorzystanie i wytwarzanie dynamicz-
nego doÊwiadczenia zawierajàcego wiedz´, konkretne umiej´tnoÊci, wartoÊci i pozytyw-
ne emocje. To na pozyskanym lub odzyskanym indywidualnym i wspólnym doÊwiadcze-
niu konstruujemy naszà wiedz´ oraz jej wa˝ny dla nas sens.

Istotà doÊwiadczenia sà implikacje, które wychodzà daleko poza to, co poczàtkowo
zauwa˝ono Êwiadomie. UÊwiadomienie tych zwiàzków i implikacji zwi´ksza znaczenie do-
Êwiadczenia. Wszelkie doÊwiadczenie, choçby poczàtkowo b∏ahe, mo˝e otrzymaç nie-
skoƒczone bogactwo znaczeƒ, rozszerzajàc zakres dostrzeganych zwiàzków. Normalne
porozumienie z innymi jest naj∏atwiejszym sposobem osiàgni´cia tego rozwoju, gdy˝ wià-
˝e czyste rezultaty doÊwiadczenia grupy, a nawet ludzkoÊci z bezpoÊrednim doÊwiadcze-
niem jednostki. Przez normalne porozumienie rozumie si´ takie w którym istnieje wspólny
interes tak ˝e jeden ochoczo daje, a drugi bierze 12.

Sprawdzonà teorià uczenia si´ przez doÊwiadczenie jest tzw cykl Davida Kolba13. Rozpo-
czyna si´ od fazy zdobywania doÊwiadczeƒ tu i teraz (konkretne doÊwiadczenie), po czym
nast´puje faza gromadzenia danych i informacji oraz obserwacja i refleksja (refleksyjna ob-
serwacja). Nast´pnym krokiem jest analiza danych, powiàzanie doÊwiadczeƒ, tworzenie
uogólnieƒ i w∏asnych teorii, nowych poglàdów na spraw´ (abstrakcyjna konceptualizacja).
Czwarty etap to czas na sprawdzenie, czy wnioski z poprzedniego etapu by∏y s∏uszne, wypró-
bowanie ich w ˝yciu realnym (aktywne eksperymentowanie). Przy tym, gdy jeden cykl si´ koƒ-
czy, zaczyna kolejny. Aktywne eksperymentowanie jest êród∏em kolejnych doÊwiadczeƒ.
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Dialog we wspólnocie „nauczycieli” i „uczniów”
W edukacji staje si´ coraz wa˝niejsze poj´cie wspólnoty, czyli nie oddzielanie Êwiata

nauczyciela i ucznia. Samego nauczyciela nie wy∏àcza si´ z procesu edukacyjnego,
wr´cz przeciwnie, stanowi on integralnà cz´Êç tego procesu. Nauczyciel mo˝e dozna-
waç doÊwiadczeƒ, w tym emocjonalnych, nie znanych mu uprzednio, które na niego
wp∏ywajà. Mo˝e dojÊç do konfrontacji Êwiatów nauczajàcych i nauczanych. Sposób,
w jaki dzia∏amy, jest przecie˝ przed∏u˝eniem naszego sposobu myÊlenia o sobie i Êwie-
cie, naszego stosunku emocjonalnego, to konsekwencja naszych wczeÊniejszych wybo-
rów i decyzji. Pami´tajmy, ˝e zmiana stylu dzia∏ania (tego, jak uczymy) pociàga zmian´
zachowaƒ i odwrotnie 14.

Idealny „nauczyciel” powinien byç specjalistà, którego wiedza ma swoje odbicie
w teorii, ale te˝ by∏a sprawdzona w praktyce, a mimo to przyjmuje postaw´ jedynie „py-
tajàcego”, „porzàdkujàcego”, „opiekuna”, otwartego na sta∏e eksperymentowanie,
„wspólnà podró˝” ze swoimi uczniami. 

W ten sposób dochodzimy do drugiej cz´Êci metody nauczania, czyli do dialogu edu-
kacyjnego.

Nale˝y umieç uczyç si´ z doÊwiadczeƒ zarówno w∏asnych, jak i cudzych, nie kopiu-
jàc przy tym zachowaƒ z przesz∏oÊci. Jak to zrobiç? Ju˝ Sokrates twierdzi∏, ˝e nale˝y wy-
zwoliç si´ od mitów i pó∏prawd. Wed∏ug niego, wiedza w swej przewa˝ajàcej cz´Êci jest
ju˝ obecna, cz∏owiek powinien wydobywaç prawdziwà wiedz´ z masy doÊwiadczeƒ i po-
glàdów, dzi´ki pytaniom w∏asnym i cudzym.

Dialog polega na trwa∏ym, kolektywnym zg∏´bianiu doÊwiadczeƒ i tego, co uwa˝amy
za oczywiste samo przez si´, a wi´c poszerzeniu ÊwiadomoÊci kontekstu w∏asnego do-
Êwiadczenia oraz procesów myÊlowych je tworzàcych.

Pierwszym warunkiem dialogu jest zdolnoÊç do wczuwania si´ w punkt widzenia dru-
giej osoby. Ale nie chodzi tylko o wspó∏czucie, lecz o uznanie, ̋ e drugi zawsze ma troch´
racji. Obie strony wznoszà si´ ponad siebie, dà˝àc ku wspólnocie widzenia spraw i rze-
czy. Podejmujàc dialog, jestem tym samym gotów osobistà prawd´ o drugim, uczyniç
cz´Êcià mojej ws∏uchiwanie si´ w siebie i w innych. Autentyczna wiedza w toku dialogu
jest wspó∏tworzona i odkrywana poprzez podmioty uczestniczàce w procesie nauczania
i tworzàce human relations 15.

JednoczeÊnie uczestniczàcy w dialogu, analizujàc problem z perspektywy w∏asnych i cu-
dzych doÊwiadczeƒ, tworzà nowy i oryginalny materia∏ edukacyjny. W zderzeniu odmiennych
perspektyw myÊlowych mogà dostrzec coÊ, czego nie da∏oby si´ zobaczyç w inny sposób.

Dialog to komunikacja, tym cenniejsza, ˝e pozwala nam dzieliç si´ swoimi autentycz-
nymi myÊlami, uczuciami, wiedzà, ale te˝ poznaç zawartoÊç i intencje komunikatów p∏y-
nàcych od innych. Uczymy si´ nie tylko s∏uchaç, ale te˝ s∏yszeç. Aktywnie çwiczymy pa-
rafrazowanie i odzwierciedlanie, pomagamy uporzàdkowaç wypowiedê. Sà to
nieocenione umiej´tnoÊci w pracy animatora. Okazuje si´ te˝ cz´sto na koƒcu „tej dro-
gi”, ˝e dzielàcy si´ doÊwiadczeniem przez sam fakt „us∏yszenia” samego siebie inaczej
widzi problem.
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Wspólna problematyka, podobne pola dzia∏ania w swoich Êrodowiskach, u∏atwia∏y
dialog uczestnikom Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych, ponadto mogli decydowaç o za-
kresie spotkaƒ. Ewidentnie na zrozumienie siebie nawzajem wp∏ynà∏ te˝ poziom zaufania
i poczucie bezpieczeƒstwa, jakie dawa∏a grupa.

Im wi´cej wspólnych doÊwiadczeƒ, spotkaƒ i rozmów, tym wi´ksze poczucie sensu,
rozumienie Êwiata i innych, motywacja do dalszych poszukiwaƒ, odkrywania kolejnych
obszarów wiedzy.

W dialogu edukacyjnym o charakterze grupowym powinny byç przestrzegane nast´-
pujàce regu∏y równoÊç, wspólnota, uczestnictwo, integralnoÊç 16. 

Grupowy dialog edukacyjny wzmacniany powinien byç ró˝nymi odmianami dyskusji
lub treningu/warsztatu.

Metody kszta∏cenia
Szczególnie cenna z perspektywy doÊwiadczeƒ SAS dla tworzenia sytuacji edukacyj-

nych okaza∏a si´ forma nauki, jakà jest warsztat.
UznaliÊmy t´ form´ za najodpowiedniejszà, gdy˝ ludzie uczà si´ dzi´ki swej aktywno-

Êci. W centrum zainteresowania znajduje si´ w∏asna nauka uczestników oraz wysoki po-
ziom interakcji w grupie. Akcent w nauce zostaje po∏o˝ony na zdobywaniu dynamicznej
wiedzy. Uczestnicy mogà sami ustanawiaç swoje cele. Wspólnie z moderatorem przejmu-
jà odpowiedzialnoÊç za swoje procesy nauki 17.

W ramach SAS wykorzystano g∏ównie metody akty-
wizujàce, m.in. treningi, seminaria, debaty, gry symula-
cyjne, spotkania. W czasie treningu uczono si´ poprzez
swoje w∏asne zachowanie, analizujàc je i ewentualnie
zmieniajàc. Pomocne okaza∏y si´ ró˝ne typy dyskusji,
analiza przypadków, prowadzenie badaƒ, odgrywanie
ról, itp. Trenerzy wykorzystywali tez procesy dynamiki
grupowej do pobudzania aktywnoÊci, krytycznego spoj-
rzenia, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, kreatyw-
nego myÊlenia.

Wed∏ug badaƒ zapami´tujemy tylko 10% z tego, co
czytamy, 20% z tego, co s∏yszymy, 30% z tego, co widzi-
my, 50% z tego, co s∏yszymy i widzimy, 80% z tego, co
mówimy, a a˝ 90 % z tego, co robimy 18. Wspó∏czeÊni pe-
dagodzy podkreÊlajà, ˝e nauczanie nie powinno zapew-
niaç jedynie prostej reprodukcji wiedzy. Nie mo˝e si´
ograniczaç do przekazywania informacji, ale musi obej-
mowaç nauczanie wszystkich procedur mogàcych
zwi´kszyç zdolnoÊç wiàzania ze sobà obszarów, które
tradycyjna organizacja wiedzy izoluje. Wa˝na jest umie-
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j´tnoÊç spójnego powiàzania rozmaitych informacji, projektów, rozwiàzaƒ, które mamy
wokó∏ siebie. Dlatego trening nie mo˝e nieÊç zbyt szczegó∏owej wiedzy, mo˝e zawieraç jà
w takim stopniu, aby by∏a pomocna do samodzielnego rozwiàzania konkretnych proble-
mów. Raczej jako dost´pna w ka˝dej chwili baza danych, która, choç nieobowiàzkowa,
jest do wykorzystania. „Trenowaç” to przygotowywaç do rozumienia i twórczego rozwià-
zywania problemów. Rozmawiajmy, wymieniajmy si´ doÊwiadczeniami, s∏uchajmy si´ bo
zrozumieç coÊ, znaczy znaleêç w tym czymÊ, coÊ co jest cz´Êcià nas samych /R.Targore/.

Cenna okaza∏a si´ „najstarsza” forma nauczania, jakà jest wyk∏ad/prezentacja, którà
wykorzystywaliÊmy g∏ównie w trakcie seminariów. Przy tym staraliÊmy si´ umo˝liwiç wy-
s∏uchanie ró˝nych ekspertów, tak ze Êwiata nauki, jak i praktyków. Wyk∏ady s∏u˝y∏y zapo-
znaniu si´ z doÊwiadczeniami badaczy, ekspertów i specjalistów. Jak podkreÊli∏o wielu
studentów SAS w swoich dziennikach, udzia∏ w seminariach pozwoli∏ uporzàdkowaç w∏a-
snà wiedz´, porównaç jej wymiar z naukowymi badaniami, uzupe∏niç informacje, których
nie zidentyfikowano w trakcie warsztatów i treningów.

Podsumowujàc, warto podkreÊliç, ˝e jeszcze raz potwierdzi∏o si´ przekonanie, ˝e
skutecznoÊç i efektywnoÊç edukacji doros∏ych zale˝y od tego, jakà struktur´ wiedzy za-
proponujemy, na ile mogà wykorzystaç dotychczasowe umiej´tnoÊci, nawyki, postawy,
bowiem ludzie doroÊli uczà si´ najlepiej, gdy w procesie majà mo˝liwoÊç odwo∏ywania si´
do w∏asnego doÊwiadczenia w rozwiàzywaniu pojawiajàcych si´ problemów bàdê osiàga-
niu celów; rozumiejà znaczenie i wartoÊç tego, czego si´ uczà; majà wp∏yw na przebieg
szkolenia; dzia∏ajà dobrowolnie; oni i ich doÊwiadczenia sà uznane za cenne i przydatne
w trakcie szkolenia; mogà „wyra˝aç siebie”, nie obawiajàc si´ oceny ze strony prowadzà-
cego”, mogà pope∏niaç b∏´dy nie b´dàc „osàdzanymi”, sà aktywnie zaanga˝owane
w proces uczenia 19.

Uczestnicy i oferta edukacyjna
Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych powsta∏a z myÊlà o pracownikach i dzia∏aczach

dwóch sektorów ˝ycia spo∏ecznego: organizacji pozarzàdowych (pracownicy i wolonta-
riusze) i instytucji samorzàdowych (radni, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, szko∏y, domy kul-
tury). Podj´liÊmy prób´ po∏àczenia umiej´tnoÊci angielskiego community workera, nie-
mieckich koncepcji „zarzàdzania dialogiem” czy te˝ litewskiej edukacji obywatelskiej,
wykorzystujàc te˝ bogate doÊwiadczenia kreowania animatorów ˝ycia spo∏ecznego pol-
skich organizacji (Biuro Obs∏ugi Ruchu Inicjatyw Spo∏ecznych w Warszawie, Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bia∏ymstoku – Program Dialog, Stowarzyszenia Centrum
Wspierania AktywnoÊci Lokalnej w Warszawie).

Istotà projektu by∏o przygotowanie animatorów spo∏ecznych, którzy b´dà potrafili:
1. zarzàdzaç dialogiem, zapewniaç obywatelom dost´p do informacji, organizowaç

konsultacje w∏adza-mieszkaƒcy,
2. korzystaç z zasobów instytucji i organizacji pozarzàdowych jako instancji poÊred-

niczàcych pomi´dzy mieszkaƒcami a w∏adzà,
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3. upowszechniaç partnerstwo w budowaniu trzech strategii rozwoju lokalnego;
4. budowaç grupy wsparcia dla rozwiàzywania problemów lokalnych,
5. tworzyç spo∏eczne sieci i zwiàzki oparte na zaufaniu i wspó∏dzia∏aniu,
6. tworzyç strategie rozwoju swoich instytucji / organizacji w oparciu o systematycz-

ne badania zasobów i potrzeb spo∏ecznych,
7. mobilizowaç do dzia∏ania lokalne wspólnoty.

Wymienione kompetencje potrzebne do skutecznego dzia∏ania sà efektem poszuki-
waƒ w ró˝nych obszarach spo∏ecznych (gospodarka, polityka, praca socjalna, kultura,
oÊwiata) oraz w obr´bie ró˝nych zawodów.

Zainteresowanie ofertà Szko∏y by∏o bardzo du˝e, tote˝ zdecydowano si´ na powo∏a-
nie dwóch grup 20-osobowych. Uznano, ̋ e im bardziej szkolenie dotyczy rozwoju umie-
j´tnoÊci, a mniej poszerzania wiedzy teoretycznej, tym grupa powinna byç mniejsza, tak,
aby wszyscy mieli realnà mo˝liwoÊç uczestniczenia w çwiczeniach 20. Uwa˝ano, ˝e po˝à-
dana jest heterogenicznoÊç grupy (z punktu widzenia dynamiki procesów grupowych
oraz skutecznoÊci tutoringu), zdecydowanie lepiej pracuje grupa zró˝nicowana pod
wzgl´dem wieku, p∏ci, wykszta∏cenia, zawodu miejsca pracy 21. OczywiÊcie, niesie to du-
˝e ryzyko, szczególnie dla mniej wprawnego edukatora/trenera. Mo˝e byç przyczynà
konfliktów, wycofywania si´ mniej odwa˝nych i dominacji silniejszych, z wi´kszym do-
Êwiadczeniem, ale jednoczeÊnie sytuacja taka sprzyja spojrzeniu na problemy z ró˝-
nych punktów widzenia. Dzi´ki temu sk∏ad grupy sta∏ si´ nieocenionà „kopalnià wiedzy
i doÊwiadczeƒ”. Grupy by∏y zró˝nicowane Êrodowiskowo, w tzw. „miejskiej” znalaz∏y si´
osoby deklarujàce prac´ i doÊwiadczenia ze Êrodowisk miejskich, w grupie wiejskiej –
te zwiàzane bardziej ze Êrodowiskiem wsi. Za∏o˝ono, ˝e specyfika Êrodowiska lokalne-
go wp∏ywa na zró˝nicowanie problemów, tote˝ ∏atwiej je rozwiàzywaç w gronie osób
znajàcych lokalne uwarunkowania.

Taka wielkoÊç i sk∏ad grup stymulowa∏ odpowiednià dynamik´, mo˝liwoÊç pracy
tak zespo∏owej, jak i podzia∏ na mniejsze grupy, czy te˝ prac´ trenera z ka˝dym
z osobna. Uczestnicy doÊç szybko poznali si´ wzajemnie, a przez to wzros∏o poczu-
cie bezpieczeƒstwa i wzajemne zaufanie. Szczególnie cieszy fakt, ze uruchomione zo-
sta∏y procesy wzajemnego uczenia si´ od siebie w grupie, wspó∏dzia∏ania, pomagania
sobie, wyjaÊniania, wspierania 22. Jest to praktyczna realizacja idei uczenia si´ w Êro-
dowisku osób o ró˝nym poziomie kompetencji. Dzi´ki temu rola trenerów i meryto-
rycznego opiekuna grupy (superwizora) ograniczy∏a si´ do facylitowania procesów
grupowych i konsultacji.

Kandydaci do Szko∏y musieli spe∏niç ustalone kryteria: posiadaç doÊwiadczenia w za-
kresie aktywnoÊci spo∏ecznej, kulturalnej, oÊwiatowej; byç w danym momencie pracow-
nikami czy te˝ wolontariuszami instytucji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, socjal-
nym; umotywowaç swoje zainteresowanie kszta∏ceniem w SAS (scharakteryzowali
Êrodowisko w jakim dzia∏ajà, opisali planowane projekty i profil swojej placówki); zaak-
ceptowaç warunki uczestnictwa w projekcie.
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Kontrakt, który musia∏ podpisaç ka˝dy uczestnik, zobowiàzywa∏ do udzia∏u: we
wszystkich dziesi´ciu sesjach szkoleniowych, w minimum dwóch spoÊród oÊmiu propo-
nowanych seminariów, wyjeêdzie studyjnym do Niemiec, a tak˝e wykonania zadaƒ po-
mi´dzy sesjami, opracowania mapy zasobów i potrzeb lokalnych swojego Êrodowiska,
przygotowania projektu spo∏ecznego. Ponadto, ka˝dy student mia∏ obowiàzek prowadziç
systematycznie Dziennik Studenta. Zwa˝ywszy na czas trwania projektu, dwa i pó∏ roku,
i rozmiar zadaƒ, by∏a to powa˝na decyzja, pociàgajàca za sobà niejednokrotnie rezygna-
cj´ z wielu innych zobowiàzaƒ.

Analiz´ predyspozycji, silnych stron osobowoÊci, marzeƒ i planów, dotychczasowej
wiedzy/umiej´tnoÊci i oczekiwaƒ uczestników, u∏atwi∏y dwie ankiety („Autodiagnoza”,
„Kwestionariusz uczestnika SAS”), jakà ka˝dy musia∏ wype∏niç przed rozpocz´ciem kur-
su. Pozwoli∏y one zweryfikowaç proponowany program szkolenia, wprowadziç koniecz-
ne zmiany, poznaç bli˝ej ka˝dego z uczestników. Wype∏nienie ich ponownie po zakoƒ-
czeniu szkolenia pozwoli∏o oceniç jakoÊç i charakter zmian, jaki dokona∏ si´ w wiedzy
i umiej´tnoÊciach, postrzeganiu siebie, ale te˝ i swojego Êrodowiska. 

W gronie trenerów/ekspertów SAS pracowa∏o 26 osób, w czasie ka˝dej sesji zaj´cia
w grupie by∏y prowadzone przez dwóch trenerów. Najwa˝niejszym sukcesem by∏o po∏à-
czenie si∏ akademickich (przede wszystkim przedstawiciele Wydzia∏u Pedagogiki UW
w Warszawie i Podyplomowego Studium Animacji Wspó∏pracy Ârodowiskowej Uniwersy-
tetu Gdaƒskiego) z praktykami z wiodàcych organizacji pozarzàdowych i instytucji samo-
rzàdowych (m.in. trenerzy STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarzàdowych),
eksperci sieci SPLOT (ogólnopolska Sieç Wspierania Organizacji Pozarzàdowych); eks-
perci sieci CAL) oraz partnerami zagranicznymi (Paritaetische Bundesakademie w Berli-
nie, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Wilnie, My Time z Birmingham).

Poniewa˝ wi´kszoÊç trenerów zna∏a si´ z poprzednich, wspólnych projektów,
zdecydowanie ∏atwiej by∏o ustaliç kontrakt organizacyjny, przeanalizowaç zadania,
dokonaç zmian w programie, konsultowaç si´ pomi´dzy sesjami, prowadziç ewalu-
acj´ na ka˝dym etapie trwania kursu. Wzajemne zaufanie, ale te˝ znajomoÊç warsz-
tatu pracy, a tak˝e wiedza, jakà dysponuje ka˝dy trener, u∏atwia∏ realizacj´ programu.
Nie bez znaczenia by∏ fakt, ˝e zespó∏ bardzo si´ lubi∏, by∏ mocno zintegrowany
i chcia∏ ze sobà pracowaç. Nie by∏o tendencji do rywalizowania ze sobà czy te˝ pod-
wa˝ania kompetencji.

Prac´ trenerów dodatkowo wspiera∏ superwizor, który by∏ obecny na ka˝dej sesji. Sys-
tematycznie analizowa∏ oczekiwania i potrzeby uczestników, dostarcza∏ informacji o prze-
biegu poprzednich sesji, sugerowa∏ niezb´dne zmiany w strukturze zadania, czy te˝ je-
go procesie. Monitorowa∏ nie tylko rozwój i zaanga˝owanie uczestników, ale te˝ jakoÊç
pracy trenerów. S∏u˝y∏ radà i pomocà w trudnych sytuacjach.

Uda∏o si´ przy realizacji tego projektu zaanga˝owaç trenerów, którzy spe∏nili najwa˝-
niejsze w∏aÊciwoÊci idealnych edukatorów. Posiadali wiedz´ z zakresu andragogiki, wy-
sokie kompetencje i wiedz´ w obszarze animacji i aktywizacji spo∏ecznej, doskona∏e
przygotowanie warsztatowe, gotowoÊç i wyra˝ona wola budowania zespo∏u edukacyjne-
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go, negocjowania programu i podstawowych regu∏ pracy z uczestnikami, wspólnego
przygotowywania materia∏ów dla uczestników 23.

