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Nagrody za codzienną 
solidarność rozdane

W roku jubileuszowym 20-lecia idei CAL, Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL postanowił przyznać Jarosławowi Kubie nagrodę specjalną za 
szczególne dokonania w obszarze animacji społecznej i solidarności codziennie. Nagroda 
im. Heleny Radlińskiej jest przyznawana w celu wyróżnienia i promocji działalności 
Animatorów i Animatorek Solidarności Codziennie, osób, które zarówno swoją postawą, jak 
i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

Patronką Konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni 
pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny 
wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społecz-
ność lokalna rozwijała się. Co najważniejsze, Ra-
dlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność 
między jednostką a środowiskiem, na której bazują 
w swojej pracy animatorzy. Postuluje ona przekształ-
canie środowiska siłami samego środowiska, jego 
„meliorację“, ulepszanie, prowadzące do zawiązy-
wania silnych więzi społecznych, ale bez zabierania 
odpowiedzialności za rozwój  osobom i grupom. Ten 
rodzaj animacji jest dedykowany rozwojowi i eduka-
cji w społeczności lokalnej. Animatorzy mają na celu  
pomagać w rozwoju jednostkowej i grupowej zdolno-
ści do uczestniczenia i zarządzania rzeczywistością 
społeczną i polityczną, w której żyją i którą współtwo-
rzą. Zdaje się, że animacja ma być rodzajem edukacji 
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Bohdan Skrzypczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia CAL
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ku swobodzie używania działań społecznych i metod 
psychospołecznych, żeby doskonalić zdolności eks-
presyjne ludzi.
Kim są laureaci? To wyjątkowe indywidualności 
działające w wymiarze ogólnopolskim, lokalnym, 
jak również w skali mikrospołeczności.  Inicjują i re-
alizują działania społeczne, pracują w środowisku 
lokalnym na rzecz wspólnego dobra, budują poro-
zumienia mimo istniejących różnic, swoją ener-
gią ożywiają społeczności lokalne, tworzą więzi 
i mikroformy empatii i porozumienia, budują relację 
zaufania i przezwyciężają konflikty, wyzwalają po-
tencjał lokalnych społeczności, cechuje ich mobili-
zacja i odwaga obywatelska.
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w ra-
mach inicjatywy „Solidarność codziennie - jest możli-
wa!” wspartej przez Fundusz Obywatelski zarządzany 
przez Fundację dla Polski. O kulisach przyznania na-
grody rozmawiam Bohdanem Skrzypczakiem – Pre-
zesem Zarządu Stowarzyszenia CAL.
M.W. - Czym wyróżnił się Pan Jarosław Kuba, że 
Kapituła Konkursu postanowiła przyznać nagrodę 
właśnie Jemu?
B.S. - Jest to nagroda specjalna , która powstała 
z okazji 20-lecia aktywności Cal. Przyjrzeliśmy się 
przy tej okazji  osobom, z którymi mieliśmy przyjem-
ność współpracować od 20 lat. Szukaliśmy osób i or-
ganizacji które mogą być przykładem  dwutorowych 
działań animacyjnych, które z jednej strony budują 
lokalny kapitał społeczny z drugiej kapitał przed-
siębiorczości. Kapituła zgodnie stwierdziła, że we 
wszystkie kryteria doskonale wpisuje się Jarosław 
Kuba. Współpraca z nim miała charakter wielowy-
miarowy. Przez kilkanaście już lat spotykaliśmy się 
w Bałtowie poznając wciąż nowe inicjatywy lokalne,  
ale  także wielokrotnie mieliśmy okazję wspólnie dzia-
łać na arenie ogólnopolskiej. W każdym przypadku 
okazywało się że jest wysokiej klasy ekspert, a także 
– co niemniej ważne – wrażliwy i pełen pasji człowiek. 
Wszystkie przedsięwzięcia, w które się angażuje, jak 
chociażby Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, 
charakteryzują się dużą dynamiką rozwojową. Jego 
pomysły są długofalowe ale ciągle świeże. Co ważne 
jak coś inicjuje to nawet jak jest to przedsięwzięcie 
z gatunku trudnych albo niemożliwych to można li-
czyć że skończy się powodzeniem. Jest dla nasze-
go Stowarzyszenia nie tylko cennym i niezawodnym 

partnerem, ale prawdziwym  przyjacielem. 
M.W. - Ta nagroda jest pięknym jest ukoronowa-
niem 20-letniej działalności. Franklin Delano Ro-
osevelt powiedział kiedyś: „Ludzie pracujący razem 
jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których 
osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”. Jaki jest 
zatem plan dalszej współpracy z Jarosławem Kubą, 
który reprezentuje również KOOWES.
B.S  - Nasza współpraca w KOOWES jest dla mnie 
pozytywna i inspirująca, dlatego że rzadko się zda-
rza, by projekt zakładał tak różnorodne formy współ-
pracy, zarówno z samorządem, przedsiębiorcami 
i przede wszystkich z organizacjami pozarządowymi. 
Jarek potrafi tchnąć życie w różne nasze projekto-
we przedsięwzięcia, które nabierają w ten sposób 
kreatywności stając się dla uczestniczących w nim 
ludzi i organizacji pozytywnym źródłem inspiracji. Te 
lokalne sieci współpracy powodują, że pojawiają się 
wciąż nowe pomysły a ich realizacja wydaje się na 
wyciągnięcie ręki. Stworzenie takiego klimatu współ-
działania  samo się jednak nie wydarzyło. To praca 
wielu ludzi, efekt wzajemnego zarażania się inicja-
tywami i pomysłami. To daje konkretne i widoczne 
rezultaty. My, jako organizacja działająca na terenie 
całego kraju zauważamy niezwykły wzrost poten-
cjału obywatelskiego, inicjatyw związanych z przed-
siębiorczością społeczną rodzących się na terenie 
województwa świętokrzyskiego. W mojej ocenie wie-
le z nich mogło się wydarzyć ponieważ Jatek Kuba 
potrafił animować i moderować twórcze spotkania 
z których ludzie wychodzili z pomysłami i energia do 
ich realizacji.
Jaki powinien być zatem dobry Animator? To osoba, 
która mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi 
do działania, a także ich edukuje. Co bardzo ważne 
– jest praktykiem. Dostrzega potencjały lokalnych 
środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup spo-
łecznych, łączy je, stara się je aktywizować.
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Tropem Przygody 
- modelowy biznes 
społeczny

Jednym z partnerów Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” jest Spółdzielnia 
Socjalna Tropem Przygody. Postanowiliśmy odwiedzić jej członków i przybliżyć ich 
działalność. Był listopad 2012 roku. Jak każda ciekawa historia, ta zaczyna się od spotkania 
grupy przyjaciół i znajomych, którzy postanowili przekuć swoje harcerskie doświadczenie 
w biznes. Nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego – wiele osób stara się wykorzystać 
maksymalnie swoje doświadczenia, swoje atuty. Jednakże dla tej historii znamienne jest to, 
że biznes o którym mowa… to nie był byle jaki biznes! To był biznes społeczny.

Udało się to dzięki konkursowi ogłoszonemu przez 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – konkurs do-
tyczył utworzenia nowych miejsc pracy w ramach 
powstających podmiotów ekonomii społecznej, a 
dokładniej – spółdzielni socjalnych. Idea spółdziel-
czości znacząco pokrywa się z ideą harcerstwa. Naj-
ważniejsze jej cechy to demokracja, pełne zaufanie, 
a także ogromna lojalność i chęć niesienia pomocy. 
Wypisz, wymaluj – dokładnie te cechy ceni się w każ-
dej organizacji harcerskiej naszego kraju. 
Konkurs o którym mowa, zakładał założenie spół-

Autor:  Marcin Jedliński

dzielni przez dwie osoby prawne. Aby to mogło się 
udać potrzebne było wsparcie instytucji. Naturalną 
rzeczą było udanie się po wsparcie do matecznika – 
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej. 
Chorągiew z dużym entuzjazmem podjęła się wspar-
cia procesu założenia spółdzielni, pomogła również 
odnaleźć partnera, którym okazała się Ochotnicza 
Straż Pożarna z Bilczy. Marzenia zaczęły się realizo-
wać. 
Szkolenia, udział w procesie rekrutacyjnym dla kan-
dydatów, dalsze szkolenia i jeszcze więcej szkoleń. 
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Wszystko po to by, dobrze napisać biznesplan i mieć 
szansę na stworzenie czegoś, co mogłoby nadać 
nowy sens życia kilku osobom. Nic dziwnego, że każ-
dy starał się ze wszystkich sił, pilnie notował i starał 
się jak najwięcej zapamiętać. Okazało się, że ta stra-
tegia okazała się skuteczna – po ogłoszeniu wyników 
czekały gratulacje i szampan! Jednakże, jak to w ży-
ciu bywa… radość była 
nieco przedwczesna.

