
Tym razem „O!PŁOTKI” udostępniły swoje łamy 
dwóm  niezwykłym inicjatywom społecznym, które już 
zaznaczyły swoją obecność w Powiecie Czarnkowsko-
Trzcianeckim, gminie Czarnków i mieście Czarnko-
wie. Trawestując wierszyk dla dzieci  można byłoby 
powiedzieć, że „CIS i CES w jednym stoją domku”… 
gdyby nie to, że CES w Gajewie, 
 a CIS w Gębiczynie… 

Rozszyfrowujemy dzisiaj w „O!Płotkach” obydwa 

Rok 2010 połączył siły Europy w walce z ubóstwem. 
We wszystkich państwach członkowskich zjednoczo-
nej Europy oraz w Norwegii i Islandii odbywały się 
narodowe i lokalne imprezy związane z Rokiem. Kam-
panie podnoszące świadomość społeczną, warsztaty 
oraz seminaria informacyjne w szkołach, powstały  
z tej okazji filmy, magazyny prasowe – wszystko po to, 
żeby opinia publiczna zrozumiała, że ubóstwo  
i wykluczenie to nie tylko problem „takich” ludzi, ale 
także całych wspólnot.
Prawie 84 miliony Europejczyków zagrożonych jest 
ubóstwem, co oznacza , że codziennie brakuje im 
środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych 
potrzeb.
W naszych lokalnych realiach  podobnym problemom 
usiłuje zapobiegać dziesiątki pracowników służb soc-
jalnych, urzędów pracy i organizacji pozarządowych.  
Organizują się, szukają środków finansowych na 

realizację najlepszych form działania. Nie starają się stać naprzeciwko siebie, ale w jednym szeregu z tymi, 
których problem ubóstwa dotyka i którzy na sobie odczuwają skutki tego problemu. 
Powstanie Centrum Ekonomii  i Centrum Integracji  Społecznej poprzedziła ponad roczna praca przygotowaw-
cza . Wiele godzin szkoleń, prowadzonych przez doświadczonych organizatorów podobnych inicjatyw, dyskusji, 
spotkań na szczeblu powiatu, miasta i gminy. Pisanie poważnych projektów i składanie wniosków o środki 
finansowe. Łatwiej je było w tym roku zdobyć na cele szkoleniowe. Stąd powstanie CES-u, który mógł rozpocząć 
działalność wcześniej. Na działalność „ u podstaw”, bezpośrednio z ludźmi  zagrożonymi wykluczeniem, 
środków zabrakło, stąd opóźnienie w założeniu CIS-u. 
Mimo trudności dobry początek został  zrobiony. Kontynuacja wymaga zwarcia szeregów! Wszystkich ludzi 
dobrej woli, zwłaszcza w obliczu zapowiadanych  przez rząd cięć budżetowych , właśnie tych przeznaczonych na 
walkę ze strukturalnym bezrobociem. Nie  ma to nic wspólnego z zasadą subsydiarności, ponieważ w pierwszym 
rzędzie ograniczone zostaną środki dotacyjne, przyznawane w drodze konkursów.
W taki właśnie sposób zakwalifikowany do dofinansowania ze środków  POKL, Działanie7.2.1, projekt CIS 
mimo uzyskania bardzo wysokiej punktacji od niezależnej komisji oceniającej, dotacji nie otrzymał. 
W ramach nieprzyznanej dotacji  trzydziestu ludzi ma być objętych  działaniami rewitalizującymi,  szkoleniami 
warsztatowymi i przygotowaniem do zmiany stylu życia.  Oni już  są i działają pod kierunkiem doskonałych  
i zaangażowanych instruktorów….  CIS otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego  środki wyłącznie na pierwsze 
wyposażenie i ani złotówki na działalność.  Drogi Samorządzie : Dziel i rządź!!!!!!                                              „a”

skróty, pragnąc  zwrócić uwagę czytelników na jakże ważne problemy 
społeczne. Pragniemy zainteresować  nie tylko dorosłych, ale również 
dzieci i młodzież nowym  terminem, który brzmi: ekonomia społeczna. 
W zetknięciu z twardymi realiami życia, warto od najmłodszych lat  
przypominać, że nie każdemu w życiu wszystko się udaje, ale każdy ma 
prawo do naprawy, a tym samym, odmiany swojego losu. Siła tkwi  
w ludziach!

O ludziach, którzy są „drożdżami” nowych inicjatyw, o ludziach, którzy 
chcą pomóc i o ludziach, którym warto pomagać przeczytacie Drodzy 
Czytelnicy w tym numerze naszej gazety.

Siłą rzeczy, większość zamieszczonych materiałów ma charakter stricte 
informacyjny, ale jak to na początku, trzeba przebrnąć przez teorię. Na 
prawdziwą publicystykę i reportaże przyjdzie czas kiedy obydwa centra 
będą już zaprawione w bojach.

Red. Czy, jako profesjonalistka w za-
kresie pomocy społecznej uważa Pa-
ni, że świadomość społeczna i pro-
blemy ludzi zagrożonych wyklucze- 
niem społecznym są znane ogółowi 
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społeczeństwa. A może to tylko moda na tych „wykluczonych”.
M.P. – We współczesnym świecie, przy takim tempie życia jakie  
sobie sami fundujemy, rzadko zastanawiamy się nad problemami 
innych ludzi. A już szczególnie takich, którzy, jak często mówimy, 
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Red. Dlaczego wziął Pan na sie-
bie odpowiedzialność i zdecydował  
o prowadzeniu tego właśnie Projektu?
S.W. – Rozumiem, że rozmawiamy 

o Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. Ustalam to tak dla 
porządku, bo Fundacja jest też partnerem w projekcie CES. Otóż 
wszystkich zaczarowała Pani Basia Sadowska.. A jak człowiek 
ulega czarom, to często widzi to,  co chce widzieć.  Ja zaś od dawna 
widziałem w Gębiczynie wspaniałe centrum dobrych praktyk inte-
gracyjnych, realizowanych poprzez działania społeczno-kulturalne. 

Red.  Dlaczego wziął Pan na 
siebie odpowiedzialność za ten 
właśnie Projekt?

