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WRZESIEŃ 2007 - BIULETYN
VII EDYCJI PROGRAMU

„DOBRE POMYSŁY”

Zapraszamy do lektury....

W NEWSLETTERZE :

1.    Wstępniak

2. Relacja z projektu  grupy
„EMZETPE TEAM”.

3. Relacja z projektu grupy
„MŁODZIE śOWY TEATR
AMATORSKI
KAMERALNY”.

4. Relacja z projektu grupy
„ROZRYWKOWA
MŁODZIE ś”.

5. Relacja z projektu grupy
„KLUB
MŁODZIE śOWEGO
WOLONTARIATU
PRZYMIERZA RODZIN”

6. Artykuły prasowe dotyczące
grup projektowych 7 edycji
programu „Dobre Pomysły”.

WWW.PCYF.ORG.PL

Grupa : Emzepte Team
Miejscowość : Pstrokonie
Tytuł projektu : Nasz mały stadion

Witam!

Przedstawiam małą relację z tego co juŜ udało nam się zrobić i jak dotychczas
przebiegały nasze działania.
Zgodnie z harmonogramem nasze prace rozpoczęliśmy od zebrania w grupie i
przypomnienia zakresu działań, następnie po rozmowie z mieszkańcami
wydrukowaliśmy informacje o konkursach. Później przyszedł czas na prace
fizyczną :) czyli na pracę na samym boisku, i tak:
- w dniach 16-18.08 wycięliśmy wszystkie krzaki (w tych pracach
uczestniczyli tylko członkowie naszej grupy)
- w dniach 20-25.08 wykosiliśmy całą trawę (w tych pracach oprócz
członków grupy pomagały nam 2 osoby nie związane wcześniej z grupą)
- w dniach 27-31.08. wyrwaliśmy pozostałości po krzakach - pieńki i
korzenie (w tych pracach oprócz członków grupy uczestniczyły takŜe 3 osoby z
poza naszej grupy + jeden ze starszych mieszkańców, który udostępnił nam
traktor)
- w tym miejscu nasze prace trochę się opóźniły (mieliśmy duŜe
problemy z wypłaceniem przyznanych pieniędzy z konta organizacji uŜyczającej
nam rachunek bankowy, ale na szczęście wszystko z czasem pozytywnie się
wyjaśniło - 7 września wypłacono nam pieniądze!:) Ta sytuacja sprawiła, Ŝe nie
mogliśmy zakupić zgodnie z harmonogramem wszystkich ustalonych wcześniej
rzeczy (min. trawy i nawozu) i automatycznie nasze kolejne zakupy mogą się
trochę opóźnić, ale powoli będziemy to nadrabiać:)

Witamy,

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy biuletyn siódmej edycji programu "Dobre
Pomysły ". Pierwszy, poniewaŜ został on stworzony w całości o informacje jakie
do nas nadesłaliście. Dziękujemy Wam bardzo za wysiłek, jaki włoŜyliście w
przygotowanie relacji, fotografii, artykułów prasowych oraz innych materiałów
związanych z Waszymi projektami. By nagrodzić Waszą pracę wybranym
grupom przyznamy nagrody podczas kolejnego cyklu szkoleń w Konstancinie-
Jeziornej.

W tym numerze prezentujemy cztery róŜnorodne inicjatywy. Czynnikiem, który
je łączy, jest to, Ŝe kaŜda z nich pomaga Ŝyć innym ludziom lepiej i ciekawej.
Mamy nadzieje, Ŝe znajdziecie w tych relacjach pozytywne przykłady oraz
inspiracje, które i Wam mogą przydać się podczas realizacji projektu.
Zapraszamy do lektury !