Czas i miejsce
Projekt by∏ realizowany od stycznia 2003 roku do wrzeÊnia 2005 r., obejmowa∏ 10 sesji

szkoleniowych (dwu- lub czterodniowych), pi´ciodniowy wyjazd studyjny, mo˝liwoÊç udzia-
∏u w 12 seminariach naukowych. Po serii trzech sesji, organizowanych co miesiàc, nast´po-
wa∏a kilkumiesi´czna przerwa na çwiczenie nabytych umiej´tnoÊci w praktyce i wykonanie
zadaƒ domowych. Pozwala∏o to utrwaliç nabyte umiej´tnoÊci, „przetestowaç” je w ˝yciu i po-
nownie wspólnie, z dystansu oceniç ich efektywnoÊç i przydatnoÊç. Przerwy przeciwdzia∏a-
∏y te˝ znudzeniu si´ sobà w grupie, cz´sto motywowa∏y do spotkaƒ poza sesjami we w∏a-
snych Êrodowiskach, zaowocowa∏y wzajemnym zapraszaniem na organizowane przez
siebie przedsi´wzi´cia. Program obejmowa∏ w sumie 242 godziny.

Kilkudniowe sesje by∏y realizowane poza du˝ymi miastami, tak, aby uczestnicy wi´-
cej czasu sp´dzali ze sobà, animowali ró˝ne formy wspólnej pracy, ale te˝ i odpoczynku.
To pozwoli∏o oderwaç si´ od codziennoÊci, skupiç w wi´kszym stopniu na zaj´ciach i in-
tegracji wewnàtrz grupy. Bardzo wa˝nym warunkiem zmian indywidualnych, ale te˝ gru-
powych jest poczucie bezpieczeƒstwa, a to jest niemo˝liwe bez wewn´trznej atmosfery
˝yczliwoÊci i wsparcia, akceptacji. W dziennikach wielu studentów SAS zaznaczy∏o, ˝e
najwi´kszà wartoÊcià projektu by∏a mo˝liwoÊç pracy w tak otwartych na siebie i przyja-
znych grupach.

Program kursu
Program kursu, zgodnie z przyj´tymi i wy˝ej opisanymi za∏o˝eniami dotyczàcymi mo-

delu edukacji dla przygotowania animatorów spo∏ecznoÊci lokalnych, obejmowa∏ 12 mo-
du∏ów edukacyjnych:

Tradycja i wspó∏czesne kierunki rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej (local education;
community development).

Analiza Êrodowiska lokalnego (analiza profilu i potencja∏u spo∏ecznoÊci lokalnej, dy-
namika si∏ i sieci spo∏ecznych, metody i techniki badaƒ socjologicznych).

Budowanie zespo∏u (proces grupowy, struktury i organizacja pracy zespo∏u, moty-
wowanie, efektywna komunikacja interpersonalna, rozwiàzywanie konfliktów, zespo∏y za-
daniowe – wewnàtrz zespo∏u i w sieciach).

Partnerstwo lokalne (lokalne koalicje na rzecz zmiany, wspó∏praca trzech sektorów,
sieci wspó∏pracy i wspó∏dzia∏ania).

Praca poprzez wolontariat (podstawy prawne, formy i standardy pracy, wolontariat
w sektorze spo∏ecznym i w biznesie, wspó∏czesna filantropia).

Samoorganizacja i mobilizowanie spo∏ecznoÊci lokalnej (struktura spo∏ecznoÊci,
metody i techniki tworzenia grup obywatelskich i pomocowych; grupy samopomocowe;
zasady pracy z grupami defaworyzowanymi; negocjacje i mediacje spo∏eczne).
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Edukacja obywatelska (budowanie informacji obywatelskiej – zasady i standardy
poradnictwa; wspó∏praca z mediami; elementy edukacji europejskiej – wykorzystanie
funduszy europejskich na poziomie lokalnym).

Instytucja lokalna jako instancja poÊredniczàca  (typy i zadania instytucji spo∏ecz-
nych, znaczenie i funkcje poÊrednictwa w∏adza-mieszkaƒcy; rola i zadania organizacji
pozarzàdowych, rola grup nieformalnych).

Planowanie i realizacja projektów spo∏ecznych (planowanie, praca metoda projektów;
strategia marketingowa; zdobywanie funduszy na dzia∏alnoÊç; monitoring i ewaluacja).

Tworzenie lokalnych strategii rewitalizacji, regeneracji i rozwoju spo∏eczno- eko-
nomicznego (znaczenie spójnoÊci spo∏eczno-ekonomicznej; wewn´trzne i zewn´trzne
zasoby rozwoju; partycypacja spo∏eczna w podejmowaniu decyzji, bariery i czynniki roz-
woju, mierniki jakoÊci zmiany spo∏ecznej i ekonomicznej).

Animator spo∏eczny (misja, kompetencje interpersonalne, funkcje, profil i standardy
zawodowe; samokszta∏cenie; etyka i perspektywy rozwoju).

Moderowanie sytuacji edukacyjnych (wzmacnianie spo∏ecznych umiej´tnoÊci i kom-
petencji; tworzenie spo∏ecznych sytuacji edukacyjnych; zasady kszta∏cenia doros∏ych).

Europejskie modele pracy na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych (realizacja progra-
mów rozwoju regionalnego; wykorzystanie funduszy strukturalnych).

Poza podstawowym programem szkoleniowym, ka˝dy uczestnik musia∏ wziàç udzia∏
w minimum dwóch wybranych przez siebie seminariach, które by∏y organizowane w ró˝-
nych miejscach na terenie ca∏ej Polski, przygotowane przez aktywne Êrodowiska akade-
mickie bàdê instytucje/organizacje. Seminaria by∏y poÊwi´cone ró˝nym aspektom budo-
wania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce i na Êwiecie (m.in edukacja kulturalna;
tolerancja; to˝samoÊç; wspólnota lokalna).

Polem prezentacji swoich umiej´tnoÊci i realizowanych projektów by∏ dla uczestników
SAS udzia∏ w trzech kolejnych Forach AktywnoÊci Lokalnej (FAL). Udzia∏ w FAL da∏ te˝
mo˝liwoÊç spotkania wielu ludzi z ca∏ej Polski, którzy zajmujà si´ animacja Êrodowisko-
wà, co znacznie przyczyni∏o si´ do wzbogacenia doÊwiadczeƒ i poszerzenia wiedzy.

Wyjazd do Niemiec poÊwi´cony by∏ g∏ównie analizie praktycznych narz´dzi i projek-
tów zwiàzanych z poruszanymi na sesjach zagadnieniami, przede wszystkim praca
z grupami defaworyzowanymi i wykluczonymi, budowanie wspólnot lokalnych i progra-
my edukacyjne dla spo∏ecznoÊci lokalnych. Da∏ mo˝liwoÊç porównania rozwiàzaƒ stoso-
wanych w innych krajach z przyj´tymi w Polsce, poznania problemów, które nas z racji
uwarunkowaƒ geograficznych, spo∏ecznych, czy te˝ ekonomicznych ju˝, albo jeszcze nie
dotyczà.

Bardzo wa˝nym czasem, niemniej aktywnym, by∏y przerwy pomi´dzy sesjami. Tym
bardziej, ˝e wype∏nione realizacjà zadaƒ domowych, a ponadto potrzebne na dokonanie
refleksji nad doÊwiadczeniami zdobytymi w trakcie trwania zaj´ç, na podzielenie si´ wàt-
pliwoÊciami z innymi osobami, na wypróbowanie nowych sposobów dzia∏ania, na odre-
agowanie napi´ç, wreszcie na odpoczynek 24. W∏aÊciwa praca umys∏u rozpoczyna si´ po
zaj´ciach.
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Uczestnicy obowiàzkowo wykonywali map´ zasobów i potrzeb swojej spo∏ecznoÊci
lokalnej. Trzeba przyznaç, ˝e wiele z nich stanowi∏o solidne raporty niezb´dne do przy-
gotowania dobrej strategii. Sami uczestnicy podkreÊlali, ˝e mapa pomog∏a im ca∏oÊcio-
wo spojrzeç na swoje Êrodowisko, zidentyfikowaç zasoby poprzednio niedostrzegane
lub niedoceniane, da∏a pe∏ny obraz oczekiwaƒ mieszkaƒców, ale te˝ dostarczy∏a pomy-
s∏ów na rozwiàzanie problemów. Nauczy∏a pokory, ̋ e Êwiat i potrzeby innych niekoniecz-
nie sà takie jak my je widzimy, tylko z jednej perspektywy.

Drugim, wymienianym juz wczeÊniej zadaniem, by∏o przygotowanie projektu spo∏ecz-
nego, który mia∏ odpowiadaç na jeden ze zdiagnozowanych problemów, opieraç si´ na
solidnej koalicji lokalnej, anga˝owaç do dzia∏aƒ wolontariuszy. Uczestnicy wykazali si´
umiej´tnoÊcià kompilowania matrycy logicznej projektu, a tak˝e budowania bud˝etów
i identyfikacji êróde∏ finansowania.

Ewaluacja i monitoring
Monitorowanie zmiany przebiega∏o na kilku poziomach. Z jednej strony, systematycz-

nie by∏y oceniane post´py studentów, z drugiej oceniany przebieg projektu.
Superwizor analizowa∏ prac´ studentów poprzez „lektur´” dzienników opracowywa-

nych przez ka˝dego z nich indywidualnie, po ka˝dym module szkoleniowym. Ka˝dy
uczestnik SAS otrzyma∏ instrukcj´ prowadzenia Dziennika, który s∏u˝y∏ przede wszystkim
ponownemu przemyÊleniu i zastanowieniu, w jaki sposób nauka wp∏yn´∏a na prac´
w spo∏ecznoÊci lokalnej. Dziennik tworzy∏ wi´ê mi´dzy kursem a praktykà, student odpo-
wiada∏ mi´dzy innymi na pytania: czego si´ dowiedzia∏em na tych zaj´ciach; co by∏o dla
mnie najbardziej interesujàce, co mnie zdziwi∏o, zaskoczy∏o; co by∏o najmniej interesujà-
ce, dlaczego; których informacji nadal nie rozumiem; chcia∏bym wi´cej dowiedzieç si´ na
temat....; czy na skutek wiedzy lub doÊwiadczenia zdobytego na zaj´ciach zmieni∏y si´
moje odczucia, opinie w jakiejÊ kwestii zwiàzanej z aktywizacjà i animacjà spo∏ecznà; jak
scharakteryzujesz dynamik´ pracy grupy i Twojej roli podczas tych zaj´ç; jak wykorzysta-
∏eÊ wiedz´ po powrocie z zaj´ç.

Superwizor dodatkowo na spotkaniach z poszczególnymi studentami omawia∏ ich
problemy, wyjaÊnia∏ wàtpliwoÊci. Wspólnie z trenerami i koordynatorem projektu ocenia∏
zadania wykonywane pomi´dzy sesjami. W czasie ka˝dej sesji odbywa∏o si´ tak˝e spo-
tkanie ewaluacyjne w grupach, pozwalajàce oceniç przebieg zaj´ç, zaanga˝owanie gru-
py, wprowadziç niezb´dne poprawki, zaprojektowaç treÊç zaj´ç, ustaliç redakcj´ mate-
ria∏ów wypracowywanych w czasie zaj´ç, uwzgl´dniç pojawiajàce si´ potrzeby.

W trakcie trwania projektu, na wniosek uczestników, wprowadzono do programu pre-
zentacje studentów, pozwalajàce zaprezentowaç swoje doÊwiadczenie, konkretne pro-
jekty. Po ka˝dej prezentacji obecni mogli zadawaç pytania, analizowaç efekty dzia∏aƒ,
przyjrzeç si´ bli˝ej efektom (swoiste studium przypadku).

Identyfikacji zmian, jakie nastàpi∏y w wiedzy i umiej´tnoÊci uczestników, s∏u˝y∏a te˝
analiza testów, wype∏nianych w chwili rozpocz´cia udzia∏u w projekcie i na jego zakoƒ-
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czenie, a tak˝e wykonane przez nich „Drogi w SAS” (refleksje dotyczàce zmiany, opis ba-
rier i problemów, sukcesów, korzyÊci).

Powy˝sze metody pomog∏y nie tylko monitorowaç przebieg projektu i oceniç go, ale
te˝ poszerza∏y wiedz´ wzajemnà i motywowa∏y.

Ka˝da sesja by∏a oceniana przez uczestników SAS, tak od strony organizacyjnej, jak
i merytorycznej (jakoÊç i przydatnoÊç przekazanej wiedzy i umiej´tnoÊci, kompetencje
trenera i umiej´tnoÊç prowadzenia grupy; jakoÊç przygotowanych materia∏ów). Skomple-
towany materia∏ pos∏u˝y do wprowadzenia niezb´dnych zmian i poprawek w kolejnych
projektach, wypracowania programu dla kolejnych edycji.

Zadaniem SAS by∏o wskazanie ró˝nych êróde∏ wiedzy, pozwalajàcych zrozumieç ota-
czajàcà rzeczywistoÊç, çwiczenie umiej´tnoÊci, porównanie dotychczasowych doÊwiad-
czeƒ, krytyczne spojrzenie na postawy i przekonania w∏asne i innych, motywacja i mobi-
lizacja, ale przede wszystkim umo˝liwienie samodzielnej refleksji nad podejmowanymi
przez ka˝dego dzia∏aniami.

Mamy nadziej´, ̋ e nasi studenci b´dà potrafili wykorzystaç w swojej pracy zawodowej
umiej´tnoÊç kszta∏towania dystansu do rzeczywistoÊci, krytycznie analizowaç pojawiajà-
ce si´ zjawiska, dobrze je diagnozowaç, wspieraç innych i byç otwartym na ich potrzeby.
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WIDZIANE W BERLINIE
– raport z wizyty studyjnej
Wybra∏ i opracowa∏ Piotr Henzler na podstawie materia∏ów Ma∏gorzaty Micu∏y – wizyta studyjna grupy
miejskiej 21-25.09.2004 i Krzysztofa Marusiƒskiego – wizyta studyjna grupy wiejskiej 21-25.10.2003.

21.09.2004
Celem naszego wyjazdu by∏o poznanie systemu socjalnego w Niemczech i kilku wy-

branych projektów realizowanych na rzecz Êrodowiska lokalnego.

Móg∏by powiedzieç jakiÊ filozof „Wszystko zaczyna si´ i koƒczy w autobusie”. Wy-
jazd z Warszawy o 20.00. Potem jeszcze zabieramy swoich z Poznania i ju˝ granica.
W mi´dzyczasie pok∏óci∏em si´ z W. Skrzycza∏a mnie za to, ˝e pog∏aska∏em jà po g∏o-
wie. Skàd mog∏em wiedzieç, ̋ e to nie sà jej w∏osy? Grubo przed przewidzianà porà do-
je˝d˝amy do hotelu „pod z∏otym sercem”. JakaÊ prowincja, peryferia? By∏em rozespa-
ny, wi´c nie zarejestrowa∏em, która to by∏a godzina. Nazwa te˝ nie dok∏adnie taka jak
poda∏em. ZamieszkaliÊmy w Heart of Gold Hostel. To nie sà peryferia. Serce Berlina.

Pierwsze Êniadanie. Troch´ nie jestem przyzwyczajony do takiego ekstremalnego
chleba, chocia˝ fizycznie znios∏em to dobrze. Ten razowy by∏ zabójczo czarny. Ten bia-
∏y to tylko na tosty, a ostatni mój toster wycofa∏em z u˝ytku dobrych kilkanaÊcie lat te-
mu. Zresztà, ponoç przypalone grzanki w tosterze by∏y przyczynà zadymienia hotelu,
uruchomienia instalacji alarmowej i w rezultacie w czasie Êniadania obserwowaliÊmy
pokaz sprawnoÊci niemieckiej stra˝y po˝arnej, która przyjecha∏a trzema jednostkami
wraz z policjà. 

Po przyjeêdzie i zakwaterowaniu w nowoczeÊnie urzàdzonym hotelu m∏odzie˝owym
w centrum Berlina, wys∏uchaliÊmy wprowadzajàcego wyk∏adu dyrektora Paritätische
Bundesakademie na temat niemieckiego systemu socjalnego. Prowadzàcy podkreÊli∏,
˝e aktualnie niemiecki system socjalny jest w trakcie zasadniczych przemian spowodo-
wanych ogólnà sytuacjà gospodarczà kraju oraz pog∏´bianiem si´ niekorzystnych pro-
porcji pomi´dzy ludêmi m∏odymi i starszymi. – Niemcy sà krajem socjalnym – takie
stwierdzenie zawarte w konstytucji niemieckiej gwarantuje wszystkim obywatelom ogól-
ne ubezpieczenie – przeciw biedzie i nak∏ada na paƒstwo obowiàzek zapewnienia im do-
st´pu do odpowiednich, godziwych standardów ˝ycia. Od 1 stycznia 2005 planuje si´
jednak zmiany polegajàce m.in. na po∏àczeniu zapomogi dla bezrobotnych z zapomo-
gami socjalnymi, wprowadzeniu przepisu obligujàcego bezrobotnego do przyj´cia ka˝-
dej pracy po roku nieskutecznych poszukiwaƒ. Zmiany te nie sà korzystne dla jednostek,
jednak˝e okazujà si´ konieczne, by zapobiec za∏amaniu si´ sytemu socjalnego w Niem-
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czech. DowiedzieliÊmy si´ sporo na temat kluczowych instytucji tj. Sozialamt oraz Jugen-
damt, które zatrudniajà pracowników socjalnych i pe∏nià wielorakie funkcje w spo∏eczeƒ-
stwie. Okaza∏o si´, ˝e popyt na pracowników socjalnych wzrós∏ z 30.000 zatrudnionych
w latach pi´çdziesiàtych do 800.000 obecnie. Âwiadczyç to mo˝e o poszerzeniu jego
kompetencji na przestrzeni lat oraz zwi´kszaniu si´ liczby ludzi potrzebujàcych ich po-
mocy spoÊród m∏odych, niepe∏nosprawnych, chorych, bezrobotnych, którzy stanowià
przyk∏adowych klientów i podopiecznych w/w instytucji.

Po po∏udniu zwiedzaliÊmy Berlin w towarzystwie dwóch wolontariuszek – Polek od kil-
ku lat mieszkajàcych w Niemczech. Miasto wyda∏o mi si´ pe∏ne skrajnoÊci zwiàzanych ze
standardem i elegancjà oglàdanych dzielnic. Rzuca∏o si´ tak˝e w oczy to, ̋ e du˝o w nim
cudzoziemców (Turków, Arabów) oraz trwajàcych inwestycji budowlanych.

Jedziemy metrem w Berlin. Odpowiada mi to. Po pierwsze: u nasz w Orzyszu bur-
mistrz nie pobudowa∏ jeszcze metra i mam okazje poje˝d˝enia sobie tym podziemnym
pociàgiem, a poza tym lepiej poznam miasto. Druga sprawa to obserwacja ludzi. Za-
uwa˝y∏em, ˝e tubylcy nie sà tak ha∏aÊliwi jak Niemcy odwiedzajàcy Mazury. Mo˝e ci
u nas, to osoby starsze i aby si´ wzajemnie s∏yszeç muszà rozmawiaç bardzo g∏oÊno?
Hm. WyÊmiewam si´ ze starszaków, a ja przecie˝ ju˝ te˝ do nich nale˝´...

22.09.2004
Drugi dzieƒ zacz´liÊmy od spotkania w Agencji ds. JakoÊci Pracy Wolontariuszy.

Spotkanie dotyczy∏o g∏ównie wolontariatu m∏odzie˝owego uznanego za jednà
z form obywatelskiego zaanga˝owania. Stefan Erb podkreÊla∏, ˝e wolontariat m∏o-
dzie˝owy ma wartoÊç zarówno dla organizacji, jak i m∏odego cz∏owieka pe∏niàcego
s∏u˝b´ wolontarystycznà, gdy˝ przygotowuje do przysz∏ej pracy oraz uczy potrzeb-
nych w ˝yciu umiej´tnoÊci zawodowych i spo∏ecznych. Ze wzgl´du na to, szczegól-
ne znaczenie ma dobra organizacja i sprawowanie nale˝ytej opieki nad m∏odym wo-
lontariuszem.

Stefan Erb omówi∏ kryteria decydujàce o jakoÊci pracy z wolontariuszami tj. nieprzy-
padkowy dobór wolontariuszy do odpowiednich zadaƒ, pe∏na informacji na temat celów
organizacji oraz warunkach odbywania wolontariatu, dost´p do fachowej pomocy,
umo˝liwienie dokszta∏cania i kontaktów z innymi wolontariuszami, uznanie dla ich spo-
∏ecznego zaanga˝owania, mo˝liwoÊç oceny w∏asnej pracy. Okaza∏o si´, ˝e w Niem-
czech daje si´ zaobserwowaç zjawisko odchodzenia m∏odych od organizacji koÊciel-
nych na rzecz dobrowolnego socjalnego roku w organizacjach Êwieckich. PoruszyliÊmy
równie˝ temat tego, kto powinien nadawaç znak jakoÊci wolontariuszowi i oceniaç jego
prac´ – paƒstwo czy sektor pozarzàdowy? Zdaniem prowadzàcego oraz naszej grupy,
to organizacje pozarzàdowe powinny tym si´ zajmowaç. Ciekawa by∏a równie˝ refleksja
dotyczàca dalszych losów m∏odych, zaanga˝owanych wolontariuszy. Zdaniem Stefana
Erba – funkcjonujà oni póêniej bardzo dobrze w rolach zawodowych, stanowi to wr´cz
ich wspólnà cech´. 
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Zaj´cia prowadzili Thomas Kegel i Stefan Erb. Ten ostatni dobrze mówi∏ po polsku.
Wyjawi∏, ˝e ma ˝on´ Polk´, za co otrzyma∏ du˝e brawa. Czy to nie przesada? Ja te˝
mam Polk´! W czasie wyk∏adów, mi´dzy innymi mówiono o jajach od szcz´Êliwych kur.
To, w aspekcie jakoÊci, bo Stefan reprezentowa∏ Agencj´ ds. JakoÊci Pracy Wolonta-
riatu. Mi´dzy sto∏ami krà˝y∏a kartka z informacjà: „Szcz´Êliwe kury to takie, które ho-
dowca zaspokaja pod ka˝dym wzgl´dem”.

Na obiad podano naprawd´ dobrà sztuk´ mi´sa. Brawo Niemcy! Jak chcecie, to
potraficie smacznie gotowaç. 

Po lunchu wyruszyliÊmy do UFA Fabrik, by zapoznaç si´ z prowadzonymi tam projek-
tami. ObejrzeliÊmy rozleg∏y teren zagospodarowany w sposób bardzo ró˝norodny – sa-
la teatralna, ma∏a farma pe∏na domowych i hodowlanych zwierzàt, teren zielony, budynek
z salà konferencyjnà, piekarnia ekologiczna, szko∏a. Oferta UFA Fabrik okreÊlona zosta-
∏a jako pomoc sàsiedzka i samopomoc – NUSZ. Sk∏adajà si´ na nià liczne projekty dla
ludzi w ró˝nym wieku z zakresu m.in. doradztwa, sztuki mediacji, doskonalenia komuni-
kacji mi´dzyludzkiej, sportu, upowszechniania taƒca oraz zasad racjonalnego od˝ywia-
nia. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudzi∏ projekt polegajàcy na udzielaniu psy-
chologicznej pomocy m∏odym rodzicom nadmiernie krzyczàcych dzieci. Pomoc ta
polega na uczeniu rodziców opanowywania napi´cia w∏asnego i dziecka poprzez relak-
sacj´, masa˝e oraz spotkania terapeutyczne. Autorzy projektu twierdzà, i˝ jest on po-
trzebny i cieszy si´ zainteresowaniem wielu bezradnych rodziców.

