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Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy,

„Aktywny Obywatel” to publikacja, która 
powstała z myślą inspirowania młodych ludzi 
do działania i aktywnego uczestniczenia w życiu 
społecznym swoich miejscowości oraz całego 
kraju. Zaangażowanie i aktywność w małe 
oraz duże sprawy powinny być naturalnym 
zjawiskiem wśród młodego pokolenia. Dzięki 
temu wyrastają z niego świadomi, pewni swoich 
możliwości obywatele.

Numer dedykujemy zarówno młodzieży, jak 
i lokalnym liderom, nauczycielom, pracownikom 
oświaty, którzy będą mogli zainspirować się 
przedstawionymi tutaj historiami. Niniejsze wydanie pozwoli poznać Wam historie 
młodych ludzi z powiatu zawierciańskiego, ich aktywność społeczną, polityczną, 
obywatelską. Dowiecie się, jak wiele można osiągnąć w życiu, dzięki posiadaniu pasji 
i celu. Dzielimy się z Wami również doświadczeniami, które w ostatnim czasie Fundacja 
Centrum Inicjatyw Lokalnych zrealizowała w ramach zadania pn. „Aktywność na wagę 
złota” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Każdy z nas żyje w perspektywach jednostkowej oraz społecznej. Stawiamy sobie zatem 
cele indywidualne, których osiągnięcie buduje poczucie naszej wartości i wiary we własne 
siły, ale jednocześnie rzeczywistość społeczna wymaga od nas podejmowania działań na 
rzecz drugiego człowieka, szkoły, miasta, kraju. Budując i rozwijając swoją tożsamość, 
łączcie obie te perspektywy i nie bójcie się działać. Przyszłość zależy od Was!

Życzę miłej lektury,

Prezes Fundacji 
Centrum Inicjatyw Lokalnych

 w Zawierciu



AKTYWNOŚĆ 
I DZIAŁANIE  
- to ważne i trudne 
Zrobić krok do przodu. Wyjść przed szereg. Odważyć się. Działać. Aktywność 
młodych ludzi w życiu społecznym jest bardzo ważna. Podejmowanie działań przez 
młodzież w przestrzeni publicznej jest bardzo trudne. Dlaczego aktywność jest 
ważna? Bo poszerza perspektywę patrzenia na świat, umożliwia zdobycie życiowego 
doświadczenia, pobudza do twórczego działania. Dlaczego podejmowanie działań jest 
trudne? Bo wymaga odwagi, zmierzenia się z rzeczywistością, przepisami, ludźmi, 
którzy mają inną wizję świata. Aktywność i działanie – to ważne i trudne. 

O tym, jakie możliwości w zakresie 

partycypacji w życiu szkolnym, lokalnym, 

społecznym, wolontariacie mają młode 

osoby, rozmawiamy z Wiktorią Witczak  

– uczennicą I Liceum Ogólnokształ-

cącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. 

Jakie działania związane z aktywnym 
uczestniczeniem w życiu społecznym 
udało Ci się dotychczas zrealizować? 

Do tej pory szczególnie aktywnie 
działałam w Urzędzie Miasta Zawiercie, 
gdzie wraz ze znajomymi udało nam się 
ponownie powołać do życia Młodzie-
żową Radę Miasta Zawiercie. Zadaniem 
Rady jest reprezentowanie interesu 
dzieci i młodzieży oraz wyrażanie 
poglądów dotyczących młodych ludzi 
w naszym mieście. Poza tym Rada skupia 
się na inicjowaniu i organizowaniu 
wydarzeń o charakterze kulturalnym, 
sportowym, artystycznym czy turys-
tycznym. Ponadto, wraz ze znajomymi 
udało nam się m.in. przygotować 
filmik promujący nasze miasto oraz 
zrealizować kilka innych projektów. 
Szczególną uwagę pragnę również 
zwrócić na program Akademia Młodych 
Liderów, w ramach którego wzięłam 
udział w półrocznym szkoleniu doty-
czącym m.in. wzmacniania swoich 
kompetencji liderskich. Nauczyłam się 
wielu nowych rzeczy, w tym na temat 
zasad debaty oksfordzkiej. Uczestnikom 
programu przypisany jest trener, który 

wspiera ich i prowadzi przez wszystkie 
działania. Miałam to szczęście, że 
trafiłam na wspaniałą trenerkę, która 
udzieliła mi mnóstwo cennych rad. 
Podczas szkolenia miałam też okazję 
poznać wielu ciekawych ludzi.  Każdego 
roku angażuję się również w działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Do tej pory pomagałam przede 
wszystkim w zbiórce pieniędzy, a w tym 
roku po raz pierwszy będę w składzie 
Sztabu. To zadanie wiąże się z większą 
odpowiedzialnością i zaangażowaniem, 
ale jestem na to gotowa i nie mogę się już 
doczekać!

Czego nauczyły Cię te wszystkie 
doświadczenia?

Na pewno poprzez udział w dotychcz-
asowych działaniach zyskałam sporo 
nowej wiedzy oraz umiejętności. Jednak 
doświadczenia te nauczyły mnie przede 
wszystkim pokory oraz tego, że każdy 
problem czy trudność można rozwiązać 
i to w sposób, o którym dotychczas byśmy 
nawet nie pomyśleli. Każde działanie 
było dla mnie świetną przygodą i szansą 
na zdobycie nowego doświadczenia. 
Mimo, iż nie zawsze było łatwo, to 
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dobrze wspominam wszystkie akcje. 
Często musiałam wychodzić ze swojej 
strefy komfortu, przez co teraz jestem 
pewniejsza siebie, a to zdecydowanie 
pomaga w codziennym życiu. 

A jak to wszystko się zaczęło? 

Wszystko zaczęło się od tego, że zdecy-
dowałam zapisać się do Zawierciańskiego 
Forum Młodzieży. To organ o charakterze 
opiniodawczo-doradczym Prezydenta 
Miasta Zawiercia, który m.in. stanowi 
forum wymiany poglądów oraz opinii, 
inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do 
integracji społecznej i poszerzania udziału 
młodzieży w życiu miasta. Dokładnie 
pamiętam pierwsze spotkanie, w którym 
wzięłam udział. Wówczas nikogo tam 
jeszcze nie znałam i czułam się zagubiona. 
Natomiast z czasem poznałam wiele 
ciekawych osób, z którymi połączyła mnie 
przyjaźń trwająca do dziś. Poznawanie 
nowych ludzi z różnych środowisk to 
zdecydowanie ogromna wartość i zaleta 
działalności społecznej. W większości są 
to bowiem wspaniali i kreatywni ludzie, 
na których zawsze można liczyć. A jak 
widać na moim przykładzie, żeby zacząć, 
trzeba spróbować!

Czy Twoim zdaniem młodzi ludzie, 
uczniowie, powinni bardziej angażować 
się w życie szkoły, lokalnej społeczności, 
miasta?

Uważam, że każda osoba powinna 
chociaż raz w życiu spróbować 
zaangażować się w działania społeczne. 

Tylko wtedy można przekonać się, czy 
właśnie taka aktywność sprawia nam 
przyjemność i daje satysfakcję. Jeśli 
okaże się, że nie jest to droga dla nas, 
zawsze można podjąć inne działania, 
dzięki którym możliwe jest wspieranie 
różnego rodzaju przedsięwzięć 
i organizacji. Może to być np. wpłata 
pieniężna na jakiś cel, ale równie dobrze 
polubienie lub udostępnienie strony na 
Facebook’u danej organizacji. Zarówno 
bezpośrednie, jak i pośrednie wspieranie 
akcji społecznych jest ważne!

Z czego, według Ciebie wynika fakt, 
że wielu młodych ludzi jest biernych 
społecznie?

Myślę, że bierność młodych ludzi 
wynika przede wszystkim z braku 
pewności siebie, co dostrzegam wśród 
swoich znajomych. Bardzo ważne jest 
uświadamianie młodych ludzi, jak 
ważną rolę odgrywa w życiu działalność 
społeczna i jak wiele pozytywnych 
zmian niesie za sobą. Niemniej 
powinniśmy angażować się w działania, 
które naprawdę nas interesują i w które 
wierzymy. Wiem po sobie, że bez tego 
bardzo łatwo jest się zniechęcić. Jeśli 
ktoś lubi sport, może z tym połączyć 
działania społeczne, jeżeli kocha 
zwierzęta – pracować jako wolontariusz 
w schronisku. Każdy może znaleźć coś 
tylko dla siebie. 
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Czy według Ciebie działania różnego 
rodzaju organizacji pozarządowych 
mających na celu zachęcanie młodych 
ludzi do aktywności społecznej 
i obywatelskiej są ważne? Czy może 
to przede wszystkim szkoła powinna 
wzmacniać społeczną aktywność swoich 
podopiecznych? 

Według mnie wszystkie instytucje, które 
zachęcają młodych ludzi do aktywności 

społecznej i obywatelskiej są ważne. 
Wiele organizacji pozarządowych 
może dotrzeć do młodzieży właśnie 
poprzez kontakt ze szkołą. To właśnie 
szkoła, która ma permanentny kontakt 

z uczniami, powinna kłaść duży nacisk 
na wzmacnianie społecznej aktywności 
swoich podopiecznych. To najłatwiejszy 
i być może najskuteczniejszy kanał 
dotarcia do młodych ludzi. 

Wiemy, że przygotowujesz się właśnie 
do kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. A czy poza tym 
jesteś teraz zaangażowana w jakieś 
działania?

Tak, właśnie realizujemy wraz 
z koleżankami ze szkoły projekt pn. „Tylko 
jedno w głowie mam”. Przedsięwzięcie 
realizowane jest w ramach ogólnopolskiej 
Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która 

zakłada organizowanie przez uczniów 
projektów społecznych. Nasze działanie 
poświęcone jest edukacji seksualnej, 
poprzez którą młodzież powinna mieć 
możliwość zdobycia m.in. rzetelnej 
wiedzy dotyczącej sfery seksualnej 
człowieka, metod antykoncepcji, nau-
czyć się akceptować i rozumieć swoje 
ciało, dbać o swoje zdrowie fizyczne 
i psychiczne, wyrażać własne potrzeby 
oraz emocje. Temat seksualności 
człowieka często jest tematem tabu, ale 
jego znaczenie jest szczególnie ważne 
w przypadku młodzieży, która dojrzewa, 
wkracza w świat dorosłości. Okazuje się 
jednak, że ciężko znaleźć wiarygodne 
informacje na ten temat w Internecie, 
a młodzi ludzie czasem nie mają do 
kogo zwrócić się z swoimi pytaniami 
i wątpliwościami. Dlatego też zapraszam 
wszystkich do polubienia naszej strony 
na Facebook’u: tylkojednowgłowiemam, 
gdzie poruszamy różne kwestie związane 
z edukacją seksualną młodzieży. 

Dziękuję za rozmowę. 

Beata Hąc
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Bardzo ważne jest uświadamianie młodych ludzi, jak 
ważną rolę odgrywa w życiu działalność społeczna i 
jak wiele pozytywnych zmian niesie za sobą. Niemniej 
powinniśmy angażować się w działania, które naprawdę 
nas interesują i w które wierzymy. 
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MŁODOŚĆ I POLITYKA
Polityka jest pojęciem wielopłaszczyznowym i zjawiskiem, które dotyka niemal każdej sfery 
życia współczesnych społeczeństw. W swoim założeniu polityka stanowi sztukę rządzenia 
państwem, a jej celem nadrzędnym powinno być wspólne dobro wszystkich obywateli. 
W przestrzeni społecznej funkcjonują podmioty polityczne, które prowadzą dyskurs na 
temat kwestii społecznych, gospodarczych, światopoglądowych. Coraz większą uwagę 
zwraca się na konieczność włączania do debaty młodzieży, wysłuchania jej problemów, 
potrzeb, idei, które chce przekazać. Istotnie, polityka młodzieżowa powinna opierać się nie 
tylko na tworzeniu programów i działań dla młodych ludzi, ale z ich udziałem. 

Obecnie politykę oraz polityków bar-
dzo często postrzega się w sposób 
pejoratywny. To z kolei może skutkować 
niechęcią młodzieży w angażowanie się 
w działania o charakterze polityczny, 
budzić obawy oraz niechęć. Jednocześ-

nie obserwuje się wzrost powstawania 
rad młodzieżowych, w tym przy jednost-
kach samorządu terytorialnego. Co 
zatem pociąga młodych ludzi w polityce? 
Jak ich spostrzeżenia i uwagi wpływają 
na podejmowanie ostatecznych decyzji? 

Rozmawiamy z Miłoszem Łągiewką  
– uczniem I Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Stefana Żeromskiego w Zawierciu 
oraz radnym Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 

Do niedawna pełniłeś funkcję 
wiceprzewodniczącego w Młodzieżowej 
Radzie Miasta Zawiercia, jesteś radnym 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Śląskiego, czyli działasz już na szczeblu 
wojewódzkim. Jaka jest idea sejmików 
młodzieżowych i jak wiele mają one 
wspólnego z polityką?

Idea oraz sens działania sejmików 
wojewódzkich jest dość prosta – działać na 
rzecz dzieci i młodzieży. A co to właściwie 
znaczy? Cóż, o tym można by napisać 
naprawdę wiele. Jednak przede wszystkim 
pomagamy osobom z dobrymi pomysłami 
i inicjatywami, które mogą wesprzeć 
samorząd młodzieżowy. Staramy się 
podkreślać i omawiać problemy młodych 
osób w województwie, a rozwiązania 
przekazujemy do ciał samorządu tery-
torialnego, którym podlegamy czyli 
do sejmiku danego województwa oraz 
marszałka województwa. Tworzymy 
akcje, organizujemy kongresy i debaty 
oraz pełnimy funkcję mediatorów. Jak 
dużo mamy wspólnego z polityką? 
Polityka to m.in. wywieranie wpływu na 
władzę i w pozytywnym sensie to właśnie 
robimy. Wywieramy wpływ, aby sprawy 
młodzieży były zauważane i brane pod 
uwagę. Charakter naszych działań jest 
zatem w pewnym sensie polityczny, jednak 
problem pojawia się wtedy, kiedy ludzie 
zaczynają mylić go z partyjnym. Zadaniem 
młodych ludzi działających w sejmikach 

Miłosz Łągiewka
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nie jest bowiem manifestowanie swoich 
poglądów politycznych, choć oczywiście 
mogą zgadzać się lub nie z założeniami 
głoszonymi przez dane partie polityczne, 
ale angażowanie się w słuszne rzeczy, 
których nadrzędnym celem jest dobro 
dzieci i młodzieży w Polsce. 

Na czym polega praca młodzieżowego 
radnego? Co chcesz osiągnąć poprzez 
swoją aktywność w tym zakresie?

Na początku warto zaznaczyć, że 
pełnienie funkcji radnego jest właściwie 
dobrowolne. Ze względu na fakt, że 
w działania społeczno-polityczne 
angażuję się już od czternastego 
roku życia, a w Młodzieżowym 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
jestem od 2018 roku, w tym 
w kadencji 2020-2021 pełniłem funkcję 
wiceprzewodniczącego, posiadam już 
spore doświadczenie w tym zakresie. 
Jeśli chodzi o pracę radnego, to może on 
zasiadać w komisji, której cel najbardziej 
mu przyświeca lub kandydować do roli 
koordynatora działań odwołujących 
się do konkretnej dziedziny np. 
Praw Ucznia i Studenta. Dotychczas 
podejmowałem głównie działania 
związane z organizacją wydarzeń. Aż do 
momentu objęcia roli zastępcy, byłem 
przewodniczącym komisji ds. Kongresu. 
Dążę do tego, aby cały czas poszerzać 
swoją aktywność społeczną i polityczną, 
co pozwoli mi podejmować działania na 
rzecz wszystkich mieszkańców miasta 
czy województwa, niezależnie od ich 
wieku.

Rady młodzieżowe oraz sejmiki woje-
wódzkie pełnią funkcję opiniotwórczo 
-doradczą. Czy w Twoim odczuciu, 
spostrzeżenia i propozycje młodych 
radnych są faktycznie brane pod 
uwagę podczas podejmowania decyzji 
dotyczących spraw młodzieży przez 
organy wykonawcze?

Niestety nie zawsze nasze spostrzeżenia 
oraz uwagi są brane pod uwagę. Wydaje 
mi się, że wynika to m.in. z braku 
zrozumienia i - co tu dużo mówić  
- błahego podejścia do tematów, które 
chcemy poruszać. Nigdy nie ukrywałem 
swojego zdania w tej sprawie, ale od 
tego właśnie jesteśmy, aby do skutku 
alarmować o tym, z czym się nie 
zgadzamy i co chcemy zmienić. Naszym 
zadaniem jest działać w interesie grup, 
które reprezentujemy.

