II ZJAZD INTEGRACYJNY
W KAZIMIERZU DOLNYM
W dniach 21-23 lutego 2014 r.,
w Kazimierzu Dolnym, w ramach
projektu
"Sieć
wsparcia
partycypacji kobiet na obszarach
wiejskich" odbyło się Drugie
Spotkanie Sieci.
Projekt
jest
realizowany
w partnerstwie przez Społeczny
Instytut Ekologiczny, Fundację
Regionalis oraz Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Lokalnej
Stella, przy wsparciu Szwajcarii w
ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
W spotkaniu udział wzięło niemal
dziewięćdziesiąt pań z trzech

powiatów: chełmskiego, Ostrów
Mazowiecka i kieleckiego. Dodać
należy aktywne panie działające
w Stowarzyszeniach, Sieciach,
KGW, Kołach Sportowych i LGDach.
W piątek po południu, po czasie
wolnym,
który
większość
z nas wykorzystała na odnowienie
znajomości
zawartych
na
Pierwszym
Spotkaniu
Sieci
w Hucie Szklanej, miało miejsce
pierwsze wspólne spotkanie. Przy
kawie, herbacie i ciasteczkach
nastąpiły prezentacje animatorów
grup
powiatowych
i wprowadzenie do komunikacji
przez trenerkę Annę Cieśluk.
"Otwarty dialog", "Trudności
przechodzenia przez zmiany"
i "Wszystko jest możliwe" to

działania grupowe, eksperymenty
i doświadczenia oraz doświadczenia wspólnego działania,
których celem było zbudowanie
pozytywnej atmosfery w zespole,
pokazanie jak działa nasza
percepcja i poszerzenie myślenia
o sposobach rozwiązywania
trudności w sytuacjach, które
wydawałyby się niemożliwe do
rozwiązania, a także poznanie
narzędzi podnoszących energię
do działania.
Po spotkaniu była uroczysta
kolacja, a potem czas wolny,
który wykorzystałyśmy na spotkania, rozmowy, dzielenie się
wrażeniami minionego dnia, czyli
szeroko rozumianą integrację.
W sobotę rano, po takiej dawce
pozytywnej energii zgromadzonej
poprzedniego wieczora, wszystkie
ochoczo
wyruszyłyśmy
na
wycieczkę w dwóch grupach,
z przewodnikami, po Kazimierzu
Dolnym. Mimo trwającej ciągle
astronomicznej zimy pogoda była
naprawdę wiosenna, co sprzyjało
zwiedzaniu i podziwianiu tego
urokliwego, zabytkowego miasteczka, robieniu pamiątkowych
zdjęć i kupowaniu pamiątek na
miejscowym targu.
Po powrocie i pysznym obiedzie
odbyły się kolejne wspólne

Fot. 1 Drugie Spotkanie Sieciowe w Kazimierzu Dolnym , fot. T. Kosiński

zajęcia z komunikacji,
cypacji i budowania sieci.

party-

W ich trakcie miało miejsce
spotkanie interaktywne (SKYPE)
z Anną Owczarską-Osińską na
temat "Jak działać pomimo
trudności",
czyli
o
roli
nastawienia do działania, o tym
jak radzić sobie z trudnościami
i co pomogło nam w przeszłości
te trudności pokonać.
Następne zajęcia pokazywały jak
działa proces komunikacji, jak
rozmawiać aby osiągnąć wspólne
cele oraz jak budować zaufanie
i przekonywać innych do
wsparcia swoich pomysłów. Miały
intensywny
charakter,
ale
trenerka zadbała o to aby forma
była bardzo urozmaicona, tak że
czas płynął szybko, a umiejętności nabywane w ich trakcie
pozostawały.
Po kolacji niemal wszystkie panie
udały się do klubu hotelowego,
by zrelaksować się po tak
intensywnym dniu.
W niedzielę rano, na ostatnich już
zajęciach, oprócz podsumowania
wyjazdu
miałyśmy
jeszcze
możliwość poznania nowych
strategii, przećwiczenia możliwości
wykorzystania
ich
w codziennym życiu, czyli
w organizacjach, w których
działamy, bo to jest tak naprawdę
nasze drugie, równoległe życie.
Czas wolny, który pozostał nam
do wyjazdu, wykorzystałyśmy na
planowanie trzeciego, ostatniego
już niestety spotkania, które ma
odbyć się na przełomie maja
i czerwca. Wszystkie czekamy na
nie niecierpliwie. Nie tylko po to
by się spotkać i spędzić miło czas,
ale głównie by zdobyć nowe

umiejętności, które pozwolą nam
jeszcze efektywniej działać na
rzecz organizacji, które reprezentujemy. Po to przecież
bierzemy udział w tym Projekcie.
Dorota Kumór

DZIEŃ W KTÓRYM
WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…
18 września 2013 roku to był ten
dzień, w którym wszystko się
zaczęło… a dokładniej rzecz
ujmując powołaliśmy Stowarzyszenie Twórczych Kobiet „Talent
i Pasja”.
Jak sama nazwa wskazuje
połączyła Nas Kobiety „pasja” do
tworzenia
rękodzieła,
która
głęboko ukryta zbudziła się
podczas kursów warsztatowych
organizowanych na terenie naszej
gminy Bieliny.