S.Z. – Odpowiedzialność za realizację projektu „Centrum 
Ekonomii Społecznej w powiecie czarnkowsko-trzcia- 
neckim” w roli jego lidera spadła na mnie trochę znienacka, 
ale może najpierw kilka słów o sobie…. 
Red. Świetnie, to będzie coś z życia…
S.Z. – Przez całe swoje dorosłe życie byłem związany 



„sami sobie winni”. Środowisko po prostu widzi, że nie pracują, 
albo, że piją… To oczywiste, ale należałoby się zastanowić 
co każdy człowiek, jeśli uważa się za członka społeczeństwa 
obywatelskiego, może i powinien zrobić  dla tych, którzy to 
społeczeństwo czynią chorym.   Często w swojej pracy spotykam 
się z zarzutem tzw. zwykłych ludzi, że pomoc socjalną otrzymują 
nie ci, którzy na nią zasługują. Dlaczego? Ponieważ panuje pow-
szechne przekonanie, że „z nimi i tak nic się już nie da zrobić” 
i że często w większej opresji znajdują się ci, którzy nie piją, 
pracują i walczą jak mogą z niedostatkiem i z punktu widzenia 
obserwatorów to im się powinno pomagać.  Wszyscy pracownicy 
socjalni i ja również nieustannie zadaję sobie pytanie,  dlaczego  
formy pracy kierowane do kręgu  tych zagrożonych wyklucze-
niem nie przynoszą pożądanych rezultatów.
Główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest bezrob-
ocie, a jego następstwem ubóstwo, które powoduje degradację 
społeczną, a ta z kolei prowadzi do skrajnej bierności i życia 
z dnia na dzień bez ponoszenia odpowiedzialności, ani za siebie, 
ani za rodzinę. Poważnym zagrożeniem dla całego systemu opie-
ki socjalnej jest zjawisko dziedziczenia bezrobocia, wyuczonej 
bezradności, pasywnego korzystania z wszelkich dostępnych 
środków pomocowych, głównie z zasiłków, tak długo, jak ty-
lko się da. Nie jest, w zasadzie prowadzona żadna intensywna 
reintegracja zawodowa i społeczna z całymi rodzinami, które 
pozostają na marginesie życia społecznego i gospodarczego. 
Bywa, że brakuje koordynacji i kompleksowości działań między 
odpowiedzialnymi podmiotami. Wydaje się, że odpowiedzią 
na problem jest istota działania Centrum Integracji Społecznej, 
którego uczestnicy uczą się poprzez warsztatowe zajęcia nowych 
zawodów lub przypominają sobie własne umiejętności. Budują 
więź między sobą, próbują stworzyć odrębne miejsce do spotkań, 
przyjazne i  zawsze otwarte, poznają instruktorów i innych ludzi 
spoza swojego środowiska, uczą się rozmawiać, otwierać  na in-
nego człowieka poprzez ćwiczenia koncentracji i kreatywności, 
poznają nowe narzędzia pracy, w tym komputery. 
Wszystko po to, żeby odnaleźć się na rynku pracy, choćby przez  
tworzenie spółdzielni socjalnych i pracę na własny rachunek. Te 
działania musimy wspierać i jest to zadanie dla wszystkich part-
nerów takich projektów. Zadanie bardzo trudne.
Red. – Kto, według Pani powinien korzystać ze szkoleń organi-
zowanych  m.in. przez CES ?
M.P. – Uważam, że szkolić  powinny się  zarówno osoby 
bezrobotne, ale zmotywowane do samo zatrudnienia jak  
i przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji socjalnych 
oraz organizacji pozarządowych. Wszystko po to, by budzić 
świadomość zagadnień społecznej gospodarki rynkowej, w tym  
popularyzować ideę spółdzielczości socjalnej, umożliwiającej 
właśnie samozatrudnianie osób bezrobotnych.
Red. A czy orientuje się Pani co w realizacji Projektu CES, jest  
najtrudniejsze?
M.P. – Projekt Centrum Edukacji Społecznej jest trudny ponieważ 
obejmuje tematycznie obszar mało znany. Wymaga od realiza-
torów wiedzy i kreatywności.  Nie jesteśmy jednak osamotnieni. 
Wsparcia  merytorycznego udziela   nam Fundacja Pomocy Wza-
jemnej” Barka”, która dzieli się z nami ponad dwudziestoletnim 

„…z wizytą studyjną 
poznańskiego ROPS   
w „Gębiczyńskim Gnieździe”
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z mundurem. W 2002 r. po 36 latach zawodowej służby 
wojskowej przeszedłem na wymuszoną (czyli nie 
wyczekiwaną przeze mnie) emeryturę. I mimo, iż jeszcze 
dwa lata pracowałem „przy wojsku” jako doradca za-
wodowy, ale nie czułem się spełniony. Kupiłem więc ko-
nia! A potem, z żoną, gospodarstwo rolne (prawie 10 ha) 
i… kompletnie surowi rozpoczęliśmy żywot rolnika.  
– jednym słowem: nowy świat, nowe życie. Łatwo nie było, 
nie bardzo znałem życie na wsi ,ale mieliśmy szczęście do 
życzliwych sąsiadów i dzięki ich pomocy dołączyłem do 

grona poprawnie gospodarujących rolników. No i jeszcze 
w wieku 60 lat ukończyłem kurs instruktorów rekreacji 
ruchowej (specjalność: jazda konna) i poszedłem na całość 
Red. To może teraz kilka słów o stowarzyszeniu…
S.Z. – Wieś, w której mieszkam, jest bardzo podzielona. 
Trudno było zachęcić jej mieszkańców do zespołowego 
działania, Znalazło się wreszcie piętnastu odważnych, 
którzy zawiązali  Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”. 
Udało się zorganizować wiele imprez integrujących które 
weszły już do kalendarza wsi, efektownie pokazaliśmy 
się na Agro-Targach w Czarnkowie w 2009 r.,  skutecznie 
interweniowaliśmy u marszałka województwa w sprawie 
remontu drogi.
Red. Przyszła pora na partnerowanie w jakimś większym 
przedsięwzięciu, czy tak? 
S.Z. – Zostaliśmy  dostrzeżeni przez władze gminy, 
stąd zaproszenie do uczestnictwa w Partnerstwie Eko-
nomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej. Inspirującą rolę  
w popularyzacji idei przedsiębiorczości społecznej 
spełniała Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Pozna-
nia.. Działania w  kierunku powstania CIS i CES nabrały 
wtedy gwałtownego przyspieszenia. Zostałem liderem 
naszego stowarzyszenia i razem postaraliśmy się o środki 
unijne na CES, z siedzibą w Gajewie.
Red. Czy uważa Pan, że świadomość społeczna i prob-
lemy ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym są 
znane, mało znane, a może w ogóle ludzie się tym nie 
interesują? 
S.Z. – Społeczeństwo nasze tkwi w utrwalonych przez 
lata schematach myślenia: nieliczni porywają na „nowe”, 
większość żyje według starych zasad, uznając że to 
państwo ma w całości dbać o obywatela, zabezpieczać 
jego podstawowe potrzeby życiowe. Z problemem 
długotrwałego bezrobocia mierzą się  ludzie władzy, in-
stytucji pomocowych, organizacji charytatywnych, a  sami 

Pan Stanisław na swoim wierzchowcu
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Pan Stefan z najmłodszym wnukiem