Kolejnym projektem, który wywo∏a∏ naszà dyskusj´ i seri´ pytaƒ, by∏ pomys∏ polega-
jàcy na sformalizowaniu i zorganizowaniu tzw. wymiany us∏ug w ramach samopomocy.
Ka˝dy, kto przystàpi∏ do projektu posiada konto, na którym gromadzi punkty za Êwiad-
czone innym uczestnikom us∏ugi (zgodne np. z jego umiej´tnoÊciami zawodowymi).
Zgromadzone punkty mo˝e póêniej wymieniç na równowarte us∏ugi innych. Pomys∏ wy-
da∏ nam si´ ciekawy i wzorowany na wymianie sàsiedzko-kole˝eƒskiej. TrudnoÊç spra-
wia∏o nam wyobra˝enie sobie, jakimi kryteriami wyceniaç us∏ugi ró˝norodnego typu.

Kolejnym punktem programu by∏o zwiedzanie osiedla sk∏adajàcego si´ z budynków
socjalnych. DowiedzieliÊmy si´, ˝e Jugendamt zapewnia dwa etaty pracowników socjal-
nych, którzy majà sprawowaç bezpoÊrednia opiek´ nad mieszkaƒcami tych 350 miesz-
kaƒ. Dodatkowo pomaga im 2 wolontariuszy. Osiedle sprawi∏o na mnie sympatyczne
wra˝enie – czyste, zadbane, nie zauwa˝y∏am negatywnych oznak typowych dla naszych
osiedli jak np. graffiti czy zdemolowane urzàdzenia. MieliÊmy okazj´ obejrzeç jedno
z wi´kszych mieszkaƒ, które jest dost´pne dla mieszkaƒców w charakterze Êwietlicy
czynnej w godzinach 10.00 – 22.00. Oprowadzajàcy nas Tomasz Jagielski stwierdzi∏, ˝e
wi´kszoÊç mieszkaƒców osiedla to ludzie ró˝nych narodowoÊci – g∏ównie Turcy, Arabo-
wie, Rosjanie. W kontaktach i ciàg∏oÊci pracy z mieszkaƒcami osiedla przeszkadza ich
spora rotacja, uniemo˝liwiajàca np. za∏o˝enie stowarzyszenia jako podmiotu prowadzà-
cego opiek´ i formalny nadzór nad osiedlem socjalnym i jego mieszkaƒcami. Cz´stym
zjawiskiem w grupie mieszkaƒców sà konflikty mi´dzy ca∏ymi grupami narodowoÊciowy-
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mi wynikajàce zapewne z odmiennoÊci kultur i oddzia∏ywaniem stereotypów. Pomys∏em
na z∏agodzenie tych konfliktów sà ró˝norodne imprezy integracyjne majàce na celu prze-
∏amanie barier – np. dni kuchni ró˝nych narodów po∏àczone z pocz´stunkiem i wspólnym
przygotowywaniem narodowych potraw.

Wieczorem jesteÊmy na rewii we Friedrichstadtpalast. No nie! Mo˝e napisz´ to
w formie bardziej czytelnej: Friedrich-stadt-palast. Ja nie bra∏em marynarki na wyjazd,
wi´c jestem w swetrze. Wstyd jak cholera, wi´c chowam si´, siedz´ cicho, aby nie rzu-
caç si´ w oczy. Ko∏o mnie siedzi jakiÊ m∏ody cz∏owiek w dresie z wielkim napisem
ADIDAS. Rusek jaki czy co? Nie, do partnerki mówi po niemiecku.

Sama rewia to szmira, ale mo˝e ja si´ na tym nie znam. W samym balecie tancerek
32 sztuki. I to jakie sztuki! M´˝czyzn nie liczy∏em, bo to jakby nie moje zainteresowania.
Baseny, bàbelki, natryski, wytryski. Warto zobaczyç, ale czy umrzeç – to ju˝ nie wiem.

23.09.2004
Kolejny dzieƒ zacz´liÊmy od wizyty w Domu Sàsiedzkim w Parchim. Dom Sàsiedzki

to inicjatywa obywatelska mieszkaƒców tego dwudziestotysi´cznego miasteczka, pole-
gajàca na prowadzeniu pracy kulturalnej i socjalnej na rzecz mieszkaƒców Parchim ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dialog mi´dzypokoleniowy. Jej siedzibà jest zaadap-
towany w∏asnymi si∏ami budynek stajni, który od lat s∏u˝y jako miejsce spotkaƒ, zaj´ç
i imprez.

PoznaliÊmy nieco histori´ miasta, ale szczególnà uwag´ zwróci∏ fakt, ˝e w Parchim
dzia∏a oko∏o 200 zarejestrowanych organizacji pozarzàdowych, co Êwiadczy o aktywno-
Êci mieszkaƒców. Prowadzàca spotkanie, nale˝àca do osób zaanga˝owanych od same-
go poczàtku w powstanie i dzia∏alnoÊç Domu Sàsiedzkiego, przedstawi∏a nam krótko ak-
tualny zakres jego dzia∏alnoÊci: spotkania, imprezy okolicznoÊciowe, zaj´cia plastyczne,
zapobieganie przemocy wobec dzieci itp. Wa˝nym wydaje mi si´, ˝e organizowane ak-
cje wychodzà naprzeciw potrzebom mieszkaƒców, którzy majà okazj´ je zasygnalizowaç
podczas organizowanych spotkaƒ, wycieczek, czy te˝ tzw. twórczych wieczorków. Z ob-
serwacji prowadzàcej wynika, ˝e mieszkaƒcy o wiele wi´cej mówià o swoich potrzebach
i problemach niejako przy okazji wspólnych wycieczek ni˝ podczas specjalnie w tym ce-
lu zorganizowanych dyskusji problemowych. O wiele bardziej otwarci sà m∏odzi ludzie,
którzy ch´tniej i bez oporów mówià, czego by oczekiwali od organizacji w swoim mie-
Êcie. MieliÊmy okazj´ obejrzeç budynek wraz z pracownià plastycznà, w której zacieka-
wi∏y nas kolorowe i oryginalne prace wykonywane kolorowym woskiem pszczelim nano-
szonym na papier przy u˝yciu specjalnego ˝elazka. Po spotkaniu by∏ czas na spacer po
miasteczku i wspólne zdj´cia.

Poza informacjami o dzia∏alnoÊci stowarzyszenia otrzymujemy garÊç informacji
o sprawowaniu si´ ˝o∏nierzy Armii Radzieckiej, która stacjonowa∏a w mieÊcie. Ponoç,
aby nie traciç zbyt du˝o czasu na obieranie ze Êliwek drzewa w ogrodzie mieszkaƒca
Parchim, ˝o∏nierze Êcinali ca∏e drzewo, a ˝eby „pozyskaç” miód z ula jakiegoÊ pszcze-
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larza, bez obawy po˝àdlenia przez pszczo∏y, ul zatapiano na jakiÊ czas w wodzie. Jemy
obiad podany nam przez gospodarzy, zwiedzamy miasteczko, spóêniamy si´ na wy-
znaczonà godzin´ odjazdu i powracamy do hostelu.

24.09.2004
Nast´pny dzieƒ to nast´pny Dom Sàsiedzki, tym razem w dzielnicy Berlina Neukölln.

MieÊci si´ on w specjalnie zaadaptowanym mieszkaniu na parterze budynku, gdzie znaj-
dujà si´ pomieszczenia, w których spotyka si´ m∏odzie˝ z tej cz´Êci miasta majàca ju˝ za
sobà konflikty z prawem. Celem tych spotkaƒ jest ich resocjalizacja, rozwój zaintereso-
waƒ i wykonywanie prac u˝ytecznych na rzecz mieszkaƒców okolicznych domów. M∏o-
dzi ludzie, którzy pope∏nili czyn karalny, otrzymujà z Jugendamtu i policji skierowanie do
oÊrodka jako alternatyw´ umieszczenia w zak∏adzie karnym. Jest to Êrodek wychowaw-
czy, a nie pog∏´biajàca patologi´ kara. O dzia∏alnoÊci tego oÊrodka noszàcego nazw´ -
-zamiast wi´zienia opowiada∏ nam Peter Jarchow, który bezpoÊrednio pracuje z m∏ody-
mi ludêmi. OÊrodek przypomina∏ swoim wyglàdem i wyposa˝eniem warsztat, w którym
pe∏no potrzebnych narz´dzi oraz wykonanych lub naprawianych przedmiotów typu: ro-
wery, plakaty, malowid∏a Êcienne, metalowe konstrukcje niewiadomego przeznaczenia.
Oferta oÊrodka to m. in. zaj´cia fotograficzne, sztuka graffiti, warsztaty rowerowe, meta-
loplastyka.

Peter sprawia∏ wra˝enie bardzo zaanga˝owanego w swojà prac´ – stwierdzi∏, ̋ e sku-
tecznà metodà dotarcia do tych m∏odych ludzi jest przede wszystkim wspólne dzia∏anie,
a nie rozmowa. Nie nale˝y ich nauczaç, ale byç z nimi, sp´dzaç czas, wspólnie wykony-
waç pewne prace. To dopiero stwarza p∏aszczyzn´ porozumienia i daje mo˝liwoÊç pozy-
tywnego wp∏ywu na podopiecznych. Wa˝ne równie˝ jest to, by ich autentycznie lubiç. Pe-
ter na zakoƒczenie podzieli∏ si´ z nami swoimi przemyÊleniami dotyczàcymi jego
moralnych dylematów jako pracownika oÊrodka Statt Knast. Jego zdaniem, w relacjach
z podopiecznym, kluczowe jest osobiste nastawienie do tego, co ró˝ni pedagogik´ od
w∏asnej potrzeby wymierzania sprawiedliwoÊci i karania innych. Pracownik, który nie ma
w to wglàdu i nie potrafi oddzieliç tych dwóch sfer, nie sprawdzi si´ w pracy z m∏odymi
ludêmi po wyrokach sàdowych. O ile tylko m∏ody cz∏owiek podejmie prób´ regularnego
uczestniczenia w spotkaniach, istnieje du˝a szansa na to, ˝e nie naruszy wi´cej prawa.
Miarà skutecznoÊci oÊrodka jest równie˝ kontakt jaki cz´sto utrzymujà z nim m∏odzi na-
wet wtedy, gdy nie jest to ju˝ nakazane. Wa˝nà cechà oÊrodka by∏o równie˝ to, ̋ e nie ma
w nim wolontariuszy, gdy˝ ich obecnoÊç mog∏aby naruszyç anonimowoÊç skierowanych
tam m∏odych ludzi.

Po po∏udniu zwiedzaliÊmy Kindermuseum, które zaskoczy∏o mnie swojà bogatà ofer-
tà i aktywnà formà zwiedzania. Za∏o˝eniem przyÊwiecajàcym jego twórcom jest stwier-
dzenie Johna Deweya, który uwa˝a∏, ˝e muzeum powinno umo˝liwiaç zwiedzajàcym ak-
tywnoÊç, a nie bierny odbiór. Takie w∏aÊnie jest Kindermuseum. Jego ca∏oroczna oferta
obejmuje warsztaty dla dzieci i m∏odzie˝y z zakresu taƒca, relaksacji, pokonywania tre-
my, zasad zdrowego od˝ywiania. Cz∏owiek i jego zdrowie jest rozumiane przez twórców
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muzeum ca∏oÊciowo, co ma odbicie w ró˝norodnej ofercie. Zwiedzajàcy mogà zabraç ze
sobà ciekawe ulotki z propozycjami zabaw i pog∏´bieniem tematyki wykonanych çwi-
czeƒ. Dzieci dostajà równie˝ paszporty, w których majà notowaç swoje obserwacje
i wnioski z wykonanych çwiczeƒ.

W´drujàc od jednego stanowiska do drugiego, mo˝na by∏o zrelaksowaç si´ s∏ucha-
jàc w ciemnym namiocie Êpiewu ptaków, potrenowaç pami´ç grajàc kolorowymi podusz-
kami, przyjrzeç si´ w∏asnym i cudzym emocjom, poçwiczyç wra˝liwoÊç zmys∏ów, pos∏u-
chaç bicia serca, nauczyç si´ czynnoÊci przydatnych w sytuacji, gdy zdarzy si´ wypadek.
Muzeum daje liczne okazje do samopoznania, uwra˝liwienia na sygna∏y p∏ynàce z nasze-
go cia∏a oraz ze Êwiata zewn´trznego. Sama mo˝liwoÊç pobawienia si´ w muzeum by∏a
dla mnie wa˝niejsza ni˝ rozmowa o nim z pracownikami. 

Na koniec zosta∏a nam po˝egnalna kolacja, która przebieg∏a w sympatycznej atmos-
ferze, przy oglàdaniu zdj´ç przywiezionych przez Al´ z Tomaszowa i Dorot´ z Cieszyna,
Êpiewach i toastach. Sympatyczne by∏o, ˝e siedzàcy przy stoliku nieopodal Niemcy za-
deklarowali ch´ç nauczenia si´ jednej z piosenek. 

Wieczór przed wyjazdem – spotkanie integracyjne. Tak nazwano, ale czy potrzebna
jest integracja przed wyjazdem? Raczej dezintegracja. Oficjalne podzi´kowania, upomin-
ki i... dobrze, ˝e Tomek wzià∏ akordeon. Przygotowa∏ te˝ Êpiewniki. Chwa∏a ci Tomaszu!

Piwo z nalewaka w hostelu kosztowa∏o 2,5 euro, ale tym razem by∏o na kartki. Hm.
U nas, nawet w najtrudniejszym okresie, nie by∏o kartek na piwo. Oni sà pod ka˝dym
wzgl´dem lepsi od nas.

25.09.2004
Ostatni dzieƒ up∏ynà∏ pod znakiem pakowania, indywidualnych i grupowych space-

rów oraz zakupów. Oryginalnà pamiàtka z Berlina by∏a kupiona przez mnie stara wido-
kówka z... nietypowà panoramà Krakowa z czasów wojny. 

Podró˝ autokarem up∏yn´∏a nam monotonnie, ale spokojnie i w dobrym czasie! 
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Moja droga w SAS

MAGDALENA AUGUSTYNEK
Gminny OÊrodek Kultury i Sportu w Babicach – województwo ma∏opolskie. 
Instruktor Êwietlicy, Sekretarz Zarzàdu Stowarzyszenia Sympatyków Babic „Impuls”.

Na poczàtku stan´∏am przed schodami, które by∏y wysokie, strome i w czarnym kolo-
rze. Z czasem ich wysokoÊç i kolor uleg∏y zmianie. Teraz te schody sà zielone i du˝o ni˝-
sze. Kolor zielony to kolor nadziei. I w∏aÊnie z nadziejà patrz´ w przysz∏oÊç.

(...)
Kiedy otrzyma∏am zaproszenie na pierwszà sesje Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych,

by∏am szcz´Êliwa i poczu∏am du˝à satysfakcj´ z faktu, ˝e zosta∏am wybrana. Jednak po
pierwszym zjeêdzie ogarn´∏y mnie spore wàtpliwoÊci natury edukacyjno-merytorycznej
„Czy podo∏am? Czy dam rad´?”

(...)
W SAS-ie po raz pierwszy zetkn´∏am si´ z nowà dla mnie formà warsztatów. Wszyscy

mówimy sobie po imieniu, siedzimy w kole, pracujemy w grupach, u˝ywamy rekwizytów
(klocki, karteczki). Cz´sto podczas zaj´ç podziwia∏am elokwencj´, trafnoÊç i Êmia∏oÊç
wypowiedzi niektórych uczestników. Dla mnie wyst´p i zabranie g∏osu przed jakimÊ gre-
mium zawsze powodowa∏o zasychanie w ustach i szybsze t´tno. DziÊ ten problem jest
du˝o mniejszy.

(...)
Na Êcianie sali wyk∏adowej w ¸owiczu zamieszczono ciekawe motto: „Umiesz, potra-

fisz, mo˝esz. Reszta to wymówki”. Cz´sto wracam do tej màdrej myÊli, zw∏aszcza, gdy
ogarniajà mnie jakieÊ wàtpliwoÊci.

(...)
Nie by∏abym sobà, gdybym nie wspomnia∏a o ludziach w SAS-ie. Wszyscy nasi trene-

rzy to ludzie otwarci, sympatyczni i bezpoÊredni, posiadajàcy du˝à wiedz´ i umiej´tnoÊci
jej przekazania. Ale SAS to te˝ uczestnicy, czyli my, s∏uchacze. Wszelkie rozmowy i dys-
kusje dostarczy∏y mi równie˝ sporej wiedzy i doÊwiadczeƒ. Niektórzy sà mi bardziej lub
mniej bliscy, ale w ca∏oÊci jesteÊmy fajnà grupà (takie jest moje odczucie).
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MICHA¸ BAGROWSKI
pedagog spo∏eczny, koordynator programów edukacyjnych i aktywizacyjnych Bielskiego
Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI.

Moja droga koƒczy si´ w samà por´, jestem bowiem bardzo zm´czony!

Pracuj´ 70 godzin tygodniowo. Bo w trakcie trwania projektu, na kolejnych zjazdach,
coÊ mi si´ od czasu do czasu otwiera∏o w g∏owie, kolejny procent mo˝liwoÊci si´ urucha-
mia∏, a efekt tego by∏ taki, ˝e na swoim podwórku funkcjonowa∏em lepiej, màdrzej. Ko-
niec koƒców zrealizowa∏em kilka fajnych pomys∏ów, napisa∏em kilka màdrych wniosków,
które przynios∏y pieniàdze, rzuci∏em tu i tam jakiÊ pomys∏, zdarzy∏o si´, ˝e chwyci∏. Inna
pozycja, inny poziom odpowiedzialnoÊci, inny rodzaj lojalnoÊci, inny rodzaj uposa˝enia,
inna gra. 

To nie sta∏o si´ tylko dzi´ki Szkole Animatorów Spo∏ecznych. Bo ja uczy∏em si´ i pra-
cowa∏em przecie˝ tak˝e przedtem. To sta∏o si´ w trakcie Szko∏y i z pomocà Szko∏y.

(...)
SAS doskonale uzupe∏ni∏ moje kwalifikacje i doÊwiadczenie. Nie sàdz´ jednak, by

w dziedzinach, które szko∏a obejmowa∏a, mog∏a zastàpiç wszystkie formy kszta∏cenia
i wszelkie formy praktyki. Czyste studia uzupe∏niajàce, podyplomowe.

(...)
W ˝yciu wcià˝ najbardziej cieszy mnie spotkanie z màdrym cz∏owiekiem. Uda∏o mi si´

kilka takich osób spotkaç na zjazdach SAS. I nie zawsze byli i sà to ludzie, których lubi´,
nie zawsze si´ z nimi zgadzam. Ale faktem jest, ˝e st´˝enie myÊlenia podczas tych stu-
diów, w porównaniu ze spotykanym na co dzieƒ st´˝eniem g∏upoty, ma walor wybitnie te-
rapeutyczny.

To jest jedna z najwi´kszych wartoÊci SAS – ludzie. Kontakty stàd wyniesione, cz´sto
bardzo emocjonalne; nie ma tu chyba przyjaêni, ale serdecznoÊç i emocjonalny zwiàzek
z wieloma osobami, oparty na pociàgajàcej ÊwiadomoÊci, ˝e wraz z nimi o Êwiecie myÊli
si´ identycznie.

(...)
Proponuje utworzenie Instytutu Animatorów Spo∏ecznych, w którego sk∏ad wchodzili-

by wyk∏adowcy i absolwenci SAS. „I niech kombinujà!!” jak zach´ca∏ 20 lat temu Janek
Pietrzak.

213

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 213



SYLWIA BALAWENDER
Animatorka spo∏eczna, wspó∏pracuje ze Stowarzyszeniem CAL – redakcja stron SASu
i Aktywnych Spo∏ecznoÊci, studentka The Development School

Moja droga przez SAS, 
czyli co si´ zmieni∏o w moim ˝yciu przez ten czas.

Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych – najwi´ksza przygoda mojego ˝ycia. Tak w jednym
twierdzeniu mog´ okreÊliç to, co si´ dzia∏o przez te dwa lata. 

Nie pami´tam w∏aÊciwie, jak to si´ wszystko zacz´∏o. Informacja, ankieta, szybka de-
cyzja bez analizy, czy dam rad´, jakieÊ wyzwanie, nowa przygoda. Teraz w∏aÊciwie nie
ma znaczenia, jaki by∏ poczàtek tej drogi.

(...)
Kiedy dziÊ patrz´ na siebie z perspektywy czasu, wiem, jak wiele si´ we mnie zmieni-

∏o. DziÊ nie jestem tà samà osobà, którà by∏am przed dwoma laty i wiem, ˝e to za spra-
wà SAS. Jestem Êwiadomà swojej wiedzy, nabytych doÊwiadczeƒ osobà, która zdaje so-
bie spraw´ ze swoich niedoskona∏oÊci i pracuje nad nimi. Zdobyta podczas çwiczeƒ
wiedza systematyzowa∏a i porzàdkowa∏a doÊwiadczenia praktyczne, wskazywa∏a kierun-
ki poszukiwaƒ. Po ka˝dym zjeêdzie wraca∏am pe∏na zapa∏u, energii i ch´ci zmiany – na-
tychmiast wykorzystywa∏am w pracy to, czego si´ nauczy∏am: Êwiadome budowanie ze-
spo∏u, rozwiàzywanie konfliktu, rozpoznawanie potrzeb. 

Pomi´dzy zjazdami – utrzymywanie kontaktu z SAS-owiczami, wzajemne wspieranie
si´, doÊwiadczanie, wymienianie pomys∏ami. Ka˝dy kolejny zjazd by∏ dla mnie kontynu-
acjà tego, co by∏o – zarówno pod kàtem wiedzy, jak i kontaktów towarzyskich ;-).

Najwi´kszà dla mnie wartoÊcià tej dwuletniej przygody by∏o spotkanie z Innym i poprzez
kontakt z Innym przyjrzenie si´ sobie. Poznawa∏am nowe osoby – ka˝dà z ró˝nym doÊwiad-
czeniem, temperamentem, Êwiat∏em. By∏y to cenne chwile, wa˝ne, niezapomniane. 

Wiedza, jakà otrzyma∏am, da∏a mi wiar´ i odwag´ – mog´ dzia∏aç w Êrodowisku lokal-
nym, jestem Animatorem. SerdecznoÊç i mi∏oÊç innych SAS-owiczów da∏y mi si∏´ do te-
go, by próbowaç pracowaç na w∏asnà r´k´. Mam w sobie spokój i pewnoÊç, ˝e droga,
jakà obra∏am, jest tà w∏aÊciwà – chc´ pracowaç w Êrodowisku, z ludêmi, chc´ byç Ani-
matorem i rozwijaç si´ jako Animator.
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AGATA BIGOSZEWSKA 
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Ochota w Warszawie, specjalista pracy socjalnej,
koordynator Zespo∏u ds. Rodzin. Obecnie: urlop macierzyƒski

Bardzo si´ ucieszy∏am, ˝e zosta∏am zakwalifikowana i pe∏na zapa∏u pojecha∏am na
pierwszà sesj´. Wszystko mi si´ podoba∏o: wyk∏adowcy – ich wiedza, kompetencja
i przede wszystkim praktyczne doÊwiadczenie, warsztatowe metody pracy, sposób zor-
ganizowania szko∏y, przekazywane idee i wartoÊci. Najbardziej podoba∏a mi si´ grupa
studentów: ludzi ambitnych, twórczych, ciekawych Êwiata, energicznych, inteligentnych
i dowcipnych.