Trudne początki
Być może istnieją star-
tupy, które już w pierw-
szym dniu działalności 
podpisują wielomilio-
nowe kontrakty. Z pew-
nością nie należała do 
nich nowopowstała 
Spółdzielnia Socjalna 
Tropem Przygody. Tu-
taj początki działalno-
ści były równie entuzjastyczne, co… nudne i męczą-
ce. Po zrobieniu zakupów, stworzeniu ofert i strony 
spółdzielcy entuzjastycznie zasiedli przed telefonem, 
z uporem maniaka wpatrując się w niego i czekając 
na upragnione zlecenia. Jednakże ten postanowił za-
drwić sobie i mimo wszelkich prób wywarcia na niego 

wpływu – usilnie milczał. 

Recepta na długowieczność – nie rezygnuj z marzeń
Milczenie telefonu okazało się mieć zbawienny wpływ 
na cały Zespół Tropem Przygody. Mieli w tym okre-
sie dwie możliwości – albo zrezygnować z marzeń i 
ogłosić porażkę, albo wyciągnąć sztandary i z pie-

śnią na ustach wybiec 
naprzeciw własnemu 
losowi. Wybrali drugie 
wyjście. Zdecydowa-
li, że przygotowana 
oferta jest zbyt sze-
roka. Nie można robić 
wszystkiego i wszę-
dzie się reklamować. 
Na początku brakuje 
na to zarówno sił jak 
i środków. Po ogra-
niczeniu oferty wy-
łącznie do wycieczek 

szkolnych, ruszyła szeroka kampania promocyjna. 
Spotkania z dyrektorami, nauczycielami, kółkami 
uczniowskimi, spotkania na targach, w szkołach, 
podczas wywiadówek. Katalogi, ulotki, plakaty, maile, 
telefony… młody Zespół Tropem Przygody próbował 
każdej możliwości. Gdy nie był wpuszczany drzwiami, 

W sezonie 
zatrudniamy nawet 
kilkadziesiąt osób 
dziennie – w bazie 

pracowników mamy 
ich ponad dwustu!

„

”
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oczami szukał okien. Ta metoda okazała się skutecz-
na. Telefon ożył. 
Po kilku pierwszych zleceniach przyszło doświad-
czenie i pewność ruchów. Każda kolejna realizacja, 
mimo, że często trudniejsza, okazywała się para-
doksalnie łatwiejszą. Po chwili do kanonu wycieczek 
dołączyły imprezy firmowe, pikniki, festyny. Coraz 
częściej o uwagę chłopaków i dziewczyn z Tropem 
Przygody trzeba było zabiegać. Dość powiedzieć, 
że Tropem Przygody jest autorem ponad 70 sce-
nariuszy autorskich gier miejskich i terenowych na 
terenie całego naszego kraju i realizuje kilkadziesiąt 
wydarzeń rocznie. Mimo to, pozytywnych opinii wciąż 
jest więcej niż tych, które zwracają uwagę na manka-
menty – które co oczywiste, mogą się zdarzyć każ-
demu. Telefon, niegdyś milczący – teraz odzywa się z 
niesłabnącą częstotliwością.
Marcin  Dziewięcki – Prezes Spółdzielni Socjalnej 
Tropem Przygody, który jest z tą spółdzielnią od jej 
pierwszego dnia, zapytany czemu spółdzielnia odpo-
wiada krótko: „Długo myśleliśmy jak zacząć. Uznali-
śmy, że forma spółdzielni będzie idealna – nie dość, 
że świetnie wpisuje się w nasze oczekiwania i do-

świadczenia, to pozwoli zrealizować nam dwa ważne 
cele społeczne jednocześnie. Da pracę tym, którzy 
mają problem z jej odnalezieniem i zapobiegnie od-
pływowi instruktorów harcerskich poza teren nasze-
go województwa. Bo właśnie z myślą o nich powstała 
nasza spółdzielnia. To oni stanowią grupę szczegól-
nie narażoną na wykluczenie społeczne – młodzi, 
często niedoświadczeni, nieznający swojej wartości 
na rynku pracy. W sezonie zatrudniamy nawet kilka-
dziesiąt osób dziennie – w bazie pracowników mamy 
ich ponad dwustu! Dzięki spółdzielni, część osób 
wraca na weekendy do Kielc, zarówno pracując u 
nas, spotykając się z rodzinami jak i… w dalszym cią-
gu angażując się harcersko. Jesteśmy z tego dumni”.
Na zakończenie warto wspomnieć, że Spółdziel-
nia Socjalna Tropem Przygody to specjaliści od za-
dań trudnych, by nie rzec niemożliwych. Zostało to 
dostrzeżone i nagrodzone – zarówno w 2017 jak i w 
2018 roku Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody 
otrzymała tytuł Lidera Ekonomii Społecznej w kate-
gorii Przedsiębiorstwo Społeczne. 
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Eko Wioski to miejsca 
„„prawdziwe” prowadzone 

w duchu solidarności 
z Matką Ziemią

„
”

Bardziej sprawiedliwy 
system żywieniowy

Alternatywne rozwiązania, czyli po co powstają 
kooperatywy spożywcze?

Ruch kooperatyw spożywczych zrodził się w bogatszych częściach globu z niezgody na 
masowy system żywnościowy, na tanie, ale niskiej jakości jedzenie. Ludzie połączeni 
pewną wizją świata, w którym można trochę mniej, ale serdeczniej i uczciwiej 
produkować, kupować i konsumować, tworzą małe, często nieformalne wspólnoty, 
których celem jest zakup lepszej jakości, wyprodukowanej lokalnie i z poszanowaniem 
praw producentów żywności oraz naturalnych kosmetyków.

Przykład z Irlandii
Podróże po świecie to najlepszy sposób, by osobiście 
doświadczyć czegoś nowego. Bo przecież „„podróże 
kształcą”. Niby błahe stwierdzenie, ale w zupełno-
ści oddaje charakter naszej ostatniej KOOWESo-
wej przygody. Tygodniowy wyjazd do Irlandii 
uświadomił nam bowiem, jak wielką siłę ma 
idea współdziałania!
The Urban Coop w Limeric to irlandzka koope-
ratywa spożywcza opierająca się na warto-
ściach samopomocy, własnej odpowiedzial-
ności, demokracji, równości, sprawiedliwości 
i solidarności. Zgodnie z tradycją ich założy-

Autor:  Magdalena Wójtowicz

cieli członkowie spółdzielni wierzą w etyczne war-
tości uczciwości, otwartości, społecznej odpowie-
dzialności i troski o innych. Prowadzone przez nich 
Eko Wioski to miejsca „„prawdziwe „„ - od początku 
do końca prowadzone w duchu solidarności z Mat-
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ką Ziemią. Było nam miło poznać ludzi tak mocno 
i szczerze zaangażowanych w wyznawane wartości.

Polska trzydziestka
A jak to wygląda u nas w Polsce? Pierwsze polskie 
kooperatywy zaczęły powstawać dziesięć lat temu, 
jednak ich korzenie sięgają drugiej połowy XIX wieku, 
kiedy to rodził się ruch spółdzielczy. Idee samopomo-
cy i samokształcenia, leżące u podstaw tamtego ru-
chu, są nadal obecne. Nie masz jak odebrać swojego 
zamówienia? Na pewno ktoś to zrobi za i dla Ciebie. 
Szukasz stroju clowna na bal przebierańców do żłob-
ka? Z pewnością ktoś Ci pożyczy, a jak nie to doradzi, 

gdzie w okolicy się znajdzie. Dosyć regularnie odby-
wają się wykłady dotyczące szeroko pojętego zdro-
wia. Najważniejsza jednak jest nauka w praktyce. 
Trudno powiedzieć dokładnie, ile kooperatyw obec-
nie funkcjonuje w Polsce, bowiem większość z nich 
to nieformalne, oddolne ruchy. Szacuje się, że jest 
ich w całym kraju około trzydziestu, głównie w du-
żych miastach. Część z nich powstaje i znika w cią-
gu jednego sezonu, inne działają od lat. Nie jest też 
łatwo zdefiniować, czym są kooperatywy spożywcze 

i gdzie leży granica między nimi a grupą zakupową. 
Grupa zakupowa ma raczej zapewnić tylko dostęp 
do pewnych produktów, po niższej cenie, dzięki sile 
przetargowej większej grupy ludzi, natomiast w ko-
operatywie chodzi najpierw o ludzi, o jakąś wspólno-
tę, a dopiero na drugim miejscu jest dobre jedzenie, 
czy naturalne kosmetyki. Kooperatywy różnią się też 
między sobą, każda grupa wypracowuje nieco inny 
model funkcjonowania, nieco inne wartości leżą u jej 
podstaw.

Kooperatywa w praktyce
Jak to wszystko działa? Świeżo, prosto od producen-

Pierwsze polskie 
kooperatywy zaczęły 
powstawać dziesięć 

lat temu

„
”
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jak ważną rolę odgrywa działanie na rzecz ekologii. 
Co w tym temacie możemy zrobić My?