Kiedy jeszcze dowiedziałem się, że można na ten cel pozyskać 
środki z funduszy unijnych to zacząłem mierzyć siły na zamiary.
Red. A czy to trzeba mieć jakieś specjalne cechy charakteru, 
żeby brać na siebie coraz to nowe zadania?
S.W. – Bardzo często się nad tym zastanawiam. Po pier-
wsze myślę sobie , że ukształtowało mnie może tzw. trudne 
dzieciństwo. Już w szóstym roku życia umarł mi Ojciec i Mama 
sama wychowywała trójkę dzieci. Patrzyłem na ciężką pracę  
i zapobiegliwość twardej i dzielnej Mamy, która, mimo niedostat-
ku, nigdy nie pozwoliła, żebyśmy cierpieli prawdziwą biedę.
W szkołach wojskowych dostałem nieźle w kość, ale też 
nauczyłem się tam, co to jest prawdziwe braterstwo broni. Po-
tem była wielka miłość i marzenia o białym domku w lesie, a po 
drodze dziennikarstwo w wielkich miastach
Przejście na emeryturę wojskową dało mi kolejnego „kopa”. Stało 
się tak, że ani jednego dnia od roku 1991 nie odpoczywałem. 
Z  pomocą całej rodziny zbudowałem dom, założyłem fundację na 
rzecz edukacji dzieci wiejskich, zorganizowałem i prowadziłem 
w Czarnkowie  Zamiejscową Salę Wykładową warszawskiej 
WSSE .Co tam zawały, żołnierz musi wracać z tarczą!!!! 
Red. Ale osiągnięcia założonej przez  pana Fundacji „Gębiczyn” 
też miały znaczenie…?
S.W. – Niewątpliwie. Wykonaliśmy, przez 14 lat, kawał dobrej 
roboty z dziećmi i młodzieżą .
Red. Stefan zawsze da radę?
S.W. – Tym razem nie odpowiem entuzjastycznie i bezwa-
runkowo twierdząco. Dam, ale z małym zastrzeżeniem, że nie 
sam. Wszystkie dotychczasowe dotacje zdobywaliśmy w drodze 
konkursów i albo środki były, albo nie… Wtedy szukało się ich 
gdzie się tylko dało. Projekt CIS w Gębiczynie wymaga jednak 
stałego, porządnego dofinansowania. Żeby ludziom pomóc, trze-
ba ich zmienić, a to wymaga przekazania mnóstwa sił i środków 
na pracę u podstaw. Bardzo trudną.
Red. Czy uważa Pan, że świadomość społeczna i problemy ludzi 
zagrożonych wykluczeniem społecznym są znane, mało znane,  
a może w ogóle ludzie się tym nie interesują?
S.W. – Nie sądzę, aby problemy osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym zajmowały w powszechnej świadomości  – 

oczywiście, poza ludźmi zawodowo zaangażowanymi w tę sferę 
– jakieś poczesne miejsce 
Red. Kto według Pana powinien uczestniczyć w szkoleniach, 
które Państwo organizujecie i czy tzw. zwykli ludzie lubią się 
„szkolić”?
S.W. – Kto może być uczestnikiem Centrum Integracji 
Społecznej, w naszym przypadku w Gębiczynie, precyzyjnie 
określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Na rekrutację wpływ 
mam znikomy, bo zajmują się nią ośrodki pomocy społecznej.  
Natomiast w szkoleniach liderów uczestniczyłem dziesiątki razy,  
od dłuższego już czasu zdegustowany. Nie czas to i miejsce 
na wyjaśnienia, ale nie podoba mi się, że środki na szkole-
nia są zawsze, a na pracę  u podstaw  niezwykle rzadko. Jest 
to kwestia priorytetów urzędniczych, ale  ja twierdzę, że  pro-
porcje zostały poważnie zachwiane. Bez konkretnej pomocy na 
konkurencyjnym rynku pracy długotrwale bezrobotni  sami się 
nie odnajdą. Potrzebny  jest bardzo przemyślany dobór form  
i kompetentnych metod pomocy. Niewątpliwie idea CIS wychodzi 
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Projekt pn.: „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” jest realizowany od 
września 2010 do sierpnia 2012 r. (w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na 
terenie wszystkich gmin powiatu przez Partnerstwo, którego liderem jest Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo”.
W ramach realizacji Projektu utworzono Centrum Ekonomii Społecznej z siedzibą w Gajewie, zapewniając tym 
samym wsparcie dla sektora ekonomii społecznej . 
Działania organizatorów skupiają się na:
• udzielaniu wsparcia organom samorządowym oraz instytucjom rynku pracy i integracji społecznej w zakresie 
promocji przedsiębiorczości społecznej i budowy lokalnego partnerstwa na rzecz jej rozwoju;
• przygotowaniu i przeszkoleniu organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych (szczególnie wiejskich) 
 w zakresie tworzenia stowarzyszeń obywatelskich i podejmowania przez nie społecznej przedsiębiorczości; 
• wspomaganiu osób fizycznych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  w ich 
powrocie do aktywności zawodowej oraz reintegracji środowiskowej.
Zadania  realizowane są  poprzez szkolenia, doradztwo, warsztaty i konsultacje zarówno w siedzibie Centrum 
Ekonomii Społecznej w Gajewie (budynek dawnej szkoły podstawowej), jak i na terenie poszczególnych gmin. 
Organizatorzy założyli, że dzięki wspólnym wysiłkom  wszystkich podmiotów w każdej gminie powiatu 
czarnkowsko – trzcianeckiego może powstać:
• partnerstwo lokalne z wypracowaną strategią lokalnego rozwoju;
• zespolony system oddziaływań aktywizujących lokalne środowiska w pracy na rzecz ekonomii społecznej, 
skupiający sektor samorządowy, gospodarczy i pozarządowy;
• wiele stowarzyszeń obywatelskich posiadających umiejętność tworzenia podmiotów przedsiębiorczości 
społecznej i pozyskiwania środków na ich działalność; 
a  przede wszystkim spółdzielnie socjalne, dające szansę tworzenia miejsc pracy i wyrwania wielu osób  
z niebytu ekonomicznego i społecznego. 

Jestem wędrowcem Wiary
Moim drogowskazem
potrzebujący człowiek
Podążam za nim
na bezdroża
niosąc   urodzaj doświadczeń
by nie potknął się
o kamień beznadziei
Ściskam dłoń
ułomnym i bezdomnym, których 
opuściło miłosierdzie
Uzależnionych od mroku
Nasycam światłem

Nasz projekt rekomendujemy trzem grupom odbiorców: 
• organom samorządowym oraz instytucjom rynku pracy i integracji społecznej – w zakresie promocji 
przedsiębiorczości społecznej i budowy lokalnego partnerstwa na rzecz jej rozwoju;
• organizacjom pozarządowym i społecznościom lokalnym (szczególnie wiejskim)  – w zakresie możliwości 
tworzenia stowarzyszeń obywatelskich i podejmowania przez nie społecznej przedsiębiorczości; 
• osobom fizycznym - w zakresie doradztwa indywidualnego i szkoleń wspomagających powrót do 
aktywności zawodowej oraz wsparcia psychologicznego w procesie reintegracji społecznej.
Promocja przedsiębiorczości społecznej i budowa lokalnego partnerstwa na rzecz jej rozwoju
Poprzez cykl spotkań roboczych i szkoleń chcemy zachęcić aktyw społeczno – gospodarczy gmin powiatu 
czarnkowsko – trzcianeckiego do udziału w wypracowaniu modelu  lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej. Spotkania robocze z działającymi w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy insty-
tucjami i organizacjami stworzą warunki do zespolenia  ich działania oraz wypracowania  wizji współpracy, 
co pozwoli zbliżyć się do skonstruowania partnerstwa lokalnego i wykreowania strategii lokalnego rozwoju. 
Wspomaganie instytucji ekonomii społecznej
Doradztwo dla grup inicjatywnych podmiotów ekonomii społecznej prowadzone jest stacjonarnie w siedzibie 
Centrum Ekonomii Społecznej w Gajewie oraz w miejscu ich funkcjonowania w terenie przez ekspertów 
życia gospodarczego i społecznego: prawnika, specjalistę d/s księgowości oraz specjalistę d/s marketingu. 
Zapraszamy organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne na etapie zawiązywania się do współpracy  
i korzystania  z naszej wiedzy i doświadczenia. 
Wspomaganie osób fizycznych
Wspomagamy osoby, które mają trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy, poprzez zwiększenie 
ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez nie i ich ro-
dziny na drodze do normalizacji ich statusu materialnego i społecznego. Oddajemy do dyspozycji wiedzę 
i doświadczenie naszych specjalistów i praktyków gospodarczych wszystkim osobom zainteresowanym 
pracą w sektorze ekonomii społecznej, a szczególnie w spółdzielniach socjalnych. Osoby te mogą 
dowiedzieć się o zasadach tworzenia i działania spółdzielni socjalnych, obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawnych, zasadach organizacji i kierowania spółdzielnią socjalną, finansach i ekonomii oraz 
zasadach pracy grupowej.
Korzystanie z naszych usług (wsparcia doradczego i szkoleń) jest bezpłatne – potencjalni uczestnicy 
naszego wsparcia nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.