Czasem można odnieść wrażenie, że 
młodzi ludzie posiadają już pewne 
poglądy na temat polityki, opowiadają 
się za hasłami głoszonymi przez jedną 
partię, sprzeciwiają hasłom innej. Czy 
Twoim zdaniem współczesna młodzież 
faktycznie posiada wiedzę na temat 
polityki, zarówno w wymiarze lokalnym, 
jak i ogólnopolskim, czy raczej popiera 
lub neguje dane działania polityczne, 
nie znając tak naprawdę szerszego 
kontekstu?

Uważam, że współczesna młodzież 

posiada wiedzę na temat polityki i cały 
czas stara się ją zrozumieć. Oczywiście, 
jak w każdej innej dziedzinie życia, 
także i tutaj znajdą się osoby, które idą 
w zaparte w myśl hasła: nie wiem, ale się 
wypowiem. Natomiast niejednokrotnie 
byłem świadkiem, gdy młoda osoba 
wygrywała merytorycznie w dyskusji z tą, 
którą powszechnie uważa się za bardziej 
doświadczoną. 

W Polsce czynne prawo wyborcze 
posiadają osoby, które ukończyły 18. 
rok życia. Według badań, frekwencja 
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wyborcza w Polsce, podobnie jak 
i w innych krajach europejskich jest 
jednak najniższa właśnie w grupie 
wiekowej 18-24. Z czego, według Ciebie, 
to wynika? Czy uważasz, że nawet 
jeśli młodzi ludzie nie interesują 
się polityką lub twierdzą, że żaden 
z kandydatów, żadna partia nie spełnia 
ich oczekiwań, mimo to powinni brać 
udział w głosowaniach wyborczych?

Oczywiście! Moim zdaniem udział 
w głosowaniach wyborczych to 

obowiązek każdego, kto czuje się 
obywatelem tego kraju. Niestety, 
statystyk nie da się oszukać, a sam 
także dostrzegam „omijające” podejście 
młodych ludzi w tym temacie, co jest 
alarmujące. Ważne jest jednak racjonalne 
podejście do tego problemu i spojrzenie 
z perspektywy młodego człowieka. 
Otóż, kiedy obserwuje on otaczający 
go świat związany z polityką, która 

przedstawiana jest w negatywnym 
świetle, a jednocześnie biorąc pod 
uwagę sytuację społeczno-gospodarczą 
w Polsce nasuwa się pytanie, jak młody 
człowiek ma zachować pozytywne 
podejście w tym zakresie? Wszystkie 
artykuły, wpisy, opinie zmuszają do 
zadania sobie pytania, czy warto w ogóle 
brać w tym udział. Niestety, takie są 
fakty, a odpowiedzi na te pytania nie 
satysfakcjonują. Dlatego też tutaj pojawia 
się zadanie – pokazać młodym ludziom, 

że ich głos ma znaczenie i realny wpływ 
na to, jak szeroko rozumiana polityka 
w Polsce będzie przedstawiać się za parę 
lat, czy będzie dobrze funkcjonować 
i rokować na przyszłość.

Czy Twoim zdaniem współczesna 
szkoła przygotowuje młodych ludzi do 
świadomego uczestniczenia w życiu 
społecznym, w tym politycznym?

Myślę, że jest to poważny temat 

i nie chciałbym tutaj generalizować. 
Z moich obserwacji wynika natomiast, 
że część szkół naprawdę zwraca uwagę 
na rozwój ucznia jako przyszłego 
świadomego obywatela, a część wciska 
na siłę podręcznikowe definicje, 
licząc na sukces. Mamy niestety dużą 
rozbieżność w tym temacie. Uważam 
też, że aktualne zmiany proponowane 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w zakresie nauczania szkolnego nie 
wpłyną korzystnie na rozwiązanie tego 
problemu. 

Na koniec powiedz proszę, dlaczego 
warto zachęcić młodych ludzi do tego, 
aby bardziej interesowali się kwestiami 
politycznymi, przyłączali do rad czy 
sejmików młodzieżowych? 

Interesowanie się sprawami poli-
tycznymi jest niezwykle istotne, 
ponieważ to właśnie działania polityczne 
bardzo często przesądzają o kwestiach, 
które dotyczą każdego z nas, takich 
jak prawo, ceny, edukacja. Każdy musi 
pamiętać o tym, że ma w tym wszystkim 
swój udział. Z kolei dołączanie do 
samorządów młodzieżowych i promo-
wanie realizowanych przez nie działań, 
z pewnością pomaga i przybliża do stania 
się świadomym obywatelem. Uwierzcie 
mi, w świadomym i nowoczesnym 
społeczeństwie żyje się po prostu lepiej! 

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Polityka to m.in. wywieranie wpływu na władzę  
i w pozytywnym sensie to właśnie robimy. Wywieramy  
wpływ, aby sprawy młodzieży były zauważane i brane pod 
uwagę. Charakter naszych działań jest zatem w pewnym  
sensie polityczny, jednak problem pojawia się wtedy,  
kiedy ludzie zaczynają mylić go z partyjnym.
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LIDER W ŚWIECIE NGO
Jest wiele miejsc, w których potrzebny jest lider. Są miejsca, które bez lidera nie mogłyby 
funkcjonować. Organizacje pozarządowe są podmiotami o konstrukcji specyficznej, gdzie 
procesy zarządzania oraz realizowania działań są trudniejsze niż w przypadku firm lub 
jednostek publicznych. Wiele organizacji działa na zasadzie pro publico bono, czyli na rzecz 
dobra wspólnego. Zachęcenie ludzi do podejmowania działań o charakterze charytatywnym 
nie jest jednak najtrudniejsze. Prawdziwym wyzwaniem jest wzmacnianie i stymulowanie 
ich aktywności tak, aby wiara w słuszność podejmowanych przez nich działań nie malała. 
Organizacja pozarządowa to miejsce, którego sercem jest lider zespołu. 

O trudach, wyzwaniach i pozytywach 
bycia liderem organizacji pozarządowej 
rozmawiamy z Pawłem Abuckim – 
Prezesem Centrum Inicjatyw Lokalnych 
(CIL) w Zawierciu. 

Już od ponad 15 lat pełnisz rolę prezesa 
organizacji pozarządowej, która na 
rzecz lokalnej społeczności podejmuje 
różnego rodzaju działania. Jakie, według 
Ciebie, cechy, umiejętności, kompetencje 
powinien posiadać lider organizacji 
pozarządowej? 

To prawda, mam za sobą już wiele 
lat w zakresie pełnienia roli lidera 
w organizacji pozarządowej, ale każdego 
dnia wciąż się uczę  i odkrywam nowe 
aspekty swojej pracy i powołania. 
Z pewnością dobry lider musi posiadać 
wysokie kompetencje komunikacyjne, 
dzięki którym możliwe jest jasne, 
precyzyjne przekazywanie swoich myśli 
i wyrażanie opinii. Z drugiej zaś strony 
kluczowe jest słuchanie tego, co ktoś 
ma nam do przekazania. Dotyczy to nie 

tylko  zespołu, czyli współpracowników, 

którzy komunikują nam swoje potrzeby, 

oczekiwania, spostrzeżenia, ale przede 

wszystkim wysłuchiwania ludzi, którzy 

zwracają się do nas o pomoc lub poradę. 

Dobry lider organizacji pozarządowej 

powinien być wizjonerem – patrzeć 

i mierzyć dalej niż inni. Wychodzić poza 

własne ramy i ograniczenia. Oczywiście 

od tego, jaki charakter ma dana 

organizacja pozarządowa, zależy jakiego 

Festyn Jurajski



lidera potrzebuje. Na pewno musi on 
koncentrować swój zespół wokół wspólnej 
idei i misji, dlatego powinien być osobą 
charyzmatyczną, godną zaufania, uczciwą 
wobec siebie i innych. 

A czy wymienionych przez Ciebie 
umiejętności można się nauczyć? 
Liderem się rodzisz czy liderem się 
stajesz? 

Na pewno kompetencji komunikacyjnych, 
o których wspomniałem, można się uczyć, 
kształtować i wzmacniać je przez całe 
życie. Natomiast każdy człowiek posiada 
określone predyspozycje do pełnienia 
danej funkcji, wykonywania zawodu, 
spełniania się w jakiejś dziedzinie. Może 
nie do końca zgodzę się ze stwierdzeniem, 
że ktoś rodzi się liderem, ale może urodzić 
się z większymi predyspozycjami ku temu 
niż inna osoba. Poprzez doświadczenie 
zdobyte na przestrzeni lat mogę 
stwierdzić, że dziś pewne działania 
w zakresie bycia liderem organizacji 

pozarządowej robię inaczej niż 
w przeszłości. Zauważam własne błędy 
i staram się powtórnie ich nie popełniać. 
Do bycia liderem na pewno się dorasta, 
dzięki zdobywaniu nowej wiedzy, 
samokształceniu, ale też spotykaniu 
na swojej drodze ludzi, którzy nas 

inspirują. Tak, lider motywuje i inspiruje 
innych, ale sam również potrzebuje 
bodźców, kreatywnych ludzi wokół siebie 
i wewnętrznego przekonania, że to, co 
robi, ma sens.

W pracy lidera bardzo ważna jest zatem 
dbałość o właściwą komunikację między 
zespołem oraz motywowanie go do 
działania. Jak Ci się to udaje?

W swojej pracy kieruję się kilkoma 
zasadami. Po pierwsze stawiam jasne 
oczekiwania i przedstawiam misję 
działania, do którego chcę zaangażować 
zespół. Jeżeli pracownicy czy członkowie 
organizacji nie wiedzą, po co mają coś 
robić, jaką zmianę dzięki działaniu 

można osiągnąć oraz jakie przyniesie ona 
rezultaty, wówczas są zaangażowani tylko 
połowicznie. Po drugie zespół musi być 
świadomy szerszego kontekstu swojej 
pracy i wiedzieć, że działania każdego z nas 
wpływają na pracę innych osób w zespole. 
Jeżeli np. realizujemy inicjatywę, której 
celem jest zachęcenie młodych ludzi do 
wzięcia udziału w praktykach zawodowych 
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na terenie miasta, to na każdym etapie jej 
realizacji potrzebne są określone działania 
wykonywane przez dane osoby z zespołu. 
Zaczynamy od określenia regulaminu, 
przygotowania karty zgłoszeniowej, 
stworzenia plakatu promocyjnego. Jeśli 
osoba odpowiedzialna za opracowanie 
plakatu, która zna założenia działania 
i wie, że proces rekrutacji rozpoczynamy 
za tydzień będzie ociągać się z jego 
graficznym opracowaniem, to nie ruszymy 
z akcją w zaplanowanym terminie. 
Dlatego członkowie zespołu muszą być 
świadomi, że choć działamy w grupie, 
to każdy z nich ma do wykonania swoje 
małe misje.  Jeżeli chodzi natomiast 
o motywowanie do działania, to przede 
wszystkim warto doceniać swój zespół, 
otoczyć dobrym słowem, docenić 
zaangażowanie w określone działania. 
Można również stosować materialne 
mechanizmy motywacji, jeżeli organizacja 
ma na to środki. Zauważam również, że 
motywujące dla zespołu jest wspieranie 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
a prywatnym. Lider, któremu można się 
zwierzyć i zaufać, lepiej rozumie sytuację 
swojego zespołu i może we właściwy 
sposób odpowiedzieć na jego oczekiwania 
i potrzeby.

Lider organizacji pozarządowej musi 
także dbać o realizowanie strategii 
marketingowej i dobry wizerunek. 
Jakie działania w tym zakresie są 
podejmowane przez CIL?

Lider organizacji pozarządowej bez 
wątpienia jest i musi być odpowiedzialny 
za realizację strategii marketingowej, 
co wiąże się z tym, że jest także jej 
reprezentantem. Dlatego też wszystkie 
działania podejmowane przeze mnie 
oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych 
decydują o postrzeganiu naszej 
organizacji przez społeczeństwo. 
Sposób, w jaki komunikujemy się 
zewnętrznie, warunkuje wizerunek 
organizacji i przekłada się na jej markę 
czy renomę. Poza tym należy pamiętać, 
że działania marketingowe podejmowane 
przez organizację pozarządową nie 
są skierowane jedynie do osób, które 
z naszych działań korzystają, ale także 
do różnego rodzaju interesantów: 

wolontariuszy, fundatorów, donatorów. 
Jeżeli chodzi o CIL, to korzystamy 
z różnych narzędzi promocyjnych. 
Do szerokiego spektrum odbiorców 
docieramy m.in. poprzez wykorzystanie 
Internetu, mediów społecznościowych, 
wydając lokalne czasopisma i materiały 
promocyjne.

Na koniec powiedz, czy masz jakieś 
sugestie, wskazówki dla osób, które 
właśnie rozpoczynają swoją przygodę 
z pełnieniem roli lidera w organizacji 
pozarządowej? 

Na pewno ktoś, kto chciałby 
założyć organizację pozarządową 

i stać się jej liderem, powinien łączyć 
w swoim działaniu wiedzę oraz posiadać 
odpowiednie predyspozycje wynikające 
z charakteru, sposobu bycia. Lider 
musi być otwarty na ludzi, potrafić 
z nimi współpracować, ale także umieć 
postawić na swoim i przekonać innych 
do swoich racji. Bardzo ważna jest wiedza 
w zakresie sposobu funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, jej struktury, 
możliwości rozwoju w danym środowisku. 
Warto też kierować się własną intuicją 
i kroczyć obraną przez siebie ścieżką. 

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc
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Z MIŁOŚCI DO RAPU 
Na szczycie piramidy potrzeb amerykańskiego psychologa – Abrahama Maslowa znajduje 
się potrzeba samorealizacji. Dążenie do jej zaspokojenia jest naturalne, choć czasem trudno 
jest określić swój cel w życiu i zdefiniować, poprzez co jednostka chce się samorealizować. 
Dlatego też tak ważne jest posiadanie w życiu pasji i urzeczywistnianie własnego potencjału. 
Pasja rozumiana jako wielkie zamiłowanie do czegoś pozwala człowiekowi w aktywny 
sposób tworzyć swoją biografię, daje poczucie satysfakcji i nadaje sens podejmowanym 
działaniom. Może dotyczyć różnych aspektów życia i przybierać formę spektakularną lub 
mniej widowiskową. Jednak dla prawdziwego pasjonata działania, które podejmuje zawsze są 
wielkie, osobiste i niepowtarzalne. Wielu ludzi fascynuje się muzyką, która podobnie jak sama 
pasja może przybierać nieograniczone, najróżniejsze formy. 

Wydaje się, że współcześni młodzi 
ludzie nie ograniczają się do słuchania 
lub tworzenia jednego rodzaju 
muzyki. Niemniej jednym z bardziej 
przemawiającym do młodzieży gatun-
kiem muzycznym jest rap związany 
z szeroko pojętą kulturą hip-hopową. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że termin 
hip-hop w slangu amerykańskim oznacza 
bycie świadomym, poinformowanym 
(hip) oraz taniec, skakanie na jednej 
nodze (hop). Uważa się, iż rap narodził 
się w latach 70. XX wieku w gettach 
nowojorskich, gdzie grupa poetów 

pisała i rapowała wiersze poświęcone 
problemom Afroamerykanów, w tym 
dotyczące utraconej przez nich godności, 
życia w trudnym środowisku. Choć 
realia oraz czasy znacznie zmieniły się 
od tamtej pory, to właśnie ze względu 
na fakt, że rap porusza tematykę 
związaną z codziennymi problemami, 
zwykłym życiem, ale i marzeniami, 
silnie oddziałuje na młodzież, która 
również boryka się z różnego rodzaju 
trudnościami związanymi z dorastaniem, 
poszukiwaniem swojej drogi życiowej, 
problemami codziennego życia. 

Muzyka. Pasja. Pasja do muzyki. Pasja do 
rapu. To wszystko odnalazł i realizuje 
Kacper Biały, który na co dzień uczy się 
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica 
w Zawierciu, jest raperem i powoli buduje 
swoją pozycję na wymagającym rynku 
tego gatunku muzycznego. 

Skąd wzięło się u Ciebie zamiłowanie do 
rapu? Jak rozpoczęła się Twoja przygoda 
z tym gatunkiem muzycznym?

Początek mojej przygody z rapem wiąże 
się z osobą mojego brata. To właśnie on 
pokazał mi ten rodzaj muzyki, puszczając 
rapowe, klasyczne kawałki. Wychowałem 
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się m.in. na twórczości takich artystów 
jak Kali, Peja, Sokół, Kean czy zespołu 
HempGru. Zacząłem również słuchać 
twórczości Słonia – poznańskiego rapera, 
który ujął mnie ukazywanym w swoich 
utworach klimatem mroku i pokazaniem 
świata z innej, prawdziwej perspektywy. 
To właśnie piosenki Słonia najbardziej 
do mnie przemawiają. Zarówno on, 
jak i wielu innych raperów rozpoczęli 
swoją przygodę z tą muzyką już w wieku 
szkolnym, podobnie jak ja. Z kolei sam 
zacząłem tworzyć rap w 2019 roku. 
Pisałem teksty piosenek, które patrząc 
z perspektywy czasu – były słabe. 
Rapowałem je jednak, brałem w dłoń 
mikrofon i wyobrażałem sobie siebie 
stojącego na scenie. Z czasem udało 
mi się zaprezentować swoją twórczość 
szerszemu gronu odbiorców, korzystając 
przede wszystkim z możliwości Internetu 
oraz występując na różnego rodzaju 
eventach w okolicy. Cokolwiek robię 
i gdziekolwiek występuję, wszystko 
to pozwala mi się spełniać, stawać się 
lepszym i zwiększać zasięg popularności. 
Liczę na to, że pewnego dnia stworzę 
piosenkę, która okaże się wielkim hitem!