Jak u dziadków
A może Eko Wioski? Będąc w Irlandii odwiedziliśmy 
kilka. Czułam się znów jak za starych dobrych cza-
sów, w gospodarstwie u dziadków. Czas na chwilę 
stanął w miejscu. Mieszkańcy wykorzystują wiedzę 
z zakresu allelopatii – dziedziny nauki, która pokazu-
je, jakie rośliny powinny ze sobą sąsiadować, a jakie 
nie mogą być sadzone obok siebie. Na przykład nie 
warto sadzić kopru obok marchwi, bo substancje 
w nim zawarte mogą wpłynąć ujemnie na jej wzrost. 
Ale kiedy tę samą marchew zasiejemy obok fasoli lub 
sałaty – wyrośnie piękna i bujna. W Polsce populary-
zacją tej idei zajmuje się ledwie kilka osób. Za grani-
cą jednak ta metoda nie jest już nowością i zyskuje 
coraz większą popularność. Może się jednak wyda-
wać, że ekolodzy, wegetarianie i ludzie w różnej mie-
rze kroczący własnymi ścieżkami będą postrzegani 
jako dziwacy przez tradycyjne społeczności wiejskie. 
Mają jednak pomysł na interakcję z miejscowymi 
poprzez codzienną pomoc i aktywizowanie ich przy 
pomocy warsztatów rękodzielniczych, ekologicznych 
czy kulturalnych. I tak powstają na naszym terenie 
Zagrody Chłopskie. Ale o nich szerzej przeczytacie 
w następnym artykule tego numeru.

ta i bez pośrednictwa kapitalisty – oto idea przyświe-
cająca kooperatywom spożywczym. Na pozór wyda-
wać się mogło, że jest to ruch wielkomiejski. Powrót 
do ekologii w miastach, gdzie ani czas, ani system 
dystrybucji żywności nie pozwalają na szczególne 
przywiązanie do tego, co się je. Fakt, że zdrowa żyw-
ność jest zwykle droższa od tej produkowanej prze-
mysłowo, sprawia, że liczy się też zasobność portfela.
Kooperatywy spożywcze powstają wszędzie tam, 
gdzie ludzie świadomie podejmują decyzje konsu-
menckie i starają się szukać zdrowszej alternatywy 
dla przemysłowej żywności. Zamiast odwiedzać po-
średników, kupują prosto od rolników i producentów. 
Liczą się też wspólne wartości.

Jako uczestnicy podróżowali z nami młodzi przed-
stawiciele Kooperatywy Grochowskiej. Spytaliśmy, 
czym dla nich jest udział w tego rodzaju przedsię-
wzięciu. „„Kooperatywa Grochowska to styl życia – nie 
jesteśmy sklepem, do którego przychodzi 
się zrobić zakupy i wychodzi. Kooperaty-
wa wymaga zaangażowania, poświęcenia 
czasu oraz współpracy wszystkich człon-
ków.” – mówi Gosia. „„Kooperatywa zakłada 
współdziałanie. Jest tak dużo możliwości 
współpracy i tak dużo różnych aktywności, 
które są podstawą istnienia Kooperatywy, 
że dla każdego znajdzie się zajęcie.” – do-
daje Marcin. Faktem staje się więc wspólna 
inicjatywa, bez której nic się nie dzieje na 
tym świecie. Ci młodzi ludzie pokazali nam, 

Wysoka jakość 
żywności za 
uczciwą cenę

„
”

Kooperatywa wymaga 
zaangażowania, 

poświęcenia czasu 
oraz współpracy 

wszystkich członków

„

”
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Trochę starań, ale warto
Czy kooperatywa to twór idealny? Nie. W ko-
operatywach ceny są nieco wyższe niż w tzw. 
marketach, jest jednak o wiele taniej niż na 
modnych dzisiaj bazarach ekologicznych. 
Czasem zamówienia nie docierają albo do-
jeżdżają spóźnione. To nie jest inicjatywa dla 
wszystkich – trzeba zaakceptować, że mar-
chewka czasem może być bardziej krzywa niż 
się chciało, że dostawca przyjedzie spóźniony, 
że serek polecany przez innych okazuje się 
niejadalny dla Twoich dzieci, że trzeba znaleźć czas 
na pracę dla społeczności. Zamówienia poszczegól-
nych dóbr trzeba robić z odpowiednim wyprzedze-
niem, a więc zaplanować posiłki na tydzień do przo-
du, pamiętać o płatnościach i odbiorach o konkretnej 
godzinie, konkretnego dnia.

Współtworzenie kooperatywy dużo daje. Zyskuje 
się poczucie zakorzenienia w społeczności lokal-
nej – członkiniami i członkami są najczęściej ludzie 
mieszkający w bliskiej okolicy. Będąc w kooperaty-
wie uczestniczy się w pewnego rodzaju wspólnocie, 
która opiera się na zaufaniu, współpracy, wzajem-
ności. Daje miłe znajomości i ważne przyjaźnie. Ma 
się poczucie, że warto coś robić razem, coś co ma 
sens w wymiarze środowiskowym, społecznym, ale 
i ekonomicznym. Jest miejscem, gdzie istnieje dobra 
energia, która nakręca do innych działań. 

Współtworzenie 
kooperatywy 
daje poczucie 
zakorzenienia 

w społeczności lokalnej

„

”Reasumując. Zaangażowanie w kooperatywę pod-
nosi świadomość tego, jak ważne jest, co jemy, 
skąd dany produkt pochodzi, w jakich warunkach 
został wyprodukowany, itd. Daje możliwość wyboru. 
Członkowie podkreślają: „„Skracając łańcuch dostaw 
(a więc ograniczając do minimum liczbę pośredni-
ków między producentem a konsumentem), zapew-
niając swoim rodzinom wysokiej jakości żywność za 
uczciwą cenę i oferując godziwe wynagrodzenie rol-
nikom oraz drobnym przetwórcom, tworzymy nieco 
bardziej sprawiedliwy i ekologiczny system żywno-
ściowy.” I mi to wystarcza….
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Wsparcie dla 
„płomiennych” projektów

IMPAKT, czyli jak mieć wpływ

Autor:  Piotr Pisiewicz

Pomysł na dłużej
Długo szukałem czegoś, co chciałbym w życiu robić 
dłużej niż przez chwilę. Wszystko, czego się chwyta-
łem, spalało się jasnym i intensywnym płomieniem, 
pięknie rozsypując się w popiół po niedługim czasie. 
Słomiany zapał cechował mnie jeszcze do niedawna, 
a ja trwoniłem energię i czas na coraz to nowsze rze-
czy, które nie do końca wychodziły mi tak, jak chcia-
łem.
I w końcu wpadłem na pomysł, który zmienił moje my-
ślenie – założę i poprowadzę organizację, która będzie 
zajmować się mnóstwem projektów „„płomiennych”, 

Chciałem 
inspirować, 

stwarzać warunki 
do rozwoju, 
być nie tylko 

dla siebie

„

”

IMPAKT to miejsce kreatywnej wymiany pomysłów, inkubator rozwoju 
wewnętrznego,  przestrzeń wielkich marzeń i z pozoru nierealnych planów. To 
byt, który wywołuje uśmiech na twarzach. Organizujemy akcje, które pośrednio 
oddziałują na mieszkańców, jak choćby ubieranie drzewa na ulicy Leśnej. Angażujemy 
w przygotowanie ozdób dzieci z przedszkoli, świetlic środowiskowych, domów kultury 
czy szpitali, a już udekorowane drzewo wywiera na przechodniów wpływ – cieszy, 
zadziwia, skłania do zwolnienia kroku. A to już coś.
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przy czym zachowa ciągłość i stabilizację. Wezmę 
sam siebie w ryzy i zrobię to, powołując do życia pod-
miot, który będzie służył ogółowi – mieszkańcom re-

gionu, młodzieży, dzieciom, ludziom młodym duchem, 
wszystkim tym, którym – jak mnie – chce się chcieć. 
Bez wymówek i rzeczy niemożliwych. Chciałem inspi-
rować, stwarzać warunki do rozwoju, być nie tylko dla 
siebie. Zrozumiałem, że „„ja” to za mało – potrzebuję 
nie tylko organizacji, ale i ludzi.
Tak wykiełkował pomysł stowarzyszenia non-profit, 
które już od ponad roku działa w Kielcach i poza nimi. 
IMPAKT, stanowiący akronim od Integracji, Młodzie-
ży, Potencjału, Aktywności, Kultury i Turystyki, a więc 
głównych obszarów swojej działalności, formalnie 
powstał w sierpniu 2017 roku. Początki, jak to zwykle 
z nimi bywa, były trudne, ale nieokiełznane. Nieskrę-
powana, ograniczona jedynie wyobraźnią wolność 
wyboru tego, czym stowarzyszenie może i chce się 
zająć, dodała mi skrzydeł i rozpaliła na nowo ten pło-
mień, który tak szybko się spalał. Tym razem jednak 
popiół się nie pojawił.
Nie było dla mnie nowością stwierdzenie, że by zapa-
lać innych, samemu trzeba płonąć. Im więcej jednak 

dzieliłem się tym płomieniem, tym bardziej przybierał 
on na sile. To odkrycie pozwoliło mi przekuć słomia-
ny zapał w zapał może nie tyle nieustający (nie ma co 
idealizować, takich nie ma), co podsycający. Zobaczy-
łem, że to wariactwo, które mam w głowie, działa. Że 
wystarczą chęci, a znajdą się środki. Że wola jest waż-
niejsza od przeszkód.  Z przerażeniem zauważyłem, że 
te wszystkie banały sprawdzają się w moim przypadku 
idealnie i przestają być tylko frazesami. Że przez swoje 
działanie nadaję im głębszy sens, niż samo pojęciowe 
cliche. I stało się. IMPAKT ruszył. I ma wpływ.