Bartek i Marcin
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Oprócz tego mieliśmy takŜe problem z zakupem środka chwastobójczego – celem pozbycia się wszystkich
chwastów z terenu boiska (nie moŜna go było nigdzie dostać). Dopiero na początku września udało nam się go
zamówić w internecie.
-  w międzyczasie w dniach 3-8 września wykopaliśmy stare bramki i zakupiliśmy rury na nowe (w tych pracach
uczestniczyło 5 członków grupy – rozpoczęła się nauka i niektórzy nie mają czasu (obowiązki szkolne:)
-  od 10.09 rozpoczęliśmy montaŜ nowych bramek
-  w dniach 10-15 września przy pomocy jednego ze starszych mieszkańców Pstrokoń opryskaliśmy cały plac gry.
Teraz musimy odczekać kilka dni zanim środek chwastobójczy zacznie działać.
- w najbliŜszych dniach zamierzamy wydać pierwsze pieniądze otrzymane z Fundacji:) (na trawę i nawóz). Trochę
z opóźnieniem ale do końca mieliśmy nadzieje, Ŝe dostaniemy ją od jednego ze sponsorów – niestety się nie
udało:(, a teraz juŜ trzeba ją kupić, no ale trudno „gramy dalej”:)

Pozdrawiamy!
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Grupa : MłodzieŜowy Teatr Amatorski Kameralny
Miejscowość : Kliczków Mały
Tytuł projektu : Na tropach historii śladami ciekawych  miejsc i niezwykłych ludzi mojej okolicy

Tropienie historii naszej okolicy rozpoczęliśmy od wyjazdu do muzeum i skansenu w Sieradzu. Wycieczka cieszyła
się wielkim powodzeniem - pojechaliśmy 50 osobową grupą, była piękna pogoda. W skansenie spędziliśmy wiele
godzin, w muzeum odnaleźliśmy portrety i pamiątki pierwszych właścicieli majątku Kliczkowa. Dla wielu z nas był
to jedyny wakacyjny wyjazd.

Następnym wielkim wyzwaniem były trzydniowe warsztaty fotograficzne pod okiem znanego fotografa i filmowca
Piotra Stasika, szefa Towarzystw Inicjatyw Twórczych „ę”. Dzięki tym warsztatom poznaliśmy wiele technik
fotografowania. Zrobiliśmy około 1000 zdjęć, najlepsze postanowiliśmy umieścić na wystawie
pt. „Moja mała ojczyzna w obiektywie”.

Na zakończenie wakacji zorganizowaliśmy ognisko w naszej Ŝwirowni (jest tam tak pięknie jak w Bieszczadach),
tańczyliśmy i bawiliśmy się do 22.00. Po kilku dniach odpoczynku zabraliśmy się ostro do pracy. Zorganizowaliśmy
spotkanie, kaŜdy dostał przydział obowiązków jakie ma wypełnić przy zorganizowaniu festynu. Festyn
postanowiliśmy zorganizować w dniu 16 września w sali OSP. Czasu i sił nie szczędziliśmy, szykowaliśmy wielką
imprezę, bardzo się baliśmy, iŜ nie damy sami rady. Tak jak oczekiwaliśmy pomogli nam straŜacy, którzy
nieodpłatnie uŜyczyli nam sali, a wozem straŜackim dowieźli zespoły ludowe, które występowały podczas festynu.
Nieoceniona okazała się „Ciocia Marylka”, która pracuje w naszej bibliotece i jest opiekunem „Kameralnego”,
czuwała nad nami i doradzała. Pomogli mieszkańcy, którzy dali stare sprzęty domowe do przygotowania wystawy.
W bibliotece odbywały się próby przedstawień oraz nowo powstałego chórku, tu mieliśmy ciągły dostęp do
internetu i komputera. Stroje ludowe poŜyczyliśmy z Gminnego Ośrodka Kultury.
Na festyn „Łączymy pokolenia” przybyło około 150 osób. Widzowie mieli okazję obejrzeć występy artystyczne w
naszym wykonaniu oraz zaproszonych zespołów, a takŜe wystawę starych sprzętów domowych i fotograficzną.
Zakończeniem imprezy była wspólna biesiada na którą ugotowaliśmy duŜo bigosu pod okiem Cioci Marylki i
upiekliśmy samodzielnie ciasta. Wszystkich uczestników festynu częstowaliśmy chlebem swojego pieczenia,
smalcem ze skwarkami, plackiem droŜdŜowym i fajercokami przez nas pieczonymi. Po festynie czekało nas wielkie
sprzątanie, opowiadaniom o udanej imprezie nie było końca. Jesteśmy dumni, Ŝe udało się nam „łączyć
pokolenia”, gdyŜ z kaŜdej rodziny młodsi, starsi nawet najstarsi mieszkańcy włączyli się w przygotowania i występy
podczas festynu.
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Grupa : „Rozrywkowa  młodzieŜ”
Miejscowość : Krzaki
Tytuł projektu : Korzenie Krzaków