A dlaczego najbardziej przemawia do 
Ciebie właśnie ten rodzaj muzyki?  

Co w nim takiego jest?

Z pewnością każda osoba, która zajmuje 
się rapem lub muzyką w ogóle, inaczej 
odpowie na to pytanie. Ludzie różnią się 
od siebie, więc doceniają inne aspekty 
poszczególnych gatunków muzycznych. 
Dotyczy to również osób, które słuchają 
rapu, bo dla każdej z nich istotne są inne 
jego elementy. Dla mnie najważniejsze 
jest to, że poprzez ten rodzaj muzyki 
mogę wyrazić siebie, zawrzeć w swoich 
utworach cząstkę duszy. Generalnie 
rap traktuje przecież o problemach, 
spostrzeżeniach, które dotyczą wykonu-
jących tę muzykę twórców i daje im 
możliwość wyrażania siebie wbrew 
obowiązującym zasadom czy regułom. 
To właśnie w rapie jest najpiękniejsze 
i najbardziej ujmujące. Poza tym rap daje 
mi możliwość nieustannego polepszania 
własnej techniki rapowania, flow, dykcji, 
pobudza kreatywność. Tworzę tysiące 
różnie złożonych słów, zapisuję je, później 
rapuję lub freestyluję pod beaty, czyli daję 
ponieść się improwizacji. Pozwalając 
płynąć słowom w ten sposób rozwijam 
swój kunszt. Bez kreatywności oraz 
wyobraźni trudno stworzyć w tej muzyce 
coś naprawdę dobrego. 

Jest wielu miłośników muzyki, ale pasja 

w tym zakresie często ogranicza się 
wyłącznie do słuchania muzyki, a nie 
jej tworzenia. Oczywiście, aby zostać 
muzykiem, śpiewakiem, raperem, 
konieczne jest posiadanie określonych 
predyspozycji, jednak skąd wiedziałeś, 
że dla Ciebie to jest właśnie ta droga, 
w której się odnajdziesz i którą chcesz 
podążać?

Muzyka jest przestrzenią, w której można 
spełniać się na wiele różnych sposobów. 
Dlatego też fakt, iż ktoś jest tylko jej 
odbiorcą, a nie twórcą nie oznacza, 
że nie może być jej pasjonatem. Jeśli 
chodzi o mnie, to raczej nie posiadam 
jakiegoś wewnętrznego przeczucia, 
które informuje mnie o tym, że właśnie 
tą drogą chcę podążać. To jest po prostu 
naturalne i wypływa ze mnie, czuję to, 
więc to robię! Być może wynika to z tego, 
że rap zawsze obecny był w moim życiu 
i nie potrafię ani też nie chcę bez niego 
funkcjonować. Wersy same przychodzą 
mi do głowy, a widząc własne postępy 
jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że 
kiedyś cała Polska będzie znać mój 
kanał na Youtube: White Crew oraz mój 
pseudonim artystyczny – Albedo-Biały. 
Trudno mi również stwierdzić, czy 
istnieją jakieś określone predyspozycje 
decydujące o tym, czy ktoś jest dobry, 
czy nie. Na pewno ważne są upartość 
w dążeniu do celu, sumienność w tym, co 
się robi oraz umiejętność przyjmowania 
konstruktywnej krytyki wskazującej 
na błędy, których sami czasem nie 
dostrzegamy. Kiedy inni się poddają, ja 
lecę dalej!

Jakie tematy poruszasz w swoich 
utworach, jakie jest ich przesłanie i cel?

Tak naprawdę ile utworów, tyle tematów. 
Dlatego też w swoich piosenkach 
poruszam najróżniejsze kwestie, dotykam 
bliskich mi spraw, często prywatnych. 
Bardzo często rapuję o aktualnych 
wydarzeniach z mojego najbliższego 
otoczenia, ale także o sytuacji w kraju. Lubię 
tematy, które są głębokie i skłaniają do 
refleksji. Na przykład w jednym z moich 
najnowszych utworów pt. „Operator 
mikrofonu” rapuję o poszukiwaniu drogi, 
samego siebie. Ten kawałek ma dla 
mnie formę pewnego rodzaju katharsis, 
czyli oczyszczenia, wyjścia z mroku. 
Poruszam w niej także kwestie, których 
znaczenie zrozumieją jedynie najbliższe 
mi osoby. Należy jednak pamiętać, że rap 
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to również zabawa oraz show. Dlatego 
też w mojej twórczości znaleźć można 
piosenki robione po prostu dla zabawy, 
w których łączę słowa w niespotykane 
wersy. Poważne kwestie można również 
poruszać poprzez zastosowanie ironii czy 

szyderstwa. W kawałku B.I.A.Ł.Y właśnie 
poprzez wyśmianie pewnych zachowań 
pokazałem, jak łatwo jest skłócić ludzi, 
choć utwór ma w sobie ukrytą głębię 
i drugie dno. 

Czy uważasz, że posiadanie pasji jest 
ważne w życiu młodych ludzi? 

Jak najbardziej! Według mnie posiadanie 
pasji w życiu jest bardzo ważne, 
a samodoskonalenie się w danej 
dziedzinie lub obszarze nadaje cel całemu 
życiu. Człowiek, który nie ma żadnych 
zainteresowań jest pusty i zastany. 
W życiu takich osób brakuje pewnego 
motoru, który napędzałby ich działania 

i pozwalał wyznaczać kolejne cele do 
osiągnięcia. Oczywiście najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem byłaby 
możliwość połączenia pasji z możliwością 
zarabiania na niej. Dzięki temu człowiek 
ma szansę całkowicie się jej poświęcić 

i rozwijać. Jednak uważam, że nawet 
wtedy, jeśli nie jest to możliwe, to i tak 
warto rozwijać się dla samego siebie. 

Czy poprzez swoją muzykę angażujesz 
się w jakieś działania społeczne? 
Czy występujesz na jakichś eventach 
charytatywnych? 

Poprzez swoją twórczość staram się 
angażować w działania o charakterze 
charytatywnym. Jakiś czas temu 
występowałem na koncercie w Tychach, 
z którego dochód został przeznaczony 
na rzecz chłopaka borykającego się 
z chorobą. Z kolei swoją pierwszą płytę 
pt. „Artefakt Ep” przekazałem na aukcję 

w ramach projektu Szlachetnej Paczki. 
Natomiast w najbliższym czasie wystąpię 
podczas koncertu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Poza tym mam 
nadzieję, że moje teksty oraz muzyka 
pomagają słuchaczom, dają im nadzieję, 
pobudzają do refleksji. 

Czy swoją przyszłość wiążesz z rapem? 

Naturalnie! Jednak mimo chęci 
budowania swojej pozycji na rynku 
muzycznym, swoją przyszłość z rapem 
wiąże tylko częściowo. Wiem bowiem, 
że zawsze konieczne jest posiadanie 
planu awaryjnego. Sam posiadam plan 
B, a nawet C, bo w życiu nigdy nic nie 
wiadomo. Chciałbym, aby udało mi się 
trafić do mainstreamu, czyli głównego 
nurtu i będę do tego dążył. Dzięki temu 
możliwe będzie pozyskanie szerokiego 
grona odbiorców, zaprezentowanie 
mojej muzyki na szerszym polu. Moim 
marzeniem jest zagranie wielkiego 
koncertu, podczas którego przy scenie 
znajdą się moi wierni fani. Nie wiem, czy 
tak się stanie, czy uda mi się to osiągnąć, 
ale w końcu marzenia są nie tylko po 
to, aby je mieć, lecz aby je realizować. 
Cóż więcej powiedzieć – kocham rap, 
oddałem serce poezji!

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Posiadanie pasji w życiu jest bardzo ważne, a samodoskonalenie 
się w danej dziedzinie lub obszarze nadaje cel całemu życiu. 
Człowiek, który nie ma żadnych zainteresowań jest pusty i zastany. 
W życiu takich osób brakuje pewnego motoru, który napędzałby 
ich działania i pozwalał wyznaczać kolejne cele do osiągnięcia.

Kacper Biały



OD DZIAŁANIA 
LOKALNEGO  
DO GLOBALNEGO 
„Początek jest najważniejszą częścią pracy” – te słowa greckiego filozofa dają wiele 
do myślenia. To, w jaki sposób rozpoczynamy określone działania w życiu warunkuje 
ich dalszy rozwój oraz osiąganie rezultatów. Nasuwa się jednak pytanie: jak 
i kiedy zacząć? Jaki powinien być pierwszy krok młodego człowieka, który pozwoli 
mu świadomie uczestniczyć w życiu społecznym oraz sięgać dalej, poza swoją szkołę, 
miejsce zamieszkania, kraj? Być może, tak jak Platon łączył w swojej filozofii idealizm 
z racjonalizmem, tak młody człowiek rozpoczynając swoje życiowe, społeczne 
przedsięwzięcia powinien kierować się wiedzą i rozumem, nie tracąc przy tym własnych 
ideałów.

Julia Nowak – absolwentka II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Heleny Mal-
czewskiej w Zawierciu oraz studentka 
Wydziału Prawa, Administracji i Eko-
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zdradza, jak rozpoczęła się jej przygoda 
z działaniami na rzecz lokalnej 
społeczności i jak zdobyte w tym zakresie 
doświadczenie pozwoliło jej rozwijać się 
na większą skalę. 

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z działaniami na rzecz szkoły, miasta, 
lokalnej społeczności? 

Właściwie od samego początku swojej 
szkolnej edukacji byłam aktywna, 
udzielałam się, działałam. To przyszło 
do mnie w sposób naturalny i dawało 
możliwość ciągłego rozwijania się, 
podnoszenia swoich umiejętności, kom-
petencji twardych oraz miękkich. Już na 
etapie szkoły podstawowej angażowałam 
się w przygotowywanie i prowadzenie 
akademii szkolnych, organizowałam 
okolicznościowe imprezy szkolne, 
a jako wolontariuszka zbierałam datki 
na zakup sztandaru szkolnego. Dużą 
motywacją było i nadal jest dla mnie to, 
że mój wysiłek jest doceniany. W dowód 
uznania za swoją działalność dwukrotnie 
odbierałam symboliczne klucze do 
miasta, podczas corocznych Dni Poręby. 

Z kolei działalność na wyższym 
szczeblu rozpoczęłam w Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w Porębie, 
gdzie zostałam przewodniczącą szkoły. 
Z mojej inicjatywy powstało wiele akcji 
dedykowanych lokalnej społeczności. 
Innych uczniów angażowałam do aktyw-
nego udziału w życiu społecznym 
poprzez takie akcje jak: ,,Świąteczna 
Zbiórka Żywności”, ,,Góra Grosza” czy 

udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Zawsze szukałam kreatywnych 
rozwiązań, dzięki którym możliwe jest 
osiągnięcie realnych efektów. Dlatego 
też w okresie walentynek zainicjowałam 
zbiórkę funduszy na rzecz utworzenia 
szkolnego radiowęzła. Wystarczyło 
zachęcić innych do zakupu gadżetów za 
symboliczny datek, aby stworzyć w szkole 
coś ciekawego, atrakcyjnego dla młodych 
ludzi. Poza tym w ramach konkursu 
#wszkolegramyEskaTV, zrealizowałam 
teledysk, do przygotowania którego 
zachęciłam innych uczniów z mojej 
szkoły.

Na pewno do takich działań potrzeba 
odwagi...

Myślę, że moją mocną stroną jest to, że nie 
boję się wyzwań i chętnie je podejmuję. 
Dzięki temu nie tylko zdobywam nową 
wiedzę, ale jestem zmotywowana do 
wyznaczania sobie kolejnych celów. 
Zawsze bardzo ważny był dla mnie 
samorozwój, dlatego w czasie edukacji 
szkolnej brałam udział w wielu konkursach 
i olimpiadach zyskując tytuły finalistki czy 
laureatki na szczeblu wojewódzkim oraz 
ogólnopolskim. Podczas Ogólnopolskich 
Mistrzostw Młodych Ekonomistów zor-
ganizowanych przez Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej, zna-
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lazłam się w dziesiątce gimnazjalistów 
i licealistów z całej Polski, którzy w drodze 
konkursu zostali wytypowani do udziału 
w szkoleniu rozwijającym kompetencje 
w zakresie przedsiębiorczości. Szkolenie 
to związane było również z udziałem 
w wyjeździe integracyjnym z innymi 
laureatami, dzięki czemu poznałam 
młodych ludzi z całej Polski, którzy mają 
podobne do mnie cele i angażują się 
w wiele działań. 

Natomiast już jako licealistka 
zostałam liderem projektu pn. 

„Marszałkowska – ratujemy ją od 
zapomnienia”, realizowanego w ramach  
programu Centrum Edukacji Obywa-
telskiej w Warszawie – „Młodzi 
w akcji”, zaangażowałam się w projekt 
pn. „100 drzew na 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę”. Jako 
lidera przyjęto mnie do programu 
szkoleniowego Akademii Liderów 
Fundacji św. Mikołaja, a także zostałam 
zakwalifikowana do finałowego etapu 
konkursu pn. „Talent za Talent”, który 
nagradza maturzystów udzielających 

się społecznie. Moja przygoda 
z działaniami na rzecz szkoły, miasta, 
lokalnej społeczności zaczęła się zatem 
w momencie przekroczenia progu szkoły. 
Na każdym etapie edukacji udzielałam się 
w przestrzeni społecznej zyskując nową 
wiedzę, pewność siebie, motywację do 
działania i możliwość spełniania swoich 
marzeń.

Sporo projektów udało Ci się 
zrealizować. Wspomniałaś, że moty-
wujące jest dla Ciebie to, że inni 
doceniają Twoje działania. A jakie 
jeszcze korzyści płyną z udzielania się 
w sferze społecznej?

Na pewno, jeżeli dostrzegamy, że 
podejmowane przez nas działania, 
zaangażowanie jest przychylnie przyjmo-
wane przez innych, wówczas nasza 
motywacja w tym zakresie wzrasta. 
Wspomniane przeze mnie projekty, 
w tym dotyczące działań na rzecz ulicy 
Marszałkowskiej w Zawierciu, zostały 
docenione przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Projekt zakwalifikował 
się bowiem do XIX Ogólnopolskiej 
Prezentacji Projektów Młodzieżowych 
w Warszawie, przyznano nam również 
I miejsce w konkursie medialnym pn. 
„Wypromujcie się w regionie”. Z kolei 
projekt pn. „100 drzew na 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę” 
został objęty honorowym patronatem 
przez „Niepodległa” w Warszawie, 
Miasto Zawiercie, Powiat Zawierciański, 
II Liceum Ogólnokształcące im. 
H. Malczewskiej w Zawierciu oraz 
Centrum Inicjatyw Lokalnych. Wielkim 
wyróżnieniem było także zaproszenie 
mnie do prowadzenia Powiatowego 
Dnia Dawcy Szpiku Kostnego „Podaruj 
życie” organizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu. 

Jestem też bardzo wdzięczna szkole, 
w której się uczyłam – II Liceum 
Ogólnokształcącemu im. H. Malczewskiej 
w Zawierciu za nagrodę, którą podarowała 
mi za całokształt mojej działalności na 
rzecz szkoły oraz miasta Zawiercie. 
Był to tygodniowy wyjazd do Brukseli, 
podczas którego zwiedziłam historyczne 
miejsca, siedzibę NATO, miałam okazję 
zobaczyć mechanizm pracy europosłów. 
Każda nagroda, docenienie, miłe słowo 
dodawały mi odwagi, aby autostradą 
pędzić po sukces.

Docenianie młodych ludzi, którzy robią 
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coś na rzecz miasta, powiatu, a nawet 
w wymiarze ogólnopolskim jest zatem 
bardzo ważne, ponieważ utwierdza 
w przekonaniu, że to, co się robi, ma 
sens. Udzielanie się w sferze społecznej 

niesie za sobą wiele korzyści, to ciągłe 
zdobywanie wiedzy, doświadczeń, które 
procentują w późniejszym, dorosłym 
życiu. Działania społeczne pozwalają 
uwrażliwić się na potrzeby drugiego 
człowieka i otaczający nas świat. Życie 
płynie bardzo szybko, więc warto robić 
wszystko, aby widzieć i czuć więcej. 