Ale co to w ogóle jest? 
Naszą impaktową przygodę zaczęliśmy 
od prowadzenia dwudniowej animacji na 
kieleckim rynku z okazji Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego, następnie stworzyli-
śmy ruchomą instalację artystyczną na 
święto Trzech Króli - wielka złota korona 
przejechała ulicami Kielc. Pod patrona-
tem akcji „„Cała Polska Czyta Dzieciom” 
czytaliśmy dzieciom wiersze i bajki wraz 
z mieszkającą w Niemczech szansonist-
ką Jolantą Wolters. W ramach progra-
mu „„Mania Działania” koordynowaliśmy 
grupy młodzieżowe z gminy Miedziana 
Góra i z niekrytą przyjemnością mogli-

śmy oglądać, jak jedna z grup, Kreatywne Bobry znad 
Bobrzy, tworzy trzydniowy obóz harcerski „„W sło-
wiańskiej osadzie”, a druga – Fit Entuzjaści – wraz 
z projektem „„Fit jest git”przez dwa miesiące prowadzi 
warsztaty kulinarne i edukacyjne na temat zdrowego 
żywienia. To był zaszczyt i przyjemność wspierać mło-
dzież w realizacji ich własnych pomysłów. Dzięki akcji 
społecznej Tesco „„Decydujesz, pomagamy”, w której, 
drogą głosowania klientów, nasz projekt zajął drugie 

Wariactwo, 
które mam 
w głowie, 

działa

„
”

  Wspierać młodzież 
w realizacji ich 

własnych pomysłów 
to zaszczyt 

i przyjemność

„

”
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Ale gdzie to w ogóle jest?
Otworzyliśmy lokal przy ulicy Leśnej 7, gdzie 
udostępniamy przestrzeń wszystkim tym, 
którzy chcą się rozwijać i mają jakiś pomysł 
na siebie i swoje otoczenie. Jeśli tego pomy-
słu nie mają, ale są skłonni go szukać, u nas 
również mają taką możliwość. Chcemy, by 
siedziba Impaktu była miejscem otwartym 
dla każdego. By każdy mógł tu przyjść i z nami 
porozmawiać, zadać pytania i szukać odpo-
wiedzi. 
Przed lokalem znajduje się również bibliotecz-
ka w duchu „„bookcrossingu”, czy też, bardziej 
po naszemu, wpisuje się w ideę akcji „„uwol-
nij książkę”. Każdy może tam zostawić dzieło, 
którym chce podzielić się z innymi; każdy też 

może książkę po prostu wziąć i zagłębić się w lekturze. 
Jedynym warunkiem tej dowolności jest dobra wola 
użytkowników, by nie dać książkom umrzeć – każda 
bowiem, jak ludzie, zasługuje na życie. Jeśli coś zabie-
ramy, winniśmy też coś przynieść. „„Książniczka”, bo 
tak nazwaliśmy biblioteczkę, jest zawsze otwarta na 
otwarte umysły.
Czas pokaże, co jeszcze uda nam się zmalować – ko-
lory mieszamy dowolnie i nie boimy się wyzwań, więc 
z pewnością uda nam się stworzyć piękny obraz. A że 
arcydzieła nie powstają same, na pewno zaangażuje-
my w ten proces i Was.
Pełno pomysłów kłębi mi się w głowie odnośnie roz-
woju stowarzyszenia i jego dalszej działalności. Z chę-
cią wysłucham też Waszych pomysłów i sugestii. Je-
stem równie otwarty na konstruktywną krytykę, jak 
i zwykłą rozmowę. Serdecznie zapraszam – w imieniu 
swoim i stowarzyszenia – do kontaktu tak w lokalu na 
ulicy Leśnej, jak i internetowo pod adresem impakt.
kielce@gmail.com oraz na Facebooku – facebook.
com/impakt.kielce. 
Czekamy na Was!

miejsce, zrealizowaliśmy „„Wakacyjny OFF” – Osiedlo-
wą Fabrykę Fit. Przygotowaliśmy zdrowe soki i potra-
wy, zwerbowaliśmy trenerów personalnych i dietety-

ków i przeprowadziliśmy warsztaty dla mieszkańców.
Jesteśmy też instytucją zajmującą się realizowaniem 
projektów Erasmus+ - wysyłamy młodzież (do 30. 
roku życia!) na zagraniczne szkolenia i wymiany, pi-
szemy projekty i odważamy młodych ludzi do stawia-
nia pierwszych kroków w wielkim świecie. Słuchamy 
też społeczeństwa i reagujemy na oddolne inicjatywy, 
dając im przestrzeń do rozwoju i zaistnienia. Wspiera-
my jednostki i grupy w ich dążeniach do zmian na lep-
sze. Jedną z naszych inicjatyw jest, wspomniane już 
wcześniej, ozdabianie martwego drzewa obleczonego 
bluszczem na ulicy Leśnej. Przez wieszanie na nim 
różnorodnych ozdób chcemy je ożywić twórczością 
swoją i innych. Stworzyliśmy też Kredowisko – szafę 
wypełnioną kredą, znajdującą się na terenie Fabry-
ki Piasku w Kielcach. Miejsce przestrzeni kreatywnej 
otwarte dla wszystkich, którzy chcą zeń skorzystać. 

Udostępniamy 
przestrzeń wszystkim 
tym, którzy chcą się 

rozwijać

„
”

Czas pokaże, co 
jeszcze uda nam się 

zmalować

„
”
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ZAGRODA CHŁOPSKA 
– niedoceniany potencjał
Architektura drewniana w Ekonomii Społecznej

Pomysł na lokalne zasoby
NIEDOCENIANY WALOR
Kraina, którą tworzą gminy Bieliny, Masłów i Bodzentyn, owiana czarem legend 
i duchem Gór Świętokrzyskich. Wśród wielu zasobów, jakimi dysponuje jest jeden 
nie do końca doceniany przez mieszkańców oraz władze samorządowe a jest nim 
architektura drewniana - w szczególności zagroda chłopska. 

Potencjał turystyczno – rekreacyjno – 
wypoczynkowy 
Wspólnie z Marcinem Sikorskim, dyr. Miejsko 
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki (MGCKiT) 
w Bodzentynie i Kamilem Żuławą Kluczowym Doradcą 
Organizacyjnym (KDO) z KOOWES-u zaczęliśmy się 
zastanawiać, co można zrobić, aby zachować to 
dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.
I dodatkowo, jak na nim zarabiać. W rezultacie 
zrodził się pomysł organizacji warsztatów 
seminaryjnych, które stały się początkiem dyskusji 
i szukania rozwiązań w tym temacie oraz wdrażania 
najlepszych pomysłów w życie. Do zespołu dołączyli: 
Ewa Skowerska - Kosmalska i Mariusz Kosmalski 
-Skowerski, którzy kilku lat prowadzą „„Szkołę 
Wrażliwości” w Kapkazach oraz Jadwiga Dulęba 
z Wiącki, która ma gospodarstwo agroturystyczne 
„„Na górce”, a w drewnianej stodole przerobionej 
na „„Lnianą izbę” prowadzi warsztaty. Na miejsce 
organizacji warsztatów seminaryjnych wybraliśmy 
drewnianą stodołę w „„Szkole Wrażliwości”, która 

obecnie w zależności od potrzeb staje się teatrem, 
galerią czy miejscem organizacji warsztatów.   
Kapkazy to niewielka miejscowość, którą 
zamieszkuje 10 rodzin. Położona na wzniesieniu, 
z którego widać przepiękną i różnobarwną panoramę 
pól uprawnych tworzących pasiak świętokrzyski, 
obdarzona urokliwym i zaklętym w glinianych 
dzbanach źródełkiem, granicząca bezpośrednio 
z lasami Gór Świętokrzyskich. Cóż trzeba więcej…. 
Zachowało się tu dużo budynków drewnianych, 
a są nawet gospodarstwa w całości drewniane. Ich 
mieszkańcy, inspirowani przez Ewę  i Mariusza ze 

Autor: Krzysztof Polewski, 
mentor rozwoju lokalnego w gminach Bieliny, Masłów i Bodzentyn

Holendrzy 
wybrali Kapkazy 

na miejsce do 
życia

„
”
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„„Szkoły Wrażliwości”, próbują chronić i zarabiać 
na architekturze drewnianej oraz lokalnych 
zasobach. Grażyna Śniowska z rodziną w swoim 
gospodarstwie (w całości drewnianym) prowadzi 
warsztaty edukacyjne „„Od ziarenka do bochenka”. 
Krystyna Krzciuk ma gospodarstwo agroturystyczne 
oraz organizuje warsztaty inspirowane tradycją 
i środowiskiem. Są tu dwie stadniny koni. Jedną 
z nich prowadzi Ewa Spólnicka z rodziną, a drugą 
w gospodarstwie w całości drewnianym prowadzą 
Holendrzy, którzy wybrali właśnie to miejsce do życia 
(co jest najlepszą formą reklamy). Jedna z zagród 
też w całości drewniana została przeznaczona na 
rodzinny domek letniskowy. 