Minął miesiąc intensywnej pracy nad realizacją programu „Korzenie Krzaków”. W czasie wakacji
zaplanowaliśmy osiem spotkań, a odbyło się ich aŜ dwanaście. Świadczy to o duŜym zainteresowaniu naszym
projektem.  W warsztatach dotychczas uczestniczyło średnio od 8 do 15 osób. Spotkania odbywały się zazwyczaj
w godzinach 1100 – 1300, poniewaŜ była to pora, która odpowiadała większej liczbie uczestników programu.

Podczas warsztatów fotograficznych robiliśmy zdjęcia, reportaŜe, zgłębialiśmy swoją wiedzę,
poznawaliśmy nowe wiadomości, techniki. Patrzeliśmy na świat okiem fotografa. Oprócz pracy na zajęciach
uczestnicy otrzymywali aparat do domu, aby móc zrobić kilka fotografii. Powstało ich blisko 1000. Wśród zdjęć są
te dobre i najlepsze. Młodzi artyści maja wiele pomysłów, które chcą uchwycić za pomocą aparatu. 110
wybranych fotografii zaprezentowaliśmy podczas wystawy fotograficznej „W Ŝyciu piękne są tylko
chwile”, która odbyła się 1 września 2007 roku w godzinach 1600 – 1800 w sali Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w
Krzakach. Przybyli goście mogli wybrać najciekawsze zdjęcie. ZwycięŜyła fotografia Patryka Owczarka pt.
„Kociaczek”. Ponadto najmłodsi goście – dzieci i młodzieŜ mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych pt.
„Malen nach Musik” („Malowanie do muzyki”). KaŜda z osób mogła zrobić własne dzieło, róŜną metodą, aby
było ono niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. W sumie powstało 40 prac wykonanych farbami, kredkami,
plasteliną, pastelami, taśmami, markerami i mazakami. Dzieciaki miały swoją koncepcję, pomysł, który chciały
przedstawić na białej kartce papieru.
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Oprócz warsztatów fotograficznych prowadziliśmy i nadal prowadzimy warsztaty filmowe. Do tej pory nagraliśmy
kilkanaście scen: wywiady, panoramę naszej wsi, interesujące sytuacje i ciekawe miejsca. Od października
będziemy montować nasze filmy i prezentacje, aby je przedstawić podczas uroczystości podsumowującej projekt
„Korzenie Krzaków” (4 listopada 2007 r.).

Podczas warsztatów, a takŜe w domu uczestnicy projektu przygotowują albumy i ksiąŜki o swojej rodzinie
oraz drzewa genealogiczne formą kolaŜu. Pracujemy, pracujemy ☺, a przy tym świetnie się bawimy.

17 sierpnia 2007 r. ogłosiliśmy konkurs fotograficzno – plastyczno „Sztuka jest zabawą”.
Informacje, tj. plakaty, ulotki itp. rozwiesiliśmy na terenie naszej gminy – szkoły, sklepy, Gminny Ośrodek Kultury,
tablice informacyjne. Nadal czekamy na prace, które moŜna dostarczać do 14 października br. Ciekawe, kto wygra?
Odpowiedź na to pytanie usłyszymy juŜ 4 listopada 2007 r..

Pragnę nadmienić, Ŝe w „Dzienniku Łódzkim” i „Nad Wartą” ukazały się juŜ trzy artykuły prasowe o naszym
projekcie. Myślimy, Ŝe będzie ich więcej ☺.