Jak zdobyte doświadczenie na 
płaszczyźnie lokalnej wpłynęło na Twoją 
aktualną aktywność? Czym się teraz 
zajmujesz i gdzie udzielasz?

Właściwie moja aktualna aktywność 
zdeterminowana jest przez doświadczenia 
zdobyte w poprzednich latach. Czuję 
uznanie płynące ze strony szkół, urzędów, 
znajomych, ludzi w różnym wieku, co 
przejawia się poprzez liczne propozycje 

prowadzenia różnego rodzaju imprez 
okolicznościowych oraz wydarzeń 
kulturalnych. Dzięki promowaniu 
mojej aktywności przez lokalne media, 
w tym roku zostałam zaproszona do 

udzielenia wywiadu w Radiu Katowice. 
Była to szansa na to, aby podzielić się 
z szerokim gronem odbiorców moimi 
dotychczasowymi działaniami i zachęcić 
innych do podobnych poczynań. 

Obecnie jestem ambasadorką najwię-
kszej w Polsce kancelarii prawniczej 
Dentons w Warszawie. Tutaj zajmuję 
się promocją oferty praktyk wśród 
studentów, działaniami edukacyjnymi 
w formie webinarów. Poprzednio 
w takiej roli współpracowałam z PwC 
Polska. Ponadto jestem sekretarzem 
generalnym w Europejskim Stowa-
rzyszeniu Studentów Prawa ELSA 
Wrocław, gdzie administruję działaniami 
członków-studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Czy podejmujesz jakieś działania 
społeczne, charytatywne lub polityczne 
w wymiarze globalnym? 

Na pewno chętnie angażuję się 
w działania społeczno-charytatywno-
polityczne w wymiarze regionalnym. 
Wynika to z faktu, iż dwukrotnie byłam 
nominowana przez Kapitułę Redakcji 
Dziennika Zachodniego w powiecie 
zawierciańskim do „Osobowości Roku” 
w kategorii „działalność społeczna 
i charytatywna”. Zaufanie ludzi budzi we 
mnie zobowiązanie wobec mieszkańców 
naszego powiatu i staram się nie zawieść 
żadnego oddanego na mnie głosu. 
Dlatego też jako posłanka w Parlamencie 
Młodych Rzeczypospolitej Polskiej 
poruszyłam ważny dla naszego regionu 
temat związany z planowaniem budowy 
kopalni cynku, miedzi i ołowiu. Powstała 
akcja pn. „NIE dla kopalni cynku, miedzi 
i ołowiu”, która wyraża sprzeciw wobec 
budowy kopalni w Zawierciu, a moje 
wystąpienie w parlamencie spotkało 
się ze stuprocentowym poparciem 
mieszkańców. Uważam, że ekologia oraz 
zdrowie są najważniejsze, a działania 
w tym zakresie stanowią priorytet.

Oczywiście staram się być również 
aktywna w wymiarze globalnym. 
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, 
w którym działam zrzesza członków 
z 44 krajów na całym świecie. Wszyscy 
wspólnie rozwijamy działalność 
międzynarodową, a już w przyszłym 
roku we Wrocławiu odbędzie się jeden 
z etapów The Helga Pedersen Moot Court 
Competition. Jest to konkurs będący 
symulacją procedury składania skargi do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Daje on studentom niespotykaną okazję 
do doświadczenia procesu implementacji 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
z pierwszej ręki, zdobycia doświadczenia 
oraz podszkolenia prawniczego języka 
angielskiego. Eliminacje konkursowe 
będą odbywać się również w Kijowie 
i Atenach.

Czy według Ciebie aktywność 
obywatelska, społeczna młodych ludzi 
jest ważna? Jak zainspirować młode 
osoby, uczniów, studentów do takich 
działań?

Uważam, że aktywność obywatelska oraz 
społeczna młodych ludzi jest bardzo 
ważna, dlatego że wpływa na wszystkich 
nas. Taka działalność pozwala młodzieży 

Aktywność obywatelska oraz społeczna młodych ludzi 
jest bardzo ważna, dlatego że wpływa na wszystkich nas. 
Taka działalność pozwala młodzieży urzeczywistniać 
własne projekty czy pomysły autorskie. To również szansa 
na poszerzenie swoich umiejętności, wykorzystanie ich 
w działaniach na rzecz małych ojczyzn.

Akademia Liderów Fundacji św. Mikołaja



urzeczywistniać własne projekty czy 
pomysły autorskie. To również szansa 
na poszerzenie swoich umiejętności, 
wykorzystanie ich w działaniach na 
rzecz małych ojczyzn. Najlepszym 
rozwiązaniem jest integrowanie się 
młodzieży i zachęcanie innych osób do 
podejmowania podobnych działań. Warto 
wspomnieć tutaj o Centrum Edukacji 
Obywatelskiej czy Fundacji św. Mikołaja, 
które pomagają młodym rozwinąć 
skrzydła w działalności pozaszkolnej. 
Często oprócz dobrego pomysłu ważne 
jest, aby ktoś wskazał drogę młodemu 
człowiekowi, pokazał narzędzia do pracy. 
Naprzeciw temu wychodzą właśnie 
programy związane z realizowaniem 
projektów społecznych, a dzięki mediom 
społecznościowym młodzież coraz 
częściej zaczyna interesować się tą 
tematyką.

Obecnie mieszkasz we Wrocławiu  
– jednym z największych miast Polski. 
Czy Twoim zdaniem młodzi ludzie 
z większych miast bardziej angażują 
się w lokalne działania młodzieżowe 
niż w przypadku małych miejscowości? 
Z czego według Ciebie to wynika?

Nie jestem pewna, czy możemy 
zaangażowanie młodzieży oceniać 

według wielkości miasta, w którym się 
wychowują i mieszkają. Oczywiście, 
małe miejscowości mierzą się z innymi 
problemami niż te większe. W dużych 
miastach działa więcej stowarzyszeń, 
organizacji, a także istnieje więcej 
możliwości realizowania się przez 
młodych ludzi. Jednak to wszystko zależy 
od jednostki – człowieka, który zauważy 
problem, potrzeby mieszkańców, 
zdefiniuje je i będzie chciał nad tym 
pracować. Zbierze grupę, znajdzie 
przyjazne stowarzyszenie, z którym 
zacznie projekt, bo właśnie takie działania 
podejmują społecznicy bez względu 
na wielkość miejscowości, w których 
mieszkają.

Naszą rozmowę rozpoczęłyśmy od cytatu 
Platona. Czy zgadzasz się, że to w jaki 
sposób rozpoczynamy nasze działania, 
jest najważniejsze, ale i najtrudniejsze?

Cóż, mówi się: „najtrudniejszy pierwszy 
krok” i zdecydowanie jest w tym sporo 
prawdy. Zgadzam się również z tym, 
że początek jest najtrudniejszą częścią 
pracy, ponieważ istotne jest, aby swoje 
działania rozpoczynać od zdefiniowania 
tego, co chcemy robić. Na początku 
warto określić swój cel, zebrać grupę 
projektową i określić, czego będziemy 

potrzebować. Dobry plan początkowy 
warunkuje powodzenie wielu sukcesów 
w przyszłości. Ale owszem, początki 
bywają trudne, wówczas towarzyszą 
nam niepewność, wątpliwości związane 
z tym, czy na pewno wszystko robimy 
dobrze. Dlatego, zwłaszcza na początku 
swojej drogi związanej z działaniami 
społecznymi, warto jest poszerzać swoją 
wiedzę, zdobyć teoretyczne podstawy do 
dalszej pracy.

A jakim cytatem Ty zainspirowałabyś 
młodych ludzi do działania w szeroko 
rozumianej przestrzeni społecznej?

Myślę, że najbardziej adekwatne 
będą tutaj słowa Amelii Earhart: 
„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się 
na działanie. Reszta to już tylko kwestia 
wytrwałości”. Podejmowanie aktywności 
w życiu społecznym wymaga odwagi 
i konieczności mierzenia się z różnymi 
problemami. Uznanie przychodzi 
z czasem, ale warto na nie czekać. Życzę 
zatem wszystkim młodym ludziom, 
aby nie bali się działać i nie poddawali 
w swoich dążeniach!

Dziękuję za rozmowę. 
Beata Hąc
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NAUCZYCIEL – 
ZAWÓD, POWOŁANIE, 
ZAANGAŻOWANIE

Czy współczesna młodzież chce podążać 
w kierunku wskazywanym przez nau-
czycieli? I jak stać się nauczycielem 
-liderem? Zapraszamy do rozmowy 
z  Joanną Dziechciarz-Dudą – pedagogiem 
oraz nauczycielem wspomagającym 
I Liceum Ogólnokształcącego z Od- 
działami Dwujęzycznymi im. Stefana 
Żeromskiego w Zawierciu. 

Można zauważyć, że na przestrzeni 
ostatnich lat autorytet nauczyciela 
znacznie się obniżył. Jednocześnie 
tylko pedagog, który cieszy się 
szacunkiem, uznaniem uczniów 
i jest dla nich autorytetem może stać 
się liderem młodzieży. Jak zatem 
współczesny nauczyciel powinien 

budować swój autorytet wśród uczniów 
i jakie posiadać cechy?

Bez względu na wykonywaną profesję, 
każdy powinien być przede wszystkim 
sobą. Autentyczność jest szczególnie 
ważna w przypadku pracy z młodzieżą, 
która jest w stanie wychwycić najmniejsze 
przejawy braku szczerości czy fałszu. 
Zadaniem szkoły jest przekazywanie 
młodym ludziom wiedzy, ale bez 
wątpienia potrzebują oni także uśmiechu, 
serdecznego gestu, rozmowy lub samej 
tylko obecności nauczyciela. Nowa 
rzeczywistość edukacyjna stawia przed 
nauczycielem nowe zadania, wyznacza 
mu nową rolę, ukazuje inne możliwości.
Każdy z nas musi się dokształcać, 
poznawać nowe techniki nauczania. 
Nauczyciel musi być kompetentny w swym 
zawodzie pod względem merytorycznym, 
ale uważam, że w tej profesji bardzo 
ważne są również kompetencje miękkie. 
To, jak komunikujemy się z uczniami, 
jak prowadzimy rozmowę, nasza kultura 
osobista, sprawiają, że stajemy się dla 
uczniów liderami czy też zyskujemy w ich 
oczach autorytet. W swoich działaniach 
musimy być zatem prawdziwi.

Do jakiego typu działań zachęca Pani 
swoich uczniów jako lider?

Podejmuję się przeróżnych działań i także 
swoich podopiecznych zachęcam do 

udzielania się w różnego rodzaju akcjach. 
Promuję ideę wolontariatu, który bardzo 
prężnie działa w naszej szkole. Jako 
wolontariusze jesteśmy zawsze tam, 
gdzie potrzebują nas inni. Zauważam, 
że uczniowie, którzy raz wzięli udział 
w działaniach wolontaryjnych, chętnie 
przystępują do kolejnych działań w tym 
zakresie. W tym roku w wolontariacie 
szkolnym wzięło udział 94 uczniów 
naszego liceum, współpracowało z nami 
około 60 uczniów z zawierciańskich 
szkół podstawowych. Jako wolontariusze 
uczestniczyliśmy w imprezach spor-
towych, w tym w biegach miejskich 
oraz crossowych, angażowaliśmy się 
w imprezy kulturalne organizowane 
przez miasto oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Zawierciu, braliśmy udział 
w eventach charytatywnych, a także cały 
czas współpracujemy z organizacjami 
pozarządowymi i  fundacjami.

Obecnie koordynuję projekt pn. 
„Młodzi w Akcji+”, w ramach którego 
młodzież przygotowuje własne projekty, 
a następnie wdraża je w życie. Jestem 
także mentorką dla uczniów biorących 
udział w projekcie pn. „Zwolnieni z teorii”, 
a także współpracuję przy realizowaniu 
działań w ramach programu Erasmus+.  
To wszystko stanowi jednak wycinek 
naszej szkolnej aktywności, bo  u nas 

Szkoła stanowi specyficzne środowisko, w którym młodzi ludzie, poprzez udział w sformalizowanych 
działaniach edukacyjno-wychowawczych, przygotowują się do przyszłego samodzielnego życia, świadomego 
uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. 
Kluczowe znaczenie w procesie edukacji młodych ludzi pełni nauczyciel. Musi on posiadać odpowiednie 
wykształcenie zawodowe, kompetencje, predyspozycje osobiste. Wiele mówi się o tym, iż nauczyciel jest 
profesją, którą powinno pełnić się z powołania. Istotnie, nauczyciel jest pedagogiem, przewodnikiem, 
mentorem uczniów. Wreszcie, może stać się także liderem, który motywuje i zachęca młodych ludzi do 
działania, aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i miasta.
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naprawdę bardzo dużo się dzieje! Jest 
to możliwe dzięki uczniom, których nie 
trzeba namawiać do udziału w różnego 
rodzaju projektach i aktywnościach. 
Powiem więcej, ogłaszając nabór do 
wolontariatu lub innych działań, w ciągu 
godziny mam listę zapełnioną chętnymi 
osobami i pełny skład do realizacji 
wydarzenia.

Czy wśród Pani koleżanek i kolegów 
ze środowiska nauczycielskiego jest 
wielu liderów, którzy idą o krok dalej, 
poświęcają swój czas i angażują się 
w to, aby zachęcić uczniów do aktywnego 
partycypowania w życiu społecznym?

Zdecydowanie tak! Bardzo boli mnie 
zarzucanie nauczycielom tego, iż 
w ramach swojego zawodu realizują małą 
ilość godzin, ponieważ nie jest to prawdą. 
Wiele osób zapomina o tym, że nauczyciel 
wykonuje swoją pracę również wtedy, 
kiedy drzwi szkoły są już zamknięte. To 
właśnie w domu nauczyciele przygotowują 
się do kolejnych zajęć dbając o to, aby 
były ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. 
Poza tym sprawdzają testy, kartkówki, 
prace domowe. Obserwując stronę 

internetową oraz fanpage naszej szkoły 
na Facebook’u można przekonać się, jak 
wiele działań realizujemy poza lekcjami. 
Bardzo duża grupa nauczycieli poświęca 
swój czas wolny, angażując się w akcje 
charytatywne, projekty, wydarzenia 
kulturalne, sportowe, naukowe. Wiele 
działań, takich jak wolontariaty czy 
zawody sportowe odbywa się podczas 
weekendów. To wszystko znacznie 
wykracza poza ramy naszego czasu pracy, 
ale chcemy te chwile poświęcić właśnie 
młodym ludziom, wskazać kierunek 
działania, zainspirować do aktywności 
w życiu społecznym.

Szkoła włącza się także do akcji 
Szlachetnej Paczki oraz przygotowuje 
paczki dla Domu Pomocy Społecznej. 
Te działania wymagają ogromnej 
ilości przygotowań, zaangażowania 
dodatkowego czasu, energii oraz włożenia 
w nie serca. Obserwując moją koleżankę, 
która jest inicjatorem i koordynatorem 
powyższych akcji, zauważam, że jej praca 
nie ma końca. Oczywiście, jeśli ktoś 
obserwuje to z boku może pomyśleć, 
że to wszystko jakby samo się dzieje, 

ale w rzeczywistości na przygotowanie 
każdego projektu, każdej akcji składa się 
szereg działań. Podobnie jest z realizacją 
projektów międzynarodowych, których 
przygotowanie i realizacja wiąże się 
z ogromną ilością pracy, biurokracją, 
odpowiedzialnością finansową. Ludzie 
widzą natomiast jedynie efekt końcowy 
– wyjazd młodzieży za granicę, 
uśmiechnięte twarze, dobrą zabawę, ale to 
przede wszystkim edukacja. Nauczyciele, 
którzy biorą udział w międzynarodowych 
mobilnościach uczniów trwających 
zwykle około tygodnia, nie są na 
wakacjach, nie wyjeżdżają rekreacyjnie. 
Cały czas są w pracy i ciąży na nich 
ogromna odpowiedzialność, tyle tylko, 
że w piękniejszych okolicznościach 
przyrody. Ale jak Pani powiedziała na 
początku – do wykonywania niektórych 
zawodów potrzebnesą pasja i powołanie. 
I uważam, że w naszej szkole Pani je 
znajdzie i poczuje.

Czy według Pani uczniowie potrzebują 
wśród nauczycieli liderów? Czy wolą 
raczej sami się organizować? 

Wydaje się, że współczesna młodzież 
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dzieli się na dwie grupy. Pierwszą 
stanowią osoby, które mają możliwość, 
aby dużo zrobić na rzecz szkoły, 
środowiska, innych, jednak muszą być 
zmotywowane do takiego działania. 
Muszą dostrzec iskierkę, poczuć to. 