Warsztaty seminaryjne
Warsztaty: „„Architektura drewniana a ekonomia 
społeczna, ZAGRODA CHŁOPSKA – niedoceniany 
potencjał” odbyły się 25 czerwca 2018 roku i zostały 
podzielone na trzy części. Pierwszą: „„Ekonomiczne 
możliwości zachowania architektury drewnianej 
i rozwoju przedsiębiorczości” poprowadzili dr Cezary 
Jastrzębski z UJK w Kielcach w formie prezentacji: 
„„Świętokrzyska drewniana zagroda chłopska, 
jako dziedzictwo kulturowe wsi polskiej zasobem 
rozwoju przedsiębiorczości” oraz Kamil Żuława 
KDO z KOOWES-u w zakresie: „„Ekonomia społeczna 
narzędziem zachowania dziedzictwa kulturowego 
(drewniana zagroda chłopska) i rozwoju”. W drugiej 

części po tytułem „„Ekonomia społeczna 
na bazie architektury drewnianej” zostały 
zaprezentowane przykłady zarabiania 
na wiejskiej architekturze drewnianej, 
a trzecią stanowiły warsztaty: „„Jak 
możemy wykorzystać nasze zasoby, 
jakim są drewniane zagrody wiejskie”. 
Uczestnicy w grupach odwiedzili 
najciekawsze miejsca w Kapkazach 
a następnie w trzech zagrodach 
zastanawiali się jak chronić i zarabiać 
na drewnianej zagrodzie chłopskiej. 
Moderatorami grup były osoby, które 
w drugiej części seminarium miały 
swoje prezentacje. Efekty pracy grupy 
zaprezentowały na forum.
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Ekonomia społeczna potrzebuje przestrzeni do 
działania, potrzebuje inspiracji czy najzwyczajniej 
w świecie zaplecza technicznego. Czemu więc nie 
wykorzystać do tego naszych zagród i uratować je od 
zniszczenia? Można tego dokonać  jedynie poprzez 
nadanie im nowych funkcji. Stara stodoła małym 
nakładem finansowym oraz nakładem pracy może 
przeistoczyć się w nietuzinkowe miejsce do realizacji 
warsztatów, szkoleń czy chociażby spotkań członków 
stowarzyszenia, fundacji czy grupy nieformalnej 
lokalnych aktywistów. Wykorzystując przykładową 
stodołę do realizacji kolejnych inicjatywy, właśnie 
nadajemy jej nowy sens, nowe przeznaczenia …
oraz stopniowo modernizujemy, zachowujemy przed 
zniszczeniem. Dokonać tego mogą podmioty ekonomii 
społecznej, którym wsparcie w realizacji inicjatyw 
oferują Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
a doradcy KOOWES służą pomocą w przygotowaniu 
wniosków aplikacyjnych o granty na działania, które 
m.in. mogą być realizowane w drewnianej zagrodzie. 
Do uzyskania szerszego efektu wykorzystania 
budownictwa drewnianego konieczna jest współpraca 
na przykład w formie Ekomuzeum. Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Bodzentynie, współorganizator 
warsztatów wspiera trzeci sektor w zakresie 
zachowania dziedzictwa kulturowego, wspiera 
wszelkie inicjatywy kulturowe. Jeśliby wkomponował 
w swoje działania architekturę drewnianą, by urządzać 
warsztaty tkackie w stodole, garncarskie w zagrodzie, 
a do tego warsztaty z gotowania zalewajki, zupy rybnej, 

Warto 
wykorzystać swego 

rodzaju modę na to co 
„„dawne”, „„swojskie” 

i wiejskie

„

”

Jak Drewniana Zagroda  spotkała Ekonomię Społeczną…
STARA STODOŁA MOŻE PRZEISTOCZYĆ SIĘ W NIETUZINKOWE MIEJSCE DO 
REALIZACJI WARSZTATÓW
W każdym zakątku naszego pięknego województwa świętokrzyskiego napotkamy 
drewniane budownictwo zagrodowe. Zapomniane, zaniedbane, niewykorzystane, 
a czasem nawet znienawidzone. Czy tak musi być? Czy pozostaje nam pogodzić się 
z faktem, iż drewniane zagrody znikną z naszego otoczenia? Drewniana Zagroda szukając 
dla siebie szansy wybrała się na spacer i na szczęście na swojej drodze napotkała 
Ekonomię Społeczną…

Autor: Kamil Żuława

pierogów na piecu kaflowym opalanym drewnem, to 
pojawia się szansa na ich zachowanie. Kluczem do 
realizacji takiego planu jest inicjatywność jednostek 
(organizacji, osób fizycznych) skupionych na realizacji 
tego celu. Korzyści z tego płynąć będą zarówno 
finansowe jak i kulturowe
Warto wykorzystać swego rodzaju modę na to co 
„„dawne”, „„swojskie”, wiejskie, na zdrową żywność 
i kontakt z przyrodą. Moda ta sprzyja rozwojowi 
zagospodarowania dawnych obiektów . Szansą dla 
drewnianych zagród, stodół, młynów może też być 
„„moda” wśród mieszkańców miast, przedstawicieli 
wolnych zawodów, artystów na nabyte bądź 
odziedziczone, „„rekreacyjne gniazdo” na wsi.   
Narzędzia ekonomii społecznej,  jej form prawnych oraz 
oferowanego wsparcia dają  możliwość pozyskania 
funduszy na działalność szeroko pojętej ochrony 
dziedzictwa, działań dydaktycznych, artystycznych, 
para-teatralnych oraz na „„małą działalność 
gospodarczą” w zakresie np. usług turystycznych , 
agroturystycznych, restauracyjnych.



16

Ostoja Dworska…
SŁÓW KILKA O PRZESZŁOŚCI I NIEUŚWIADOMIONEJ ZA NIĄ TĘSKNOCIE.
Rodzimy krajobraz składa się z wielu zakątków, które są tak bogate, a tak 
jednocześnie nieznane, że warto je zobaczyć ze względu na ich walory przyrodnicze, 
dydaktyczne czy historyczne. Zaskakujący świat świętokrzyskiej wsi zachwyca swoją 
różnorodnością. A drzemiące w nas pragnienie spokoju, ciszy doprowadza nas do 
takiego miejsca zwanego Ostoją Dworską gdzieś na pograniczu Gór Świętokrzyskich, 
gdzie piękno przyrodnicze i bogactwo historyczne tego obszaru, było sceną wielu 
ciekawych historii. 

Autor: Grzegorz Szymański

Liczne miejsca,  będące dziś tajemniczymi ruinami, 
kiedyś tętniły życiem Dworskim Starostów 
Niegrodowych Małogoskich. Najstarsza wzmianka 
o tym miejscu pochodzi z 1377r. Dziś to spokojne 
i przytulne miejsce z miłą atmosferą w Paśmie 
Przedborsko-Małogoskim na Ziemi Świętokrzyskiej, 
stanowiące doskonały punkt edukacyjny wpisany do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, tworzący 
naturalną scenerię do prowadzenia warsztatów 
edukacyjnych dla grup 
szkolnych, wypoczynku 
rodzinnego, które 
w sposób przyjazny 
wprowadza w świat 
tradycji, przyrody 
i ekologii.  W sercu  
zabytkowego założenia 
p o f o l w a r c z n e g o , 
w starym spichlerzu  
wśród wiekowych drzew mieści się  Izba Regionalna 
w Gościnie u Chłopa Świętokrzyskiego, gdzie 
w czasie spotkań edukacyjnych gwarantuje się 
poznanie tradycji i obyczajów związanych z regionem 
świętokrzyskim oraz doskonały wypoczynek 
i rekreację z dowcipem dostosowanym do wieku 
słuchaczy. W duchu patriotycznym pod hasłem: BÓG 
– HONOR – OJCZYZNA odbywają się nieszablonowe, 
lekcje historii w odczytywaniu portretu ukazującego 
ważne fakty i wydarzenia z dziejów naszego narodu. 
W starych okiennych ramach powstała Galeria 
fotografii ukazująca piękno Wiernej Rzeki, Łososiny 

zaplątanej w niejedną opowieść z lat nadziei 1863 
/64. W pobliżu Izby regionalnej znajduje się Galeria 
Wsi Polskiej „„ Poznajemy Zawody, Zwyczaje, Zajęcia 
Dawnej Wsi Małej Ojczyzny”, która zawiera kolekcję 
rzeźb w drewnie ukazujących,  świadectwo istnienia 
dawnych zawodów, zwyczajów, zajęć. Żywe pokazy 
ludowe  prowadzone w obrębie galerii stanowią 
niepowtarzalną okazję do zrozumienia, czym jest 
kalendarz świąt i obrzędów polskich dotyczący 

różnych dziedzin 
życia naszej małej 
ojczyzny. Tu można 
przyjrzeć się pracy 
chłopa, własnoręcznie 
omłócić cepami snop 
zboża w tradycyjnym 
chłopskim odzieniu. 
W ruinach dawnej 
wozowni  stworzono 

miejsce ogniskowe na każdą porę roku, gdzie 
zwykła, prosta wiejska potrawa smakuje wyjątkowo, 
a zapach pieczonego chleba, ziemniaków, przywołuje 
dziecięce wspomnienia. Opodal znajduje się 
tradycyjny sad od wieków rodzący smaczne owoce. 
Zagroda gospodarska zaprasza również do poznania 
wielu rodzimych ras owiec, kóz, kur, kaczek, gęsi, 
które przywołują niepowtarzalny wiejski  klimat, to 
okazja, by zetknąć się ze zwierzętami gospodarskimi 
– pogłaskać owce, napoić kozę. Naturalna łąka, to 
oaza spokoju, gdzie w gęstwinie źdźbeł rozmaitych 
można poszukać czegoś dla zdrowia, odkrywając 