Mateusz Konieczny

lider grupy
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Grupa : „Klub MłodzieŜowego Wolontariatu Przymierza Rodzin”
Miejscowość : Rawa Mazowiecka
Tytuł projektu : Plenerek

Witam!
Prace nad naszym projektem zaczęły się zgodnie z planem.  Ruszyliśmy na początku września i tak od tej pory
trochę rzeczy się juŜ wydarzyło. Jeszcze w sierpniu wybraliśmy się do naszego Urzędu Miasta i właśnie tam
zawiązała się nasza współpraca z Urzędem. Pomogli nam w przygotowaniu naszego terenu, aby mogły zacząć się
toczyć jakiekolwiek prace. I tak z zarośniętej i zaniedbanej działki:

Stworzyliśmy z pomocą to:

Na teren przy świetlicy wjechał cięŜki sprzęt, który wyrównał ziemie. I takim o to sposobem jesteśmy przygotowani
do dalszej pracy . Według harmonogramu kupiliśmy narzędzia ogrodnicze (sekator, grabie, szpadle, wąŜ
ogrodowy, pistolet do podlewania). Nawiązaliśmy ponownie kontakt z Panią kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej i ustaliliśmy szczegóły co do wykonywania stołów.
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„Pomysł, kasa i robimy !” – Paweł Gołąb „Dziennik Łódzki”

Dzieciaki nauczyły się wyciągać kasę. Nie z kieszenie rodziców, a z fundacji które są sfinansowane z Unii i przez
prywatnych darczyńców. Za pieniądze, które zdobywają organizują wakacyjne zajęcia dla rówieśników, zakładają
kółka teatralne, urządzają boiska.

Do rosnącego grona społeczników w powiecie sieradzkim dołączyły właśnie Patrycja Wojtkiewicz i Patrycja Perek
z Rossoczycy. Dziewczyny z grupą koleŜanek i kolegów ze szkoły zamierzają spisać dzieje swojej miejscowości i
wydać ją w formie folderu.

Chcemy udowadniać, Ŝe te małe miejscowości teŜ potrafią być piękne. I moŜna tu zrobić więcej ciekawszych
rzeczy niŜ się to z pozoru wydaje – przekonują 16-latki.

Spadkobiercy historii :
Dziewczyny i pozostała 14-osobowa grupa uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Rossoczycy miała pracowite
wakacje. Ze zbieganiem materiałów nie czekali do rozpoczęcia roku szkolnego. Chcemy spisać dzieje Rossoczycy i
okolic. Przygotować wydawnictwo i wystawę, aby wszyscy mieli okazję zapoznać się z efektami naszej pracy –
przekonują dwie Patrycje. Chcemy dotrzeć do najstarszych źródeł historycznych o naszej wsi. Będziemy zbierali
rekwizyty i inne materiały. Chcemy rozmawiać z mieszkańcami, by od nich dowiedzieć się jak najwięcej.
Wystosujemy do nich apel, by udostępniali nam dokumenty czy fotografie. To będziecie cięŜka praca, więc się nią
podzieliliśmy. KaŜdy będzie odpowiedzialny za coś innego. Role zostały dokładnie rozpisane.
Grupa z Rossoczycy na realizację projektu „Spadkobiercy historii” zdobyła 4 tysiące złotych. Pieniądze uzyskała z
Programu „Dobre Pomysły” ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i MłodzieŜy oraz Pro Bono Poloniae. Liderki
grupy do pracy zostały solidnie przygotowane. Wzięły udział w 3-dniowym szkoleniu zorganizowanym pod
Warszawą.
„Dowiedziałyśmy się jak pracować w grupie, rozwiązywać ewentualne konflikty, no i jak rozliczać projekt” –
relacjonują dziewczyny. Na pewno takie doświadczenie przyda się.