Dlatego konieczne jest wskazanie im,  jakie 
efekty może przynieść dane działanie. 
Wówczas dają z siebie 100 procent, 
a mnie jako pedagogowi aż rośnie serce, 
kiedy to obserwuję. Młodzież ta często 
bierze udział w akcjach wolontaryjnych, 
charytatywnych. Istotnie, jest ku temu 
wiele możliwości dlatego, że w skali roku 
szkolnego w naszej placówce odbywa 
się wiele akcji angażujących uczniów do 
działania. Zaczynając od wolontariatów 
sportowych, kulturalnych, akcji Samo-

rządu Szkolnego, po akcje „Paczka dla 
Seniora z DPS”, „Szlachetna Paczka”, 
WOŚP, „Święto Kawy” i wiele innych. 
Konieczne jest pokazanie młodym 
ludziom wachlarza możliwości, aby 
mogli wybrać, w które działania chcą 

się włączyć, odnaleźć to, co naprawdę 
ich zainteresuje. Na wspomniany 
wachlarz możliwości, który oferujemy 
uczniom składają się oczywiście także 
akcje edukacyjne, naukowe, konferencje 
międzynarodowe. Poprzez takie działania 
mogą bowiem zdobywać doświadczenie 
i odkrywać swoje możliwości.

Z kolei drugą grupę uczniów stanowi 
młodzież, która ma własne pomysły 
oraz pasje, dlatego szuka możliwości 

ich realizowania i pokazania. Ta grupa 
potrzebuje tylko wsparcia mentalnego, 
sugestii czy kierunek, w którym podąża, 
jest dobry. Świetną możliwością 
samorealizacji dla tych uczniów jest 
projekt pn. „Zwolnieni z teorii”, gdzie 
samodzielnie realizują swoje pomysły. 
W tym roku szkolnym ruszyliśmy aż 
z pięcioma takimi projektami. Wśród 
nich znalazły się działania dotyczące 
ekologii, przeciwdziałania hejtowi, 
promujące zdrowy styl życia, związane 
z edukacją dla młodzieży i akcjami 
charytatywnymi. Nauczyciel jest tutaj 
tylko mentorem, wsparciem – młodzież 
działa i realizuje projekt od początku do 
końca samodzielnie.

Jakie wyzwania stawia Pani sobie oraz 
swoim uczniom w najbliższym czasie?

Przede wszystkim chciałabym, abyśmy 
w tych dziwnych czasach nie zapominali 
o drugim człowieku i byli zawsze chętni do 
niesienia pomocy. Dookoła nas jest bardzo 
duża ilość osób potrzebujących. I nie 
chodzi tu tylko o materialne potrzeby, ale 
przede wszystkim o wsparcie psychiczne, 
o zwykłe bycie przy kimś, wysłuchanie.  
To jest właśnie cel i wyzwanie na 
najbliższy czas – pracowanie nad empatią 

Parada psów w Zawierciu

Chciałabym, abyśmy w tych dziwnych czasach nie zapominali 
o drugim człowieku i byli zawsze chętni do niesienia pomocy. 
Dookoła nas jest bardzo duża ilość osób potrzebujących. 
I nie chodzi tu tylko o materialne potrzeby, ale przede 
wszystkim o wsparcie psychiczne, o zwykłe bycie przy kimś, 
wysłuchanie. To jest właśnie cel i wyzwanie na najbliższy 
czas – pracowanie nad empatią uczniów.  
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uczniów, ich psychiczne wzmacnianie 
i oczywiście angażowanie się w różnego 
rodzaju akcje!

Czy realizuje Pani jeszcze jakieś 
działania, którymi chciałaby się 
podzielić?

Na pewno moim "oczkiem w głowie" są 
dwa działanie o charakterze ciągłym: 
„Uczniowie z pasją” oraz „Galeria 
po drodze”. W ramach pierwszego 
przedsięwzięcia w szkole oraz na 
stronie internetowej prezentowane są 
sylwetki naszych uczniów. Pokazujemy 
nietuzinkowych, młodych ludzi z różnymi 

talentami. Poprzez tę inicjatywę 
mobilizujemy do działania, dzielenia się 
swoimi pasjami i zainteresowaniami. 
Dzięki temu być może inni uczniowie 
również dostrzegą w sobie talenty, bo 
na pewno każdy z nas je posiada, choć 
czasem skrywamy je przed światłem 
dziennym. 

Z kolei drugi projekt dedykowany jest 
absolwentom naszej szkoły o artysty-
cznej duszy. Na korytarzach szkoły 
utworzona jest „Galeria Po Drodze”, 
gdzie prezentowane są prace plastyczne, 
rysunki, rzeźby uczniów, którzy opuścili 

już mury naszej placówki. To sposób na 
ich docenienie i uhonorowanie. Dlatego 
zachęcam wszystkie osoby, które kiedyś 
uczyły się w naszej szkole i tworzą prace 
artystyczne do podzielenia się nimi 
z nami. Będziemy dumni i wdzięczni, 
a być może te prace zainspirują obecnych 
uczniów do rozwijania swojego twórczego 
potencjału.

Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć 
o moim autorskim projekcie, który 
realizowany jest już od dwóch lat pn. 
„Bieg do Michy”. Razem z koleżankami 
z pracy utworzyłyśmy grupę nieformalną 
AMA, która koordynowała i realizowała 
pierwszą edycję biegu. Natomiast 
w tym roku wspólnie z CRL oraz 
Miastem Szczyrk zorganizowaliśmy 
II charytatywny, wirtualny bieg na 
rzecz zwierząt. W drugiej edycji do 
udziału w przedsięwzięciu zachęciliśmy 
aż 2200 uczniów ze szkół powiatu 
zawierciańskiego i ponad 300 dorosłych. 
Dzięki naszej akcji uzbieraliśmy ponad  
8 000 zł, multum jedzenia oraz rzeczy 
dla zwierząt. Jak powiedział Kant: „Serce 
człowieka można poznać po tym, jak 
traktuje zwierzęta”, dlatego też po ilości 
zaangażowanych w tę akcję uczniów 
naszej szkoły mogę stwierdzić, że ich 
serca i chęć do działania zarówno na 
rzecz zwierząt, ludzi, jak i społeczności 
lokalnej są ogromne. Wielki ukłon dla 
wszystkich uczestników!

Dziękuję za rozmowę.
Beata Hąc
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DOBRZE JEST 
DEBATOWAĆ
Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
realizując zadanie pn. „Aktywność 
na wagę złota” w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030, 
przygotowała debatę obywatelską, 
w której wzięli uczniowie szkół 
średnich z powiatu zawierciańskiego.

Debata obywatelska stanowi wymianę 
informacji oraz spostrzeżeń jak 
w przypadku rozmowy, jednak ujęta 
jest w określone ramy. Istotnie, ma ona 
sformalizowaną formę, a uczestnikom 
przyznaje się określoną ilość czasu na 

udzielanie odpowiedzi i zastanowienie 
nad pytaniami, które chcą zadać. 
Poza tym, podczas debaty dużą 
uwagę zwraca się na język, który 
powinien być bardziej precyzyjny 
niż w przypadku mowy potocznej, 
a wszelkie wypowiedzi stron debaty 
podlegają ocenie sędziów.

Kluczowym elementem debaty jest 
argumentowanie. Argument to fakt 
przytaczany w komunikacie w celu 
potwierdzenia lub obalenia danej tezy. 
Poprzez zastosowanie argumentów 
możliwe jest przekonanie innych do 

naszych racji. Argument jako połączony 
ze sobą zbiór określonych zdań, 
zawiera przesłanki, z których jedno 
z nich jest wnioskiem – konkluzją. Np. 
jeżeli mówimy „X zaszło dlatego, że 
zaszło Y”, to znaczy, że w argumencie 
„X” stanowi przesłankę, a „Y” – 
konkluzję.

Podczas debaty dyskutowano na 
tematy związane ze sposobami 
inspirowania innych do działania 
oraz byciem liderem w grupie. 
Lider społeczny powinien posiadać 
określone cechy oraz predyspozycje, 



dzięki którym w pozytywny sposób 
oddziałuje na społeczność lokalną. 
Uczestnicy debaty podzielili się na 

zespoły, które argumentowały, dlaczego 
lider powinien posiadać dane cechy 
i które z nich  utrudniają to, aby nim 
zostać.

Niezwykle ważna w pełnieniu roli 
lidera jest również umiejętność 
rozpoznawania potrzeb lokalnej 

społeczności, dzięki czemu możliwe jest 
wprowadzanie zmian i wskazywania 
właściwego kierunku działania innym 
osobom. Zdolność do dzielenia się 

wiedzą, etyczne postępowanie, 
kompetencje komunikacyjne – to 
jedne z najczęściej wskazywanych 
przez młodzież cech, które powinien 
posiadać lider. Z drugiej jednak strony 
pojawiły się głosy, że ważniejsze jest 
motywowanie i docenianie zespołu,  
z którym współpracuje lider, przez co 
podejmowane przez niego działania 
mają szerszy zakres.

To była inspirująca debata, podczas 
której każdy mógł przedstawić swój 
punkt widzenia i został wysłuchany 
przez drugą stronę!

Beata Hąc

Kluczowym elementem debaty jest argumentowanie. 
Argument to fakt przytaczany w komunikacie w celu 
potwierdzenia lub obalenia danej tezy. Poprzez  
zastosowanie argumentów możliwe jest przekonanie  
innych do naszych racji. 

Debata obywatelska 
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SPOTKANIA Z LIDERAMI  
LOKALNYCH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
Współczesny świat wymaga od młodych ludzi posiadania wielu różnych kompetencji 
i umiejętności, a jednym ze sposobów ich zdobywania jest czerpanie z wiedzy i doświadczenia 
innych osób. W ramach zadania pn. „Aktywność na wagę złota” realizowanego przez Fundację 
Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030, zostały zorganizowane dwa spotkania z przedstawicielami 
lokalnych organizacji pozarządowych, w których wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Zawierciu.

Podczas spotkania z Pawłem Abuckim - Prezesem Centrum 
Inicjatyw Lokalnych, młodzi ludzie poznali zasady 
funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rolę lidera 
w organizacji pozarządowej. Istotnie, rola lidera w ww. obszarze 
jest niezwykle ważna, ponieważ niejednokrotnie decyduje 

o sukcesie organizacji. W swoich działaniach lider organizacji 
pozarządowej powinien skupić się na takich wymiarach, jak:

• wewnętrzne aspekty organizacyjne (internal organizastional 
aspects); chodzi tutaj o inspirowanie i gromadzenie 
wszystkich członków organizacji wokół wspólnej misji;
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• zewnętrzne aspekty organizacyjne (external organizational 
aspects), czyli konieczność legitymizacji i zasobów 
finansowych, pozyskiwanych poprzez wsparcie otoczenia 
organizacyjnego;

• działania bieżące (present operations), co oznacza, iż 
lider powinien skupiać się na czynnościach aktualnych 
związanych z funkcjonowaniem organizacji (motywacja, 
komunikacja, jakość usług, itd.);

• przyszłe perspektywy (future posibilities), chodzi tutaj 
o uwzględnienie przez lidera wszystkich kwestii, które są 
ważne dla organizacji i jej przyszłego rozwoju (zarówno 
możliwości, jak i trudności).

Lider, poprzez właściwe zarządzanie i inspirowanie swojego 
zespołu do działania, może zmieniać społeczną rzeczywistość 
poprzez wdrażanie działań o charakterze dobra wspólnego. 
Uczniowie w czasie spotkania mieli możliwość zadawania pytań 
i mogli czerpać  z wiedzy prelegenta.

Podczas drugiego spotkania młodzież zgłębiła swoją wiedzę 
dotyczącą budowania postawy aktywności obywatelskiej. 
Gościem spotkania był Krzysztof Peroń – Prezes 
Zawierciańskiego Forum Pracodawców, który zwrócił uwagę 

na konieczność aktywnego uczestniczenia młodych ludzi 
w kulturalnym, ekonomicznym, społecznym i politycznym życiu 
państwa. Młodzież, w myśl społeczeństwa obywatelskiego, 
powinna również podejmować działania mające na celu 
samoorganizowanie się, określanie i osiąganie wyznaczonych 
celów bez pomocy władzy państwowej.

Jednocześnie, mając na uwadze politykę społeczną państwa, 
ważne jest, aby opierała się ona na świadomym swojej 
roli społeczeństwie obywatelskim. Budowanie porządku 
społecznego w tym zakresie powinno zatem opierać się na 
następujących zasadach:

• partnerskiej relacji między społeczeństwem obywatelskim 
a rządem;

• zmobilizowaniu lokalnych inicjatyw;

• włączeniu w działania trzeciego sektora;

• ochronie lokalnej sfery publicznej.

Uczniowie byli żywo zaangażowani w dyskusję podczas  
ww. spotkań. Prowadzącą oraz moderatorem obu 
spotkań była Joanna Walczak – specjalistka ds. kontaktów 
międzynarodowych.

Beata Hąc
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Przekuć ideę w skuteczne 
działanie, czyli szkolenie  
z zakresu pisania  
projektów oraz rozwoju 
kompetencji liderskich
Przygotowywanie, realizowanie oraz 
rozliczanie projektów nie jest proste. 
Doskonale wiedzą o tym osoby, które 
zajmują się tą tematyką zawodowo, 
biorą udział w konkursach na realizację 
projektów o charakterze dobra wspól-
nego, rozwoju lokalnej społeczności 
i innych. Przygotowanie dobrego 
projektu wymaga również wcześniejszego 
zbadania potrzeb danej grupy społecznej 
i określenia problemu.

Pamiętaj! 
Przy wyborze tematu projektu upewnij się, czy: 
• dany projekt jest związany z celami statutowymi Twojej 

organizacji;
• posiadasz odpowiednie doświadczenie i kompetencje do 

realizacji danego projektu (jeśli nie, to warto pomyśleć  
o partnerstwie z organizacją, która ma już doświadczenie w danej 
dziedzinie);

• będziesz w stanie zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe, 
finansowe, organizacyjne do realizacji danego projektu  
(np. projekt może wymagać udziału fachowców wąskiej 
specjalizacji, wymagać wkładu własnego).

Szkolenia dotyczące pisania projektów



Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
realizując zadanie pn. „Aktywność na 
wagę złota” w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 
lata 2021-2030 zorganizowała szkolenia 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
z powiatu zawierciańskiego. Młodzież 
z II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu 
oraz z Zespołu Szkół im. Xawerego 
Dunikowskiego w Zawierciu, miała okazję 
przekonać się, jak „od kuchni” wygląda 
przygotowywanie projektów oraz jak 
przebiega proces ubiegania się o dotację 
na ich realizację.

Szkolenia, które odbyły się w dniach  
15-17.11.2021 r. obejmowały swoją tematyką 
takie zagadnienia, jak:

• pozyskiwanie i rozliczanie dotacji 
oraz realizacja projektów; przedsta-
wiono logikę projektową, rozpozna-
wanie problemu, definiowanie celu, 
wskaźników projektowych, tworze-
nie budżetu i harmonogramu;

• specyfika konkursów na powierzenie 
wykonania zadań publicznych 
organizowanych przez różne 
podmioty;

• realizacja i rozliczanie projektów: 
sposób przygotowywania dokumen-
tów projektowych, zamieszczanie 
logotypów, przygotowywanie doku-
mentów rekrutacyjnych; opisywanie 
dokumentów finansowych, promocja 
projektu;

• animacja społeczna, rola i zadanie 
animatorów w środowisku lokalnym, 
kompetencje animatorów, przykłady 
dobrych praktyk.

Poprzez udział w szkoleniu, uczniowie 
zwiększyli swoją wiedzę na temat 

przygotowywania projektów organi-
zowanych przez różne podmioty, 
sposobu ich realizowania oraz 
rozliczania. Młodzież nauczyła się, 
jak współpracować ze sobą podczas 
tworzenia projektu, jak komunikować 
się i negocjować w pracy zespołowej. 
Zdobyta wiedza i umiejętności 
przyczyniły się do lepszego 
zrozumienia ww. zagadnień oraz 
umożliwiły uczestnikom przygotowanie 
lokalnych inicjatyw młodzieżowych. 
Szkolenia poprowadził Bartosz Lachór  
– specjalista ds. kontaktów z partnerami 
zagranicznymi. 

Beata Hąc

DRZEWO PROBLEMÓW
• Wszystkie projekty zaczynają się od problemu/potrzeby.
• Nie ma problemu – nie ma projektu.
• Drzewa problemowe dają całościowy obraz istniejącej złej 

sytuacji.
• Drzewa są narzędziem służącym ustaleniu głównego problemu, 

do którego program/projekt powinien się odnieść.
Analiza problemu musi opierać się na obiektywnych źródłach 
danych, np. lokalnej analizie, badaniach, rozmowach, statystykach.
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AKTYWNOŚĆ  
W WYMIARZE 
MIĘDZYNARODOWYM
„Człowiek posiada trzy światy: swoje mieszkanie, wnętrze własnej duszy i świat zewnętrzny”. 
Zewnętrzny świat człowieka jest bardzo szerokim pojęciem. Istotnie, składają się na nie zarówno 
najbliższe otoczenie, szkoła, miasto, region, kultura, kraj, ale i inne państwa, obyczaje, sposób życia, 
wartości. Współcześni młodzi ludzie, podejmując działania na rzecz swojego miasta, klasy, szkoły 
czy lokalnej społeczności, powinni jednocześnie mieć świadomość, że nie można ograniczać się 
jedynie do własnego podwórka i konieczne jest dostrzeganie i doświadczanie tego, co znajduje się 
poza okalającym je płotem.