Ważna jest 
bioróżnorodność 

i zachowanie 
krajobrazu 
kulturowego

„
”



17

budynki odzyskały dawną urodę i zyskały nową 
wartość. Przewiezione w całości stuletnie spichlerze, 
z zewnątrz starannie odrestaurowane, wewnątrz 
zostały zaadaptowane na potrzeby turystów; 
dwa z nich wraz z ogrodem, naturalną ścieżką do 
refleksoterapii, prysznicem na świeżym powietrzu 

Kraina Rumianku
NA ARCHITEKTURZE DREWNIANEJ MOŻNA ZARABIAĆ
Celem współczesnej ochrony zabytków  jest zachowanie szeroko rozumianego 
krajobrazu kulturowego we  wszystkich jego przejawach  materialnych, duchowych 
i społecznych; zaś jego nieodłącznym, a z całą pewnością najlepiej z nim 
zintegrowanym elementem, jest architektura drewniana. 

Autorki: Gabriela Bilkiewicz 
i Grażyna Łańcucka

niepowtarzalny wiejski klimat, poznając dawne 
sprzęty do suszenia siana.

Na powszechność i bogactwo architektury form 
wpłynęły - nieprzebrane zasoby i dostępność 
budulca, a także łatwość jego obróbki . I choć 
z upływem wieków pojawiały się nowe materiały 
budowlane - zmieniały one przede wszystkim wygląd 
miast, powszechną zaś cechą krajobrazu wiejskiego 
w Polsce  była nadal zabudowa drewniana, której 
zasoby zdawały się nieprzebrane. Drewno, to 
jednak materiał łatwo ulegający zniszczeniu, 
a zastępowanie starych budowli - nowymi, z cegły 
i suporeksu sprawiło, że drewniane domy, stodoły, 
wiejskie kościółki, to dziś coraz rzadszy widok.  Jest 
jednak taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, 
gdzie czas, jakby zatrzymał się w miejscu...to Kraina 
Rumianku, wieś Hołowno - coraz liczniej odwiedzany 
ośrodek turystyczny. Tutaj stare, skazane na zagładę 

Skazane na 
zagładę budynki 
odzyskały dawną 
urodę i zyskały 
nową wartość

„
”

Pobyt edukacyjny, który opiera się 
na obcowaniu z wiejską architekturą 
drewnianą, kształtuje postawę dzieci 
zgodną z etyką prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego, wyrabia szacunek dla 
przyrody i jej piękna, wpaja silny związek 
miedzy dziedzictwem kulturowym 
a środowiskiem, rozwija poczucie 
odpowiedzialności i potrzeby szybkiej 
reakcji na problemy społeczne, pokazując,  
jak ważna jest bioróżnorodność 
i zachowanie krajobrazu kulturowego  
wobec skutków określonej działalności 
człowieka, uzmysłowienie uczniom, że 

troska o przyrodę i historię  jest troską o nas samych 
i nasze spokojne życie.  



18

i tamże - wanną do kąpieli ziołowych - tworzą Wiejskie 
SPA-  w pierwszym mieści się opalana drewnem 
sauna, w drugim profesjonalnie wyposażony 
gabinet masażu. Niewielki spichlerz krytym gontem 
- to skromny, ale miły domek noclegowy dla 
dwóch osób, w nieco większym mieści się sklepik 
z pamiątkami. W bielonej chacie stawianej na zrąb 
( także przewiezionej  w całości ) - niespodzianka 
- 10 uroczych pokoi jedno i dwuosobowych, 
współcześnie wygodnych  i z łazienkami, ale 
z szydełkowymi firankami w oknach, haftowanymi 
makatkami, starymi lampami, komodami, skrzyniami, 
dekoracjami z okiennic i drewnianych rzeźb . 
W pokoju „„Wiejskim” stoją nawet  stuletnie łóżka 
z falbaniastymi poduszkami- wygodne, choć nieco 
krótkie. Największym budynkiem jest  stodoła - tę 
trzeba było rozebrać i złożyć, uzupełnić więźbę 
dachową, pokryć strzechą. W upalne dni panuje w niej 
miły chłód, a służy rozmaitym celom; od czasu do 
czasu – koncertom „„Muzyki różnej „„,przedstawieniom 
teatralnym, wernisażom, potańcówkom, nawet 

weselom; na co dzień - warsztatom etnograficznym 
- można tu spróbować  młócki cepem, mielenia 
na żarnach, poznać wszelkie narzędzia służące 
do uprawy i obróbki zboża. Kolejna  obecnie 
remontowana chata, to w niedalekiej przyszłości 
- Słodka Manufaktura   Ziołowa - uczestnicy 
warsztatów będą w niej robić rumiankowe, miętowe, 
lawendowe karmelki, ziołowe syropy, ciasteczka 
i konfitury. 
Działania Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia 
Lubelskiego „„Kraina Rumianku” pokazują jak 
ratować budynki i ich wyposażenie, by służyły 
wypoczynkowi, zabawie, edukacji, wydarzeniom 
kulturalnym. Stanowią niezwykle istotny element 
oferty turystycznej, dzięki której powstają miejsca 
pracy dla mieszkańców Hołowna i okolic. Działania te 
pokazują także, że stara chata, spichlerz, stodoła to 
nie tylko drewno opałowe, to inwestycja, którą warto 
zrealizować. Dla zachowania tradycji i tożsamości 
kulturowej. I dla dobra własnego.

w 2009 r. gospodarze realizowali projekt- stypendium 
„„Dzbaniska-Źródliska” sfinansowany ze środków 

Artysta też człowiek, żyć i pracować gdzieś musi… 
SZKOŁA WRAŻLIWOŚCI W KAPKAZACH
Szkoła Wrażliwości to niezwykłe miejsce spotkań artystów i miłośników sztuki. 
Stworzyli ją i prowadzą  Ewa Skowerska i Mariusz Kosmalski. W starej stodole powstała 
galeria ceramiki i scena teatralna, a w przedwojennej obórce pracownia ceramiczna. 

Autorzy: Mariusz Kosmalski – Skowerski 
i Ewa Skowerska – Kosmalska

Odbywają się tu różnego rodzaju spotkania kulturalne: 
przedstawienia, koncerty, wystawy plastyczne, 
warsztaty ceramiczne i teatralne, warsztaty z zakresu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wernisaże, 
prezentacje artystyczne. Tu krzyżują się polne i miejskie 
drogi różnych artystów, stowarzyszeń i inicjatyw. 
„„Kapkazy - Szkoła Wrażliwości” jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień.  W 2002 r. uzyskała  I-sze 
miejsce w konkursie organizowanym przez Fundacje 
Wspomagania Wsi- na Najlepszy Agroturystyczny 
Produkt Regionalny, w 2006r. była miejscem 
Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej, 
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MKiDN. a w 2013 r.  znalazła się na stworzonej przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi liście Hitów 
Turystyki Wiejskiej jako produkt flagowy. 
Szkoła Wrażliwości nie jest instytucją, placówką 
czy centrum kultury. To pomysł, inicjatywa i sposób 
na szeroko rozumianą edukację. Tworzy ją zespół 
instruktorów, którzy w bezpośrednim kontakcie, 
w oparciu o własne doświadczenia  i autorskie 

Lniana Izba 
STARA DREWNIANA STODOŁA OTRZYMAŁA NOWE ŻYCIE
Pomysł na Lnianą Izbę czyli muzeum tkactwa zakiełkował 8 lat temu. Zaczęło się 
od starego krosna odziedziczonego po prababci Femce. Stało w kącie nie używane 
i zapomniane, bo kto w dzisiejszych czasach, gdzie życie pędzi w zawrotnym tempie 
zawracał by sobie głowę starym krosnem? 