       W Lubaskim Urzędzie Gminy 18 listopada br ,spotkały się bezrobotne kobiety, które, mimo ukończenia systemowego kursu przyuczenia do zawodu gastrono-
ma, zorganizowanego przez miejscowy ośrodek pomocy społecznej, nadal pozostają bez pracy. W spotkaniu uczestniczył personel  GOPS-u, wójt gminy Lubasz, 
pani prezes jedynej w powiecie (jak dotąd) spółdzielni socjalnej oraz przedstawiciele Partnerstwa Ekonomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej. W trakcie spotkania 
przedstawiono możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia obecnych kobiet w podjęciu działań, prowadzących do utworzenia spółdzielczego podmiotu 
gospodarczego. Prezes Spółdzielni Socjalnej „Słoneczko” przedstawiła własne doświadczenia związane z założeniem spółdzielni. Uczestniczące w spotkaniu panie 
wyraziły duże zainteresowanie i zadeklarowały chęć przystąpienia do Projektu, którego efektem byłaby nowa spółdzielnia socjalna na terenie gminy Lubasz.
       Włodarz gminy, Pan Wójt Graczyk, wyraził wolę wspierania wysiłków   aktywnych kobiet.  Trudno, żeby było inaczej skoro mowa o konkretnym poszukiwaniu 
dróg wyjścia z izolacji zawodowej i społecznej.

Modernizacja
siedziby
CES
- dawnej
szkoły
w Gajewie.

Grupa inicjatywna
spółdzielni socjalnej
w Lubaszu

Obradują partnerzy Tworzy się lokalne
partnerstwo

Podpisanie porozumień
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Pod takim hasłem hasłem, 28 pażdziernika br  odbyła się  w Jędrzejewie (gm. Czarnków) konferencja, 
uroczyście  rozpoczynająca  realizację projektu POKL pn. „Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie 
Czarnkowsko-Trzcianeckim”. Uczestniczyło w niej ponad 60 osób, reprezentujących  samorządy powiatu 
i poszczególnych gmin (wójtowie i radni), instytucje pomocowe i rynku pracy (MOPS, GOPS, PCPR, 
PUP), sołtysów wielu wsi, organizacje gospodarcze i pozarządowe, pierwszą w regionie spółdzielnię 
socjalną. W konferencji udział wzieli także założyciele Fundacji Pomocy Wzajemnej  „Barka”  oraz przed-
stawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania.

Honorowy patronat nad konferencją sprawował marszałek województwa wielkopolskiego i starosta 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.Chociaż Pan marszałek  nie mógł być obecny na konferencji, to 
w przysłanym telegramie złożył życzenia „…by Konferencja inaugurująca projekt „Centrum Eko-
nomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim” sprzyjała podjęciu rzeczowej dyskusji 
oraz przybliżeniu problemów, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo, dając możliwości 
przeciwdziałania im przy wspólnym zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności za los drugiego 
człowieka.”

Starosta powiatu, Wiesław Maszewski, podkreślił w swoim wystąpieniu potrzebę i wagę podejmowanej 
inicjatywy w odniesieniu do problemów społecznych każdej gminy. Następnie wójt gminy Czarnków 
przedstawił historię tworzenia i zawiązania „Partnerstwa Ekonomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej”, 
które podjęło wysiłek opracowania i realizacji wzmiankowanego projektu POKL, a ekspert kluczowy 
projektu – Monika Piotrowska, omówiła główne jego założenia i cele. Kolejni mówcy: Lidia Węsierska-
Chyc – dyrektor Biura Związku Organizacji Sieć Współpracy „Barka” – przedstawiła temat: „Rola gos-
podarki społecznej w budowaniu spójności w środowiskach lokalnych”, a Barbara Sadowska – wicepre-
zes Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”  opowiedziała: „Jak instytucje ekonomii społecznej 
zmieniają oblicza gmin”.

Z  dotychczasowym dorobkiem Partnerstwa Ekonomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej  zapoznali 
uczestników : kierownik Centrum Ekonomii Społecznej w Gajewie – Stanisław Złotogórski, kierownik 
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Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie – Stefan Wawrzyniak oraz prezes pierwszej w regionie Spółdzielni Socjalnej „Słoneczko” – Beata 
Grocka.

W dyskusji rozmówcy wyrażali często niezadowolenie z występujących barier prawnych, określających zasady gwarancji na finansowanie 
przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i nowopowstające spółdzielnie socjalne, a także nadzieję, że instytucje wspar-
cia ekonomii społecznej (CES, CIS) nie zakończą swojego działania z chwilą zakończenia realizacji projektu. Wiele przedstawicielek GOPS 
wyraziło gotowość natychmiastowej współpracy z pracownikami CES-u w zakresie możliwości aktywizacji klientów pomocy społecznej (m.in. 
gminy Lubasz i Krzyż) i podjęcia prób utworzenia grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych.

W dwóch gminach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego odbyły się spotkania, inicjujące zamiar utworzenia partnerstw lokalnych na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej. Zajęcia prowadzili doświadczeni eksperci w tej dziedzinie: w Krzyżu – Rafał Jaworski, a w Trzciance – Barbara 
Sadowska.                                 

Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele administracji samorządowej z burmistrzami na czele, pracownicy miejsko-gminnych ośrodków po-
mocy społecznej, reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pomocowych i pozarządowych, lokalnego biznesu, a także członkowie 
Partnerstwa Ekonomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej. 

Pierwsze spotkania na tyle wzbudziły zainteresowanie ich uczestników, że już zaplanowano terminy kolejnych szkoleń rozszerzających 
wiedzę na ten temat.

Konferencja inauguracyjna
powstania CES

Jest stowarzyszenie w Śmieszkowie

Agro Targi - Czarnków 2009

Pani Basia zachęca do partnerstwa
w Trzciance

W zimowej otulinie

Projekt  CES realizowany jest  na mocy 
umowy między partnerami strategiczny-
mi: Starostwem Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, Samorządami Gminy  
i Miasta Czarnków, ich ośrodkami pomocy 
społecznej oraz Czarnkowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Partnerami Projektu są 
również organizacje pozarządowe.