Problematyką rozwoju człowieka 
w wymiarze międzykulturowym zajmuje 
się m.in. edukacja międzykulturowa, 
która skupia się na poszerzaniu 
tożsamości jednostkowej oraz społecznej 

poprzez kontakt z innymi kulturami. 
Funkcjonowanie w świecie, którego 
granice pomiędzy państwami zacierają 
się – lub inaczej, przekroczenie owych 
granic nie stanowi już takiego problemu 

jak kiedyś, wymaga rozwijania w sobie 
zdolności rozumienia różnic pomiędzy 
odmiennymi kulturowo ludźmi, kształ-
towania postawy tolerancji, zaufania oraz 
więzi. Dzięki podróżom o charakterze 

Projekt pn. „Smaki integracji”



edukacyjnym, biznesowym, ale rów-
nież wypoczynkowym, możliwe jest 
poznawanie innych narodowości, 
obyczajów, historii, ale także dzielenie 
się własnym dziedzictwem kulturowym 
i historią swojego regionu oraz kraju. 
Stawiając siebie w roli turysty, który 
poznaje tubylców, z pewnością 
chcielibyśmy, aby dali nam oni szansę 
opowiedzenia czegoś o sobie, o Polsce, 
o miejscowości, w której mieszkamy. 
Dlatego też sami powinniśmy wykazywać 
się zrozumieniem, być otwarci na 
innego kulturowo człowieka, rozumieć 
i szanować jego historię, kulturę, 
obyczaje. 

Edukacja kulturowa w wymiarze 
makrospołecznym zakłada reorientację 
świadomości, która pozwoli na rozwój 
ogólnoludzkiego poczucia solidarności, 
a także budowanie wielokulturowego 
oraz demokratycznego społeczeństwa 

obywatelskiego. Z kolei jej wymiar 
mikrospołeczny odnosi się do uwraż-
liwienia na różnice kulturowe, 
nawiązanie dialogu oraz kształtowanie 
kompetencji kulturowych i między-
kulturowych. 

Ze względu na fakt, iż obecnie mamy 
możliwość przemieszczania się do róż-
nych krajów bez większych przeszkód, 
a także coraz więcej obcokrajowców 
mieszka w Polsce, duży nacisk 
kładzie się na rozwijanie wśród dzieci 
i młodzieży wspomnianych wyżej 
kompetencji. Kompetencje kulturowe 
umożliwiają swobodne funkcjonowanie 
w kulturze zgodnie z przyjętymi 
zasadami i normami. Osoba, która 
jest kompetentna kulturowo nie tylko 
ma możliwość pełnowymiarowego 
uczestniczenia we własnej kulturze, ale 
również jest świadoma występujących 
różnic pomiędzy danymi kulturami. 

Natomiast kompetencje międzykulturowe 
dodatkowo pozwalają jednostce 
opisywać oraz wyjaśniać zachodzące 
procesy międzykulturowe własnej oraz 
obcej kultury. To również umiejętność 
posługiwania się językami obcymi, 
postawa otwartości i tolerancji, a także 
kierowanie się relatywizmem kulturowym 
w kontaktach z innymi narodowościami. 

W związku z powyższym warto 
zadać sobie pytanie, czy szkoła, 
korzystając wyłącznie ze swojej 
zinstytucjonalizowanej formy kształ-
cenia, jest w stanie zapewnić młodemu 
człowiekowi rozwój kompetencji 
kulturowych i międzykulturowych? 
Z pewnością pod względem teorii 
i kształtowania właściwych postaw 
w tym zakresie tak. Jednak to właśnie 
praktyka pozwala nam weryfikować 
jakość i przydatność posiadanych przez 
nas umiejętności i kompetencji. Dlatego 
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Firma Platinet

też młodzi, aktywni ludzie z powiatu 
zawierciańskiego już od jakiegoś czasu 
podejmują działania, które pozwalają 
im rozwijać się, zdobywać nowe 
doświadczenia, kompetencje i wiedzę 

poprzez udział w międzynarodowych 
wymianach młodzieżowych. Okazuje się 
również, że aby poznać innych kulturowo 
rówieśników wcale nie trzeba wyjeżdżać 
ze swojego kraju. To mieszkańców innych 
państw wystarczy zaprosić do siebie. 

Przy pomocy organizacji pozarządowych, 
w tym Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
młodzież z powiatu zawierciańskiego 
już trzykrotnie skorzystała z możliwości, 

które daje Program Erasmus+ Młodzież. 
Akcja zakłada spotkania edukacyjne 
w formie kształcenia pozaszkolnego, 
w którym uczestniczą grupy młodzieży 
z co najmniej dwóch krajów w wieku od 

13. do 30. roku życia. Wśród młodzieży 
znajdują się pełnoletni liderzy z każdego 
kraju, którzy pełnią rolę mentorów. 
Uczestnicy działania biorą udział 
w różnego rodzaju aktywnościach, 
zgodnie z opracowanym wcześniej 
harmonogramem mobilności, podczas 
których wspólnie mieszkają, poznają 
swoje kultury, wzmacniają kompetencje 
językowe, społeczne, obywatelskie. 

Dotychczas zawierciańska młodzież 
zaprosiła do powiatu zawierciańskiego 
rówieśników z Ukrainy, Litwy oraz 
Włoch. Dziewięciodniowe projekty stały 
się okazją do podjęcia dialogu na ważne 
dla młodych ludzi tematy w wymiarze 
międzynarodowym. 

POLSKA-UKRAINA 
To wydarzyło się w listopadzie bieżącego 
roku. Młodzież z Polski i Ukrainy 
przygotowała scenariusze, wcieliła się 
w role aktorów, chwyciła za kamery, 
zawładnęła przestrzenią internetową. 
Przewodnim tematem projektu pn. 
„International Youtubers in action!” 
były zajęcia z zakresu tworzenia 
utworów audiowizualnych. Młodzi 
ludzie zdecydowali, że współczesny 
świat wymaga zwrócenia uwagi na 
problematykę tolerancji, równości oraz 
praw człowieka. 

Niemal każdego dnia brali udział 
w warsztatach, w trakcie których 
wzmacniali swoje kompetencje cyfrowe. 
Przygotowali logo, opracowali nazwę 
i założyli profil na platformie Youtube. 
Właśnie tak powstał kanał LuZa21, czyli 
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Stawiając siebie w roli turysty, który poznaje tubylców, 
z pewnością chcielibyśmy, aby dali nam oni szansę 
opowiedzenia czegoś o sobie, o Polsce, o miejscowości, 
w której mieszkamy. Dlatego też sami powinniśmy 
wykazywać się zrozumieniem, być otwarci na innego 
kulturowo człowieka, rozumieć i szanować jego historię, 
kulturę, obyczaje. 

Projekt pn. „International Youtubers in action!”



Łuck, skąd pochodziła młodzież z Ukrainy 
oraz Zawiercie – miejsce zamieszkania 
polskiej grupy. Barwy logotypu 
nawiązują do flag obu krajów, dlatego też 
odnajdziemy tam biel, czerwień, kolory 
niebieski oraz żółty. 

Uczestnicy mobilności przygotowali 
łącznie pięć filmików w języku angielskim. 
W pierwszym filmiku: ”Meaning of 
equality, freedom, and tolerance”, 
młodzi ludzie wytłumaczyli znaczenie 
równości, wolności oraz tolerancji 
w ujęciu definicyjnym oraz przedstawili 
odbiorcom, co powyższe wartości znaczą 
dla nich. Zarówno wolność, tolerancja, jak 
i równość utożsamiane są przez młodych 
ludzi z możliwością wyboru, akceptacją 
innych ludzi i dokonywanych przez nich 
decyzji.

W produkcji: „Tolerance in Poland vs. 
Tolerance in Ukraine” możemy przekonać 
się, jakie różnice w zakresie postaw 
tolerancyjnych prezentują Polacy, a jakie 
Ukraińcy. Okazuje się, że brak tolerancji 
w obu krajach nie zawsze odnosi się 
wyłącznie do osób innych kulturowo, 
obcych, przyjezdnych. Bardzo często 
nie tolerujemy pewnych zachowań, 
postaw prezentowanych przez własnych 

rodaków. Młodzież z obu krajów 
przyznała, że czasem gorzej traktowane 
są osoby o niższym statusie społecznym, 
a z brakiem tolerancji można spotkać się 
również w odniesieniu do wyglądu czy 
sposobu ubierania się.

Niezwykle ciekawą propozycją jest 
„World without equality, freedom, and 

tolerance”, gdzie młodzież skupiła się na 
tym, jak wyglądałby świat pozbawiony 
takich wartości jak równość, wolność 
i tolerancja. Odegrali scenki, w których 
pokazali zachowania, których często 
dopuszczają się współcześni ludzie, 
dając tym samym odbiorcom możliwość 
na refleksję. W celu wskazania, jak 
powinniśmy się zachowywać wobec 
drugiego człowieka, przygotowali filmik 
„A helpingh end”. Okazuje się, że małe 

rzeczy, drobne gesty życzliwości i zwykła 
pomoc mogą przyczyniać się do zmiany 
świata na lepsze!

Polską grupę stanowili jednocześnie 
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Oskara Langego w Zawierciu, którzy 
zaprosili swoich ukraińskich kolegów 
i koleżanki do zwiedzenia murów swojej 

szkoły. Stało się to okazją do poruszenia 
tematyki związanej z prawami 
człowieka oraz zaprezentowania 
ukraińskiej kultury szerokiemu gronu 
młodych ludzi. Z kolei Ukraińcy poznali 
dziedzictwo kulturowe Jury Krakowsko 
-Częstochowskiej i odwiedzili ciekawe 
miejsca w Zawierciu.

Młodzi Youtuberzy odwiedzili również 
Radio Zawiercie, dzięki czemu 
dowiedzieli się, jak funkcjonują lokalne 

Okazuje się, że brak tolerancji w obu krajach nie zawsze 
odnosi się wyłącznie do osób innych kulturowo, obcych, 
przyjezdnych. Bardzo często nie tolerujemy pewnych 
zachowań, postaw prezentowanych przez własnych 
rodaków.

Projekt pn. „International Youtubers in action!”
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media, a także zyskali możliwość 
wypromowania swojego projektu na 
większą skalę. 

POLSKA–LITWA 
Tegoroczny październik był słoneczny, 
ale nieco mroźny. Taka aura zachęca 
do poszukiwania nowych, ciekawych 
smaków, które na myśl przywodzą 
cieplejsze dni. Młodzież z Polski i Litwy 
zakasała rękawy, wyciągnęła patelnie 
i garnki, otworzyła słoiki z dżemami 
i miodem, obrała i pokroiła warzywa, 
rozpaliła ognisko. Spokojnie, powyższe 
składniki nie były przeznaczone do 
przygotowania jednego dania, wspólnie 
spędzili bowiem aż dziewięć dni.

Przewodnim tematem projektu pn. „Smaki 
integracji” były zajęcia o charakterze 
kulinarnym. Młodzież poznawała kultury 
swoich krajów podczas wspólnego 
przygotowywania różnych potraw 
i łączenia kuchni polskiej i litewskiej. 
Przygotowali m.in. typowe polskie placki 
ziemniaczane oraz tradycyjny litewski 
kastinys, czyli krem ze śmietany i masła 
z dodatkiem czosnku i kminku. Połączenie 
placków z kremem litewskim okazało 

się strzałem w dziesiątkę! Dzięki temu 
młodzi ludzie mieli okazję, aby zwrócić 
uwagę na fakt, że różnice kulturowe 
można przekuć w podobieństwa. 

Litwini mieli okazję przygotować 
oraz spróbować typowego dania 
w powiecie zawierciańskim – prażonek 
pieczonych w specjalnych kociołkach 
w ognisku. Uczestnicy wzięli również 
udział w zajęciach dotyczących 
zdrowego odżywiania. Dowiedzieli 
się, jak spożywane posiłki powinny 
być dopasowywane do pór roku 
i jak odżywianie się wpływa na jakość 
codziennego funkcjonowania młodych 
ludzi. 

Również w przypadku tej mobil-
ności młodzież z Polski, która 
jednocześnie kształci się w I Liceum 

Ogólnokształcących z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Stefana Żeromskiego 
w Zawierciu, zaprosiła swoich nowych 
przyjaciół do szkoły. Na tę okazję Litwini 

przygotowali dla polskich uczniów grę 
dotyczącą wiedzy o Litwie, jej kulturze 
oraz kuchni.

Każdego dnia młodzi ludzie pracowali 
nad przygotowaniem mini-książki 
kucharskiej, w której znalazły się 
przepisy na przygotowane przez nich 
dania w trakcie mobilności. Dodali 
również kilka specjalnych przepisów na 
potrawy, które są popularne zarówno 
w Polsce,  jak i na Litwie.

Wspólnie spędzony czas w powiecie 
zawierciańskim był niezwykły dla 
obu grup. Młodzież tak bardzo się 
zintegrowała i zaprzyjaźniła ze sobą, 

Wspólnie spędzony czas w powiecie zawierciańskim 
był niezwykły dla obu grup. Młodzież tak bardzo się 
zintegrowała i zaprzyjaźniła ze sobą, że różnice  
kulturowe przestały istnieć. 

Projekt pn. „Smaki integracji”
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że różnice kulturowe przestały istnieć. 
Aby podsumować spędzony razem czas 
napisali i wykonali również piosenkę  
pt. „Time to say goodbye”, której słowa 
na zawsze pozostaną w ich sercach.

POLSKA-WŁOCHY
To wydarzyło się w styczniu w 2019 
roku. Mimo, że upłynęło sporo czasu 
wspomnienia o polsko-włoskiej wymia-
nie młodzieżowej są wciąż żywe! 
Odkrywanie dziedzictwa kulturowego 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz 
udział w wielu różnych aktywnościach 
połączyły młodzież obu krajów.

Mogłoby się wydawać, że Polacy oraz 
Włosi różnią się między sobą co do 
temperamentu i sposobu życia. Tak  
– mogłoby się wydawać, ponieważ projekt 
pn. „Polsko-włoska integracja” pokazał, 
że to tylko jeden ze stereotypów, którymi 
wielu ludzi kieruje się w życiu. W trakcie 
działania młodzież skupiła się zatem na 
wzajemnym poznawaniu swoich kultur 

poprzez udział w warsztatach tańca 
irlandzkiego, wypiekania pizzy i lepienia 
pierogów, warsztatach rękodzielniczych. 

Polską grupę stanowili uczniowie 
II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Heleny Malczewskiej w Zawierciu. 

Do zwiedzenia murów swojej szkoły 
zaprosili Włochów. Włoska grupa miała 
okazję przekonać się, jak funkcjonuje 
polska szkoła, jacy są jej uczniowie, 
ich dążenia i pragnienia. Dzięki temu 
możliwe było poruszenie tematyki 
dotyczącej planów na przyszłość polskiej 
oraz włoskiej młodzieży.

Okazuje się, że młodzi ludzie bez 
względu na kraj, w którym żyją, kulturę, 
obyczajowość, mają podobne cele 
i wartości w życiu. Każdy z nich dąży 
do wzmacniania swoich kompetencji 
i umiejętności, w tym w wymiarze 

międzynarodowym. Młodzież pragnie 
dzielić się historią, dorobkiem, kulturą 
swoich krajów, ale jednocześnie dąży 
do poznawania innych narodowości 
i ich tradycji. Świadomość regionalna 
i świadomość globalna są dziś 
priorytetem. 

Beata Hąc

Mogłoby się wydawać, że Polacy oraz Włosi różnią się 
między sobą co do temperamentu i sposobu życia.  
Tak – mogłoby się wydawać, ponieważ projekt  
pn. „Polsko-włoska integracja” pokazał, że to tylko jeden 
ze stereotypów, którymi wielu ludzi kieruje się w życiu. 

Projekt pn. „Polsko-włoska integracja”
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INICJATYWA  
„FILMOWA MŁODZIEŻ”

Dzięki otrzymanemu na realizację 
grantowi, zakupili niezbędny sprzęt 
do przygotowania materiałów filmo-
wych i wzięli udział w warsztatach 
z zakresu obsługi ww. sprzętu oraz 
pracy w programach do edycji filmów 
wideo. Zdobyta wiedza pozwoliła im na 
przygotowanie trzech filmów, w których 

poruszyli ważne problemy społeczne. Ze 
swoim materiałem dotarli do szerokiego 
grona odbiorców: rówieśników, nau-
czycieli, społeczności lokalnej. 