Autor: Agnieszka Dulęba

W „„Szkole 
Wrażliwości” krzyżują 

się polne i miejskie 
drogi różnych artystów, 

stowarzyszeń 
i inicjatyw

„

”

metody pracy,  przekazują wiedzę i umiejętności 
z zakresu tradycji regionalnej korzystając z zaplecza, 
jakie dają drewniane zabudowania gospodarcze - 
pozostałości zagród.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w formie zabawy odbywają się  w naturalnych  
przestrzeniach np. na łące, wśród dziko rosnących 
roślin, w sadzie, w teatrze urządzonym  w stodole, 
a w gospodarstwach wiejskich współpracujących 
z Kapkazy Szkoła Wrażliwości w starych, drewnianych  
stodołach odbywają się różnorodne prezentacje: 
w „„Zagrodzie Świętokrzyskiej” pokazy młócenia 
zboża cepem i mielenia ziarna kamiennymi żarnami, 
a w „„Izbie Lnianej” czyli małym muzeum tkactwa 
można prześledzić cały proces uprawy, obróbki lnu. 
Wykorzystując tradycyjne materiały, jakimi są drewno 
i słoma, w gospodarstwie powstał budynek wykonany 
w technice strawboulding (drewniana konstrukcja 
wypełniona kostkami słomy i otynkowana gliną 
i wapnem).

Nasi goście z Warszawy zapytali, czy zrobimy 
konferencję ich firmy w naszej …stodole. Chcieli, 
aby było wiejsko, regionalnie a zarazem kameralnie. 
Stwierdziliśmy czemu nie, ale było to duże wyzwanie 
dla nas, ponieważ trzeba było drewnianą stodołę 
zaadaptować pod bankiet dla grupy wpływowych 
prezesów. Bankiet udał się wspaniale, było wiejskie 
jedzenie, wspaniały wystrój, którego dominantą były 
drewno i lniane materiały. Wszyscy byli zachwyceni 
i to wtedy powstał pomysł, aby nasza stodoła stała 
się czymś więcej niż miejscem do przechowywania 
zbędnych rzeczy z domostwa. Krosno podarowane 
przez prababcię Femkę zostało wyeksponowane 
w centralnym miejscu stodoły, dodatkowo zebraliśmy 

od starszych gospodyń znających tradycję 
tkactwa: krosna, makatki oraz eksponaty związane 
z tkactwem. Nazwa –„„Muzeum Tkactwa Lniana Izba” 
było  dosyć ryzykowne, bo kto miałby przyjechać do 
muzeum, które zostało stworzone w starej stodole? 
Jednak nie musieliśmy długo czekać. Okazało 
się, że oferta, którą skierowaliśmy do naszych 
gości, grup szkolnych oraz osób pasjonujących się 
tkactwem oraz związanych z nim tradycji przenosi 
wszystkich w magiczny świat tkactwa, które zostało 
już dawno zapomniane w wielu regionach Polski.  
Warsztaty tkania na krośnie, robienie magicznych 
,,Lalek Motanek” (lalki szczęścia), pieczenie chleba 
w piecu chlebowym oraz legenda o Zbóju Madeju 



20

przedstawiona na obrazach namalowanych 
przez utalentowaną malarkę Darię stały 
się atrakcją dla wielu osób odwiedzających 
magiczne Województwo Świętokrzyskie.  Przez 
ten czas uczestniczyliśmy w wielu projektach 
realizowanych przez Stowarzyszenia, 
Lokalne Grupy Działania oraz działaniach 
realizowanych poprzez Ekonomię Społeczną. 
Gościliśmy wielu gości, dla których robiliśmy 
warsztaty oraz przygotowywaliśmy catering z różnych 
regionów Polski, którzy wracają sentymentalnie do 
tego miejsca. Drewniana stodoła, która dla wielu 
wydawała się tylko starym budynkiem będącym 
częścią gospodarstwa rolnego, stała się miejscem, 
które odkrywa tradycje, przywołuje wspomnienia oraz 
uczy. Od 4 lat dzięki wsparciu projektu realizowanego 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinowie 
Odział w Krakowie staliśmy się członkami grupy 
tworzącej Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Przygoda 
z tkactwem, która rozpoczynaliśmy z niepewnością 
i dużym ryzykiem stała się dla nas pasją i rozwojem. 
Zapraszamy do naszego gospodarstwa „„Na Górce”, 

Jednak naszym obowiązkiem, wobec nas samych 
i przyszłych pokoleń, jest podkreślenie tutaj jednej 
bardzo ważnej rzeczy. Przyszłość nie może istnieć 
bez teraźniejszości i przeszłości. Odnosi się to do 
każdego aspektu naszego życia. Musimy pamiętać, 
skąd pochodzimy, żeby łatwiej było nam określić, 
dokąd zmierzamy. Tak liczna grupa uczestników 
warsztatów oraz fakt, że ile osób obecnych na sali 
warsztatowej tyle pomysłów na wykorzystanie 

gdzie odnajdziecie spokój oraz odkryjecie pasję 
związane z tradycją tkactwa. 

Stara stodoła przenosi 
wszystkich w magiczny 

świat tkactwa

„
”

Epilog
PRZYSZŁOŚĆ NIE MOŻE ISTNIEĆ BEZ TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZESZŁOŚCI
Czy warto zabiegać o zachowanie od zniszczenia naszego dziedzictwa, spuścizny 
naszych przodków w postaci architektury drewnianej? Tak, warto. Taką krótką 
konkluzją można by zakończyć i podsumować warsztaty i wszystkie wystąpienia. 

Autor: Kamil Żuława

budynków drewnianych, daje nadzieję, że przyszłe 
pokolenia będą mieć szansę poznać swoje korzenie 
i wykreować swoją tożsamość kulturową poprzez 
doświadczenia, a nie tylko wyobrażenia. Mamy 
gorącą nadzieję, iż przedstawiona powyżej wiedza 
i przestawione dobre praktyki zachęcą kolejne osoby 
do refleksji a nawet działania na rzecz przykładowej 
starej stodoły.   
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Laury liderów rozdane
Święto Ekonomii Społecznej 

Laury Świętokrzyskich Liderów Ekonomii Społecznej 2018 zostały rozdane 21 września 
podczas uroczystej Gali, która odbyła się na terenie Targów Kielce, Laureatami 
tegorocznej edycji konkursu zostali Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, Grupa 
VIVE i Gmina Starachowice. 

Wielka gala, zacni goście
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele sektora 
prywatnego, społecznego i publicznego z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego, zainteresowani rozwojem 
ekonomii społecznej. -Ekonomia społeczna to bardzo 
pojemne pojęcie, ale absolutny prymat w tej idei należy 
do wzajemnej solidarności i pomagania tym, którzy tej 
pomocy potrzebują. Dlatego cały czas staramy się szu-
kać nowych metod 
i rozwiązań, które 
tej idei służą. Bo 
swoją wartość mie-
rzymy tym, w jaki 
sposób potrafimy 
pomóc drugiemu 
człowiekowi– pod-
kreślił Piotr Żołą-
dek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Prospołeczne działania Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej dostrzegła Komisja Europejska. Wojewódz-
two świętokrzyskie jest jednym z czterech w Polsce 
i jednym z piętnastu w Unii Europejskiej regionów, wy-

branych do realizacji projektu European Social Economy 
Regions 2018. -Miałem szansę poznać tu wielu wspa-
niałych ludzi, którzy na co dzień wspierają przedsiębior-
czość społeczną nie tylko z zawodowego obowiązku, ale 
dzięki swojej pasji i zaangażowaniu. Świętokrzyskie jest 
jednym z nielicznych w Polsce i całej Unii, które znala-
zło się w tym programie europejskim, dlatego mogą być 
państwo dumni, że to co się tutaj dzieje jest dostrzegane 
szerzej. To jest coś, czym mogą się państwo dzielić z in-
nymi. To ogromna wartość – powiedział Grzegorz Drozd, 
przedstawiciel Komisji Europejskiej, gość specjalny Gali.
Znaczenie wydarzenia podkreślano również w kuluarach. 
-To pewnego rodzaju święto ekonomii społecznej, pod-
czas którego cieszymy się z jej osiągnięć i dostrzegamy 
wagę w rozwoju społeczności lokalnej– powiedział Ja-
rosław Kuba, prezes Stowarzyszenia „„LGD Krzemienny 
Krąg”, osoba, dla której ekonomia społeczna, współpra-
ca i rozwój mają znaczenie nadrzędne, a który dokonał 

tego, co dla innych 
jest niemożliwe: 
pokonał struktu-
ralne bezrobocie 
i apatię w gminie 
Bałtów. Otrzymał 
za to nagrodę Pol-
skiej Akademii Biz-
nesu.