Założycielem i organizatorem głównym Cen-
trum Edukacji Społecznej zostało  Stowarzyszenie 
„Nasze Jędrzejewo”, założone we wsi Jędrzejewo 
(gmina Czarnków) w lutym 2009 r. Celem jego 
działania jest: rozwój obszarów wiejskich, integrac-
ja i aktywizacja mieszkańców wsi, pomoc ludziom 
opuszczonym i niezaradnym życiowo, promocja 
zdrowia i walorów turystycznych regionu, wspie-
ranie i organizowanie imprez kulturalnych i sporto-
wych.

Stowarzyszenie dało się poznać jako sprawny 
organizator imprez masowych („Jędrzejada”, 
„Dzień Latawca” i „Festiwal Pierogów”). Pomogło 
też innym wioskom założyć podobne stowarzysze-
nia obywatelskie (m. in. w Brzeźnie, Gajewie-
Bukowcu, Kuźnicy Czarnkowskiej) oraz dla 
osób niepełnosprawnych – ich rodzin i przyjaciół  
w Czarnkowie. Aktywnie uczestniczyło  
w zakładaniu spółdzielni socjalnej skupiającej bez-
robotne kobiety z terenu miasta i gminy Czarnków.

– Stowarzyszenie Gajewo-Bukowiec „Wspól-
na Sprawa” 

Położone tuż obok siebie dwie wsie, maleńki 
Bukowiec i większe Gajewo postanowiły, jakiś 
czas temu, podjąć współpracę. Łatwiej było wspól-
nie mierzyć się z przedsięwzięciami, z których 
korzystać mogliby wszyscy. Powstało boisko, 
były imprezy dla dzieci i seniorów, dożynki  
i wspólne przy ognisku rozmowy. Ponieważ sporo 
przedsięwzięć udało się razem zrobić, to ludzie poc-
zuli chęć dalszego działania. Owocem było powsta-
nie Stowarzyszenia Gajewo-Bukowiec „Wspólna 
sprawa”, zarejestrowane oficjalnie 14 września 
2009 roku. Nazwa odpowiadała rzeczywistości. 
Formalności trwały dość długo, ale ten etap orga-

nizacja ma już poza sobą. Wsparcia i pomocy udzielał chętnie kolega zza miedzy, 
pan Stanisław Złotogórski. Stowarzyszenie uczestniczyło w budowie placu zabaw dla 
dzieci, a także zostało jednym z partnerów projektu „Centrum Ekonomii Społecznej  
w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim”. Cel główny organizacji, to integracja i akty-
wizacja mieszkańców wsi, pomoc ludziom opuszczonym i niezaradnym życiowo, pro-
mocja zdrowia i walorów turystycznych regionu, wspieranie i organizowanie imprez 
kulturalnych i sportowych. A myślą przewodnią stało się hasło: „w jedności, tolerancji 
i wzajemnym zrozumieniu siła”.

– Fundacja „Gębiczyn”, założona przed 13 laty przez Alinę i Stefana Wawrzyn-
iaków na rzecz edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży wiejskiej. Fundacja  prowadzi 
ośrodek edukacji kulturalnej „Gębiczyńskie Gniazdo” realizując dziesiątki ambitnych 
projektów nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale także dla nauczycieli, rodziców, orga-
nizacji społecznych – mieszkańców wsi z Gminy Czarnków, miasta Czarnkowa, powia-
tu czarnkowsko- trzcianeckiego, a także kilku miejscowości województwa wielkopol-
skiego.   Ekologiczne i prokulturowe działania organizacji na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich  były wielokrotnie wyróżniane, a w roku ubiegłym Fundacja otrzymała za 
nie Nagrodę Główną Marszałka Wielkopolski. Jest też m.in. laureatem prestiżowego 
wyróżnienia  Konkursu „PRO PUBLICO BONO” oraz Nagrody Głównej w Konkursie 
Ministra Edukacji „OTWARTA SZKOŁA”, za realizowane wspólnie z Gimnazjum 
Publicznym w Gębicach  działania kulturalno-edukacyjne .

W Statucie Fundacji istnieje zapis o działalności na rzecz osób bezrobotnych, 
stąd zainteresowanie ideą wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  
i założenie w roku bieżącym Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Gębiczynie.

Z inicjatywy i przy wsparciu Fundacji powstało również Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gębiczyn. Organizacja udostępniła także 
wszystkim chętnym tereny do zwiedzania i korzystania, z poplenerowymi ekspozy-
cjami rzeźb w drewnie, wiatą i piecem do wypalania ceramiki i wypieku chleba. Od 
lat organizuje wystawy i imprezy artystyczno- kulturalne, udziela pomocy instru- 
ktorsko-metodycznej recytatorom i teatrom szkolnym, współpracuje z Miejskim Cen-
trum Kultury. „Gębiczyńskie Gniazdo” odwiedza  co roku średnio 2000-3000 uczest-
ników zajęć, rodziców, osób zwiedzających  oraz gości z zagranicy.

-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gębiczyna „Nasza Leśna Wieś”  powstało 
w marcu 2009 roku. Utworzone zostało przez mieszkańców wsi Gębiczyn w celu po-
prawienia jakości życia w ich miejscowości. Działalność stowarzyszenia opierać się ma 
i opiera przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Celem podstawowym 
działania stowarzyszenia jest promocja wsi Gębiczyn oraz innych obszarów wiejskich 
naszego powiatu, poprzez prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej, kul-
turalnej, turystycznej, krajoznawczej.