(...)
Z poczàtku najwa˝niejsze by∏o dla mnie zrozumienie, na czym polega rola animatora

i zidentyfikowanie si´ z nià. Pogodzenie si´ z faktem, ̋ e animator inicjuje ró˝ne dzia∏ania,
a kontynuacj´ pozostawia innym. Porzuca swoje ukochane dzie∏a i zaczyna prac´ u pod-
staw od nowa.

(...)
SAS zmieni∏ mój sposób myÊlenia co do pracy z ludêmi, da∏ mi konkretne narz´dzia

do r´ki, pokaza∏ nowe mo˝liwoÊci mojego funkcjonowania w Êwiecie. Czuj´ si´ animato-
rem i myÊl´ jak animator.

(...)
Te zmiany uÊwiadomi∏am sobie niedawno. Trzyletni urlop wychowawczy sp´dz´ we

W∏oszech. W nowym kraju, w nowym mieÊcie, w odmiennym i obcym Êrodowisku. Gdy
by∏am w styczniu w Imperii (miasteczko, w którym b´d´ mieszkaç), pozna∏am przypad-
kiem dwie Polki, które pracujà u w∏oskich rodzin. Opowiada∏y mi o swoich prze˝yciach,
trudnoÊciach. Po rozstaniu z nimi d∏ugo myÊla∏am o tej rozmowie. Teraz ju˝ nie obawiam
si´ wyjazdu. Wiem, co b´d´ robiç. Polacy pracujàcy we W∏oszech sà rozproszeni po ma-
∏ych miasteczkach, nie majà ze sobà kontaktu, widujà si´ ze swoimi rodzinami w Polsce
dwa razy do roku, sà osamotnieni. MyÊl´ o stworzeniu centrum informacyjno-integracyj-
nego, a w przysz∏oÊci o stowarzyszeniu dla Polaków mieszkajàcych w Ligurii.
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DOROTA BREGIN
koordynatorka projektów mi´dzynarodowych w Stowarzyszeniu Silesia Nostra w Gliwi-
cach, studentka The Development School

Moja droga w SA(S)modzielnoÊç.
Po pierwszym zjeêdzie wiedzia∏am, ˝e to jest to, czego naprawd´ potrzebuj´ i czego

brakowa∏o mi na moich studiach w filii Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie, gdzie studio-
wa∏am animacj´ spo∏eczno-kulturalnà. Brakowa∏o mi praktyki, prze∏o˝enia teorii na ˝ycie
i dzia∏ania w spo∏ecznoÊci. Jako wolontariuszka i wspó∏pracowniczka Stowarzyszenia
Cieszyƒskiej M∏odzie˝y Twórczej mia∏am do czynienia z szeroko poj´tà animacjà, ale do
zagadnieƒ z nià zwiàzanych podchodzi∏am raczej intuicyjnie.

(...)
Poczàtkowo bra∏am udzia∏ w zjazdach przede wszystkim jako uczestnik, widz, uczeƒ

a z siebie mog∏am daç tylko zapa∏ i ch´ç uczenia si´. Mia∏am te˝ swego rodzaju kryzys
zwiàzany z mapà zasobów i potrzeb. By∏am przera˝ona tym, ˝e musz´ jà samodzielnie
przygotowaç – uwa˝a∏am, ˝e jestem za m∏oda, ˝e nie mam ˝adnego doÊwiadczenia ani
pozycji w spo∏ecznoÊci, jak wi´c mog∏abym jà badaç i pisaç o jej problemach.

(...)
Zosta∏am cz∏onkiem tzw. grupy miejskiej. Okaza∏o si´, ˝e nasza grupa bardzo silnie

si´ ze sobà zwiàza∏a, a relacje interpersonalne by∏y przez ca∏y czas trwania szko∏y dla
nas niezwykle wa˝ne. Naszà grup´ tworzà niezwyk∏e indywidualnoÊci, a po∏àczy∏y nas
wi´zy przyjaêni i szacunku. Jako najm∏odsza w grupie spotyka∏am si´ z troskà i pomocà
praktycznie na ka˝dym kroku (równie˝ ze strony cz∏onków drugiej grupy – wiejskiej).

(...)
UÊwiadomi∏am sobie, ˝e dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej nie powinny si´

koƒczyç na organizowaniu imprez dla mieszkaƒców jako odbiorców, ale ˝e nale˝y ich
w∏àczaç w ka˝de dzia∏anie jako wspó∏twórców i dà˝yç do tego, aby sami zacz´li podej-
mowaç inicjatywy.

(...)
To niesamowite wiedzieç, ˝e w ca∏ej Polsce mieszka ok. 50 osób, do których w ka˝-

dej chwili mog´ si´ zwróciç po pomoc i mieç pewnoÊç, ˝e zostanie mi ona udzielona.
Pi´kne jest to, ˝e dzi´ki szkole zyska∏am wielu wspania∏ych przyjació∏, z którymi, jestem
pewna, b´d´ utrzymywaç kontakty po zakoƒczeniu szko∏y.
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ANNA BR¢DOWSKA 
Moràski Dom Kultury i Sportu, 1/2 etatu animator kultury wiejskiej, 1/2 etatu obs∏uga kawia-
renki internetowej, Radio Mazury – www.radiomazury.pl – dj, prezenter radiowy

By∏am inicjatorkà imprezy, która w 2004 roku mia∏a ju˝ swojà III edycj´ – Morà˝anin
Roku. W ramach wolontariatu zainicjowa∏am i zorganizowa∏am I Moràski Przeglàd Poezji
Âpiewanej – Srebrnà strunà przez Warmi´ i Mazury.

(...)
Gwiazdkowa Niespodzianka to przedsi´wzi´cie zorganizowane wspólnie z pastorem

koÊcio∏a zielonoÊwiàtkowego. Pastor sprowadzi∏ paczki z Anglii i Niemiec, ze s∏odyczami
i zabawkami dla najubo˝szych dzieci mieszkajàcych w naszej gminie, a ja przygotowa-
∏am ró˝ne atrakcje w postaci konkursów i zabawy.

(...)
Najmilej jednak wspominam „Drog´ do sukcesu” program który wymyÊli∏am z myÊlà

o dzieciach mieszkajàcych na wsi, terenach popegerowskich i tych z Domów Dziecka.
Raz w miesiàcu sprowadza∏am do Moràga jakiegoÊ artyst´ w ró˝nych dziedzinach (mu-
zyka, projektanta, aktora, prezentera). By∏ to taki mini show. ArtyÊci odpowiadali na zada-
wane prze ze mnie pytania i pytania m∏odzie˝y – Jak osiàgnàç sukces.

(...)
Pisze ksià˝k´, teksty piosenek oraz Êpiewam. Wyda∏am singielka – Magia ˚ycia i na-

pisa∏am s∏owa do hymnu wolontariatu.
(...)
Nie by∏oby tego wszystkiego, gdyby nie szko∏a SAS. Dzi´ki zaj´ciom z ró˝nymi cieka-

wymi ludêmi, podczas zjazdów, odkrywa∏am z miesiàca na miesiàc, ˝e sà ró˝ne mo˝li-
woÊci, zarówno pozyskiwania Êrodków, jak i organizacji imprez. Zdoby∏am du˝à wiedz´
w zakresie animacji, pozna∏am wielu ciekawych i niesamowitych ludzi. Co najwa˝niejsze,
rozpoczynajàc SAS w 2003 roku by∏am liderem. Teraz mog´ powiedzieç, ˝e jestem ani-
matorem.

(...)
Mam jeszcze wiele pomys∏ów, które czekajà na realizacje, jednym z nich jest nowy

program radiowy pt. „Mi∏oÊç widziana oczami filozofów”. Godzinny program z konkursa-
mi dla wszystkich. I ju˝ od marca b´d´ realizowa∏a swój projekt – „Polska wieÊ z∏otym
k∏osem malowana”.
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BART¸OMIEJ G¸USZAK 
wicedyrektor, szef Biura Wspó∏pracy Zagranicznej Elblàskiego Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Pozarzàdowych

Moja droga do SAS rozpocz´∏a si´ kilka lat przed udzia∏em w szkole. Pracujàc w re-
dakcji gazety o – i dla – organizacji pozarzàdowych, trafi∏em do grona wspó∏twórców in-
ternetowej gazety obywatelskiej „Obywatel Reporter”, tworzonej przez Centrum Wspiera-
nia AktywnoÊci Lokalnej CAL. W nast´pnej kolejnoÊci, ju˝ chyba z „rozp´du”, trafi∏em do
Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych. Moja praca polega przede wszystkim na kontaktach
z ludêmi, a SAS ju˝ w za∏o˝eniach daje bardzo dobrà podstaw´ do takiej w∏aÊnie pracy.

Na poczàtku by∏ zdecydowany sceptycyzm, póêniej ostro˝ne zaanga˝owanie, w koƒ-
cu zdecydowana akceptacja.

Czy by∏o warto? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim szko∏a utrwali∏a we mnie prze-
Êwiadczenie, i˝ na koƒcu ka˝dego dzia∏ania, ka˝dej decyzji, jest cz∏owiek. Niby proste,
ale rzadko kiedy si´ o tym pami´ta w ˝yciu codziennym.

Po drugie, nauczy∏em si´ wiele, jeÊli chodzi o prac´ z ludêmi. Tak w skrócie mo˝na by
t´ szko∏´ okreÊliç – tu nauczysz si´, jak pracowaç z ludêmi. Przekona∏em si´, jak wa˝ny
jest proces grupowy, jak nale˝y go prowadziç.

Istotne jest to, i˝ nauka w szkole to nie tylko udzia∏ w sesjach czy „prace domowe”
w terenie. To przede wszystkim wiedza i umiej´tnoÊci, jakie podÊwiadomie cz´sto wyko-
rzystaç mo˝na w codziennej pracy. Niejednokrotnie powiedzia∏em sobie „tu przestaƒ, tu
nale˝y podjàç takie dzia∏anie, tutaj daj wykazaç si´ innym”. Mimo, ˝e pewno nie by∏em
najbardziej pilny, bo zaganiany jak wszyscy, a przez to nie przyk∏adajàcy si´ do powta-
rzania, czytania itd., to zdecydowanie wykorzystywa∏em i wykorzystuj´ wiedz´ pozyska-
nà w SAS.

A co b´dzie dalej – to si´ oka˝e...
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KASIA GÓRA
OÊrodek Kultury w Brzeszczach, Dom Ludowy w Przecieszynie, instruktor m∏odzie˝owy

SAS, czyli moja dobra znajoma. Nie, nie tak – przecie˝ SAS to mój przyjaciel! Tak – tak
w∏aÊnie to nazw´ (nie wiem czy mog´?!).

Spotkanie, które odby∏o si´ prawie trzy lata temu, spowodowa∏o, ˝e moja skromna
osóbka zacz´∏a swojà przemian´. Ludzie, którzy tak niespodziewanie pojawili si´ w mo-
im ̋ yciu (tak, to Wy, wszyscy uczestnicy i organizatorzy SAS-u), odmienili radykalnie mo-
je ˝ycie!!! OczywiÊcie, ka˝dy zjazd (szczególnie te poczàtkowe) wiàza∏ si´ z olbrzymimi
stresami – przecie˝ jestem nieÊmia∏a! – jednak coÊ w Was by∏o, moi Drodzy. JakaÊ si∏a,
która sprawia∏a, ˝e ja, Katarzynka, raz w miesiàcu z radoÊcià pomieszanà ze strachem
wyrusza∏am z uÊmiechem i plecakiem najpierw do P∏oƒska, potem do ¸owicza i innych
pi´knych miejsc w Polsce i nie tylko (Berlin!!).

SAS to moja szko∏a ̋ ycia. To tu dopiero uÊwiadomi∏am sobie, o co chodzi tak napraw-
d´ w mojej pracy ze spo∏ecznoÊcià lokalnà i jaka ogromna rola wià˝e si´ z faktem, ̋ e jest
si´ animatorem spo∏ecznym. Tutaj pojawi∏o si´ pytanie: Czy mog´ nazwaç siebie Anima-
torem Spo∏ecznym? Jednego jestem pewna – to fantastyczna sprawa móc mówiç o so-
bie, ˝e jest si´ Animatorem Spo∏ecznym. A ja, Katarzynka, chc´ nim byç na pewno!

(...)
Na zaj´ciach (jak˝e fantastycznych!) przekonywano nas, ˝e animator ma sprawiç, ˝e

spo∏ecznoÊç, która Êpi, dzi´ki pracy animatora najpierw zaczyna marzyç, a potem efek-
townie i efektywnie dzia∏aç.

(...)
SAS nauczy∏ mnie odpowiedzialnoÊci za siebie i innych. Teraz wiem, ˝e pracujàc z in-

nymi, musz´ du˝o pracowaç nad swoim osobistym rozwojem. Ludzie oczekujà przecie˝
ode mnie, ˝e pomog´ im w rozwiàzaniu trudnych sytuacji, ˝e b´d´ ich inspirowa∏a do
ró˝norodnych dzia∏aƒ i dlatego musz´ mieç pomys∏y.

(...)
SAS, jak wspomina∏am na poczàtku, to mój przyjaciel i furtka do lepiej wykonywanej

pracy ze spo∏ecznoÊcià lokalnà. Jestem szcz´Êciarà, ̋ e mog∏am uczestniczyç w tak fan-
tastycznym przedsi´wzi´ciu, za co serdecznie Wam – organizatorom i uczestnikom –
dzi´kuj´.
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MARTA HENZLER
koordynatorka programowa, Stowarzyszenie Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej
CAL, trenerka umiej´tnoÊci spo∏ecznych

SAS sta∏ si´ cz´Êcià mojego ˝ycia w grudniu 2002 roku, kiedy Stowarzyszenie Cen-
trum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej, którego jestem pracownicà i cz∏onkinià, rozpocz´-
∏o rekrutacj´ uczestników i prac´ z ekspertami w Polsce i za granicà. Moja rola facylita-
torki (logistyka, kontakt z uczestnikami, partnerami projektu, dokumentacja itd.) szybko
przerodzi∏a si´ w rol´ aktywnej uczestniczki, „pomagaczki”, „budowaczki” sieci wymiany
informacji i wsparcia. Zafascynowa∏a mnie praca SASowiczów w ich Êrodowiskach lokal-
nych, post´py i zmiany, jakie zachodzà w ich sposobie myÊlenia i dzia∏ania podczas
trwania Szko∏y, otwieranie umys∏ów i serc, wykorzystywanie nowych sposobów dzia∏ania,
nowych mo˝liwoÊci pracy przez ludzi i dla ludzi. Patrzàc na nich widz´ prawdziwà zmia-
n´ spo∏ecznà i w nià wierz´.

Poczàtki by∏y trudne – schizofreniczna rola uczestniczki i przedstawicielki „w∏adzy”
mog∏a rodziç dystans. Czas pokaza∏, ˝e „w∏adza” to partnerzy, bliscy ludzie, a ja by∏am
bli˝ej i bli˝ej SASowiczów. W myÊl zasady „skoro ja mam dla Ciebie serce, Ty na pewno
masz dla mnie” nie dopuszcza∏am, ˝e mog∏o by byç inaczej.

(...)
SAS to dla mnie g∏ównie uczenie si´ ludzi. Poprzez spotkania warsztatowe i pozornie

sztuczne sytuacje szkoleniowe, w których mówi∏o si´ rzeczy, których nie powiedzia∏o by
si´ w ̋ adnej innej sytuacji, które zapada∏y w pami´ç, bo czerpa∏y z doÊwiadczenia i prze-
˝yç, by∏y albo bardzo goràce, albo bardzo zimne, nigdy letnie. 

(...)
Ale te˝ uczenie si´ ludzi po zaj´ciach, wieczorami z refleksjà i Êmiechem, Êwitem

podczas thai-chi na trawie, na FALach – w Lublinie i ¸´cznej, Olsztynie, w Sarnówku,
w Berlinie pod Bundestagiem, w Warszawie i wsz´dzie tam, gdzie si´ spotykaliÊmy – gru-
pà albo po 2-3 osoby.

(...)
SAS uczy∏ mnie – o sobie tak du˝o, jak jest konieczne, o innych – nieskoƒczenie du˝o.
(...)
Z powodu SAS-u zmieni∏a si´ dla mnie mapa Polski – to ju˝ nie tylko pi´kne miasta,

wsie, okolice, ale màdrzy, dobrzy, goÊcinni ludzie.
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WAJA JAB¸ONOWSKA 
Fundacja „Pokolenia” w Pelplinie

Dwa lata uczestniczenia w SAS-ie zmieni∏y zasadniczo mój poglàd na szko∏´ i na pra-
c´ w Êrodowisku lokalnym. Szko∏a da∏a mi wiedz´ i ÊwiadomoÊç w∏asnych mo˝liwoÊci
i ograniczeƒ.

Nauczy∏am si´ najwa˝niejszej rzeczy: „Czas na zmiany to nie zawsze ten czas, który
mi si´ wydaje w∏aÊciwy, ale ten czas, kiedy ludzie, dla których pracuj´, sà gotowi na
zmian´”.

Spotkania ze studentami SAS da∏y mi mo˝liwoÊç spojrzenia na te same uniwersalne
problemy z innego punktu widzenia, innego geograficznie, kulturowo i podmiotowo.

Po pierwszych zjazdach uwa˝a∏am za minus to, ˝e przewag´ wÊród uczestników sta-
nowi∏y osoby z samorzàdowych instytucji, ale potem dostrzeg∏am, jak wiele daje wymia-
na doÊwiadczeƒ mi´dzy osobami, które tylko pozornie pracujà w inny sposób.

Najwa˝niejszymi modu∏ami dla mnie by∏y: diagnoza Êrodowiska spo∏ecznego (wyko-
rzysta∏em ju˝ jà zresztà w trzech realizowanych projektach) oraz – z racji charakteru or-
ganizacji, w której pracuj´ – modu∏y zwiàzane z budowaniem lokalnych koalicji i modela-
mi rozwoju spo∏eczeƒstwa ze wskaênikiem oceny.

(...)
Zabrak∏o mi na SAS-ie kilku elementów. Rzeczywistej integracji uczestników, wspól-

nych inicjatyw. Byç mo˝e jest to spowodowane odleg∏oÊcià. Z jednà osobà z Pomorza
podj´liÊmy prób´ stworzenia wspólnego projektu. Byç mo˝e te˝ jest to spowodowane
tak wielkà ró˝norodnoÊcià podmiotów, jakie reprezentujemy i Êrodowisk, w których pra-
cujemy. Drugi brak – to brak równowagi pomi´dzy tym, co nale˝y robiç dla Êrodowiska
a tym, jak to robiç.

221

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 221



JACEK J¢DRZEJCZAK
Fundacja Edukacji i Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego w ¸odzi

Co mi si´ podoba∏o w SAS? Przede wszystkim sposób prowadzenia zaj´ç, g∏ównie
w postaci warsztatowej, w formie przyk∏adów, gier i zabaw. Ma∏o wyk∏adów i sm´cenia
znad katedry wyk∏adowcy. Stwierdzam to z ca∏à stanowczoÊcià, bo w trakcie dwóch lat
szko∏y uda∏o mi si´ zasnàç tylko na jednych zaj´ciach (ale nie napisz´, na których:)). Na-
turalnie, nie mo˝e to byç wyznacznikiem jakoÊci prowadzonych zaj´ç, ale czasem dla
mnie pe∏ni to takà rol´. Pierwszy rok szko∏y by∏ jednak dla mnie obfitujàcy bardziej w cie-
kawe tematy i zaj´cia prowadzone w sposób bardziej atrakcyjny. Brakowa∏o te˝ mi – byç
mo˝e to raczej takie subtelne odczucie – zaanga˝owania s∏uchaczy szko∏y w zaj´cia,
w których uczestniczyli. Dla mnie to troch´ szkoda, bo jeÊli decyduj´ si´ gdzieÊ uczest-
niczyç, to w pe∏ni i aktywnie albo w ogóle. Nie lubi´ takiej pary na pó∏ gwizdka. ˚aden
czajnik tego nie robi. Ale odradzam otwarcia szko∏y dla czajników. 

Przez te lata nie zaobserwowa∏em ˝adnych wi´kszych konfliktów mi´dzy uczestnika-
mi, atmosfera by∏a sprzyjajàca, równie˝ dzi´ki naszym opiekunom z CAL. Czy rzeczywi-
Êcie nie by∏o mi´dzy nami spi´ç? W ka˝dym razie by∏o zbyt ma∏o czasu, aby istniejàce
ró˝nice poglàdów i zachowaƒ mog∏y doprowadziç do powa˝niejszych nieporozumieƒ
i konfliktów. Choç przyznaj´, ˝e lubi´ konfrontacj´ i ró˝nice poglàdów, to tylko w katego-
rii ró˝nic prowadzàcych do powstawania konstruktywnych rozwiàzaƒ i odnajdowania
wspólnych wizji. A poza tym, ka˝dy ma swój Êwiat i w nim najlepiej si´ czuje, wi´c po co
mu go zabieraç? 

Wyrazy podzi´kowania nale˝à si´ ca∏emu zespo∏owi szko∏y, Marcie – za to, ˝e tak
cierpliwie stara∏a si´ zapewniç nam odpowiednie warunki i by∏a zawsze na nasze us∏ugi,
Ewie – która potrafi∏a zawsze znaleêç jakàÊ genialnà myÊl, która dociera∏a w „samo sed-
no sprawy”. Paw∏owi i Bohdanowi – za ich profesjonalizm i pomys∏y, które przyÊwiecajà
CALowiczom w ca∏ym kraju. 
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VIOLETTA MARIOLA KARSZNY 
dyplomowany nauczyciel religii i sztuki, pedagog specjalny w Zespole Szkó∏ w Przyjaêni
oraz Dyrektor Parafialnej Szko∏y Podstawowej w ˚ukowie.

(...)
Jestem wiejskà nauczycielkà, nigdy tego nie ˝a∏owa∏am, choç wiem, ˝e potrafi∏abym

robiç – zw∏aszcza w dzisiejszej rzeczywistoÊci – wiele innych rzeczy. Dzisiaj mog´ powie-
dzieç, po zaj´ciach SAS, ˝e nie tylko jestem nauczycielkà, ale równie˝ animatorkà spo-
∏ecznà. Sama sobie wybra∏am takà rol´. I Êwiadoma tego, wiem, kim chc´ byç i co chc´
robiç. Ze swojej pracy mam wiele radoÊci. Cz´sto mówi si´, aby ktoÊ wykonywa∏ dobrze
swoje zadania, musi mieç powo∏anie.

(...)
Animacja to dla mnie nieustanny proces stawania si´, kreowania siebie i innych,

wspó∏uczestniczenia w rozwoju nowych osobowoÊci. Pasjonowaç si´ – to oddawaç si´
czemuÊ, przejmowaç. To czyni ˝ycie bogatszym emocjonalnie, ale bywa niebezpieczne;
jednostkom s∏abszym i wra˝liwszym grozi syndromem wypalenia zawodowego, dlatego
w pasjach m∏odzieƒczych, w doros∏ych fascynacjach znalaz∏am sposób na pasjonowa-
nie si´ swojà pracà, aby nie daç si´ rutynie i poczuciu powtarzalnoÊci, zawsze poszuki-
wa∏am niekonwencjonalnych metod pracy, stàd moje dotychczasowe dzia∏ania.