Fot. 2 Prace Stowarzyszenia Twórczych
Kobiet „Talent i Pasja”, fot. J. Klich

W naszej gminie samorząd,
instytucje kultury starają się
aktywować społeczeństwo na
różne sposoby. Jednym z nich jest
organizacja kursów z różnych
dziedzin
rękodzieła
artystycznego. Znalazło się wśród nich
tworzenie biżuterii - począwszy
od kolczyków przez broszki do
bransoletek, decoupage – m. in.
bombki i świeczki, bukieciarstwo bukiety oraz stroiki i moje

ulubione – malowanie na szkle,
gdzie powstały świeczniki, obrazy
i wazony.
Pomimo dużej różnorodności to
jeszcze nie koniec, gdyż wrzesień
i październik upłynęły pod
znakiem XIX-wiecznych warsztatów
z zakresu
tworzenia
wycinanek, ozdób z papieru
i ozdób
choinkowych
oraz
ludowych pająków jak również
warsztatów z zakresu tworzenia
ozdób ze słomy i siana podczas
których powstały motyle, szopki,
zwierzątka… można by tak
wymieniać bez końca. Kursy były
naprawdę ciekawą odskocznią dla
kobiet często nie pracujących
zawodowo, lecz pracujących
w domu.
Tak nam się te spotkania
warsztatowe spodobały, że nie
chcąc zrywać nowo powstałych
przyjaźni postanowiłyśmy wziąć
sprawy w swoje ręce i założyć
Stowarzyszenie Twórczych Kobiet
„Talent i Pasja”.
Nasze stowarzyszenie ma na celu:
działanie na rzecz przestrzegania
praw kobiet, przeciwdziałanie
przemocy i patologiom społecznym, ochronę i promocję
zdrowia, udział w budowaniu
nowoczesnej świadomości kobiet,
aktywizację społeczną i zawodową kobiet, poradnictwo oraz
doradztwo mające na celu
wspomaganie kobiet oraz rodzin,
realizowanie i propagowanie
inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych, promowanie szczególnie uzdolnionych
członków, wspieranie działań
prowadzonych na rzecz udziału
kobiet w życiu publicznym i w
polityce, pogłębianie wiedzy na
temat polityki UE oraz polskiego

ustawodawstwa
w
zakresie
równego
statusu
kobiet
i mężczyzn, wymianę doświadczeń zawodowych i gospodarczych, pracę z dziećmi
i
młodzieżą,
działalność
charytatywną i pomoc społeczną,
promocję i organizację wolontariatu, działalność proekologiczną oraz promocję sportu,
rekreacji i krajoznawstwa.
Nasze działania rozpoczęłyśmy od
wystawienia stoiska promocyjnego z naszym ręko-dziełem
podczas konferencji, która odbyła
się w Hotelu Łysogóry w Kielcach.
Następnie podczas X Dnia Kultury
i Tradycji w Bielinach, a ostatnio
można było nas spotkać w
Centrum Edukacyjnym „Szklany
Dom” w Ciekotach, gdzie odbył
się Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy. Na co dzień
(a dokładniej co tydzień;-)
spotykamy się w Centrum
Tradycji
i
Turystyki
Gór
Świętokrzyskich w Bielinach ucząc
się od siebie nawzajem tworzymy
ręcznie
dzieła
spędzając
naprawdę miło czas. Każde
spotkanie jest napędem do
realizacji kolejnych działań, bo
choć jesteśmy „nowe na rynku”
to mamy głowy pełne pomysłów.
Teraz dołączają do nas też inne
kobiety, lecz nie zamykamy drogi
do
naszego
stowarzyszenia
Panom .
Marzena Tatar

"BY JESIEŃ ŻYCIA BYŁA
POGODNA"
Ponad dwadzieścia lat temu
Biblioteka Publiczna w Chęcinach
podjęła współpracę z miejscowym Klubem Seniora. Od
początku powstania liderkami

klubu i aktywnymi jego członkiniami
były kobiety. Obecnie
nowym opiekunem jest pani Ewa
Kutys. Podczas tego okresu
współpraca biblioteki z klubem
zaowocowała wieloma cennymi
inicjatywami.
Organizowano
spotkania
literacko-muzyczne pt. „Wielcy
Polacy”. Uczestnicy mieli okazję
do tej pory zapoznać się
z twórczością m.in. Juliusza
Słowackiego, Fryderyka Chopina
czy Wisławy Szymborskiej.

gminy, którzy chcieli aktywnie
spędzać wolny czas, pogłębić
swoją
wiedzę,
rozwijać
zainteresowania.
Dzięki
realizacji
projektu,
przeszkolonych zostało dziesięć
osób z zakresu praktycznego
posługiwania się komputerem
i Internetem. Efektem zrealizowanego projektu jest powstanie
w
bibliotece
kawiarenki
internetowej
dla
seniorów,
czynnej od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych.
Jest to również miejsce spotkań

Fot. 3 Szkolenie dla seniorów w Chęcinach.

Ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez naszą bibliotekę
był
projekt
„Kawiarenka
Internetowa
Aktywnego
Seniora”. Partnerem projektu był
Klub Seniora. Celem projektu była
aktywizacja i integracja seniorów
gminy Chęciny, podniesienie ich
kwalifikacji w zakresie obsługi
komputera, zmotywowanie do
działań na rzecz środowiska
lokalnego.
Grupą
docelową
projektu były osoby starsze,
powyżej 55 lat, nieaktywne
zawodowo,
seniorzy
naszej

towarzyskich i międzypokoleniowych, gdzie osoby starsze
w
dogodnych
dla
siebie
warunkach
pozyskują
wiele
ciekawych
informacji
oraz
pogłębiają dotychczasową wiedzę
i zainteresowania.
Członkowie Klubu Seniora są
uczestnikami różnych działań
i projektów realizowanych przez
naszą bibliotekę. Uczestniczą
w spotkaniach Dyskusyjnego
Klubu Książki.

Zorganizowano dla nich m.in.
pełną atrakcji i niespodzianek
wyprawę do „Ptasiego Azylu”Ośrodka
Pomocy
Dzikim
Zwierzętom w Ostrowie, gdzie
wszyscy spędzili popołudnie
w towarzystwie niezwykle gościnnych
gospodarzy
Państwa
Wróblewskich.
Biblioteka realizuje projekt pn.
„Niezwykli ludzie-niecodzienne
spotkania”, który polega na
organizacji spotkań z interesującymi
ludźmi
(pisarze,
aktorzy). Dotychczas gościliśmy:
Karolinę Wilczyńską, Tadeusza
Chudeckiego, Barbarę Kosmowską, Magdalenę Zawadzką,
Stanisława Rogalę.
Spotkania
odbywają
się
w murach pięknej zabytkowej
kamienicy
„Niemczówka”.
Seniorzy aktywnie uczestniczą
w tych spotkaniach. Wielką
przyjemnością dla członkiń Klubu
Seniora była wizyta Magdaleny
Zawadzkiej, która w latach 60 –
tych grała jedną z głównych ról
w kręconym w Chęcinach filmie
„Pan
Wołodyjowski”.
Wielu
starszym osobom przypomniały
się
niezapomniane
chwile
młodości. Biblioteka była również
współorganizatorem
edukacyjnego wyjazdu do Warszawy pod
nazwą
„Wspomnień
czar”.
Uczestnicy do dziś są pod

wrażeniem zabytków, które mieli
okazję zobaczyć.

Jak zaczęła się twoja przygoda
z samorządem?

Barbara Woś

ANNA ŁUBEK – KOBIETA
AKTYWNA
Mieszkanka
gminy
Bieliny
w
Województwie
Świętokrzyskim. Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania – Wokół Łysej
Góry oraz jego Prezes. Dyrektor
Centrum Tradycji i Turystyki Gór
Świętokrzyskich.

Wszystko zaczęło się od stażu
w Gminnym Centrum Informacji
w Bielinach, który rozpoczęłam
jesienią 2003 roku. Po około
trzech miesiącach otrzymałam
propozycję koordynowania pracy
Centrum.
GCI było miejscem, gdzie
spotykała się młodzież, był to
pierwszy publiczny punkt dostępu
do Internetu – który w roku 2003
wcale nie był taki popularny jak
dziś – dlatego to w GCI pojawiły
się pierwsze inicjatywy społeczne
takie na trochę większą skale.
Współpracowaliśmy
wtedy
z Towarzystwem Przyjaciół Bielin
i młodzieżą z Bielińskiego Gimnazjum – pierwszym projektem,
który pamiętam było tworzenie
dodatku
młodzieżowego
do
Gazety Bielińskiej – „Pulsu
Młodzieży”. Pomysłodawcą tego
projektu był Śp. Sławomir Jóźwik,
a projekt realizowany był
z programu „Równać Szanse”.

Fot. 4 Anna Łubek

Rozmawiamy o pracy, napotykanych trudnościach, kobiecym
spojrzeniu na aktywność lokalną,
planach na przyszłość…

...ciąg dalszy wywiadu na stronie
www.aktywnelokalnie.pl

Marzena Tatar