Stowarzyszenie corocznie bierze udział w przygotowywaniu imprez integrujących 
mieszkańców wsi, takich, jak: parafialne dożynki, Piknik Rodzinny czy Dzień Dziec-
ka. Uczestniczyło również w przygotowaniu wystawy fotograficznej „Gdyby te domy 
mogły mówić”, która odbyła się z inicjatywy Fundacji  „Gębiczyn”. Organizacja akty-
wnie pomogła Fundacji „Gębiczyn” w przygotowaniu i realizacji wystawy fotografic-
znej „Gdyby te domy mogły mówić” na stałe wyeksponowanej w Sali Wiejskiej, a także 
udzieliła Fundacji pomocy przy opracowaniu „Planu odnowy miejscowości Gębiczyn 
na lata 2010-2015”.
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Centrum Integracji Społecznej powstało z inicjatywy  Fundacji „Gębiczyn” w partnerstwie z samorządami powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego, gminy oraz miasta Czarnków, a także ośrodków pomocy społecznej i Czarnkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Status od Wojewody Wielkopolskiego uzyskało jeszcze w roku ubiegłym, co rozbudziło, wydawać  by się 
mogło, uzasadnione nadzieje, że wczesną wiosną otrzyma środki, o które się ubiega i rozpocznie działalność. Rzeczywistość 
zweryfikowała plany: wniosk w lutym, a oczekiwanie na efekty do późnej jesieni.
Tymczasem Prezes Fundacji dopracowując plany, nawiązując niezbędne kontakty oraz szkoląc się systematycznie  
i zachowując entuzjazm, współpracował ściśle z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Okazało się, że 
na realizację Projektu czeka wiele osób zagrożonych wykluczeniem. Praktycznie straciły już one wszelkie szanse na 
jakąkolwiek pomoc. 
Fundacja szukała też innych źródeł finansowania, m.in. w POKL 7.2.1. Radość z powodu znakomitej oceny Projektu 
wysłanego do tego programu trwała krótko i została przebita wiadomością o nie przyznaniu  dofinansowania z powodu 
braku środków. Na nic walka, na nic skarga do Ministerstwa Rozwoju. Odpowiedzi  były niezmienne i  zawierały twarde 
„nie”. Tymczasem  nadeszła jesień i to wcale nie taka złota. Pojawiła się iskierka nadziei. Środki na rozpoczęcie  działalności  
przyznał Pan Marszałek Wielkopolski, wyłącznie jednak na niezbędne urządzenia i narzędzia dla zaplanowanych warsz-
tatów. Pełna kwota, więc radość… niestety obarczona smutną refleksją. Brak jakichkolwiek środków na działalność, czyli 
na instruktorów i specjalistów różnych dziedzin właściwie wykluczał możliwości rozpoczęcia Projektu.  Tymczasem od 
wiosny prawdziwi, żywi ludzie czekali na swoją szansę i ratunek. Po gorących konsultacjach z samorządami krótka decyzja: 
zaczynamy!
Od pierwszego zatem listopada 2010 roku 28 uczestników odbywa w Gębiczynie zajęcia warsztatowe w czterech 
specjalnościach: remontowo-budowlanej, usług leśnych i wikliniarstwa, ogrodnictwa i architektury zieleni  oraz gastronomii.   
Grupa budowlana wykonuje niezbędne prace  remontowe w budynku starej stajni, przeznaczonej na stałą siedzibę CIS-u, 
natomiast  pozostałe  zajmują się oczyszczaniem terenu wokół budynku, pozyskiwaniem opału, przygotowaniem planów 
działania na wiosnę. Grupa gastronomiczna  przyucza się do zawodu, pod kierunkiem instruktor-kucharki przygotowując 
gorące posiłki dla wszystkich uczestników. Wszystko w kuchni Sali Wiejskiej w Romanowie Górnym, dzięki uprzejmości i 
dobrej woli sołtysa oraz Rady sołeckiej tej wsi. Posiłki są dowożone codziennie  do Gębiczyna.  Niestety  na remont własnej 
kuchni trzeba czekać do czasu rozpisania nowych konkursów dotacyjnych. 
Jako, że nie tylko chlebem i pracą człowiek żyje, organizatorzy przygotowali poniedziałki z edukacją w gościnnych pro-
gach Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Tam, pod okiem specjalistów, uczestnicy zdobywają wiedzę na temat 
przedsiębiorczości społecznej, zmieniają swój sposób myślenia, próbują dokonać samooceny /z wielkim trudem i oporami/, 
ćwiczą pamięć, uwagę, koncentrację i kreatywność. Dzięki przygotowaniu specjalnie dla nich pracowni komputerowej 
w jednej z salek Muzeum Czarnkowskiego, w znakomitych warunkach zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie 
obsługi komputera. 
Okazało się, że nieraz rzeczywiście „najciemniej jest pod latarnią” i prawdziwych przyjaciół wspierających  inicjatywę, 
trzeba było szukać dość daleko od siedziby CIS-u. Całe szczęście, że tacy są!

A co udało się zrobić w tzw. miesiącu próbnym?
W zakresie organizacyjno-porządkowo-inwestycyjnym:
Prace porządkowe wokół obiektów w Gębiczynie które wykonywali wszyscy uczestnicy, takie jak:
 – usunięcie zarośli, krzewów starych korzeni i samosiejek
 – splantowanie ziemi
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Bez twej bliskości
łzy znam z imienia
jak emigrant uczuć
wygnany  na  przestrzeń 
tęsknoty

Wyciągam ręce
dla oswojenia wierności

 – ogrodzenie od strony podwórza
 – prace porządkowe, wokół i wewnątrz siedziby CIS, w stodole, na tere-
nie „Gębiczyńskiego Gniazda”,  wokół Sali Wiejskiej  oraz  przy utwardzeniu drogi 
dojazdowej do siedziby CIS.

W poszczególnych grupach zawodowych:
 – Warsztat remontowo budowlany – zaawansowane już prace murarskie  
w części przeznaczonej na pomieszczenia socjalne i magazynowe /fundamenty i ściany 
wewnętrzne/, fundamenty pod ściany dobudowywanej klatki schodowej/
 – Warsztaty: usług leśnych i wikliniarstwa  oraz ogrodniczy i architektury zieleni
 – pozyskiwanie drewna opałowego, przeznaczonego do ogrzewania remonto-
wanych pomieszczeń.

Ponadto wykonano:
 – Biologiczną oczyszczalnię ścieków
 – Przyłącze energetyczne
 – Ujęcie wody użytkowej
 – Piec do ogrzewania ciepłym powietrzem
 – Urządzenie pracowni komputerowej z czterema stanowiskami
W zakresie integracji społecznej:
 – Spotkanie integracyjne wszystkich uczestników, instruktorów oraz władz 
samorządowych i służb społecznych miasta i gminy, połączone z przedstawieniem zasad 
działalności CIS  oraz dyskusją z uczestnikami spotkania.
5 poniedziałkowych /5-cio godzinnych/ zajęć warsztatowych służących rozwijaniu 
własnych inicjatyw, przełamywaniu bierności, zmianie nastawienia i złych nawyków.  
Dokonano zakupu wszystkich niezbędnych urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych 
do realizowaniu programu zajęć warsztatowych .
Samorządy Gminy Czarnków oraz Miasta Czarnkowa ogłosiły konkurs na realizację 
przez CIS wybranych zadań, na który Fundacja „Gębiczyn” zgłosiła swój wniosek. 
Po pierwszym miesiącu działań, wszyscy uczestnicy zgłosili chęć dalszego uczestnictwa 
w Projekcie. 

„…kilka czystych taktów
         to  bardzo dużo
            to wszystko”  
                              /Z.Herbert/

Spotkanie inauguracyjne

DOMINIK GÓRNY



W ramach Dni Kultury Solidarności w Poznaniu, odbyły się 
Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej – IV Ogólnopol-
skie Spotkania Ekonomii Społecznej. W wykładach, dyskusjach pan-
elowych i warsztatach tematycznych udział wzięło ponad 800 osób.  
W imprezach towarzyszących ponad 200.

Na kolorowych stoiskach zaroiło się od różnych wyrobów i produk-
tów, również żywnościowych, które były wykonane w ramach CIS-ów  
i Zakładów Aktywizacji Zawodowej z całej  Polski. Było niezwykle, kolorowo 
i pięknie. A beneficjenci projektów  dumnie przedstawiali swoje osiągnięcia. 
Jak na dłoni można było dostrzec, że  ta droga nie prowadzi do nikąd.