(...)
Wcià˝ ca∏y czas zastanawiam si´ – jak nauczaç uczniów? Jak animowaç Êrodowisko?

Mo˝e tylko pokazaç, ˝e coÊ, co wykonujesz z pasjà czyni bogatszym i pozwoliç ka˝de-
mu odkryç swojà drog´, nie urabiaç na wzór i podobieƒstwo? Mo˝e to jest prawda o sen-
sie bycia nauczycielem i animatorem?

(...)
Koƒczàc moje rozwa˝ania – jestem bardzo zadowolona, ze mog∏am byç studentkà

SAS, gdy˝ pozna∏am tu niesamowitych, wspania∏ych ludzi, robiàcych tak wspaniale rze-
czy dla innych. MyÊl´, ze te znajomoÊci przetrwajà d∏u˝ej, ze dalej b´dziemy dzieliç si´
swoimi troskami i doÊwiadczeniami. Musz´ tez wspomnieç o bardzo rodzinnej atmosfe-
rze, jaka panowa∏a na zaj´ciach. Z ka˝dych zaj´ç wyje˝d˝a∏am pe∏na wiedzy, uskrzydlo-
na i przekonana, ze warto cos zrobiç dla innych, ˝eby Êwiat by∏ choç troszeczk´ lepszy. 
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BART¸OMIEJ KOCHOWICZ 
animator lokalnego partnerstwa na rzecz m∏odzie˝y w Lisewie. Cz∏onek Stowarzyszenia
Przyjació∏ Gminy Lisewo

Oczami m∏odego radnego.
DziÊ moja m∏odsza siostra zada∏a mi pytanie. „Bartek, kto to jest animator?” Pytanie

tym bardziej uzasadnione, ˝e w wieku 17 lat zaczyna wchodziç w Êwiat „spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego”. Zastanowi∏em si´, uk∏adajàc myÊli – znajdê ludzi, zaszczep idee, mo-
tywuj do dzia∏ania, pomagaj, a w koƒcu wycofaj si´. 

Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych sta∏a si´ dla mnie wa˝nym etapem ˝ycia.

Ale nieco wczeÊniej, w 2002 roku, zosta∏em radnym IV kadencji rady gminy w Lisewie.
(...) Nagle ja, Bartek Kochowicz, zosta∏em obdarzony ogromnym zaufaniem w formie
mandatu radnego. Sta∏em si´ przedstawicielem spo∏ecznoÊci lokalnej w samorzàdzie
gminnym. Dotar∏a do mnie ÊwiadomoÊç tego, ˝e zaufano mi, gdy˝ jestem m∏ody, ze
Êwie˝ym umys∏em i nie ska˝ony ̋ adnymi uk∏adami. Sta∏em si´ liderem. Czu∏em, ̋ e robi´
to, co do mnie nale˝y i realizuj´ swoje pomys∏y. 

Podstawowym problemem by∏o wyznaczenie granicy mi´dzy liderowaniem a anima-
cjà, rozró˝nieniem mi´dzy przedmiotem a podmiotem dzia∏aƒ. Moje dotychczasowe
dzia∏ania opiera∏y si´ na traktowaniu spo∏ecznoÊci jako przedmiotu dzia∏alnoÊci, aplika-
cji w∏asnych za∏o˝eƒ, tworzeniu i realizacji wy∏àcznie w∏asnej wizji. Co wa˝ne, s∏owo lider
do tej pory budzi∏o mój wewn´trzny sprzeciw. Zaczyna∏em od kwestionowania tego, kim
tak naprawd´ by∏em.

(...)
Wyobra˝am sobie postaç profesjonalnego animatora, która budzi w sobie ch´ç prak-

tycznego docierania i odkrywania wiedzy. Podà˝a za obserwowanymi zjawiskami i inte-
rakcjami spo∏ecznymi, wykazuje sprawnoÊç w ich odbiorze, a przede wszystkim – stara
si´ zrozumieç perspektyw´ post´powania ludzi. W tej roli animator staje si´ symbolem
wychowawcy, który dla doskonalenia w∏asnego warsztatu podejmuj´ si´ studiów nad
w∏asnymi dzia∏aniami praktycznymi. Mo˝na powiedzieç, ̋ e testuje teori´ w praktyce. Do-
chodz´ równie˝ do wniosku, ˝e animator, by doskonaliç swój potencja∏, musi udoskona-
laç si´ poprzez dà˝enie do oceny w∏asnych przedsi´wziàç poprzez porównanie dokonaƒ
z poziomem ich akceptacji.
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MARIUSZ KO¸ODZIEJ 
kierownik zespo∏u Rozwoju Zasobów Ludzkich Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG
S.A w Legnicy, zajmuje si´ realizacjà projektów EFS oraz jest cz∏onkiem Zespo∏u Kszta∏ce-
nia w Choràgwi DolnoÊlàskiej ZHP.

Jedna z moich ̋ yciowych sentencji to s∏owa Wiliama Szekspira, który napisa∏ ̋ e „Na-
sze wàtpliwoÊci to zdrajcy, przez nie tracimy dobro, które cz´sto zdobyç moglibyÊmy, ale
boimy si´ spróbowaç”. Wi´c spróbowa∏em i podpisa∏em „kontrakt” i nie ˝a∏uje tej decy-
zji, która nie by∏a ∏atwa, bo wymaga∏a planowania czasu, ale za to bardzo przyjemna. My-
Êl´, ̋ e to, co da∏a mi szko∏a, to przede wszystkim mo˝liwoÊç poznania niezwyk∏ych ludzi.
Ludzi, którzy posiadajà wielkà moc dzia∏ania, którzy zdali sobie spraw´, ˝e jeÊli tylko
chcà, to mogà. I choç nie wszystko im wychodzi, to nie bojà si´ i próbujà.

(...)
Nauka, wiedza i umiej´tnoÊci – to na pewno SAS przyniós∏ mi przez te dwa lata. Uka-

za∏, jak mo˝e funkcjonowaç spo∏ecznoÊç obywatelska. Bo to w∏aÊnie na spotkaniach
mo˝na by∏o odnaleêç ducha, który mobilizowa∏, ale i pokazywa∏, jak dzia∏aç i na co uwa-
˝aç. Ludzie, nauka – to pozwala∏o na wewn´trzne zmiany. To doÊwiadczenie, poparte
póêniejszà refleksjà, analizà i zaplanowaniem dalszych dzia∏aƒ, nie tylko zamyka∏o cykl
nauczania Kolba, ale sta∏o si´ podstawà do sposobu pracy w spo∏ecznoÊci. W∏aÊnie te-
raz koƒcz´ realizacj´ projektu i wiem, ˝e siewcà by∏ tu SAS i instrumenty, które otrzyma-
∏em i mog∏em wprowadziç do w∏asnego dzia∏ania. 

To, co otrzyma∏em na drodze do SAS-u, nie przeminie. To wspomnienia wigilijnej ko-
lacji, çwiczeƒ nad sobà i warsztatów, przerw kawowych i refleksji nad ciastkiem, wspól-
nych posi∏ków i wieczornych dyskusji, odchodzenia kolejnych cz∏onków Szko∏y i zrozu-
mienia dla tych decyzji, mailowych wiadomoÊci, ˝yczeƒ przesy∏anych sobie nawzajem,
ciep∏ych listów od koordynatorki szko∏y. To tak˝e i miejsca, w których odbywa∏y si´ sesje.
S∏oneczny Olsztyn, poranki w ¸owiczu, górska wyprawa w Bielsko-Bia∏ej, warszawska
obrona i spotkanie po obronie, gdzie przy toaÊcie pojawi∏y si´ s∏owa „za przyjaêƒ” MyÊl´,
˝e SAS pozwoli∏ mi poznaç osoby, z którymi chc´ dalej przebywaç i pracowaç, rozwija-
jàc siebie i innych.

Ca∏a naprzód!
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KATARZYNA KORALEWSKA 
psycholog w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w KoÊcianie, koordynator Programu Starszy
Brat Starsza Siostra

Poczàtek mojej drogi w SAS to telefon od Steni z Leszna, zdobywanie informacji
o szkole, o zawodzie animatora, rozmowy z kierownikiem, ˝e warto z tej oferty skorzy-
staç. I pierwszy zjazd, na którym przekona∏am si´, ̋ e niewiele wiem w porównaniu z tym,
co o pracy animatora wiedzieli inni uczestnicy szko∏y. Ta wymiana informacji z nimi da∏a
mi bardzo wiele, czasem nawet wi´cej ni˝ bardzo ciekawe zaj´cia. Zdoby∏am wiele bar-
dzo cennych i przydatnych umiej´tnoÊci, które wykorzystuj´ w mojej pracy, bardzo ceni´
sobie wszystkie przyjaênie i znajomoÊci, które zawar∏am podczas trwania Szko∏y i dzi´-
kuj´ za wszystkie wskazówki i rady, z których mog∏am skorzystaç. I jeszcze coÊ. Szko∏a
Animatorów Spo∏ecznych zapadnie w mej pami´ci jako bardzo wa˝ny okres mego ̋ ycia,
równie˝ dlatego ̋ e podczas niej dokona∏am najwi´kszej animacji Êwiata – urodzi∏am syn-
ka Jana ;-))
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WIOLETTA KOSECKA 
dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury w Cekcynie

Kiedy rozpoczyna∏am przygod´ ze Szko∏à Animatorów Spo∏ecznych, nie zdawa∏am
sobie sprawy, jak bardzo zmieni to moje podejÊcie do wielu spraw. Rozpoczyna∏am edu-
kacj´ w bardzo trudnym dla mnie okresie. Nowe stanowisko pracy, które obj´∏am, wyma-
ga∏o ode mnie wielu niepopularnych decyzji. Poza tym - jestem z natury osobà nieÊmia-
∏à i pozostajàcà raczej w cieniu. Jednak wielkie by∏o moje zdziwienie, kiedy po kilku
spotkaniach okaza∏o si´, z jak wspania∏ymi ludêmi uda∏o mi si´ spotkaç. Czas sp´dzony
w Szkole Animatorów Spo∏ecznych by∏ dla mnie inspiracjà do wielu przedsi´wzi´ç w mo-
im rodzinnym Êrodowisku, okrzep∏am, zaprzyjaêni∏am si´ z wieloma niesamowitymi ludê-
mi, którzy nie oceniajà mnie, wr´cz przeciwnie - dajà wsparcie. Najwa˝niejsze jest jednak
to, ˝e przesta∏am mieç kompleksy. Nauczy∏am si´ prezentowaç swoje poglàdy i broniç
ich. DziÊ wiem, ̋ e trzeba byç aktywnym, budowaç dobrà atmosfer´ do dzia∏ania na rzecz
swojej ma∏ej ojczyzny. Dzi´ki SAS zmieni∏am si´ ja i, po cz´Êci, Êrodowisko, w którym ˝y-
j´. OczywiÊcie na lepsze.
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SEBASTIAN KREPSZTUL 
instruktor do spraw programów m∏odzie˝owych w go∏dapskim Domu Kultury

Szko∏´ Animatorów Spo∏ecznych zaczyna∏em z wielkà ciekawoÊcià tego, co podczas
mojej z nià przygody mo˝e si´ wydarzyç. Mia∏em ÊwiadomoÊç, i˝ nie b´dzie to szko∏a
konwencjonalna, i to w du˝ej mierze napawa∏o mnie entuzjazmem. Chwilowo mia∏em
doÊç klasycznej formy nauczania, która okrutnie mnie m´czy∏a (jak zresztà wszystko, co
konwencjonalne). W tym czasie targa∏o mnà dualistyczne pragnienie zdobywania wiedzy,
po∏àczone z niech´cià do nauki (tak mnie wym´czy∏y „normalne” studia). Gdyby SAS by∏
po prostu zwyczajnà „podyplomówkà”, to w trosce o swoje jak˝e cenne zdrowie psy-
chiczne nie podjà∏ bym w nim nauki... Na szcz´Êcie nie by∏!

Koƒcz´ SAS z uczuciem zadowolenia, z uczuciem praktycznej wiedzy, która nie jest
„martwa”. Sàdz´, ˝e wiedza ta zosta∏a we mnie obudzona, a nie przekazana. Wszystko,
co zwiàzane z SAS-em, wydarzy∏o si´ w dobrym momencie mojego ̋ ycia. W tych dniach
mog∏em SAS przyswoiç, z SAS-u skorzystaç. W terminach wczeÊniejszych by∏em bo-
wiem zaj´ty sobà, a raczej niszczeniem siebie...

Na jakieÊ trzy lata przed rozpocz´ciem Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych odkry∏em
(nie bez pomocy), i˝ mog´ na nowo „obudziç si´ do ̋ ycia”. Tak te˝ uczyni∏em. W okresie
mojego powrotu na ∏ono realnego Êwiata zebra∏em du˝o doÊwiadczeƒ, z których ch∏onà-
∏em jak nigdy wczeÊniej. To wszystko pozwoli∏o mi stworzyç na nowo siebie, tak zupe∏nie
od podstaw. Nabra∏em przekonania, ˝e cz∏owiek mo˝e osiàgnàç wszystko, o czym tylko
zamarzy. SAS rozszerzy∏ mojà wiedz´. UÊwiadomi∏ mi, ̋ e wszyscy ludzie mogà osiàgnàç
wszystko, o czym tylko zamarzà, choç zdarza si´, i˝ czasem, na wst´pie, potrzebujà po-
mocy z zewnàtrz.

DziÊ kieruj´ si´ dewizà „robiàc coÊ dla innych, robisz coÊ dla siebie”. Do tej dewizy
doszed∏em poprzez mojà intuicyjnà drog´ w SAS i czuj´ si´ z tym szcz´Êliwy. Od dewizy
owej nie zamierzam odst´powaç, bo wtedy przepad∏bym gdzieÊ bez wieÊci. Nie zamie-
rzam od niej odst´powaç, bo to po prostu mój sposób na siebie.
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NORBERT KRZYKAWSKI
Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach ko∏o Charsznicy

Kiedy na poczàtku projektu we wniosku aplikacyjnym pisa∏em „pragn´ podnieÊç w∏a-
sne kwalifikacje, a tak˝e nauczyç si´ nowoczesnego zawodu animatora spo∏ecznego”
pisa∏em to z du˝à nadziejà, ˝e si´ to spe∏ni

DziÊ mog´ potwierdziç tylko pierwszà po∏ow´ tamtego stwierdzenia i zapewniç, ˝e
moja wiedza i kwalifikacje zosta∏y znacznie uzupe∏nione, wzbogacone o nowe treÊci
a przede wszystkim umiej´tnoÊci. Nie mog´ potwierdziç, ˝e nauczy∏em si´ nowego za-
wodu. Dzi´ki SAS otrzyma∏em „garnitur zawodu animatora”. Jestem przekonany, ̋ e jesz-
cze du˝o, du˝o musz´ si´ nauczyç. Tak wiec mog´ powiedzieç, ˝e moja droga do SAS
staje si´ powoli mojà drogà do animatora spo∏ecznego.

Droga do SAS by∏a kr´ta i wyboista, i chwilami mocno pod gór´. Podczas tej drogi
by∏o wiele zakr´tów, tak˝e tych ˝yciowych. Wiele si´ zmieni∏o. Po pierwsze w sferze za-
wodowej, po drugie w sferze wiedzy i po trzecie w sferze psychiki i emocji.

Na poczàtku drogi by∏em sam, lecz podczas w´drówki spotyka∏em przyjaznych ludzi,
którzy wnieÊli pozytywny wk∏ad w mojà osob´, w mój rozwój zawodowy, emocjonalny.

Te kilkanaÊcie miesi´cy to okres bardzo intensywnej pracy. Jestem przekonany, ˝e
Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych by∏a dla mnie „prostownikiem”, dzi´ki któremu podczas
ca∏ej drogi systematycznie ∏adowa∏em si´ pozytywnymi wibracjami, emocjami i mog∏em
dalej intensywnie pracowaç.

Podczas tej drogi najwa˝niejsi dla mnie byli ludzie, których spotyka∏em po drodze.
Mniej by∏o istotne, czy id´ pod gór´, czy mam ostry zakr´t. Bo jeÊli nawet tak by∏o, to cz´-
sto za zakr´tem ktoÊ sta∏ i czeka∏, aby mi pomóc, daç wskazówk´. Droga do SAS ma
wi´c dla mnie emocjonalne znaczenie. Pozna∏em doÊwiadczenie, wiedz´, sposób radze-
nia sobie z jakimÊ problemem innych osób. Razem uczyliÊmy si´ rozwiàzywaç indywidu-
alne i zbiorowe problemy, z korzyÊcià dla wszystkich, którzy chcieli skorzystaç. Przez po-
znanie innych mog∏em si´ uczyç i dzia∏aç.

Teraz jestem innym cz∏owiekiem!
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ZBIGNIEW ¸UKASZEWSKI 
dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury

Wykonanie bilansu i podsumowanie mojej drogi w SAS nie jest proste. SAS bowiem
wp∏ynà∏ nie tylko na styl mojej pracy, ale równie˝ na moich wspó∏pracowników. Poza tym
kràg moich znajomych znacznie si´ poszerzy∏. Analizujàc ponad dwa lata ˝ycia, myÊl´,
˝e wydarzy∏o si´ w tym okresie ca∏kiem sporo, i to za przyczynà SAS. 

Zaj´cia w Szkole w 90% by∏y dla mnie interesujàce. Wi´kszoÊç tematów bezpoÊred-
nio czy poÊrednio wykorzystywa∏em w pracy, np. zaj´cia z negocjacji i rozwiàzywania
konfliktów przyda∏y si´ dwa tygodnie po zjeêdzie. Otrzymywane materia∏y po ka˝dym
module szkoleniowym by∏y na pewno wartoÊciowe, zw∏aszcza wtedy, gdy si´ do nich za-
glàda∏o czy zaglàda. Spotkania z interesujàcymi ludêmi, drobne uwagi czy sugestie ro-
dzi∏y nowe pomys∏y. Wiele pomys∏ów stara∏em si´ zaszczepiç w Goleniowie, np. przenie-
sienie idei OÊrodka Dziejów Miasta z P∏oƒska. Aktualnie z jednej strony M∏odzie˝owa
Pracownia Historyczna prowadzi prace przygotowawcze, a z drugiej projekt budowlany
adaptacji budynku przeznaczonego na OÊrodek ju˝ czeka na realizacj´.

Jedno jest pewne: zg∏osi∏em swój akces do Szko∏y, bo potrzebowa∏em warsztatu.
Wiedzia∏em, ˝e istnieje Êwiat zwiàzany z animacjà, ale nie mia∏em do niego dost´pu. Ja,
autokrata ̋ yczliwy, otrzyma∏em czàstk´ wiedzy, której, jak w przypadku ka˝dej dziedziny,
nie sposób jest poznaç do koƒca. Pozostaje szacunek.

(...)
Kontakt z przedstawicielami organizacji pozarzàdowych i treÊci merytoryczne SAS-

u pozwoli∏y mi zrozumieç znaczenie NGO w ˝yciu publicznym. Spowodowa∏o to zainicjo-
wanie przeze mnie za∏o˝enia Stowarzyszenia Spo∏eczno-Kulturalnego „Brama Vitae”.
W stowarzyszeniu pe∏ni´ funkcj´ sekretarza i w∏aÊciwie jestem jego „spr´˝ynà”. Mog´ po-
wiedzieç, ̋ e spowodowa∏em zaanga˝owanie wielu osób w przytoczone poni˝ej dzia∏ania:

(...)
Z perspektywy czasu stwierdzam, ˝e by∏y to bardzo ciekawe dwa lata w moim ˝yciu. 
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TOMASZ MARGULA 
Centrum Kultury i AktywnoÊci Lokalnej w Brodach, kierownik

Co jest w ˝yciu trudniejsze: zmieniaç siebie, czy zmieniaç innych? Kiedy dwa lata te-
mu rozpoczyna∏em edukacj´ w Szkole Animatorów Spo∏ecznych, nie stawia∏em sobie ta-
kiego pytania.

(...)
Rozpoczynajàc SAS mia∏em za sobà 23 lata pracy zawodowej i 15 lat dzia∏alnoÊci

spo∏ecznej, ale co dziÊ mog´ z ca∏à stanowczoÊcià powiedzieç – wszystkie moje do-
Êwiadczenia by∏y niezwykle mocno zakorzenione w „starym” systemie.

(...)
Wyk∏adowcy pokazali mi, ˝e najlepszy nauczyciel to nie ten, co stoi przed uczniami

twarzà w twarz, lecz ten, który jest wÊród nich – niby partner, ale zawsze ten, z którym naj-
bardziej trzeba si´ liczyç.

(...)
Czy ja si´ zmieni∏em przez SAS? Chyba tak, poniewa˝:
• nauczy∏em si´ s∏uchaç innych,
• umiem powiedzieç innym, ˝e mam problem,
• wiem, ˝e pe∏nego sukcesu nie osiàgn´ sam,
• wiem, ˝e ludêmi nie mo˝na „rzàdziç” ale trzeba z nimi wspó∏pracowaç,
• wiem, ˝e trzeba mówiç czy robiç to, co si´ czuje, a nie to, czego oczekujà inni,
(...)
Ale jak ciàgle nas uczono w SAS-ie, przysz∏a pora na zmian´ (na szcz´Êcie). I tak od

1.01.2005 zamiast Gminnego OÊrodka Kultury i Sportu jestem szefem Centrum Kultury
i AktywnoÊci Lokalnej w Brodach. I znowu trzeba by∏o przekonywaç wielu radnych, dla-
czego „aktywnoÊç lokalna” jest dziÊ taka wa˝na.

Przede mnà nowe wyzwanie – aby „aktywnoÊç lokalna” nie by∏a tylko wyrazami na
pieczàtce naszej firmy.

Daj´ sobie na to trzy lata. JeÊli mi si´ uda – to znaczy, ˝e by∏em dobrym studentem
szko∏y Animatorów Spo∏ecznych, a jeÊli nie – to mo˝e b´dzie jeszcze kiedyÊ nowa edycja...
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KRZYSZTOF MARUSI¡SKI 
radny Rady Miejskiej Orzysza, cz∏onek Rady Organizacji Pozarzàdowych Powiatu Piskiego,
przewodniczàcy Rady Mazurskiej Fundacji „Pogoda Dzieciom”, koordynator Stowarzysze-
nia Radnych Gmin Mazurskich, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació∏ Dobrego Samorzà-
du w Orzyszu, cz∏onek Zarzàdu Stowarzyszenia Turystycznego Âniardwy-Nowe Guty, facy-
litator partnerstw lokalnych.

(...)
Moje zafascynowanie regionem odnosi∏o si´ raczej do przyrody ni˝ do obszaru spo-

∏ecznego i do ludzi tutaj mieszkajàcych. Zainteresowanie spo∏ecznoÊcià lokalnà rozpo-
cz´∏o si´ w czasie, gdy zosta∏em wybranym do samorzàdu Gminy Orzysz. Wychodzàc
z za∏o˝enia, ˝e do ka˝dego dzia∏ania nale˝y si´ odpowiednio przygotowaç rozpoczà∏em
poszukiwania instytucji, które przewidzia∏y w swoich programach pomoc takim jak ja,
czyli radnym.