Liderzy trzech kategorii
Tytuł Lidera przyznawany jest w trzech kategoriach: 
Przedsiębiorstwo Społeczne, Biznes Prospołeczny 
i Samorząd Prospołeczny, a o jego wynikach decyduje 

Autor: Anna Górak

Ekonomia społeczna 
łączy coś, co z pozoru 
jest nie do połączenia.
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Kapituła konkursu, wyróżniając podmioty, które 
w swojej działalności wspierają ekonomię spo-
łeczną, czy też stosują narzędzia i rozwiązania 
wspierające inkluzję społeczną. Celem konkursu 
jest również pokazanie przedsiębiorstw społecz-
nych, które samodzielnie utrzymują się na rynku 
komercyjnym, a jednocześnie pozostały wierne 
idei ekonomii społecznej, czyli takich, dla których 
celem nadrzędnym jest zysk społeczny, mie-
rzony wartościami i celami społecznymi. Pomy-
słodawcą wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, który koordynuje rozwój ekonomii 
społecznej w regionie. -Ekonomia społeczna łączy coś, 
co z pozoru jest nie do połączenia. Bo kto by pomyślał, 
że można osiągać cele społeczne metodami gospodar-
czymi, a w działania gospodarcze może być wpisany 
czynnik społeczny. Ale ten sektor nie rozwijałby się bez 
wsparcia samorządu i biznesu. To dzięki tej współpracy 
wszyscy osiągają sukcesy – mówiła Karolina Jarosz, za-
stępca dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  
W kategorii Przedsiębiorstwo Społeczne, liderem zo-
stała Spółdzielnia Socjalna „„Tropem Przygody”, a wy-
różnienie otrzymała Spółdzielnia Socjalna „„Starachowi-
czanka”. 
W kategorii Biznes Prospołeczny, kapituła konkursu 
statuetką Lidera nagrodziła  Grupę VIVE, a wyróżnienie 
przyznała firmie PHU Emarkecik.pl z Jędrzejowa.
Najwięcej emocji wzbudziła kategoria: Samorząd Pro-
społeczny. W tej kategorii po raz kolejny sukces odnio-
sła Gmina Starachowice, zdobywając tytuł Lidera. Wy-
różnienia przyznano Gminom: Bałtów i Sędziszów, a list 
gratulacyjny otrzymała Gmina Bieliny.

Dzięki współpracy można robić wiele pięknych rzeczy!
Nominowani do tytułu Lidera Ekonomii Społecznej wzię-
li udział w debacie, transmitowanej w wydaniu interne-
towym Gazety Wyborczej, podczas której rozmawiali 
o roli, szansach i barierach rozwoju sektora w naszym 
województwie. Wacław Szarek, Burmistrz Sędziszowa 
zauważył, że ekonomia społeczna może być szansą 
dla samorządów w rozwiązywaniu różnych problemów 
społecznych, -Dzięki współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, można robić wiele pięknych rzeczy w róż-
nych dziedzinach podkreślał. -Dobrym przykładem tej 

współpracy jest powierzenie prowadzenia kilku szkół 
i przedszkoli kieleckiej Fundacji z Uśmiechem. Znakomi-
cie wychodzi, a samorządowi trudno było to udźwignąć. 
Na pewno nie pogorszyła się jakość, wręcz przeciwnie 
poziom jest wyższy niż był. Rozszerzono ofertę nauki 
języka obcego, w  każdej placówce jest logopeda, pro-
wadzone są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych – po-
kazuje plusy tej współpracy Wacław Szarek. -I w tym 
kontekście, całkowicie jasnym i zrozumiałym jest fakt, 
że rozwiązaniem następnego problemu w tej Gminie 
również zajmie się podmiot ekonomii społecznej, Spół-
dzielnia Socjalna „„Przysmak”, której Gmina Sędziszów 
jest współzałożycielem. Jej specjalnością będą usłu-
gi cateringowe. Nowopowstała spółdzielnia zapewni 
smaczne i zdrowe posiłki dzieciom uczącym się w szko-
łach. 
Przykładem samorządu, który tworzy przyjazny klimat 
dla rozwoju ekonomii społecznej jest również Gmina 
Bieliny: -Od lat pracujemy nad tym, żeby mieszkańcy 
mieli świadomość, umiejętność i wiedzę, w jaki sposób 
zarabiać na lokalnym rynku pracy, wykorzystując do-
stępne zasoby – mówiła Anna Łubek, prezes Stowarzy-
szenia LGD Wokół Łysej Góry. 

Wartość mierzymy tym, 
w jaki sposób potrafimy 

pomóc drugiemu 
człowiekowi

„
”
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Ekonomia społeczna to bardzo dobre rozwiązanie
Marek Materek, Prezydent Starachowic oceniał, że 
ekonomia społeczna sama w sobie jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem, należy angażować i legalnie zatrudniać 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i to w inte-
resie całej społeczności.    -Powinno się jednak zrobić 
wszystko, żeby tym osobom  nie opłacało się kombi-
nować i łączyć szarej strefy ze świadczeniem usług 
społecznych podkreślał, zwracając uwagę na system 
wysokich świadczeń społecznych i wspierania osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, który powoduje, 
że „„pracownik nie ma interesu, w tym, żeby przychodzić 
do pracy. 
Tego rodzaju problemy zauważono w Spółdzielni So-
cjalnej „„Starachowiczanka”, założonej przez Miasto 
Starachowice i Powiat Starachowicki, która powsta-
ła w sierpniu ubiegłego roku. Spółdzielnia zajmuje się 
usługami komunalnymi: sprzątaniem przystanków i ad-
ministrowaniem cmentarzy komunalnych. -Podczas re-
krutacji pytaliśmy ludzi przede wszystkim o to czy, chcą 
pracować i rzeczywiście przyjdą do pracy – wyjaśniał 
Jarosław Warszawa, prezes „„Starachowiczanki”, która 
zatrudnia osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pra-
cy, również takie, które długie lata swojego życia spędzi-
ły w zakładach karnych, czyli takie których nikt inny nie 
chciałby zatrudnić. -Ciężko było, ale udało się skomple-
tować ekipę – przyznał Jarosław Warszawa. 

Jak zapobiec ucieczce osób młodych z Kielc? 
Na to pytanie odpowiada Spółdzielnia Socjalna „„Tropem 
Przygody” z Kielc, która stawia na rozwój osób młodych. 
-Stawiamy solidny filar i obiecującą przystań dla absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, stawia-
jących pierwsze nieśmiałe kroki na rynku pracy – mówił 
Marcin Jedliński, wiceprezes spółdzielni.  -Chcieliśmy 
założyć coś, co pozwoli tym młodym ludziom znaleźć 
pracę i tu zostać. Spółdzielnia Socjalna „„Tropem Przy-
gody” to dla mnie całe życie, a dla wielu dobra praktyka.
Społeczna wrażliwość biznesu
Zupełnie inne podejście do ekonomii społecznej i wspie-
rania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prezentuje VIVE Group, która zdecydowała się zatrud-
niać osoby niepełnosprawne, głównie głuchonieme 
z powodu zwykłej wrażliwości społecznej, bo gdzie in-
dziej trudno byłoby im znaleźć miejsce pracy. Zdaniem 
Doroty Ciołak, dyrektora personalnego VIVE Group, to 
społeczeństwo i przedsiębiorcy nie są przygotowani 
na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a decydują 

o tym stereotypowe poglądy: -Ludziom się wydaje, że 
osoby głuchonieme to tak naprawdę powinny siedzieć 
w domu. Tymczasem są różne rozwiązania, można tych 
ludzi zatrudniać nawet na stanowiskach produkcyj-
nych –tłumaczyła Dorota Ciołak. -I takie rozwiązania 
znajdujemy w grupie VIVE.  Dla VIVE bardzo ważna jest 
również marka dobrego pracodawcy, dlatego zapew-
nia wszystkim swoim pracownikom dobre i bezpieczne 
miejsca pracy, „„bo to się zwyczajnie zwraca w biznesie”. 
Jak podkreślała Dorota Ciołak, wszystkie teorie mówią, 
że jeden niezadowolony klient lub pracownik ma większą 
siłę rażenia niż dziesięciu niezadowolonych.

Jednym zdaniem, dlaczego warto wspierać ekonomię 
społeczną?
Na to pytanie odpowiadali włodarze gmin, nominowa-
nych do tytułu Lidera Ekonomii Społecznej w kategorii 
Samorząd Prospołeczny. Dla Andrzeja Jabłońskiego, 
wójta Gminy Bałtów, ekonomia społeczna jest warun-
kiem zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodar-
czego. -Dążymy do prężnego rozwoju Gminy Bałtów 
w dziedzinie turystyki, agroturystyki, ekologicznego 
rolnictwa i chcemy to osiągnąć w harmonii społecznej 
mówił wójt Andrzej Jabłoński. -Efekty takiego podejścia 
są znane i cenione w całej Polsce. -Wspieramy ekono-
mię społeczną, dlatego że dla nas ważny jest człowiek 
-dodał Marek Materek, prezydent Starachowic, pod-
kreślając społeczny aspekt sektora – bardzo widoczny 
w jego codziennej pracy.  Jak trafnie zauważył Wacław 
Szarek, burmistrz Sędziszowa, samorząd wspiera eko-
nomię społeczną, dlatego że podstawowym jego zada-
niem jest służenie ludziom. 
Ekonomia społeczna, która wyżej niż zysk ceni wartości 
i społeczną misję – wyrównywanie szans, samopomoc 
czy rozwój lokalnej społeczności, a w centrum jej zain-
teresowań zawsze leży dobro człowieka jest szansą na 
rozwiązanie wielu problemów społecznych. 
Informacje na temat wydarzenia i ekonomii społecznej 
dostępne są na stronie: www.es.umws.pl

W działania 
gospodarcze może 

być wpisany czynnik 
społeczny

„
”
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