W Targach uczestniczyli także przedstawiciele Samorządu naszej 
Gminy, Powiatu oraz Stowarzyszenia „Nasze Jędrzejewo”. Z inicjatywy 
TVP Poznań do kafeterii Samorządowej zaproszona została także Fundacja 
„Gębiczyn”. Kafeteria prowadzona przez dziennikarzy Olgę Kunze i Kingę 
Grabowską przedstawiała działania samorządowców wcielających w życie 
idee solidarności społecznej. Uczestnicy kafeterii mogli obejrzeć fragmenty 

przy wejściu, a przysłowia ilustrowały tezę, że edukacja dostępna jest 
wszędzie.  Dzieci z Gębic, Huty i Gębiczyna malowały gliniane naczyńka 
wykonane w czasie zajęć pozaszkolnych wzbudzając prawdziwe zaintereso-
wanie.  Odwiedził je nawet Pan Marszałek Marek Woźniak i na glinianej ta- 
bliczce napisał: „Życzę dużo pięknych uśmiechów”! Nie musiał życzyć… 
dzieci były  szczerze radosne! Tomasz Sadowski z Fundacji Pomocy Wza-
jemnej „BARKA”, zwracając się do uczestników Konferencji próbował 
rewidować dotychczas stosowane pojęcia i strategię  rozwoju społecznego. 
Zwrócił uwagę na to, że współcześnie  pojęcie „społeczna gospodarka” 
zastępowane jest pojęciem „ekonomia społeczna – sektor III” Powoduje to 
od razu konotacje „poza”. Tymczasem w dojrzałej samorządności, jak powia-
da autor, to organizacje obywatelskie  powołane są do realizacji zadań public-
znych „pro bono”. Mimo wyjątkowo korzystnych warunków pomocowych 
w ramach integracji europejskiej dużo jest jeszcze niezaradności, bierności, 
zbyt małej przedsiębiorczości… Wszystko to przekłada się na zawieranie 
porozumień, które zwykle stawiają instytucje państwowe, czy samorządowe 

Stoisko Fundacji „Gębiczyn”

Spotkanie Pana Marszałka  
z dziećmi z Gębiczyna, Gębic, 
Huty i Czarnkowa malującymi 
ceramiczne naczynka. Miły wpis od Pana Marszałka na 

glinianej tabliczce

Ważne rozmowy w kafeterii samorządowej

filmu, nagrodzonego przez Marszałka Wojew-
ództwa Wielkopolskiego pt. „Ekonomia 
społeczna po Wielkopolsku”, nakręconego  
w Czarnkowie, Gajewie i Gębiczynie. Pra-
cownicy Fundacji „Gębiczyn” zadbali 
o wystrój kafeterii i stoiska, przenosząc 
gębiczyńskie klimaty spod strzechy do wiel-
kiej hali targowej. „Strachy polskie” budziły 
respekt, anioły drewniane  przycupnęły 

ponad wspólnotami i związkami lokalnymi.
Miejmy nadzieję, że wszystkie mądre 

głosy, na wszystkich spotkaniach, szkoleni-
ach, konferencjach, czy targach przełożą się  
na lepsze działania pomocowe. Oby!

                                                                                                                                         „a”



Najtrudniejsze były pierwsze ćwiczenia. 
Chociaż bajecznie łatwe i oczywiste, choć  
z życia i otaczającego nas świata wzięte/ bar-
wy, smaki, kształty, uczucia/ dla wielu nie do 
pokonania. Strach, fałszywie pojęte poczucie 
wstydu stanowią poważną barierę dla wielu uc-
zestników zajęć. Zaskakuje też formuła zajęć, 

Moim zadaniem, w ramach bez-
pośredniej pracy z uczestnikami Pro-
jektu CIS, jest ukierunkowanie Ich na 
rozwiązywanie różnych problemów zwią-
zanych z podejmowaniem pracy, a wcześniej 
przygotowanie do aktywności zawodowej.  
Robię wszystko, żeby ta aktywność za-
istniała najpierw w czasie zajęć, w udo-
stępnionych nam, dość cieplarnianych wa-

doświadczeniem  w zakresie gospodarowania społecznego. Dlatego 
tez w tym miejscu pozwolę sobie na podziękowanie za osobiste 
zaangażowanie i serce Pani Barbarze Sadowskiej, Marcinowi Sa-
dowskiemu i Lidii Węsierskiej-Chyc.
A cóż mogę powiedzieć o CESie lub CISie od kuchni… Myślę, że  
trzeba zrobić co można, nie pytając o więcej.              
  
Red. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

wykluczeni zawodowo i społecznie, czekają na propozycje. 
Red. Co jest najtrudniejsze w realizacji Projektu CES, może  
powie Pan coś o CES-ie od kuchni...? 
S.Z. – Sam Projekt jest trudny z wielu powodów: jest „duży” 
finansowo /zaplanowano wydatkowanie ponad 950 tys. zł/, 
pionierski i rozległy terytorialnie. To duże wyzwanie dla 
wszystkich współpartnerów i naszej młodej organizacji.
Red. Bardzo dziękuję Panu  za  rozmowę.

naprzeciw takim oczekiwaniom. Najważniejsze to przygotować 
ludzi do obowiązku codziennej pracy ze świadomością,  że nic już 
nie należy się, a wszystko trzeba wypracować własnymi rękami.  
A „zwykli ludzie” nie cierpią szkoleń.
Red. Co jest najtrudniejsze w realizacji Projektu CIS?
S.W. – Poradzić sobie z niepokojem o zagrożoną ciągłość realizacji 
Projektu!.
Red. Dziękuję za rozmowę.

o przedsiębiorczości), ale  wydaje się, że po 
tych kilku spotkaniach zaczyna się tworzyć  
zespół. Pojawiają się pytania, rośnie poziom 
ufności i pojawia się odwaga do udzielania 
odpowiedzi. Cieszę się zawsze ilekroć widzę 
u uczestnika pewną swobodę wypowiedzi, 
udzielonej własnymi słowami, bez tego dra-
matycznego lęku przed ośmieszeniem.  Są jesz-
cze w grupie „niedowiarki”, które popatrują 
ukosa, raczej się przysłuchują niż biorą  
aktywny udział, przymuszeni niejako przeze 
mnie nieśmiało odpowiadają na pytania czy 
rozwiązują zadanie. Przed nimi droga dłuższa, 
ale nie niemożliwa do przejścia. Musimy się 
tylko wspólnie nauczyć „chcieć”.   