(...)
Nie znalaz∏em instytucji, która jest zainteresowana wspó∏pracà z radnymi, którzy nie

mogà ponosiç doÊç znacznych kosztów z tym zwiàzanych. Moje rozpytywanie wyda∏o
jednak owoc. Otrzyma∏em list od instytucji o obiecujàco brzmiàcej nazwie. JakaÊ mi∏a
osoba z Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej poinformowa∏a, ˝e mog´ ubiegaç si´
o zakwalifikowanie mnie do kolejnej edycji projektu pod nazwà: Szko∏a Animatorów Spo-
∏ecznych. Za∏àczony program wyda∏ mi si´ w bardzo wielu miejscach zbie˝ny z moimi
potrzebami. Postanowi∏em zwróciç si´ z proÊbà o rozpatrzenie mojej kandydatury.

(...)
Tak zosta∏em uczniem Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych. Ten fakt leg∏ u podstaw mo-

ich obecnych dzia∏aƒ. Gdy wczeÊniej uznawa∏em, ˝e jedynie wa˝nà sprawà jest pi´kno
Mazur, teraz uÊwiadomi∏em sobie, ˝e pi´kno regionu to dla nas, miejscowych, sprawa
jakby drugoplanowa. Dotar∏o do mnie, ˝e trudno cieszyç si´ tym pi´knem, gdy codzien-
ne ̋ ycie przynosi nam wiele problemów, których nie rozwià˝à ani pi´kne zachody s∏oƒca
nad Âniardwami, ani wyz∏ocone rozwiewanym py∏kiem roÊlin, urokliwe zatoki jeziora
Orzyskiego.

(...)
Dzia∏ania podj´te ju˝ jako student SAS-u wyglàdajà dosyç obiecujàco, ale aby o nich

pisaç, potrzebna jest jakaÊ cezura czasowa. Zresztà, wszelkie oceny sà tu jakby nie na
miejscu, wszak jestem na poczàtku drogi.

Na poczàtku drogi? Hm, czy moje 57 lat ˝ycia nie czynià Êmiesznym takiego stwier-
dzenia :-)?
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MA¸GORZATA MICU¸A 
pedagog szkolny w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych Integracyjnych nr 7 w Krakowie,
dzia∏a w Krakowskim Stowarzyszeniu Pedagogów Praktyków.

Min´∏y prawie dwa lata od mojej pozytywnej deklaracji i zaanga˝owania si´ w SAS.
Pora na podsumowania dotyczàce tego, co zmieni∏o si´ we mnie i w moim najbli˝szym
otoczeniu w tym czasie.

PrzemyÊlenia: 
* Warto i trzeba dyskutowaç w gronie ludzi, z którymi wspó∏pracujemy. Dyskusje zapo-

biegajà konfliktom ostrym i utajonym w grupie. 
* Zra˝enie zaanga˝owanego wolontariusza, nie docenienie go, to demoralizacja – bez

wzgl´du na wiek tego cz∏owieka. Wolontariusz nie pracuje za darmo, on czerpie ze
swojej dzia∏alnoÊci to, co jest dla niego wa˝ne. JeÊli nie b´dzie „tego” czegoÊ wa˝ne-
go dostawa∏ – mo˝emy go straciç.

* Stworzenie dobrego klimatu w grupie jest sztukà i szanuj´ ludzi, którzy to potrafià.
* Animacja to coÊ wi´cej ni˝ styl pracy w Êrodowisku stosowany w zaplanowany i metodyczny

sposób. Animator powinien mieç wewn´trzne przekonanie do tego, co i jak chce zrobiç, au-
tentyczne zaanga˝owanie, powinno mu naprawd´ zale˝eç na ludziach i ich dalszych losach. 

* UÊwiadomi∏am sobie ogrom potencja∏u tkwiàcego w szkole jako instytucji (stale uczà-
cy si´ ludzie doroÊli i dzieci, pomoce naukowe, oferty kulturalne itp.).

* Nabra∏am przekonania, ˝e rolà animatora jest dostrze˝enie potencja∏u tkwiàcego
w grupie. Przy odpowiednim podejÊciu, jest to mo˝liwe w ka˝dej grupie.

* Ludzie cz´sto patrzà na Êwiat poprzez stereotypy. 
* Zainteresowa∏am si´ Nowà Hutà jako dzielnicà mojego miasta, które równie˝ ma „du-

sz´”, o czym przekona∏ mnie udzia∏ w seminarium. Zmieni∏o si´ moje nastawienie do
nieciekawych z pozoru okolic, które wymagajà tylko”odkrycia” przez zaanga˝owanych
ludzi, by zaciekawiaç i odzyskaç swojà indywidualnoÊç. (...) 

Autorefleksja:
* Wzros∏a moja tendencja do analizowania codziennych sytuacji ˝yciowych pod kàtem te-

go, na ile powodujà one zmiany w moim sposobie widzenia Êwiata i ludzi. Teraz, o wiele
bardziej ni˝ wczeÊniej – Êwiadomie ucz´ si´ poprzez doÊwiadczenie ˝yciowe poddane
refleksji. Dotyczy to równie˝ kreowania sytuacji edukacyjnych z myÊlà o innych ludziach.

* Dowiedzia∏am si´ sporo na temat mojej spontanicznej tendencji do pe∏nienia pewnych
ról w grupie, wiem, ˝e na ogó∏ jestem nastawiona zadaniowo do rzeczywistoÊci.
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SYLWIA MIELCZAREK 
inicjatorka i koordynatorka wdra˝anego na terenie wsi powiatu k∏odzkiego pilota˝owego
programu LEADER+, który w swoich za∏o˝eniach ma pobudziç gospodarczo wieÊ k∏odz-
kà i wypromowaç mark´ tych wsi pn. „WIOSKI BEZTROSKI”.

SASdroga d∏uga, kr´ta, wyboista, ale cz´Êciej spacerowa i ma∏o forsowna, przemie-
rzana w doborowym towarzystwie specjalistów od animacji i ich uczniów. Droga poucza-
jàca, dzi´ki napotkanym na niej ludziom z pasjà do pracy w Êrodowiskach lokalnych. 

Pokonujàc ten szlak nauczy∏am si´, jak pracowaç nad sobà, aby pokonaç wszelkie
s∏aboÊci, a przede wszystkim dowiedzia∏am si´, jak pracowaç z innymi ludêmi, potrzebu-
jàcymi wsparcia dla osiàgni´cia zamierzonych celów w swoich Êrodowiskach lokalnych.
Nauczy∏am si´, jak byç s∏uchanà i jak s∏uchaç, jak pomagaç w rozwiàzywaniu proble-
mów i jak zmieniaç rzeczywistoÊç na lepszà.

Dzi´ki mo˝liwoÊci poznania wielu cennych inicjatyw realizowanych przez
SASuczniów, zrozumia∏am, ˝e „chcieç to móc” i tak naprawd´ drugoplanowe sà kwestie
finansowe czy techniczne realizowanych przedsi´wzi´ç, najistotniejsze jest mieç pomys∏
i umieç wokó∏ niego skupiç, zorganizowaç grup´ ludzi chcàcych go zrealizowaç – si∏a
„chcenia” gwarantuje osiàgni´cie celu, a co za tym idzie – sukcesu. Pomys∏ na dzia∏anie
musi pochodziç od spo∏ecznoÊci, w której ma zafunkcjonowaç, nie mo˝e go narzuciç
burmistrz czy starosta. 

Najwa˝niejsze przes∏anie, które dotar∏o do mnie podczas przemierzania SASdrogi,
doskonale odzwierciedla stare francuskie przys∏owie, które mówi: „Jedyny przypadek,
gdy prac´ zaczyna si´ od góry, to kopanie do∏u”.

Powiada si´, ̋ e cz∏owiek jest „zwierz´ciem stadnym”. Przyrodnicy zaÊ udowodnili, ̋ e
stado zarówno wspiera psychicznie, jak i umo˝liwia prze˝ycie. Twierdz´, ˝e z ludêmi jest
podobnie, jednostka samotna, choç by nie wiem jak utalentowana, nigdy nie dorówna
skutecznoÊcià dzia∏ania zorganizowanej ludzkiej grupie. I tego mnie nauczy∏a droga
w SASie. Komfortu psychicznego i efektywnego dzia∏ania. To w∏aÊnie SASowi zawdzi´-
czam i nauczy∏am si´ to ceniç.

234

Moja droga w SAS

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 234



IRENEUSZ NETZEL 
koordynator programowy (programy wolontarystyczne, animacyjne, turystyczno-edukacyj-
ne) w Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Malborka, cz∏onek zarzàdu.

„via” SAS
W dobrych zawodach wystàpi∏em, bieg ukoƒczy∏em, wiary ustrzeg∏em
(2 Tm 4,7)
Via SAS...
Dokàd mnie ona prowadzi?

Te s∏owa Êw. Paw∏a sà metaforà ludzkiego ˝ycia. Cz∏owiek zmaga si´ ze s∏aboÊcià,
ograniczeniami cia∏a, hartuje swojà psychik´, dà˝àc do mety i zwyci´stwa w wiecznoÊci. 

Cz´Êcià mojego ˝ycia jest SAS i myÊl´, ˝e s∏owa Êw. Paw∏a odpowiedzà na pytanie:
„Jaka jest moja droga w SAS?”. Mog´ dokonaç reminescencji – drogi w SAS i drogi stru-
dzonego pielgrzyma w s∏oƒcu, deszczu, wietrze. Via SAS to w∏aÊnie taka droga...

Wiatr, który pcha ca∏y czas do przodu, rozwijajàcy moje zdolnoÊci, wzbogacajàcy
warsztat doÊwiadczeƒ. Wiatr, który pomaga przejÊç przez problemy lokalnego spo∏ecz-
nika. Ten ˝ywio∏ nanosi nowe wartoÊci, które budujà nowà, idealnà rzeczywistoÊç. Jed-
nak czasami wiatr ten wieje prosto w oczy, i wówczas mog´ liczyç na uÊmiechni´te twa-
rze, ciep∏e s∏owa i r´ce wyciàgni´te w geÊcie pomocy, SASowiczów.

S∏oƒce, dodajàce zapa∏u do pracy i rozÊwietlajàce, cz´sto szarà, rzeczywistoÊç.
SASowe s∏oƒce daje ˝ycie ukrytym pomys∏om w mojej g∏owie. Pomys∏y wzrastajà, piel´-
gnowane cz´sto przez SAS'owiczów, wydajà owoce, z których korzystaç mogà lokalne
spo∏ecznoÊci.

Deszcz daje orzeêwienie w czasie stagnacji i zniech´cenia. Tak jak w przyrodzie jest
niezb´dny, tak i wsparcie w mojej pracy jest niezbywalne. I nie ma nikogo wÊród wielu
SAS'owych „ogrodników”, który poskàpi∏by s∏ów wsparcia w trudnych chwilach.

Moja via SAS to kroczenie do przodu – z wiatrem i pod wiatr.
Moja via SAS to dawanie ˝ycia pomys∏om.
Moja via SAS to orzeêwianie innych i pewnoÊç, ˝e nie jest si´ pozostawionym same-

mu sobie.
Te dwa lata z „kawa∏kiem” to niez∏e zawody, z niesamowitym treningiem, przy udziale

wspania∏ych trenerów i w obecnoÊci... Hmm, nie znam s∏ów ani w polskim, ani w jakim-
kolwiek innym dykcjonarzu, ˝eby w pe∏ni okreÊliç tych, którzy przez ten czas towarzyszy-
li mi w drodze... wspania∏ych SASowiczów. W dobrych zawodach wystàpi∏em, bieg ukoƒ-
czy∏em, wiary ustrzeg∏em. 

235

Animator ok  05/06/06  17:50  Page 235



KATARZYNA ORY¡SKA 
pedagog, opiekunka dzieci´ca w ˝∏obku nr 12 w ¸odzi, cz∏onek Rady Programowej Fun-
dacji Edukacji i Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego (FERSO)

Dwa i pó∏ roku to bardzo du˝o, a zarazem bardzo ma∏o czasu. Dla mnie ostatnie dwa
i pó∏ roku by∏o bardzo szczególne, albowiem przez ten okres zdoby∏am nowe wiadomo-
Êci, pozna∏am wartoÊciowe osoby oraz – a mo˝e przede wszystkim – zyska∏am zapa∏ do
pracy z oraz na rzecz ludzi.

Kiedy zobaczy∏am na stronie internetowej Stowarzyszenia CAL og∏oszenie o naborze
do Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych wiedzia∏am, ˝e bardzo chcia∏abym w niej uczestni-
czyç. W tamtym okresie bardzo aktywnie wspó∏pracowa∏am z pr´˝nie dzia∏ajàcà organi-
zacjà pozarzàdowà i wszelkie mo˝liwoÊci poszerzania wiedzy na ten temat, perspektywa
spotkania ludzi pracujàcych w podobnym charakterze, szansa wymiany doÊwiadczeƒ,
materia∏y szkoleniowe, by∏y dla mnie bardzo cenne i zarazem pociàgajàce. Dlatego mi´-
dzy innymi wys∏a∏am zg∏oszenie i niezmiernie ucieszy∏am si´ z przyj´cia mnie do grona
studentów SASu. 

Pierwszy zjazd, nowi ludzie to przede wszystkim obawa, wielka niewiadoma, ale rów-
nie˝ wielki entuzjazm i niezmierna ciekawoÊç. Cztery dni sp´dzone w P∏oƒsku utwierdzi-
∏y mnie w przekonaniu, ˝e warto spróbowaç i nape∏ni∏y energià oraz pozytywnymi emo-
cjami. Niestety, kilka miesi´cy póêniej moja wspó∏praca z NGO zosta∏a przerwana,
a równoczeÊnie praca zawodowa pozostawia∏a niewiele wolnego czasu. Kolejna zmiana
pracy niewiele zmieni∏a, nadal SAS oznacza∏ rezygnacj´ z urlopu, a zdobytych wiadomo-
Êci nie mog∏am za bardzo wykorzystaç w miejscu pracy. W pewnym momencie nasz∏y
mnie chwile zwàtpienia. Po co to ja to robi´? Zacz´∏am zastanawiaç si´, czy mo˝e nie
powinnam zrezygnowaç, mo˝e to nie dla mnie? Szybko jednak zda∏am sobie spraw´, ˝e
wr´cz przeciwnie. (...) To przekonanie utwierdzili we mnie moi koledzy ze szko∏y, którzy
dzielnie animowali swoje spo∏ecznoÊci lokalne dajàc mi tym samym przyk∏ad i nadziej´. 

(...)
Z ca∏ym przekonaniem mog´ stwierdziç, ˝e to, gdzie dzisiaj jestem i dokàd dosz∏am

to wielka zas∏uga SASu i SASowiczów. Mam nadziej´, ˝e to dopiero poczàtek.
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KRYSTYNA PACU¸A 
Gimnazjum nr 1 – Bochnia, nauczyciel geografii i j. angielskiego

1 Czego si´ dowiedzia∏am o sobie? 
1.1 Uzyska∏am nowe spojrzenie na siebie i na to, co robi´. Wiem, gdzie sà moje s∏abe

punkty – potrafi´ analizowaç przyczyny niepowodzeƒ i znajdowaç rozwiàzania.
1.2 Odwa˝niej podejmuj´ decyzje. Lepiej rozumiem innych ludzi – lepiej rozumiem swo-

je dzia∏ania i rol´ organizatora spo∏ecznych projektów.
1.3 Nauczy∏am si´ zachowywaç równowag´ pomi´dzy rolà animatora spo∏ecznego

a obowiàzkami rodzinnymi i zawodowymi
1.4 Potrafi´ werbalizowaç swoje oczekiwania i potrzeby oraz oddzielaç je od potrzeb

tych, do których adresuj´ swoje dzia∏ania
1.5 Rozumiem potrzeb´ partnerstwa
2 Jak rozwin´∏am warsztat animatora projektów spo∏ecznych?
2.1 Pog∏´bi∏am metodologi´ i wzmocni∏am warsztat pracy animatora spo∏ecznego:

• dobrze pozna∏am metody pracy projektowej: tworzenie mapy potrzeb, tworzenie
matrycy logicznej itd.

• lepiej rozumiem mechanizm komunikacji spo∏ecznej, negocjacji i manipulacji 
• pozna∏am i zacz´∏am stosowaç regu∏y tworzenia partnerstwa spo∏ecznego 

2.2 Poszerzy∏am zakres i treÊç metod rozwiàzywania problemów – co pozwala unikaç mi
„nadmiaru emocji i bezradnoÊci”;

2.3 Nauczy∏am si´ lepiej rozumieç „konflikt” i traktowaç go jako naturalny element wspó∏-
pracy spo∏ecznej – naby∏am umiej´tnoÊç twórczego rozwiàzywania konfliktów

2.4 Pozna∏em ciekawe metody prowadzenia zaj´ç: gry, zabawy, debaty Debata Oks-
fordzka) itd.

3 SAS – ludzie SAS, wspó∏uczestnicy, miejsca
3.1 Wiele nauczy∏am si´ od ludzi z naszej grupy studenckiej, poprzez porównywanie do-

Êwiadczeƒ, pozytywne emocje, relacje mi´dzy nami wywo∏ujàce poczucie dowarto-
Êciowania – swoistà „terapi´ grupowà”.

3.2 Pozna∏am ludzi aktywnych i dzia∏ajàcych w podobny sposób – przesta∏am czuç si´
w jakiÊ sposób „izolowana”, odczu∏am, ˝e problemy moje i mojej spo∏ecznoÊci pro-
blemy sà podobne do innych

3.3 Miejsca spotkaƒ, dobór programu zaj´ç, wzorowa organizacja oraz atmosfera – to
wszystko wp∏yn´∏o na to, ˝e studia by∏y nie tylko pracà akademickà, ale prawdziwà
przyjemnoÊcià.
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MARTA PIOTROWSKA 
kierownik Warsztatu Terapii Zaj´ciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym, Ko∏o w Werbkowicach

,,Wielu obawia si´, 
˚e jeÊli zatrzyma si´,
˚eby pomyÊleç i zastanowiç
mo˝e nie byç w stanie znowu ruszyç”
A. de Mello SJ

Wybrany cytat A. de Mello ca∏y czas brzmi mi w uszach. Trudno okreÊliç pod∏o˝e mo-
ich przemyÊleƒ. Jednak proces zmian we mnie, rozpocz´ty w Szkole Animatorów Spo-
∏ecznych, nie pozwala mi zatrzymaç si´. Z drugiej strony – bardzo cz´sto udaje mi si´
jednak zatrzymaç myÊli i popatrzeç na perspektyw´ moich dzia∏aƒ. 

Ju˝ nie p´dz´ na oÊlep. Nie miewam rozterek typu: musz´ to zrobiç sama mimo
wszystko. Nie wyrywam si´, nie denerwuj´, ˝e to tak d∏ugo trwa.

Kontakt z trenerami pomóg∏ uporzàdkowaç sfer´ mojego ˝ycia zawodowego.
Pami´tam poczàtki mojego buntu i zb´dnego poÊpiechu. Trudno mi by∏o zaakcepto-

waç fakt bycia animatorem ̋ ycia spo∏ecznego. Cz´sto myÊla∏am, ˝e to zwyk∏e bzdury, ̋ e
bez mojego dynamicznego uczestnictwa nic nie ruszy. Dopiero w miar´ up∏ywu czasu
zrozumia∏am, ˝e nic nie ruszy, ale bez... wolontariuszy!!!

I zacz´∏o si´. Postanowi∏am skorzystaç z materia∏ów szkoleniowych i rozpoczàç pro-
ces formu∏owania wolontariatu. Dopiero wtedy, na∏adowana wiedzà, sta∏am si´ obserwa-
torem i osobà animujàca. Trudne fazy przyjmowa∏am ze spokojem. Wiedzia∏am o tym, ̋ e
to mo˝e nastàpiç. By∏o mi ∏atwiej.

(...)
Mój Êwiat przed SAS-em by∏ m´czàcy. Dzi´ki Szkole Animatorów Spo∏ecznych nie

,,stoj´ do góry nogami”, lecz mocno chodz´ po ziemi.
Czasami zdarzy mi si´ bujaç w ob∏okach, jednak wracam do materia∏ów, do mojego

olbrzymiego segregatora, i czerpi´ wiedz´, która pomaga mi rozwik∏aç przeró˝ne wàtpli-
woÊci.

Bardzo ciesz´ si´, i jestem dumna z tego, ˝e uda∏o mi si´ zrozumieç pewnà logik´
i za∏o˝enia pomys∏odawców. Chyl´ czo∏o. 
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ANNA P¸OSZAJ 
Ârodowiskowy Dom Samopomocy w ¸´cznej, województwo lubelskie

Minà∏ drugi rok kszta∏cenia w niezwyk∏ej szkole. Szkole poznawania, doÊwiadczania,
zmagania si´ z w∏asnymi s∏aboÊciami, ciàg∏ej mobilizacji do stawiania czo∏a trudnoÊciom
i problemom. Szkole, której nadrz´dnym zadaniem by∏o, jest, i pozostanie – mobilizowanie
ludzi do dzia∏ania poprzez wykorzystanie ich w∏asnego potencja∏u. Dla ludzi i przez ludzi.

Mia∏am wàtpliwoÊci, czy b´d´ dobrym animatorem, czy si´ spe∏ni´ w tej roli, nie za-
wiod´ si´ na sobie. By∏am liderem, a animatorem tylko czasami. Animacja to sztuka po-
s∏ugiwania si´ wieloma narz´dziami, metodami i technikami. Sztuka bycia z ludêmi w ta-
ki sposób, aby sami potrafili poradziç sobie z rozwiàzaniem okreÊlonej trudnoÊci czy
problemu. Na poczàtku zmagaƒ z wiedzà w szkole mia∏am wra˝enie, ˝e to nie jest miej-
sce dla mnie. Jestem liderem i chc´ nim pozostaç, nie nadaj´ si´ na animatora „m´czen-
nika zmiany”. Aktywizowanie ludzi do dzia∏ania w mojej spo∏ecznoÊci, to walka z wiatra-
kami, przecie˝ tutaj nic nie da si´ zrobiç. 

(...)
Czasami przychodzi∏o zwàtpienie, lenistwo, brak motywacji i sensu. Nie wiem, jak to

si´ dzia∏o, ale w takich w∏aÊnie chwilach – otrzymywa∏am e-mail od Marty i wszystko by-
∏o jasne! Nie wiem jak, to si´ dzia∏o, ale zaraz po tym by∏ kolejny termin zjazdu i wówczas
w programie, modu∏ach, sposobie przekazywania wiedzy i wysokiej jakoÊci przekazu –
znajdowa∏am odpowiedzi na nurtujàce mnie pytania.

Wiem, ˝e je˝eli trafi´ na jakaÊ trudnoÊç, z którà nie b´d´ mog∏a sobie poradziç, mo-
g´ w ka˝dej chwili zajrzeç do notek z ostatniej sesji. Si∏a grupy jest wielka – ode mnie za-
le˝y, czy b´d´ z niej korzystaç i piel´gnowaç kontakty.