Czy poprzez krótkie filmiki edukacyjno-
informacyjne faktycznie można zachęcić 
lokalną społeczność do pochylenia się 
nad określoną problematyką? Z jakim 

oddźwiękiem spotkał się przygotowany 
przez młodzież materiał? Czas się 
przekonać! Rozmawiamy z twórcami 
inicjatywy – Jakubem Morawcem, 
Jakubem Lipą, Wiktorem Ruskiem 
i Igorem Kimakiem.

Skąd pomysł na inicjatywę pn. „Filmowa 
młodzież”?

Kompetencje cyfrowe są niezwykle ważne we współczesnym świecie. Istotnie, żyjemy 
w dobie Internetu, mediów społecznościowych, digitalizacji. Umiejętność obsługi 
nowych mediów oraz dostęp do nich sprawia, że mogą służyć celom o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, promocyjnym. W ramach zadania pn. „Aktywność na wagę 
złota”, młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, 
przygotowała inicjatywę pn. „Filmowa młodzież”. 

Inicjatywa pn. „Filmowa młodzież”
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Igor Kimak: Pomysł na powstanie 
i zrealizowanie inicjatywy pn. „Filmowa 
młodzież” wynika z zainteresowań 
uczestników naszej grupy. Naszą pasją 
jest zgłębianie tematyki związanej 
z tworzeniem treści audiowizualnych, 
które dają młodym ludziom możliwość 
wyrażania ważnych dla nich kwestii. 
Poprzez inicjatywę chcieliśmy przełożyć 
dotychczasową wiedzę w tym zakresie 
na realne działania i zrobić coś dobrego 
dla lokalnej społeczności. 

Jakub Lipa: Przygotowanie inicjatywy 
wymagało od nas również zadania 
sobie pytania, w jaki sposób można 
dotrzeć do współczesnego młodego 
człowieka w atrakcyjny i przystępny 
sposób. Wydaje się, że właśnie poprzez 
zastosowanie narzędzi cyfrowych, 
audiowizualnych jest to najłatwiejsze 
i najbardziej skuteczne. 

Jaką tematykę poruszyliście w przy-
gotowanym przez siebie materiale? 

Igor Kimak: Tematyka, której poświę-
ciliśmy nasze nagrania jest szczególnie 
bliska młodym ludziom. Istotnie, jako 
członkowie tej grupy społecznej najlepiej 
rozumiemy problemy, aspiracje, dążenia 
młodzieży. Dlatego też dotychczas 
w naszych produkcjach pojawiła się 
tematyka dotycząca sytuacji społeczno-
ekonomicznej młodych Polaków w kraju 
i w świecie. 

Jakub Lipa: Poza tym staramy się 
dotykać takich problemów jak pomoc 
bliźniemu, tolerancja, szacunek. Okazuje 
się, że współczesna młodzież bardzo 
często boryka się z różnego rodzaju 
trudnościami, ale nie zawsze wie w jaki 
sposób i gdzie szukać pomocy. Wydaje 
nam się, że ten obszar także jest warty 
poruszenia i chcemy zawrzeć go 
w naszych nagraniach. 

Gdzie opublikowaliście przygotowany 
materiał filmowy? Do jakich odbiorców 
udało Wam się dotrzeć i z jaką reakcją 
się spotkaliście?

Wiktor Rusek: Wyprodukowane przez nas 
filmy są publikowane na naszym kanale 
na YouTube oraz dostępne na stronie 
szkoły i w mediach społecznościowych. 

Bezpośrednimi odbiorcami materiałów 
filmowych są uczniowie naszej szkoły. 
W końcu to, co obserwujemy wśród 
naszych rówieśników staje się inspiracją 
do ich powstawania. Jednak z pewnością 
będziemy dążyć do tego, aby dotrzeć 
do jeszcze szerszego grona odbiorców  
– uczniów szkół średnich z całego powiatu 
zawierciańskiego. Warto zwrócić także 
uwagę na fakt, że odbiorcami naszych 
treści nie jest wyłącznie młodzież, ale 
także grono pedagogiczne oraz rodzice. 
Dzięki temu, że zobaczą oni świat oczami 
młodych ludzi, swoich podopiecznych 
i dzieci, łatwiej będzie im zrozumieć 
problemy, z którymi zmaga się nasze 
pokolenie. 

Jakub Morawiec: Dokładnie tak, a jeśli 
chodzi o reakcję zwrotną, to na pewno 
sama informacja o inicjatywie wzbudziła 
duże zainteresowanie w szkole. Póki co, 
komentarze na temat naszego materiału 
są pozytywne zarówno wśród uczniów 
jak i nauczycieli. Jednak czekamy 
jeszcze na reakcje w postaci komentarzy 
i polubień pod filmikami oraz ilość 
uzyskanych wyświetleń. 

Jak w działanie zaangażowała się 
społeczność lokalna?

Jakub Morawiec: Jako inicjatorzy 
projektu, dążyliśmy do tego, aby 
w działania zaangażowało się jak najwięcej 
osób. Skupiliśmy się przede wszystkim na 
zachęceniu uczniów naszego liceum do 
działania, aktywnego tworzenia filmów, 
udziału w produkcjach. Każdy filmik był 
następnie oglądany i oceniany przez 
pierwszą widownię, naszych pierwszych 
krytyków i recenzentów. Jestem pod 
wrażeniem, że grupa odpowiedzialna 

za tworzenie filmów tak bardzo się 
zaangażowała! Do inicjatywy włączyła 
się niemal cała społeczność szkolna, 
otrzymaliśmy także wsparcie od 
dyrekcji i nauczycieli, co pozwoliło na 
dodatkowe wzmocnienie relacji na linii 
uczeń-nauczyciel. 

Jaką pozytywną zmianę społeczną 
przyniosła zrealizowana przez Was 
inicjatywa?

Jakub Morawiec: Przygotowane przez 
nas filmiki na pewno uświadomiły 
widzom – uczniom, nauczycielom, 
rodzicom, szeroko rozumianej młodzieży, 
jakie problemy społeczne ich otaczają. 
Często, choć słusznie przejmujemy się 

problemami ludzi z bardzo daleka, to 
jednak nie zwracamy uwagi na to, że 
ludzie z najbliższego otoczenia także 
borykają się z trudnościami, mogą 
potrzebować naszej pomocy, akceptacji 
lub zwykłej rozmowy. Ta świadomość 
jest niezwykle ważna i pomaga lepiej 
funkcjonować zarówno w szkolnej, jak 
i lokalnej społeczności. 

Wiktor Rusek: Zrealizowany przez 
nas projekt będzie pomagał młodzieży 
w radzeniu sobie z problemami 
XXI wieku. Młodzi ludzie, którzy 
obejrzą nasze produkcje dowiedzą się 
w jaki sposób radzić sobie w różnych 
sytuacjach życiowych, gdzie szukać 
wsparcia, pomocy. Zwiększą również 
swoją wiedzę na temat lokalnego rynku 
pracy, staną się bardziej świadomi 
własnych możliwości i pewniejsi 
w codziennym życiu.

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Bezpośrednimi odbiorcami materiałów filmowych  
są uczniowie naszej szkoły. W końcu to, co obserwujemy 
wśród naszych rówieśników staje się inspiracją  
do ich powstawania. Jednak z pewnością będziemy 
dążyć do tego, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona 
odbiorców – uczniów szkół średnich z całego powiatu 
zawierciańskiego. 
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Inspirator Kariery

Instytut Pracy i Kariery serdecznie zaprasza  
do uczestnictwa w konkursie Inspirator Kariery.  
W programie mogą wziąć udział szkoły, przedszkola, 
przedsiębiorstwa, samorządy oraz inne podmioty 
zaangażowane w działania na rzecz kształcenia 
zawodowego. 

Ideą konkursu jest propagowanie dobrych praktyk 
edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze 
kształcenia zawodowego. Celem konkursu jest wybór 
i promowanie podmiotów, podejmujących inicjatywy na 
rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz 
formowania preorientacji i orientacji zawodowej.  

Celem jest także wprowadzanie, zwłaszcza do sektora 
biznesowego, koncepcji stałej współpracy z sektorem 
edukacyjnym na rzecz kształtowania najbardziej 
pożądanych kwalifikacji zawodowych na dzisiejszym 
rynku pracy, a także popularyzowanie inwestycji w kapitał 
ludzki, w rozwój zawodowy przyszłych pracowników. 

Do kogo skierowany 
jest konkurs?
Program ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć 
wszystkie podmioty ze środowiska edukacyjnego, 
samorządowego i biznesowego, spełniające wymogi 
w zakresie realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianego 
kształcenia i rozwoju zawodowego. Konkurs skierowany 
jest do szkół, przedszkoli, które realizują doradztwo 
zawodowe, formowanie preorientacji i orientacji 
zawodowej. 

Kryterium uczestnictwa jednostek samorządowych to 
realizacja dobrych praktyk w zakresie wspomagania 
oświaty, innowacyjne działania, aktywizacja 
i integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji, 
a także współpraca z lokalnym rynkiem pracy na 
rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia 
zawodowego. Środowisko biznesowe w konkursie mogą 
reprezentować te przedsiębiorstwa, które np. biorą 

udział w tworzeniu klas patronackich, realizują programy 
stypendiów branżowych, organizują praktyczną naukę 
zawodu czy oferują staże zawodowe w ramach programu 
Erasmus+.

Jakie korzyści daje 
Inspirator Kariery?
Laureaci konkursu otrzymują: tytuł i logo Inspirator 
Kariery 2022 do bezterminowego wykorzystania, 
promocję na łamach magazynu „Kierunek Kariera” oraz 
dyplom i statuetkę przekazywaną podczas dorocznej 
gali finałowej. Tytuł przyznawany jest w III kategoriach: 
edukacja, biznes, samorząd. 

Tytuł i logo Inspirator Kariery to przede wszystkim 
wzmocnienie marki szkoły, pracodawcy i samorządu, 
szczególnie dbających o rozwój zawodowy obecnych 
i przyszłych kadr, popularyzacja edukacji zawodowej, 
podkreślenie wizerunku poszczególnych branż 
i zawodów oraz promowanie współpracy przedsiębiorstw 
ze szkołami, uczelniami i jednostkami samorządowymi.

Jak zgłosić się do 
konkursu?
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie 
do biura Organizatora Formularza Zgłoszeniowego 
w terminie do 31.12.2022 r. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny 
na stronie www.kariera.org.pl

Wybór laureatów nastąpi poprzez weryfikację i ocenę 
dokumentów zgłoszeniowych przez Kapitułę Konkursu, 
w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie 
doskonalenia kształcenia i rozwoju zawodowego, 
reprezentujący środowisko szkolne, samorządowe 
i biznesowe.

Inspirator
Kariery

2022



INICJATYWA  
„RADIOWĘZEŁ malczESKA  
– DO USŁYSZENIA!”
Każdego dnia dociera do nas niezliczona ilość informacji. Dotyczą one różnych aspektów 
codziennego życia, aktualnych wydarzeń lokalnych, doniesień ze świata. Na infosferę, czyli 
środowisko informacyjne człowieka składają się takie nośniki informacji jak: bezpośrednie oraz 
pośrednie kontakty z innymi ludźmi, media drukowane oraz media elektroniczne. To właśnie 
z mediów elektronicznych mających charakter masowy, w tym Internetu, telewizji oraz radia 
napływa najwięcej informacji różnego typu. W opozycji do mass mediów znajdują się z kolei 
media lokalne oraz szkolne radiowęzły, których zasięg ogranicza się do określonej, lokalnej 
grupy odbiorców. Mniejsza ilość informacji, konkretny przekaz, merytoryczne komunikaty 
– to wszystko sprawia, że informacje przekazywane poprzez nośniki o mniejszym zasięgu 
często zyskują na wartości. Informacja i komunikacja, a więc sposób przekazu są kluczowe, aby 
zaciekawić odbiorców, zachęcić ich do refleksji, zainspirować do działania.
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Inicjatywa pn. „Radiowęzeł malczESKA – do usłyszenia!”



W ramach zadania pn. „Aktywność 
na wagę złota”, młodzież z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Heleny Mal-
czewskiej w Zawierciu, przygotowała 
inicjatywę pn. „Radiowęzeł malczESKA – 
do usłyszenia!”. Projekt jest odpowiedzią 
na potrzebę usprawnienia komunikacji 
wśród uczniów, informowania ich 
o bieżących działaniach szkoły oraz 
zachęcenie do partycypacji w lokalnych 
działaniach. Choć współcześnie 
tradycyjne rozgłośnie radiowe zostały 
nieco wyparte przez nowocześniejsze 
media, to pomysł stworzenia radiowęzła 
w warunkach szkolnych wydaje się 
świetnym rozwiązaniem.

O tym, czy i w jakim zakresie inicjatywa 
wpłynęła na poprawę komunikacji 
w szkole, opowiadają twórcy projektu 
– Iga Sosnowska, Aleksandra Orman, 
Maciej Ciszewski, Julia Włodarczyk 
i Magdalena Stokłosa. 

Kiedyś radiowęzły szkolne były bardzo 
popularne. Czy stworzony przez Was 
projekt oznacza, że ich złota era nadal 
trwa? 

Aleksandra Orman: Oczywiście! Mimo 
upływu lat, radiowęzły szkolne nie tracą 
na popularności. Co więcej, wydaje mi się, 

że obecnie ze względu na lepszą jakość 
sprzętu i możliwości, radiowęzeł nabiera 
innego, nowego wymiaru. Dźwięk, 
muzyka, przekazywane informacje – to 
jakby dusza szkoły, a ta jak wiadomo, jest 
wieczna.

Iga Sosnowska: Zgadzam się z Olą, choć 
na pewno pierwsze boom związane 
z zakładaniem w szkołach radiowęzłów 
jest już dawno za nami. Niemniej, staramy 
się tę złotą erę przywrócić poprzez 
wdrażanie nowych, pomysłowych 
rozwiązań. 

Dlaczego Waszym zdaniem poprzez 
radiowęzeł możliwe jest usprawnienie 
procesu komunikacji w szkole? W jakich 
porach działa radiowęzeł i jak zachęcić 
uczniów do tego, aby ich uwaga skupiała 
się na przekazywanych przez Was 
treściach?

Iga Sosnowska: Komunikacja w szkole 
jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej 
możliwe jest podejmowanie różnego 
rodzaju działań i osiąganie realnych 
efektów. Opracowując inicjatywę 
pn. „Radiowęzeł malczESKA – do 
usłyszenia”, chcieliśmy usprawnić proces 
komunikacji w szkole oraz zaangażować 
do różnych działań wszystkich 

uczniów. Można bowiem przegapić 
informacje zamieszczane w szkolnej 
gazetce, pominąć post w mediach 
społecznościowych, ale trudno nie 
usłyszeć komunikatu nadawanego 
przez nas w radiu podczas przerwy 
szkolnej. Aby skupić uwagę uczniów na 
przekazywanych przez nas treściach, 
przeplatamy je z ich ulubionymi 
kawałkami muzycznymi. To działa!

A skoro jesteśmy już przy informacjach 
czy komunikatach, które przekazujecie 
poprzez radio, to czego one dotyczą? 

Magdalena Stokłosa: Można powiedzieć, 
że przekazywane przez nas treści 
w ramach szkolnego radiowęzła dzielą się 
na dwie grupy tematyczne. Po pierwsze, 
informujemy uczniów naszej szkoły 
o ważnych, zbliżających się wydarzeniach 
oraz akcjach, w tym społecznych, do 
których mogą się przyłączyć. Zachęcamy 
ich, aby aktywnie uczestniczyli w życiu 
szkoły, miasta czy powiatu. Z kolei drugą 
grupę tematyczną stanowi po prostu 
rozrywka. Uczniowie mogą posłuchać 
podczas przerw ulubionej muzyki, 
zrelaksować się, odprężyć. 

Julia Włodarczyk: Na pewno element 
rozrywkowy sprawił, że zawiązaniem 
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radiowęzła zainteresowało się większe 
grono odbiorców. Zaproponowaliśmy 
stworzenie tzw. listy życzeń z piosenkami 
i staramy się, aby każdy z zamówionych 

w ten sposób utworów został odtworzony. 
I nie da się ukryć, że rozrywkowa funkcja 
radiowęzła oddziałuje na jej funkcję 
edukacyjno-informacyjną. 

W jaki sposób w prowadzenie 
radiowęzła i przygotowywanie materiału 
angażowana jest społeczność szkolna?

Julia Włodarczyk: Jak już wspomniałam, 
każdy uczeń może zaproponować 
piosenkę, która zostanie odtworzona 
podczas przerwy w radiowęźle i właśnie 
w ten sposób angażujemy uczniów do 

udziału w inicjatywie. Do tej zabawy 
zapraszamy także nauczycieli, aby 
proponując ważne i lubiane przez siebie 
utwory, pokazali nam część swojego 

świata. Poza tym staramy się rozszerzać 
zespół osób odpowiedzialnych za 
przekazywanie treści i odtwarzanie 
muzyki.