Jak mawiali starożytni Rzymianie, naj-
większym zwycięstwem człowieka jest po-
konanie samego siebie. Do tego zwycięstwa 
prowadzimy z męstwem, aczkolwiek powoli… 
bo nie od razu CIS zbudowano!  

którą postrzegają jako niepoważną zabawę 
dla przedszkolaków, no, może jak dla uczniów 
szkoły podstawowej, dziwiąc się, że w takich 
zajęciach uczestniczą zarówno uczeni jak bi-
znesmeni. Ćwiczenia zabierały dużo czasu,  
a ich rezultat na początku był mocno mizerny.  
Całe szczęście opory i niechęć  powoli są pok-
onywane. Jeszcze niełatwo rozmawiać o uczu-
ciach, marzeniach czy własnych słabościach 
(a te stanowią podstawę do rozważań  

/z notatnika trenerki/

/z notatnika Przewodnika po oświacie dorosłych/

runkach. W Miejskim Centrum Kultury jest 
przestronnie, ciepło i ładnie. Pozostaje na 
razie, poprzez moderowaną rozmowę, sta-
wianie zadań o znaczeniu strategicznym, 
ćwiczenia integrujące, uruchomić zdolność 
do postrzegania własnej, niepowtarzalnej 
wartości indywidualnej. Poszukania w sobie 
ukrytego i zamkniętego od dawna potencjału, 
może ukrytych zdolności orientujących 

na przyszłą karierę zawodową. Nazwanie  
i zdefiniowanie własnych wad i ograniczeń, 
które można przekuć na zalety przychodzi  
uczestnikom, o dziwo, łatwiej niż samoocena 
„łaskawym okiem”. „Fałszywy wstyd” nie 
pozwala na uśmiechnięcie się do samego sie-
bie. Próbuję dotrzeć do ludzi poprzez dokony-
wanie oceny własnego życia, swoich porażek 
i osiągnięć, swoich bitew, które staczam 
codziennie… Dobrze wiem, że tędy droga.  
Z prawdziwego życia wyłania się prawda. 
Jeśli uda się taka „terapia” życiowa, to uda 
się i zawodowa. Ale wiem też, że będzie to 
proces długotrwały… Opór materii jest 
ogromny.

Beata Wasiołek 

Monika Piotrowska Stanisław Złotogórski Stefan Wawrzyniak

   
 Bogumiła Cybulska

Pani Bogusia łamie umysły.
Poniedziałkowe zajęcia
odbywają się w Miejskim 
Centrum Kultury.

...Ci wszyscy
zasłuchani

Po wysiłku umysłowym
zasłużony posiłek

Pani Beata opowiada historie
z życia wzięte



„Ktoś jednak musi mieć odwagę, ktoś musi zacząć”
                                                                    /Z. Herbert/

Jak to z CIS-em było,
    czyli z notatnika żony kierownika…
Dnia pewnego Prezes wpadł do biura nienaturalnie 
ożywiony. Wręcz tryskał entuzjazmem. Było to zjawisko 
tak niebywałe, że zapytałam cóż takiego wprowadziło 
Go w taki wspaniały stan ducha. 
– Basia, odpowiedział. – Jaka Basia? - zapytałam 
tonem znudzonej i nie zazdrosnej żony. – Basia, Ba-
sia Sadowska.  – Ta z „Barki”? Dopytałam, chociaż 
działalność Państwa Sadowskich była mi znana i bar- 
dzo Ich podziwiałam za wspaniałe inicjatywy, w dodatku 
już na skalę całego kraju. – Otwieramy CIS, pomożemy 
długotrwale bezrobotnym i wykorzystamy nasze doty-
chczasowe zasoby, pracowników i doświadczenie… 
opowiadał  Prezes.
Mając właśnie na uwadze dotychczasowe doświadczenie 
zapytałam krótko: – Za co??? – Basia na szkole-
niu powiedziała, że środki finansowe są i tylko o nie 
wnioskować - do Marszałka, samorządów i POKL.  
Środki pewne i duże, pozwalające rozwinąć skrzydła 
i zrealizować wspaniały dwuletni program pomocowy 
dla Tych, którzy już żadnej szansy na pomoc nie mają… 
Potrzeba tylko determinacji, odwagi i przekonania,  
a wszystko pójdzie jak z płatka… Wyposażeni w te 

wszystkie atrybuty w stopniu wystarczającym piszemy 
wnioski o dotacje. Do Pana Marszałka i do Kapitału 
Ludzkiego!!! Wnioski niesione na skrzydłach entu- 
zjazmu  pisały się bez bólu tworzenia. Będzie 7 warsztatów, 
będzie wreszcie wymarzony remont budynków gospo-
darczych, które spłacaliśmy przez lata z własnej kiesze-
ni i które przekażemy na siedzibę CIS-u. Wykorzystamy 
tereny Fundacji, zrobimy wspaniałe miejsce do pracy  
z dziećmi, młodzieżą i połączymy z działaniami  na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem. Odmienimy świat na 
lepszy! 
Mimo mojej społecznikowskiej natury oraz niespożytych 
pokładów energii nie tylko nie byłam pozytywnie nas-
tawiona, ale nie  miałam w  głowie, niestety, ani jed-
nej myśli popierającej Projekt. Nie wierzyłam w żadne 
zapewnienia co do środków finansowych. Widziałam 
stosy papierów, wielkie uzależnienie od donatorów, 
widziałam alkohol w oczach bezrobotnych, widziałam 
ogrom zadań remontowo-budowlanych, widziałam 
niechęć wsi… i  tylko szklanego domu nie widziałam… 
I nie przewidziałam jeszcze jednego, że dobra 
koleżanka Prezesa, która miała przejrzeć fachowo  

wniosek i poprawić ewentualne błędy, nie znajdzie na 
to czasu, przetrzyma go i wyśle na ostatnią chwilę. Nie 
przewidziałam, że entuzjazm zaćmi Prezesowi umysł do 
tego stopnia,  że nie wydrze tego wniosku z rąk koleżanki 
i sam wyśle w terminie wcześniejszym.
Projekt uzyskał bardzo wysoką punktację, całe 103 
punkty, ale środki dotacyjne zostały rozdysponowane 
na pierwszym posiedzeniu komisji oceniającej. Nasz  
wniosek został oceniony na drugim… Na nic odwołania, 
na nic skargi, na nic nieprzespane noce, w czasie których 
widziałam oczami wyobraźni Tych nieszczęśników, 
którzy na Projekt czekają. W zanadrzu był jeszcze  
wniosek do Pana Marszałka. Może On się ulituje.
Litując się, Pan Marszałek obciął  jednakowoż połowę 
zaplanowanego budżetu, przyznając, owszem, przyz-
woite pieniądze, ale wyłącznie na narzędzia i materiały 
niezbędne do rozpoczęcia działań.
Zmarszczyło się czoło i przygarbiła sylwetka Pana Prez-
esa. Mogłam jedynie powiedzieć sakramentalne: – A nie 
mówiłam!!!
Ale to Basia zwyciężyła. Cóż, miłość jest ślepa! CIS  
powstał i działa. W deszczu, śniegu i mrozie. Tylko  
żona Prezesa siwieje, bo jako profesjonalistka niena-
widzi działań na pół gwizdka, a poza tym uważa, że 
TEN WIECZNY WOLONTARIUSZ  w pełni zasłużył  na 
zdecydowanie bardziej cieplarniane warunki pracy.

(awa)

Budowlańcy i „leśnicy” pracują pod kierownictwem instruktorów: Pana Andrzeja Wiśniewskiego i Józefa Chraplaka

Uczestniczki warsztatu gastronomicznego uczą się i przygotowują posiłki dla pozostałych osób
pod światłym przewodnictwem pani Teresy Waliszewskiej.

Komputery też, a jakże... odkrywanie „nowego” pod kierunkiem.... studentki resocjalizacji pani Doroty Skucińskiej 
oraz instruktorki warsztatu ogrodniczego i architektury zieleni - pani Magdy Spychalskiej.