Moja droga do SAS jest jak ognik, który na poczàtku ̋ arzy∏ si´ kilkoma iskierkami. Te-
raz tych iskier jest znacznie wi´cej. Je˝eli zdarzy si´, ˝e b´dà przygasaç – skorzystam
z nowoczesnych sieci teleinformatycznych : )
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DANIEL SROCZY¡SKI 
wychowawca w domu dziecka „Ochronka Towarzystwa Pomocy im. Âw. Brata Alberta”
w Stalowej Woli

O projekcie SAS dowiedzia∏em si´ przez przypadek. Postanowi∏em wys∏aç ankiet´ nie
liczàc na wiele. Zrobi∏em to z czystej ciekawoÊci. Zdziwi∏em si´, gdy po jakimÊ czasie do-
sta∏em zaproszenie do udzia∏u w rozpoczynajàcym si´ projekcie SAS. W zasadzie nie
mia∏em zamiaru jechaç do Warszawy, gdy˝ studiowanie socjologii i praca w Domu Dziec-
ka wystarczajàco zajmowa∏y mi czas. Z drugiej jednak strony – widzia∏em w tym szans´
na wyrwanie si´ z rodzinnej Stalowej Woli, miasta robotniczego, w którym pró˝no szukaç
perspektyw na rozwój. Postanowi∏em, ˝e pojad´ i zobacz´, co si´ szykuje.

Udzia∏ w SAS sprawi∏, ̋ e nawiàza∏em kontakt ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktyw-
noÊci Lokalnej w Pysznicy, gminie po∏o˝onej dwa kilometry od mego rodzinnego miasta.
Tam mog∏em rozwinàç swe skrzyd∏a na polu dzia∏aƒ prospo∏ecznych, przez nikogo nie
narzucanych, a wyp∏ywajàcych z potrzeby robienia czegoÊ dla mej ma∏ej ojczyzny. Dzi´-
ki SAS rozwinà∏em swe umiej´tnoÊci na tle kontaktów interpersonalnych z zupe∏nie obcy-
mi ludêmi. Rola, jakà pe∏ni´ w tej organizacji, pokrywa si´ z ideà animatora spo∏ecznego
i w pe∏ni mnie satysfakcjonuje. S∏u˝´ radà i pomocà.

Ka˝dy zjazd by∏ dla mnie nowym doÊwiadczeniem, z którego czerpa∏em, ile mog∏em.
OczywiÊcie, niektóre tematy by∏y banalne, inne zaÊ by∏y zupe∏nie nowe, czasem niezro-
zumia∏e. Ich ró˝norodnoÊç pozwoli∏a mi zobaczyç, jak wiele narz´dzi mo˝na wykorzystaç
w pracy. Trudno mi powiedzieç, czy SAS spe∏ni∏ moje oczekiwania, gdy˝ specjalnych
oczekiwaƒ po prostu nie mia∏em.

Wszystko ma swój koniec, SAS te˝ dobiega koƒca. Projekt tej szko∏y mia∏ ka˝demu
z uczestników pokazaç mo˝liwoÊci pracy, jestem przekonany, ˝e cel zosta∏ osiàgni´ty.
Âwietnie opracowany projekt by∏ zaplanowany na czas, który dobieg∏ koƒca. Nie przed∏u-
˝ajmy go na si∏´, gdy˝ dobre jest lepsze od doskona∏ego.
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LILA SUBKOWSKA 
nauczycielka fizyki w Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku.

(...)
Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych, do której trafi∏am, za co jestem bardzo wdzi´czna,

pomog∏a lepiej poznaç siebie od wewnàtrz. Moje zasoby wzbogaci∏y si´ o dodatkowy za-
pas energii, odwagi, radoÊci i emocjonalnej równowagi. Pasje studentów i profesorów,
ich zapa∏ i entuzjazm, wskazówki, pomoc, pomys∏owoÊç, serdecznoÊç, twórcza energia
– to bogactwo, które towarzyszy∏y mi podczas wszystkich zjazdów i d∏ugo po ka˝dym
powrocie do domu, do Fromborka.

ÂwiadomoÊç bogactwa, które posiadam, ÊwiadomoÊç tego, co w moim ̋ yciu jest do-
bre pomaga przetrwaç z∏y czas i przezwyci´˝yç niejednà trudnoÊç.

Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych to najlepsza z dotychczasowych moich szkó∏! 

Szczerze i bardzo serdecznie dzi´kuj´ wszystkim jej twórcom: za dost´p do wiedzy
z socjologii, psychologii, komunikacji spo∏ecznej i zarzàdzania, za mo˝liwoÊç uczestni-
czenia w warsztatach, za materia∏y, za atmosfer´, partnerstwo, konsultacje i porady, wi-
zyt´ studyjnà w Berlinie, Forum AktywnoÊci Lokalnej w Lublinie i w Olsztynie, za mo˝li-
woÊç poznania tylu wspania∏ych ludzi (tych ze wsi i z miasta),... za pe∏niejszà
ÊwiadomoÊç moich zasobów i potrzeb. 

(...)
W wyniku plebiscytu przeprowadzonego wÊród uczniów mojej szko∏y wy∏oniono kan-

dydata na patrona szko∏y – Parlament Europejski. Nadanie imienia to skomplikowane wy-
darzenie, wymagajàce wspó∏dzia∏ania wielu ludzi.

(...)
Ka˝de spotkanie w ramach przygotowaƒ do uroczystoÊci nadania szkole by∏o spraw-

dzaniem teorii prezentowanych przez edukatorów SAS... i dzia∏a∏o.
(...)
Moja droga w SAS dobiega koƒca. W´drówka nadal trwa. SAS pozostanie moim dro-

gowskazem.
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ALICJA USOWICZ 
animatorka kultury, pedagog zabawy, g∏ówny instruktor w Wojewódzkim OÊrodku Animacji
Kultury w Toruniu, animatorka grup ma∏ych i du˝ych, specjalizacja: aktywizacja osób
w starszym wieku

Nie zaczyna∏am Szko∏y jako nowicjuszka, lecz jako animatorka z ponad 20-letnim sta-
˝em w dzia∏alnoÊci kulturalnej. Poszukiwa∏am inspiracji przy tworzeniu projektu aktywiza-
cji seniorów, a tak˝e wiedzy i umiej´tnoÊci, które realizacj´ tego projektu umo˝liwià. Z te-
go punktu widzenia, zaj´cia w Szkole okaza∏y si´ niezwykle przydatne.

(...)
Nieocenione wprost okaza∏y si´ kontakty z pozosta∏ymi studentami z grupy miejskiej

i wiejskiej. Niemo˝liwe sta∏o si´ mo˝liwe. Zgromadzenie w jednym miejscu, w tym samym
celu, tylu interesujàcych, twórczych i aktywnych ludzi, da∏o mi szans´ na odkrycie w nich,
ale te˝ i w sobie, inspiracji do zwi´kszonej aktywnoÊci zawodowej.

(...)
Szko∏a da∏a mi impuls do dzia∏ania z wi´kszym rozmachem, do podejmowania no-

wych wyzwaƒ, do dzielenia si´ zdobytà wiedzà z innymi. 
(...)
Rozpocz´ty w styczniu 2003 roku projekt Centrum Aktywizacji Seniorów zaczà∏ nabie-

raç impetu; powsta∏a kolejna grupa uczestników zaj´ç, pojawi∏y si´ nowe pomys∏y i oso-
by, które przejmowa∏y na siebie cz´Êç dzia∏aƒ aktywizujàcych. Powsta∏y nowe sekcje:
muzyczna i literacko-teatralna, prowadzone przez samych uczestników; seniorzy zacz´-
li zdobywaç wiedz´ i umiej´tnoÊci przydatne w animacji grupowej, i co wi´cej wykorzy-
stujà jà w CAS, ale te˝ w innych klubach i oÊrodkach.

(...)
Wolontariat to tak˝e efekt SAS, bo musia∏am si´ oswoiç z tymi zagadnieniami, zdobyç

niezb´dnà do pracy z wolontariuszami wiedz´, ale dzi´ki ich wk∏adowi pracy i serca dzia-
∏alnoÊç Centrum Aktywizacji Seniorów nabra∏a wi´kszego rozmachu. Najstarszy wolon-
tariusz, 80-letni emerytowany aktor i re˝yser, b´dzie przybli˝a∏ kulisy teatru i wspiera∏ mi-
∏oÊników teatru w realizacji ich pasji.

(...)
MyÊl´, ˝e osobisty rozwój, wiedza z dziedziny animacji spo∏ecznej, umiej´tnoÊci

ukszta∏towane w czasie nauki w Szkole, zdecydowanie zdynamizowa∏y moje dzia∏ania
zawodowe i spo∏eczne. Nie wiem, co to wypalenie zawodowe, bo ka˝dy dzieƒ dostarcza
mi nowych wyzwaƒ, a pomys∏ów do realizacji starczy na d∏ugie lata.
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PIOTR WALICKI 
nauczyciel i animator w Liceum im. H. Ko∏∏àtaja w Warszawie.

Refleksj´ nad drogà, jakà przeszed∏em dzi´ki Szkole Animatorów Spo∏ecznych, chc´
zaczàç od zaznaczenia, ˝e by∏ to dla mnie czas nie tylko nabycia wiedzy i umiej´tnoÊci,
nawiàzania wielu przyjaêni, ale przede wszystkim pewnej wewn´trznej zmiany.

Rozpoczynajàc SAS, mia∏em ju˝ za sobà szereg doÊwiadczeƒ z pracy w spo∏eczno-
Êci lokalnej. Podejmowa∏em ró˝norodne dzia∏ania edukacyjne, spo∏eczne, twórcze; mia-
∏em osobisty kontakt z ró˝nymi instytucjami spo∏ecznymi. Nie by∏y wi´c to dla mnie ob-
szary obce ze wzgl´du na specyfik´ dzia∏ania. Dodatkowo, w tym okresie koƒczy∏em
bardzo bliskie tematycznie studia pedagogiczne. Mo˝na wi´c pomyÊleç, ˝e SAS by∏
pewnego rodzaju tylko uzupe∏nieniem dotychczasowych doÊwiadczeƒ i wiedzy – otó˝
nie. SAS sta∏ si´ dla mnie pewnym punktem wyjÊcia do obecnego patrzenia na dzia∏al-
noÊç spo∏ecznà. To w trakcie tych studiów zyska∏em spójny obraz sposobu, w jaki mo˝-
na skutecznie i trwale wprowadzaç pozytywne zmiany we w∏asne otoczenie. By∏a to bar-
dzo wa˝na zmiana w moim myÊleniu o dotychczasowych doÊwiadczeniach. Trudno
opisywaç s∏owami to, co zasz∏o we mnie – porównaç to mog´ z za∏o˝eniem po raz pierw-
szy okularów i zobaczenia wszystkiego nieco inaczej, ostrzej, bardziej kolorowo (koloro-
wo ma tu symbolizowaç bardzo pozytywnà energi´). 

SAS, moim zdaniem, by∏ w silny sposób skierowany na wyzwolenie w nas – uczestni-
kach – pewnej wizji oraz energii do zmian. To, co zachodzi∏o w wielu studentach i pomi´-
dzy nimi, by∏o najwa˝niejszym osiàgni´ciem i zarazem sukcesem tego projektu.

MyÊl´, ˝e wielu z nas nigdy nie zapomni tego, co dosta∏o i prze˝y∏o w trakcie Szko∏y
Animatorów Spo∏ecznych. 
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ALICJA WA¸KOWSKA 
specjalistka ds. uczniowskich w Zespole Szkó∏ nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Liga Kobiet
Polskich w Tomaszowie Lubelskim – wiceprzewodniczàca Zarzàdu Ko∏a.

Zg∏aszajàc si´ do Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych liczy∏am na podniesienie swoich
kwalifikacji. I nie zawiod∏am si´.

(...)
UÊwiadomi∏am sobie ogromnà ró˝nic´ pomi´dzy tym, jak mogà funkcjonowaç Êrodo-

wiska lokalne a tym, co obserwowa∏am w Êrodowisku, w którym ˝yj´. Nauczy∏am si´ roz-
poznawaç wiele nowych aspektów ̋ ycia lokalnego, które wczeÊniej uwa˝a∏am za wystar-
czajàco poznane. Zrozumia∏am, ˝e mo˝na zrobiç wi´cej ni˝ si´ myÊli, ˝e mo˝na zrobiç.
Wiem, jak wa˝ne jest tworzenie lokalnych strategii rewitalizacji i rozwoju. Mam wi´cej
cierpliwoÊci, jestem bardziej odporna na stresy i mam wi´kszà motywacj´ do dzia∏ania.
Pozna∏am techniki mediacji i negocjacji. Wiem, ˝e szkodliwà konkurencj´ lepiej zastàpiç
budowaniem partnerstwa, procesem trudnym, ale op∏acalnym.

(...)
Wiem, ˝e tylko Êwiadomy obywatel tworzy spo∏eczeƒstwo obywatelskie, dlatego du-

˝e znaczenie ma informacja i poradnictwo obywatelskie, np. tworzenie punktów informa-
cji obywatelskiej.

(...)
Okres Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych zbieg∏ si´ z dwukrotnà utratà pracy. Pozba-

wiona mo˝liwoÊci aktywizacji spo∏ecznoÊci w ramach pracy zawodowej, kontynuuj´ dzia-
∏alnoÊç w sektorze pozarzàdowym. Swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci wykorzystuj´ dzia∏ajàc
w tomaszowskim kole Ligi Kobiet Polskich, którego jestem wiceprzewodniczàcà. Jestem
cz∏onkiem stowarzyszenia LEuropa, wspó∏tworzy∏am Tomaszowskie Forum Organizacji
Pozarzàdowych i Stowarzyszenie „Zielony Domek”. Przeprowadza∏am aktywizujàce za-
j´cia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wraz z kole˝ankami Ligi Kobiet Polskich zreali-
zowa∏yÊmy dwa projekty: mi´dzynarodowà konferencj´ „Rola kobiet w spo∏eczeƒstwie
obywatelskim” oraz konferencj´-akcj´ „Stop przemocy wobec kobiet”.

Moim zadaniem jest równie˝ informowanie instytucji i organizacji o mo˝liwoÊciach
zdobywania funduszy na dzia∏alnoÊç. Je˝eli jakaÊ grupa zak∏ada stowarzyszenie, pisze
projekt lub szuka funduszy, aby go zrealizowaç, staram si´ im pomóc.
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JAREK WASZCZYK 
nauczyciel historii w Gimnazjum nr 4 w ¸odzi, doradca zawodowy, cz∏onek zarzàdu Fun-
dacji Edukacji i Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego w ¸odzi

SAS sta∏ si´ agorà, na której spotka∏em otwartych, twórczych ludzi, którzy zarazili
mnie swoim entuzjazmem. Stworzy∏ mo˝liwoÊç wymiany myÊli i poglàdów na temat trze-
ciego sektora, roli i znaczenia wolontariatu w kszta∏towaniu nowoczesnego spo∏eczeƒ-
stwa. Da∏ mo˝liwoÊç formowania w∏asnej osobowoÊci jak altruizm, ochrona najs∏ab-
szych, a wymiarze spo∏ecznym demokracja, spo∏eczeƒstwo obywatelskie. JednoczeÊnie
by∏ kuênià, w której kszta∏towa∏em takie umiej´tnoÊci jak: komunikacja interpersonalna,
inicjowanie i pisanie projektów, harmonijna wspó∏praca z innymi, kszta∏towanie pozytyw-
nego obrazu w∏asnej dzia∏alnoÊci.

Wiedza i umiej´tnoÊci zdobyte na zaj´ciach SAS pozwoli∏y mi Êwiadomie zaanga˝o-
waç si´ w dzia∏ania, w których mog´ widzieç efekty swojej pracy, czuj´ si´ doceniony
i mam poczucie misji. Zrodzi∏y tak˝e nadziej´ na satysfakcj´ finansowà, przede wszyst-
kim przez wzrost mojej konkurencyjnoÊci na rynku pracy i mo˝liwoÊç samozatrudnienia.

Sàdz´, ˝e najwi´ksze znaczenie SAS polega na tym, ˝e poczu∏em smak dzia∏ania na
pionierskich Êcie˝kach, poddawania si´ ocenie i weryfikacji podejmowanych dzia∏aƒ
w oparciu o surowà ocen´ spo∏ecznoÊci, wÊród której pracuj´.

Dzia∏ania – realizowane metodà projektów – podejmowane przeze mnie w Êrodowisku,
wp∏yn´∏y na zmian´ sposobu pracy w mojej szkole. Dzi´ki temu przybli˝am t´ metod´ na-
uczycielom, którzy ze mnà wspó∏pracujà. Zastosowanie ewaluacji jako formy oceny pra-
cy zmusza Êrodowisko szkolne do podejmowania refleksji nad swoim dzia∏aniem. Doty-
czy to nauczycieli, ale tak˝e uczniów, którzy zostajà w∏àczeni w proces dydaktyczny nie
tylko przedmiotowo, ale jako podmiot kszta∏tujàcy cele i zadania tego procesu.

W przysz∏oÊci zamierzam kontynuowaç projekt zainicjowany w tym roku szkolnym pt.
„Szkolny Klub Sukcesu” oraz podejm´ prób´ rozwini´cia projektu „Festiwal Taƒców Jed-
noczàcej si´ Europy”, którego trzecia edycja odb´dzie si´ w tym roku, tak, aby dodaç
element warsztatów tanecznych.
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KALENDARIUM SAS

16 wrzeÊnia 2002
Rozpoczynam prac´ w Stowarzyszeniu CAL. Pierwszy raz s∏ysz´ o Szkole Animatorów
Spo∏ecznych Socrates Grundtvig – cokolwiek to jest, mam si´ tym zajmowaç!

Paêdziernik-listopad 2002
Program nabiera kszta∏tów, a dla mnie, w toku spotkaƒ z twórcami i g∏ównymi bohatera-
mi SASu, animacja spo∏eczna przestaje byç pustym s∏owem.

Grudzieƒ 2002
Oferta SAS ujrza∏a Êwiat∏o dzienne i „idzie” w Polsk´ (internet, poczta tradycyjna, konfe-
rencja „Dom kultury w XXI w.” 1), a ja odbieram coraz wi´cej telefonów.

Luty 2003
Komisja rekrutacyjna dostaje zg∏oszenia i zabiera si´ do pracy. Na szale k∏adà doÊwiad-
czenia w pracy w Êrodowisku lokalnym oraz motywacj´ do nauki i doskonalenia si´ przy-
sz∏ych SASowiczów.
Kiedy minà∏ wreszcie nerwowy czas rekrutacji (zg∏oszeƒ by∏o prawie trzy razy wi´cej ni˝
miejsc) i komisja rekrutacyjna wybra∏a ASów (45 osób do dwóch grup – miejskiej i wiej-
skiej), przyszed∏ czas pierwszego spotkania. Wikt i opierunek mieliÊmy zapewnione
w goÊcinnym P∏oƒsku.
Warunki uczestnictwa nie sà ∏atwe – udzia∏ w sesjach przez ponad dwa lata, prowadze-
nie dziennika edukacyjnego (porzàdkujàcego wiedz´, doÊwiadczenie, refleksj´), udzia∏
w wizycie studyjnej, Forum AktywnoÊci Lokalnej, dwóch seminariach, wreszcie stworze-
nie mapy zasobów i potrzeb oraz projektu animacyjnego.

Marzec 2003 – pierwsze spotkanie i I sesja szkoleniowa
• Inauguracja

Oswajanie
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• Modu∏: Tradycja i wspó∏czesne kierunki rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej

Obraz spo∏ecznoÊci lokalnej 

• Modu∏: Misja i kompetencje interpersonalne animatora spo∏ecznego

Animator-omnibus

Kwiecieƒ 2003 – II sesja i wyjÊcie w teren
• Modu∏: rozpoznanie Êrodowiska lokalnego (mapa zasobów i potrzeb) – badania p∏oƒ-

skiej spo∏ecznoÊci lokalnej

Badanie i dzia∏anie
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• Modu∏: budowanie zespo∏u, analiza procesu grupowego, regu∏y efektywnej komunikacji

Rozwój zrównowa˝ony

Ju˝ wiemy, jak przeprowadzaç badania, i jak ma wyglàdaç mapa zasobów i potrzeb lo-
kalnych. Do pracy, Animatorze! Basia Bàbska, ekspertka w CALu od tworzenia map, nie-
zwykle cierpliwie czeka na te prace domowe.

Czerwiec 2003 – III sesja – mobilizujemy si´ po partnersku
• Modu∏: Samoorganizowanie i mobilizowanie spo∏ecznoÊci lokalnej

Zaproszenie do debaty

• Modu∏: Tworzenie partnerstw lokalnych 

Czerwiec-lipiec 2003 – Zmiana miejsca i czasu. Witajà nas ziemie lubelska i ∏´czyƒska,
oraz czas letni. Forum AktywnoÊci Lokalnej 2 – Lublin i ¸´czna – czuwa nad nami dzielnie
Ania P∏oszaj, SASowiczka z ¸´cznej
• I spotkanie SASowiczów i CALowiczów

W plàsach z KLANZÑ zawsze ∏atwiej si´ spotkaç

Kalendarium SAS
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• Warsztaty manualne, ekologiczne, teatralne, taneczne, o wolontariacie, NGOsach itd.
• Wizyta studyjna w OÊrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice
• Bal wielokulturowy

W ró˝norodnoÊci si∏a

• Forum ¸´czyƒskich Organizacji Pozarzàdowych

„Zielono mi i spokojnie”

Sierpieƒ 2003 – mamy wakacje, a przedstawiciele organizacji partnerskich obradujà
w Birmingham.

Paêdziernik 2003 – Berlin i Parchim – impresje niemieckie – wizyta studyjna grupy wiej-
skiej pod kierunkiem prof. Stephana Wagnera z Paritätische Bundesakademie. Program
jest bogaty i intensywny – sszko∏a mi´dzynarodowa, domy sàsiedzkie, Agencja ds.
Wspó∏pracy Biznesu z M∏odzie˝à, Agencja JakoÊci Pracy Wolontariackiej, prawdziwa
wspólnota lokalna w Parchim. PodpatrywaliÊmy rozwiàzania animacyjne i systemowe,
które mo˝emy przenosiç do naszej pracy.
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Grudzieƒ 2003 – ¸owicz zaprasza – IV sesja, nie tylko szkoleniowa, ewaluacyjna, ale
i przedwigilijna
• Modu∏: Tworzenie sytuacji edukacyjnych

Umiesz, potrafisz, mo˝esz…

• Zadumanie (mija rok!), powstajà dzie∏a „Moja droga do SAS”

Zbiorowa màdroÊç

Luty 2004 – Gdaƒsk – V sesja szkoleniowa i otwarty na SAS Uniwersytet Gdaƒski – tra-
fiamy „pod skrzyd∏a” prof. Marii Mendel
• Modu∏: Praca metodà projektu
• Spotkanie na Uniwersytecie Gdaƒskim – Animacja wspó∏pracy Êrodowiskowej

„Ba∏tyk jest ch∏odnym morzem”

Kalendarium SAS
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Marzec 2004 – VI sesja szkoleniowa – pieniàdze i poÊrednictwo
• Modu∏: Zdobywanie funduszy na dzia∏alnoÊç – zasady tworzenia wniosków

Spotkanie u SASowego burmistrza

• Modu∏: instytucje lokalne jako instancje poÊredniczàce

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej jako instancja poÊredniczàca

Maj 2004 – VII sesja szkoleniowa – wyt´˝ona praca – a˝ trzy modu∏y, ale za to w letniej aurze
• Modu∏: Praca w wolontariuszami
• Modu∏: Tworzenie lokalnych strategii rewitalizacji, regeneracji, rozwoju spo∏ecznoÊci
• Modu∏: Metody rozwiàzywania konfliktów – mediacje spo∏eczne

Lipiec 2004 – Forum AktywnoÊci Lokalnej – Olsztyn (na sportowo – rok 2004 og∏oszony
zosta∏ przez ONZ rokiem edukacji przez sport)
• SASowicze biorà sprawy w swoje r´ce i animujà FAL!