17 letni weteran

Prawdziwym weteranem w zdobywaniu pieniędzy, mimo zaledwie 17 lat jest Mateusz Konieczny z Krzaków, gm.
Brzeźnio. Z grupą „Rozrywkowa młodzieŜ”, którą powołał do Ŝycia zrealizował juŜ 4 projekty zajęć artystycznych i
sportowych dla rówieśników. Ten ostatni w ramach programu „Dolina Kreatywna” który został ogłoszony przez
Telewizję Polską. Najmłodsi mieszkańcy wsi robili zdjęcia, kręcili film, tworzyli przestrzenną mapę swojej
miejscowości, bawili się na zajęciach plastycznych i wydali pierwsze w historii Krzaków pocztówki. Mateusz nie
ukrywa, Ŝe z roku na rok zdobywanie pieniędzy jest łatwiejsze. – Skąd biorę nowe programy? One same
przychodzą.
W rolę animatora kultury wcielił się po raz pierwszy jako 14-latek. Zainspirowały go warsztaty artystyczne, które
przeprowadził Piotr Stasik – załoŜyciel Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” . Mateusz postanowił działać sam.
Napisał projekt, zdobył unijne pieniądze i zorganizował „Wakacje w Krzakach”. Potem były „Fotokrzaki – na
polanie i w remizie”, „śyjemy w Krzakach” i „Zapraszamy w nasze Krzaki”.
Tylko raz nie udało mi się zdobyć pieniędzy. Pewnie dlatego, Ŝe w nazwie projektu nie było Krzaków. Od tamtej
pory staram się, Ŝeby zawsze się pojawiały – śmieje się Mateusz....
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Tygodnik „Nad Wartą”

Młodzi mieszkańcy Krzaków nie mogą narzekać na nudę. To za sprawą 17-letniego Mateusza Koniecznego, który
nauczył się sięgania po pieniądze na ciekawe przedsięwzięcia artystyczne i organizuje dla nich zajmujące warsztaty.
Tym razem zdobył 4,3 tysiąca złotych z programy „Dobre Pomysły” Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy oraz Pro
Bono Poloniae. Pomaga mu takŜe urząd gminy, który funduje nagrody i część materiałów. To juŜ piąty program,
który Mateusz realizuje z uzyskanych funduszy. Ten najnowszy nazywa się „Korzenie Krzaków”. Zgodnie z jego
nazwą uczestnicy zgłębiają historię swojej miejscowości. Pisza scenariusze, kręcą filmy o wsi, przeprowadzają
wywiady ze starszymi mieszkańcami i opracowują ksiąŜki o swoich rodzinach w których pokaŜą drzewa
genealogiczne i przywołają legendy o rodowych nazwiskach.

W warsztatach, które odbywają się od połowy sierpnia, uczestniczy od 10 do 15 osób. Mateusz do zabawy
postanowił jednak zaprosić takŜe młodych mieszkańców innych zakątków gminy. Z myślą o nich ogłosić konkurs
fotograficzno-plastyczny. W pracach pokazywać mogą ludzi, naturę, architekturę i ciekawe sytuacje. Uczestnicy w
wieku od 6 lat do 18  zdjęcia i rysunki mogą dostarczać do 14 października do swoich szkół.

W trakcie roku szkolnego zajęcia będą odbywały się w soboty. Podsumowanie planowane jest na 4 listopada.
Mateuszowi ambicji odmówić nie moŜna. Jeszcze tego projektu nie zakończył, a juŜ myśli o kolejnym. Marzy mi się
wydawanie gminnej gazetki – zapowiada. Wychodziłaby raz na miesiąc. Myślę o wydaniu 12 numerów.

Dziękujemy wszystkim grupom, które nadesłały materiały ze swoich projektów do Biuletynu „Dobre

Pomysły”. JeŜeli i Wy chcecie by informacje o Waszych działaniach dotarły do  innych uczestników

Programu przesyłajcie do nas zdjęcia, relacje lub filmy na adres b.sulek@pcyf.org.pl lub

m.szczesniak@pcyf.org.pl. Następny deadline to 20 października !!!

Pozdrawiamy

Bartek i Marcin