Wszyscy jesteÊmy zsieciowani
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• CALimpiad´ czas zaczàç

Przewodniczàcy CALowskiego Komitetu Olimpijskiego

SASumo 

• Warsztaty

Walcz taƒczàc, taƒcz walczàc

• Bal Sportowca

Jest te˝ przestrzeƒ dla opozycji

Kalendarium SAS

Animator ok  05/06/06  17:51  Page 252



253

Wrzesieƒ 2004 – wizyta studyjna grupy miejskiej SAS w Berlinie. Jak poprzednia, Êwiet-
nie przygotowana przez Paritätische Bundesakademie, wyjàtkowo inspirujàca. Poznali-
Êmy m.in.: niemiecki system socjalny podczas wyk∏adu prof. Stephana Wagnera, dyrek-
tora PBA, Agencj´ Ds. JakoÊci Pracy Wolontariuszy, UFA Fabrik – wytwórni´ filmowà-dom
sàsiedzki, NUSS – klub osiedlowy, Bürgerkomitee Parchim, warsztaty m∏odzie˝owe „Za-
miast Wi´zienia” Stattknast Jugendwerkstat, Labyrinth – Kindermuseum – muzeum dla
dzieci.

U˝ywamy wszystkich zmys∏ów

PrzetarliÊmy szlak dla partnerów projektu, którzy w Êlad za nami trafili do Berlina, by
w mi´dzynarodowym gronie pracowaç nad profilem Animatora Spo∏ecznego.
„Powróceni cudem na Ojczyzny ∏ono” zdà˝yliÊmy przepakowaç plecaki i p´dem do Biel-
ska-Bia∏ej na VIII sesj´ – paêdziernik 2004. Gospodarzem i naszym anio∏em stró˝em by∏
Micha∏ Bagrowski.
• Modu∏: PR, tworzenie wizerunku
• Modu∏: Informacja i poradnictwo obywatelskie

Szkolenie na wysokim poziomie – zaj´cia na szczycie Szyndzielni
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• Nauka w wyjàtkowych okolicznoÊciach przyrody

Zdobywcy szczytów

• Projekty obywatelskie na Litwie – specjalnie do nas przyje˝d˝a z Litwy Renata Saduni-
shvili z Pilietiniu Inicjatyvu Centras (Centrum Inicjatyw Obywatelskich) z Wilna

Grudzieƒ 2004 – Przygotowania do Âwiàt – IX sesja – spotkanie z trenerami brytyjskimi
i ukraiƒskimi oraz jase∏ka
• Community work w Wielkiej Brytanii – Michael Lilley i Emma Twigg z My Time z Birmingham
• Aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnych na Ukrainie – Ludmi∏a Stankiewicz z Regionalnego

Centrum Wspierania Inicjatyw Twórczych z Kirowogradu
• Modu∏: Psychologia dzia∏ania spo∏ecznego + udane partnerstwa
• Modu∏: Wzmacnianie jednostek w tworzeniu zmiany w Êrodowiskach lokalnych
• Jase∏ka Tomaszowskie z 1896 r., scena III – Êwiatowa premiera i wspólne kol´dowanie

– weso∏o i wzruszajàco, jak to w Âwi´ta

SASowi Trzej Królowie, Herod i chór anielski

Styczeƒ 2005
W Nowy Rok weszliÊmy z goràczkà projektowà – ostatnie poprawki, oprawianie, ci´˝kie
przesy∏ki przychodzà do CALa, a póêniej komplet szybkà pocztà na Uniwersytet Gdaƒ-
ski do profesor Marii Mendel.
Pierwszy raz uczestnicz´ w spotkaniu partnerów projektu – obserwuj´, jak im si´ razem
pracuje, myÊli, zgadza ze sobà i spiera. Pomys∏ów na dalszà wspó∏prac´ wystarczy na
kilka pracowitych lat.
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Pawe∏ Jordan – animator wspó∏pracy zagranicznej

Luty 2005 – X sesja – Moja droga w SAS
• Troch´ psychodramatycznie

…i bardzo refleksyjnie

Marzec 2005 – Obrony projektów SAS!

Po – kwiaty, gratulacje, fotografie.

Przed nami – FAL, rozdanie dyplomów i… kontynuacja Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych,
ale ju˝ z naszej, SASowiczów, inicjatywy.

Marta Henzler, 
facylitatorka w projekcie Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych, uczestniczka SAS

1 Podczas tej konferencji odby∏o si´ pierwsze spotkanie partnerów projektu i „wy∏o˝enie kart na stó∏”, czyli wy-
jaÊnienie, co ka˝dy rozumie pod poj´ciem „animator spo∏eczny”.

2 Forum AktywnoÊci Lokalnej FAL to coroczne spotkanie animatorów, partnerów, wspó∏pracowników Stowarzy-
szenia CAL z ca∏ej Polski – wielkie wydarzenie dla naszej sieci, ale te˝ lokalne. FAL to warsztaty, wizyty studyj-
ne, seminaria, debaty, praca i odpoczynek, integracja i ciàg∏a wymiana doÊwiadczeƒ, kontaktów, pomys∏ów
na projekty, poszukiwanie mo˝liwoÊci na wspó∏prac´.
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PARTNERZY W PROJEKCIE
SZKO¸A ANIMATORÓW SPO¸ECZNYCH

Stowarzyszenie Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL – koordynator projektu
My Time Ltd – Wielka Brytania
Pilietiniu Inicjatyvu Centras – Litwa
Paritätische Bundesakademie – Niemcy
Wydzia∏ Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
Katedra Pedagogiki Spo∏ecznej – Polska

Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL

Motto: „Pomó˝my ludziom, aby mogli pomóc sobie sami”

Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL jest organizacjà pozarzàdowà, dzia∏a-
jàcà od 2000 roku. Prezesem Stowarzyszenia CAL jest dr Bohdan Skrzypczak. G∏ówny-
mi celami Stowarzyszenia sà: animowanie rozwoju lokalnego, poprzez pobudzanie ini-
cjatywy oddolnej, wspieranie dzia∏aƒ organizacji, instytucji lokalnych i obywateli,
dzia∏ajàcych w obszarze samorzàdnoÊci, kultury, edukacji, przedsi´biorczoÊci, pomocy
spo∏ecznej i ochrony Êrodowiska. Swoje za∏o˝enia Stowarzyszenie CAL realizuje poprzez
organizowanie i prowadzenie szkoleƒ, wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych, pod-
noszàcych kwalifikacje lokalnych liderów, pracowników organizacji pozarzàdowych i in-
stytucji publicznych, udzielanie wsparcia szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom,
prowadzenie poradnictwa, konsultacji oraz dzia∏alnoÊci wydawniczej.

Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL nie tworzy nowych struktur, lecz dzia∏a
w oparciu o partnerskà wspó∏prac´ z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorzàdo-
wymi i organizacjami pozarzàdowymi. Stowarzyszenie prowadzi nast´pujàce programy: 

Centrum AktywnoÊci Lokalnej jest to program promujàcy „animacyjny” model dzia-
∏ania instytucji publicznej w Êrodowisku lokalnym. Umo˝liwia on nowoczesnà diagnoz´
lokalnego Êrodowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagro˝eƒ w podstawowych
obszarach rozwoju, tj. ekonomicznym, spo∏ecznym, ekologicznym i kulturowym. Innowa-
cyjnoÊç tej koncepcji polega na tym, aby nie koncentrowaç si´ na jednym tylko obszarze
dzia∏ania, lecz patrzeç na danà spo∏ecznoÊç ca∏oÊciowo. Do tej pory ponad sto oÊrod-
ków z ca∏ej Polski bra∏o udzia∏ w cyklu szkoleniowym CAL. Realizacja programu ujawni∏a
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mo˝liwoÊci i ukryty potencja∏ instytucji i organizacji lokalnych. Ukaza∏a wcià˝ niewykorzy-
stane mo˝liwoÊci w∏àczenia obywateli w dzia∏ania na rzecz rozwoju lokalnego.  Aktualnie
metod´ CAL wdra˝a 160 instytucji z ca∏ej Polski.

Obywatel Reporter to program promujàcy zaradnoÊç, dialog i komunikacj´ spo∏ecz-
nà w Êrodowiskach lokalnych. Konkurs dla dziennikarzy lokalnych i wydawany w wersji
internetowej ogólnopolski miesi´cznik „Obywatel Reporter” www.obywatelreporter.ngo.pl
ukazuje aktualne problemy „zwyk∏ych mieszkaƒców” i rzeczywiste przyk∏ady ich rozwià-
zania w oparciu o solidarnoÊç, wspó∏prac´ i aktywnoÊç samych zainteresowanych.

Szko∏a Animatorów Spo∏ecznych to program kszta∏cenia „inicjatorów”, „przewodni-
ków”, a przede wszystkim „organizatorów wspó∏pracy” na rzecz rozwoju lokalnego.
Umiej´tnoÊç po∏àczenia ludzi i Êrodowiska lokalnego na rzecz wspólnego dobra, okre-
Êlana jako animacja spo∏eczna staje si´ bowiem coraz bardziej poszukiwanà kompeten-
cjà zawodowà, niezb´dnà do skutecznego dzia∏ania w Êrodowisku.  W pierwszej edycji
kszta∏ci si´ 35 osób podzielonych na specjalizacj´ wiejskà i miejskà.

Instytut Edukacji i AktywnoÊci Lokalnej – 15-osobowy zespó∏ badawczy powo∏any
przez Stowarzyszenie CAL. Tworzà go doÊwiadczeni edukatorzy – praktycy i pracownicy
naukowi z Warszawy, Torunia, Olsztyna, Gdaƒska i Lublina. Jego celem jest prowadzenie
badaƒ w zakresie edukacji i animacji spo∏ecznej  oraz  rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnych.

Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel (0-22) 828 91 28 w. 157, 159
fax. (0-22) 828 91 28 w. 162
e-mail: cal@cal.ngo.pl
www.cal.ngo.pl

My Time Ltd

Statutowa misja:
Naszà ideà jest umo˝liwiç jednostce przezwyci´˝enie wewn´trznych i zewn´trznych barier
przez zmniejszenie jej rozdarcia pomi´dzy indywidualnymi potrzebami a wymogami ˝ycia
w spo∏eczeƒstwie, zwiàzanego z wyzwaniami zmieniajàcego si´ na naszych oczach Êwiata.

My Time Ltd to prywatne przedsi´wzi´cie, które oferuje jednostkom i grupom progra-
my o charakterze psycho-edukacyjnym. Programy, nakierowane g∏ównie na potrzeby ko-
biet, prowadzone sà przez wykwalifikowany personel i odpowiadajà wysokim standar-
dom zawodowym i etycznym. Dyrektorzy My Time to: Michael Lilley i Emma Twigg.

Przedsi´wzi´cie My Time powsta∏o w rezultacie pionierskich prac prowadzonych
w oparciu o St. Peters Saltley Trust, West Midlands Churches Further Education Council.
Obecnie My Time jest akredytowanym cz∏onkiem The Open College Network. Przesi´wzi´-
cie jest cz´Êciowo finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej za poÊrednictwem Funduszu
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Spo∏ecznego. Fundusz Spo∏eczny wspó∏finansuje projekty, których celem jest zach´canie
ludzi do wiekszej mobilnosci w Êrodowisku pracy, promowanie ducha przedsi´biorczoÊci,
wcielanie w ˝ycie idei równych mo˝liwoÊci, inwestowanie w ludzki potencja∏.

My Time pracuje z osobami, które znalaz∏y si´ w trudnych sytuacjach. Dzi´ki progra-
mom My Time uczestnicy odkrywajà w∏asne ja, w rezultacie czego znaczàco zwi´kszajà
swoje szanse na znalezienie pracy, która odpowiada ich mo˝liwoÊciom i aspiracjom. Po-
przez nauk´ w przyjaznym Êrodowisku zyskujà pewnoÊç siebie.

Metoda edukacyjna My Time, skierowana do ró˝nych grup spo∏ecznych, oparta jest
na doradztwie oraz nauczaniu w oparciu o rozwijanie praktycznych umiej´tnoÊci. Umie-
j´tnoÊci te uczestnicy programów wypracowujà przez osiàganie kolejnych za∏o˝onych
celów i realizowanie postawionych przed sobà zadaƒ. Filozofia My Time opiera si´ na za-
ch´caniu uczestników programów do podnoszenia aspiracji, rozwijaniu w nich samo-
ÊwiadomoÊci i wspieraniu w dzia∏aniach, dzi´ki którym rzeczywistoÊc przybli˝a si´ do
idea∏u. Zgodnie ze swymi za∏o˝eniami, My Time udziela uczestnikom wsparcia nie tylko
w czasie programu, ale tak˝e po jego zakoƒczeniu.

The Place of Welcome and Hospitality,
172 Herbert Road, 
Small Heath,
Birmingham. 
B10 0PR
Telephone: 0121 766 6699
Facsimile: 0121 766 6699
Email: info@mytime.org.uk

Paritätische Bundesakademie

Paritätische Bundesakademie jest organizacjà zajmujàcà si´ kszta∏ceniem pracowni-
ków socjalnych. 1 stycznia 2002 r. Paritätische Akademie Berlin oraz Paritätische Akade-
mie Frankfurt po∏àczy∏y si´, tworzàc w ten sposób Paritätische Bundesakademie. Dyrek-
torem PB jest profesor Stephan Wagner, koordynator SAS w Berlinie, gospodarz
dwóch wizyt studyjnych SAS w Niemczech.

Dzia∏alnoÊç Paritätische Bundesakademie koncentruje si´ na wspieraniu rozwoju sto-
warzyszeƒ i organizacji  zajmujàcych si´ pracà socjalnà bàdê ochronà zdrowia. Progra-
my Akademii charakteryzujà si´ nowoczesnoÊcià, sà zorientowane na potrzeby klienta
i stanowià punkt wyjÊcia dla umocnienia pozycji rynkowej tych organizacji, które biorà
udzia∏ w programach. 
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Oferta Paritätische Bundesakademie:

Doradztwo  
Akademia skupia si´ na wnoszeniu aktywnego wk∏adu m.in. w: modernizacj´ struktur za-
rzàdzajàcych, rozwój profesjonalnej struktury na polu pracy socjalnej, rozwój personalny
i zawodowy pracowników, zapewnianie wysokich standardów pracy.

Seminaria 
Seminaria sà przygotowywane i prowadzone przez wykwalifikowany personel, ekspertów
w dziedzinie pracy socjalnej. Nauczycielami sà wyk∏adowcy z wieloletnim doÊwiadcze-
niem. Na wysoki poziom seminariów wp∏ywa tak˝e ró˝norodnoÊç stosowanych metod
edukacyjnych. 

Szkolenia 
Szkolenia, które znajdujà si´ w ofercie Paritätische Bundesakademie, opierajà si´ na  no-
woczesnych praktykach zarzàdzania, kreatywnoÊci, elastycznoÊci, zorientowaniu na cel.
Oferta szkoleƒ skierowana jest do stowarzyszeƒ i organizacji zajmujàcych si´ pracà spo-
∏ecznà oraz ochronà zdrowia. Bogata oferta szkoleƒ jest odpowiedzià na  ró˝norodne po-
trzeby podmiotów zg∏aszajàcych ch´ç udzia∏u. W rezultacie Akademia ukierunkowa∏a
program szkoleƒ na wspieranie nast´pujàcych dziedzin: 

• wypracowywanie strategii radzenia sobie z aktualnymi wyzwaniami zawodowymi, 
• pozyskiwanie nowych kwalifikacji, 
• rozwój osobowoÊci. 
W∏aÊciwy dobór tematów, na których skupia si´ program szkoleƒ Akademii, sprawia,

i˝ szkolenia odpowiadajà potrzebom tych osób, które pragnà zaanga˝owaç si´ w dzia-
∏ania wymagajàce od nich du˝ej odpowiedzialnoÊci i które pragnà profesjonalnie przygo-
towaç si´ do takich dzia∏aƒ. Szkolenia sà efektywnym instrumentem przygotowywania
wykwalifikowanego personelu i otwierajà przed uczestnikami nowe mo˝liwoÊci i perspek-
tywy zawodowego rozwoju. 

Na podstawie wieloletnich doÊwiadczeƒ, Paritätische Bundesakademie uda∏o si´ wy-
daç wiele w∏asnych publikacji na temat pracy socjalnej i pracy w Êrodowisku lokalnym
oraz tworzenia grup samopomocowych. Publikacje te stanowià cz´Êç zasobów bibliote-
ki bogatej w ksià˝ki dotyczàce dziedziny pracy socjalnej. Paritätische Bundesakademie
bierze równie˝ udzia∏ w wielu mi´dzynarodowych projektach edukacyjnych, które realizo-
wane sà we wspó∏pracy z uczelniami wy˝szymi lub organizacjami pozarzàdowymi.

Tucholskystrasse 11
D-10117 Berlin
Germany
Tel. + 49 30 280 495 0
Fax. + 49 30 280 495 29
www.akademie.org
e-mail: paritaetische@akademie.org
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Pilietiniu Inicjatyvu Centras

Pilietiniu Inicjatyvu Centras (PIC) jest niezale˝nà, pozarzàdowà organizacjà dzia∏ajà-
cà od 1998r. Organizacja zrzesza ludzi, którzy chcà wzmacniaç spo∏eczeƒstwo obywa-
telskie na Litwie. Pilietiniu Inicjatyvu Centras stara si´ badaç problemy, zjawiska spo∏ecz-
ne, a nast´pnie swojà dzia∏alnoÊcià na problemy te odpowiada. Na czele PIC stoi
Girvydas Doublys, koordynator SAS na Litwie.

Misja PIC
• Promowanie zainteresowania ˝yciem publicznym 
• Zaanga˝owanie ludzi w rozwiàzywanie problemów spo∏ecznych
• Zach´canie ludzi do udzia∏u w strukturach administracyjnych 
• Rozwijanie ÊwiadomoÊci obywatelskiej
• Rozwijanie szacunku dla prawa i praw cz∏owieka
• Promowanie wspó∏pracy mi´dzy organizacjami rzàdowymi i pozarzàdowymi 
• Wzmocnienie regionów

Cele PIC
• Inicjowanie i wcielanie w ˝ycie projektów zwiàzanych z edukacjà spo∏ecznà, które

przyczyniajà si´ do rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnych 
• Organizowanie wyk∏adów, seminariów, kursów, konferencji, obozów letnich, odpowia-

dajàcych za∏o˝eniom misji PIC
• Inicjowanie powstawania i wydawania literatury (podr´czniki, programy nauczania, ma-

teria∏y szkoleniowe) dotyczàcej spo∏eczeƒstwa obywatelskiego 
• Analizowanie projektów aktów prawnych i inicjowanie poprawek 
• Promowanie badaƒ naukowych dotyczàcych powstawania i rozwoju spo∏eczeƒstwa

obywatelskiego
• Inicjowanie powstawania i aktywizowanie spo∏ecznoÊci 
• Udost´pnianie bazy danych PIC zainteresowanym organizacjom i osobom, w celu two-

rzenia wspólnych projektów
• Gromadzenie literatury dotyczàcej spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

Pilietiniu Inicjatyvu Centras
Zemaitijos g.13/10
Vilnius 2001
Lithuania
Tel. + 370 2 22 44 18
Fax + 370 261 56 06
www.pic.lt
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Wydzia∏ Pedagogiczny
Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Pedagogiki Spo∏ecznej

Wydzia∏ jest jednym z partnerów i wspó∏realizatorem projektu SAS. Profesor Wies∏aw
Theiss, koordynator Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych na Uniwersytecie Warszawskim,
jest opiekunem naukowym Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych.

Wydzia∏ ten, obchodzàcy w tym roku 50 rocznic´ istnienia, prowadzi szerokà, wielo-
dyscyplinarnà dzia∏alnoÊç dydaktycznà i naukowà. W 2001 r. Konferencja Rektorów Uni-
wersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przyzna∏a Wy-
dzia∏owi Pedagogicznemu certyfikat jakoÊci kszta∏cenia.

Obszar zainteresowaƒ naukowych pracowników jest rozleg∏y tematycznie i interdy-
scyplinarny. Wspó∏pracujà oni z licznymi zespo∏ami badawczymi – instytutami, uniwersy-
tetami – w kraju i za granicà.

Wydzia∏ przygotowuje studentów do pracy pedagogicznej, wspó∏pracuje z uniwersy-
tetami i instytutami zagranicznymi, uczestniczy w mi´dzynarodowych programach wy-
mian uniwersyteckich. Studentom oferuje bogatà gam´ kierunków i specjalizacji – do
nich nale˝y mi´dzy innymi animacja spo∏eczno-kulturalna. W projekt zaanga˝owana jest
Katedra Pedagogiki Spo∏ecznej, która specjalizuje si´ w obszarach badawczych takich
jak praca socjalna, edukacja demokratyczna lub stymulowanie rozwoju spo∏ecznoÊci lo-
kalnych.

Âcis∏a wspó∏praca mi´dzy SAS a Wydzia∏em Pedagogicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego znalaz∏a wyraz mi´dzy innymi w spotkaniach organizowanych w ramach cyklu semi-
nariów „Edukacja i animacja spo∏eczna w Êrodowisku lokalnym” oraz powo∏aniem wspólnej
placówki badawczej „Instytutu Studiów Edukacyjno-Spo∏ecznych im. H. Radliƒskiej”.

Wydzia∏ Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa
(+ 48 22) 553 08 00
www.pedagog.uw.edu.pl
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O AUTORACH:
dr Barbara Emadi-Coffin – Staffordshire University, Community Unit

Monika Hausman-Pniewska – dyrektorka Centrum Edukacji w Szczytnie, dzia∏aczka
sektora pozarzàdowego, wspó∏pracuje ze Stowarzyszeniem CAL

Piotr Henzler – socjolog, dziennikarz, redaktor internetowej gazety „Obywatel Reporter”,
wspó∏pracownik Stowarzyszenia CAL

Ewa Jasiƒska – wiceprezes Stowarzyszenia CAL, trenerka umiej´tnoÊci spo∏ecznych,
superwizorka Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych

Pawe∏ Jordan – wiceprezes Stowarzyszenia CAL, w Szkole Animatorów Spo∏ecznych
moderator mi´dzynarodowego zespo∏u ekspertów i trener

Michael Lilley – psycholog, dyrektor My Time Ltd, organizacji partnerskiej w Szkole Ani-
matorów Spo∏ecznych, trener, uczestnik mi´dzynarodowego zespo∏u ekspertów SAS

dr Agnieszka Naumiuk – Katedra Pedagogiki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
w ramach Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych uczestniczka seminariów „Edukacja i anima-
cja spo∏eczna w Êrodowisku lokalnym” i mi´dzynarodowej grupy ekspertów

dr Bohdan Skrzypczak – prezes Stowarzyszenia CAL, koordynator projektu Szko∏a Ani-
matorów Spo∏ecznych, trener

prof. Wies∏aw Theiss – Katedra Pedagogiki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego,
opiekun naukowy Szko∏y Animatorów Spo∏ecznych, opiekun seminariów w ramach SAS
„Edukacja i animacja spo∏eczna w Êrodowisku lokalnym”

Mark Webster – Staffordshire University, Community Unit – w ramach Szko∏y Animato-
rów Spo∏ecznych uczestnik grupy eksperckiej My Time, partnera w projekcie i mi´dzyna-
rodowego zespo∏u ekspertów
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