Maciej Ciszewski: Warto jeszcze 
dodać, że o powstaniu radiowęzła poin-
formowaliśmy na stronie internetowej 
szkoły, aby dotrzeć do wszystkich 
uczniów, nauczycieli, rodziców. Chcemy, 
aby lokalna społeczność wiedziała jakie 
inicjatywy podejmujemy, jak ważne 
jest dla nas to, aby w działania włączali 

się inni młodzi ludzie. Mamy nadzieję, 
że nasza inicjatywa zainspiruje inne 
szkoły z powiatu do utworzenia lub 
unowocześnienia szkolnych radiowęzłów 
nadających placówkom charakter 
i pozwalających młodym ludziom wyrazić 
siebie. 

Jaką pozytywną zmianę społeczną udało 
Wam się osiągnąć dzięki zrealizowanej 
inicjatywie?

Magdalena Stokłosa: Z pewnością na to 
przedsięwzięcie konieczne jest spojrzenie 
z perspektywy czasu, ale już teraz 
widać, że wśród wszystkich uczestników 
szkolnego życia nastąpił lepszy przepływ 
informacji. Uczniowie na bieżąco 
informowani są o podejmowanych 
w szkole i mieście inicjatywach, w które 
mogą się zaangażować. Nauczyciele 
mają możliwość przekazywania ważnych 
komunikatów uczniom, uczniowie – 
nauczycielom. Radiowęzeł stał się zatem 
nowym sposobem do nawiązania dialogu. 
Nie sposób nie wspomnieć również 
o tym, że poprzez zawiązanie radiowęzła 
nastąpił kulturalny rozwój młodzieży. Cóż 
więcej można powiedzieć? Do usłyszenia!

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Przekazywane przez nas treści w ramach szkolnego 
radiowęzła dzielą się na dwie grupy tematyczne. Po 
pierwsze, informujemy uczniów naszej szkoły o ważnych, 
zbliżających się wydarzeniach oraz akcjach, w tym 
społecznych, do których mogą się przyłączyć. Zachęcamy 
ich, aby aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, miasta 
czy powiatu. Z kolei drugą grupę tematyczną stanowi po 
prostu rozrywka. Uczniowie mogą posłuchać podczas 
przerw ulubionej muzyki, zrelaksować się, odprężyć.
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Wiele rzeczy może zjednoczyć ludzi do wspólnego działania. Każdy z nas 
odnajduje pasje w innych aspektach życia i aktywnościach. Częścią kultury 
wszystkich narodów bez wątpienia jest sport. Jedną z jego zalet jest to, że do 
jego amatorskiego uprawiania nie jest konieczne mieszkanie w wielkich 
aglomeracjach miejskich. Wystarczy przydomowe boisko, niewielkie miejsce 
do ćwiczeń, a nawet własnoręcznie przygotowany sprzęt. Walorem sportu jest 
również to, że może połączyć ludzi, a także przyczynić się do wzmacniania więzi 
rodzinnych i międzypokoleniowych.

W ramach zadania pn. „Aktywność 
na wagę złota”, młodzież działająca 
w Ludowym Klubie Sportowym Źródło 
Kromołów, przygotowała inicjatywę pn. 
„Mikołajkowy Turniej Piłkarski”. Projekt 
jest odpowiedzią na potrzebę integracji 
lokalnej społeczności ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin. Poprzez zaję-
cia sportowe dzieci oraz ich rodzice 
wzmocnili łączące ich więzi, mieli 
okazją do wspólnego działania, lepszego 
poznania się w innych, sportowych 
warunkach. Szybki tryb życia często 
uniemożliwia podejmowanie wspólnie 
tego typu aktywności, a kultywowanie 
więzi rodzinnych stanowi przecież 
priorytet we współczesnym świecie.

O tym, skąd pomysł na tego typu 
inicjatywę, jakie przyniosła ona korzyści 
i co udało się dzięki niej osiągnąć, 
rozmawiamy z Igorem Kolanko  
– głównym inicjatorem działania 
i trenerem LKS Źródło Kromołów. 

Skąd pomysł na inicjatywę, której 
motywem przewodnim było zinte-
growanie dzieci i rodziców?

Jako trener w Klubie Źródło Kromołów 

INICJATYWA  
„MIKOŁAJKOWY 
TURNIEJ PIŁKARSKI”
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mam doświadczenie w pracy z dziećmi 
oraz młodzieżą. Wiem, że młodzi ludzie 
pomimo tego, iż powoli wkraczają 
w dorosłe życie, wciąż potrzebują 
kontaktu, wsparcia, współpracy 
z rodzicami. Na każdym treningu 
obserwuję, jak dzieciaki chętnie trenują 
i z ogromną pasją podchodzą do piłki 
nożnej. Według mnie taki turniej to 
świetna zabawa nie tylko dla dzieci, 
ale również dla dorosłych. Każdy lubi 
rywalizować, a przy tym warto zwrócić 
uwagę na konieczność współpracy. 
Turniej Dziecko vs Rodzic pokazał, że 
każdy z nich daje z siebie 100%, aby 
świetnie się bawić, lepiej poznać i… 
wygrać! Poza tym poprzez realizację 
inicjatywy chcieliśmy odciągnąć młode 
pokolenie od ekranów telefonów oraz 
komputerów. Dlatego też cieszę się, że 
w turnieju wzięło udział tak wiele rodzin. 

A dlaczego praca z dziećmi jest tak 
bardzo bliska Twojemu sercu?

Uważam, że dzieci oraz młodzież 
spędzają zbyt wiele czasu zamknięci 
w czterech ścianach, a sport najczęściej 
towarzyszy im w grach komputerowych. 
Chcę zatem uczyć młode pokolenie 
zdrowego stylu życia i cieszy mnie tak 
spore zainteresowanie naszym klubem. 
Praca z młodzieżą sprawia mi radość, 
a obserwując ich rozwój, z tygodnia na 
tydzień dostaję dodatkową motywację, aby 
kontynuować to, co robię. Nie sądziłem, 
że praca z młodzieżą będzie sprawiać mi 
tyle radości, to coś wspaniałego budować 
wspólnie drużynę! Poza tym dbamy o to, 
aby z osobami uczęszczającymi na nasze 
zajęcia utrzymywać kontakt nie tylko 
podczas treningów, ale również poza 
nimi.  Chcę kształtować młodzież na 
dobre, zaangażowane w życie społeczne 
i sportowe osoby. Oczywiście pasja do 
takich działań nie wzięła się u mnie 
znikąd. Takie wartości przekazał mi mój 
pierwszy trener – Damian Kot i chciałbym 

dalej podążać tą ścieżką. Wierzę w to, co 
robię i na własnym przykładzie widzę, 
że jest to dobry kierunek. Obecnie 
w klubie mamy trzy grupy młodzieżowe, 
natomiast funkcję trenera, poza mną, 
pełnią również: Łukasz Musiałek i Marek 
Surowiec. Widząc tak zaangażowaną 
młodzież, jestem pewien, że warto w nich 
inwestować pieniądze oraz czas po to, by 
stawali się z dnia na dzień coraz lepsi!

Czy zorganizowanie tej inicjatywy 
było trudne, czy raczej łatwo jest 
zaangażować rodziców do sportowej 
aktywności z dziećmi?

Z pewnością samo działanie wymagało 
nakładów pieniężnych. Dlatego bardzo 
doceniam wsparcie ze strony Fundacji 
Centrum Inicjatyw Lokalnych w tym 
zakresie. Poprzez zakup niezbędnego 
sprzętu pokazujemy młodym ludziom, 
że naprawdę zależy nam na ich 
rozwoju, chcemy, aby wszystko było 
zorganizowane na jak najwyższym 
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poziomie. Jeśli natomiast chodzi 
o włączenie rodziców do działania, to nie 
było z tym problemu. Jednak konieczne 
jest wyjście z inicjatywą, propozycją 
i zorganizowanie właściwych ku temu 
warunków. Podczas turnieju rodzice mieli 
okazję przekonać się, jak duże postępy 
robią ich dzieci i na pewno bardziej 
docenili ich trud i pracę. Istotnie, efekty 
pracy z młodzieżą można zauważyć 
gołym okiem. Część członków z drużyny 

trampkarzy już na wiosnę będzie mogło 
zadebiutować w piłce seniorskiej na 
zapleczu drużyny okręgowej w B klasie. 
A w klubie z Kromołowa młodzież ma 
bardzo dobre warunki do rozwoju 

piłkarskiego, o czym świadczą chociażby 
wyróżnienia i zaproszenia naszych 
piłkarzy na testy do takich klubów, jak 
Legia Warszawa czy Niemieckiego VfL 
Wolfsburg. 

Czy poza tym udzielacie się w podobnych 
tego typu akcjach?

Tak. W wakacje nasze grono trenerskie 
zorganizowało podobny turniej w obiek-
tach treningowych naszego klubu. Myślę, 

że jest widoczne to, że w Klubie 
Źródło Kromołów ciągle dzieje się coś 
pozytywnego. Na przykład ostatnio 
braliśmy udział w "Szlachetnej Paczce". 
Uważam, że nie ma nic lepszego niż 

bezwarunkowa pomoc potrzebującym. 
Osobiście sam staram się jak najwięcej 
edukować w zakresie pracy z młodzieżą. 
Biorę udział w różnego rodzaju kursach 
oraz czytam książki poświęcone tej 
tematyce. Kluczem do sukcesu jest ciągłe 
poszerzenia swojej wiedzy.

Powiedziałeś, że masz duże doświad-
czenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Jednak czy w realizację tej inicjatywy 
włączyły się również inne osoby?

Oczywiście, trudno byłoby mi działać 
w pojedynkę. Do inicjatywy włączyli 
się mieszkańcy naszego miasta, w tym 
trener Marek Surowiec, który pomógł 
przy organizacji zawodów. Należy 
również wspomnieć tutaj o dwóch 
wspaniałych dziewczynach, które są 
współorganizatorami tego turnieju 
- Weronice i Oliwii. Dziewczyny 
dzielnie zapisywały wyniki spotkań, 
a na koniec turnieju rozdawały prezenty 
najmłodszym. No i oczywiście nie 
mógłbym pominąć wsparcia pani Joanny 
Walczak. Dlatego bardzo dziękuję, że 
cały czas stara się wspierać nasz klub  
i działania!

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Dzieci oraz młodzież spędzają zbyt wiele czasu zamknięci 
w czterech ścianach, a sport najczęściej towarzyszy im w grach 
komputerowych. Chcę zatem uczyć młode pokolenie zdrowego 
stylu życia i cieszy mnie tak spore zainteresowanie naszym 
klubem. Praca z młodzieżą sprawia mi radość, a obserwując ich 
rozwój, z tygodnia na tydzień dostaję dodatkową motywację, aby 
kontynuować to, co robię. Nie sądziłem, że praca z młodzieżą 
będzie sprawiać mi tyle radości, to coś wspaniałego budować 
wspólnie drużynę!
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PO CO NAM TO 
WSZYSTKO?
Bez względu na to, co dzieje się w życiu, kraju czy na świecie – trzeba iść. Podążać przed siebie. Brnąć 
na przód. Stawiać kolejne kroki. Każdy z nas zmierza do jakiegoś celu, osiąga swoje małe zamierzenia 
lub realizuje działania narzucane przez innych. Można być świadomym swojej podmiotowości, 
własnych możliwości i urzeczywistniać ideały. Można, ale nie trzeba. Można, ale po co? Po co nam 
to wszystko? Czy człowiek, który robi coś dla innych, udziela się społecznie, działa w wolontariacie, 
angażuje w kwestie o charakterze politycznym czyni to dla poklasku? Ktoś, kto robi to właśnie po 
to nigdy nie zmieni własnej i otaczającej go rzeczywistości. Bo dziś biją nam brawa, a jutro mogą 
zacisnąć pięści. 

Do kogo należy przyszłość? Czy 
do dzieci, młodzieży, dorosłych, 
a może osób starszych? Czy pisana 
jest tym, którzy posiadają zdrowie 
fizyczne, czy tym, którzy borykają się 
z niepełnosprawnością? Wydaje się, że 
przyszłość nie należy ani do młodych, ani 

do starszych, ani też do silnych. Należy 
do ludzi dojrzałych.

DOJRZAŁOŚĆ
Termin dojrzałość definiowany jest jako 
stopień emocjonalnego, intelektualnego 
oraz społecznego rozwoju jednostki. 

Dojrzałość może być utożsamiana 
z dorosłością, a więc osiągnięciem 
określonego wieku biologicznego przez 
człowieka. Jednak trudno nie zgodzić się 
z tym, że czasem osoby dorosłe nie są 
dojrzałe, a osoby młode cechuje wysoki 
poziom dojrzałości w różnych obszarach 



życia. Z pewnością dojrzałość nabywa 
się poprzez doświadczenia, rozwój, 
poszerzanie własnych horyzontów. 
Dlatego też można ją zdobywać, rozwijać 
i wzmacniać bez względu na wiek. Od 
narodzin aż do śmierci. Dorastający, 
młody człowiek jest zdolny do tego, aby 
samemu podjąć działania w zakresie 
samorozwoju. Musi jednak być świadomy 
swojej podmiotowości, postrzegać siebie 
jako osobę wartościową, mającą sprawczą 
siłę działania. Osoba dojrzała wie jednak, 
że jak każdy posiada pewne ograniczenia 
wynikające z niej samej jak i środowiska 
zewnętrznego. Dlatego też powinna 

dążyć do rozwijania swoich mocnych 
stron, usprawniania tych słabszych 
i dostrzegania w tym wszystkim również 
innych ludzi. Poszerzanie własnej 
osobowości, realistyczne podejście do 
życia, życzliwe kontakty z bliższym 
oraz dalszym środowiskiem stanowią 
o dojrzałości człowieka. Zwłaszcza 
w ujęciu społecznym. Dojrzałość pozwala 
i popycha nas do angażowania się w coraz 
więcej inicjatyw, wchodzenia w głębsze, 
bardziej świadome relacje z innymi 
ludźmi i otaczającą nas rzeczywistością. 
Wówczas staramy się traktować drugiego 
człowieka na równi z samym sobą, 

szanujemy go, akceptujemy. Szukamy 
prawdy, nie traktujemy świata w sposób 
życzeniowy, lecz przyjmujemy go takim 
jakim jest – realnym. Dojrzała jednostka 
dąży do stałego poszerzania swojej 
wiedzy, przyjmuje ogólnie akceptowane 
normy społeczne, ale patrzy na nie 
w sposób krytyczny. Nie jest bierna. 
Działa. Działanie oznacza dojrzałość. 

SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE
Społeczeństwo jest terminem 
utożsamianym z dużą społecznością, 
zbiorowością, która funkcjonuje 
na danym terytorium. Łączy je 
wspólna kultura, zależności, interesy. 
Z kolei obywatelskość stanowi 
postawę jednostek wobec określonej 
zbiorowości oraz jej poszczególnych 
członków. To także przeświadczenie 
o istotności danych wartości, a więc 
cnót obywatelskich takich jak m.in. 
zaufanie, braterstwo, akceptacja 
dla równości praw, solidarność. 
Społeczeństwo obywatelskie rozumiane 
jako przestrzeń działalności ludzi, 
instytucji, grup społecznych, pozwala na 
podejmowanie wolnej debaty dotyczącej 
wartości, które są dla nich ważne 
i służą realizacji wspólnych spraw. 
Na tę przestrzeń składają się zatem 
aktywni, zaangażowani obywatele 
tworzący różnego rodzaju nieformalne 
oraz formalne instytucje, w tym 
organizacje pozarządowe. Ich działania 
pozwalają na wypełnianie przestrzeni 
pomiędzy obywatelami a instytucjami 
państwowymi. Obywatele mogą zatem 
podejmować działania bez angażowania 
w nie struktur państwowych. Mogą, 
jeśli chcą. Mogą, jeśli potrafią. Działania 
na rzecz dobra wspólnego pozwalają na 
budowanie i umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, jednak konieczna jest 
tutaj rzeczona wcześniej dojrzałość. 
Dojrzali obywatele są w stanie 
samoorganizować się i podejmować 
aktywności, nie dlatego, że narzuca 
im to władza, ale dlatego, że wierzą 
w ich słuszność i celowość. Istotnie, 
organizacje pozarządowe są filarem 
tego typu działań, ale ich zadaniem jest 
nie tylko aktywizowanie społeczeństwa 
do działania i włączania w różnego Fot. Teksomolika - Freepik.com
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typu akcje, lecz także zachęcanie do 
tworzenia grup nieformalnych, wspólnot, 
jednoczenia się i zacieśniania więzi 
społecznych bez ich udziału. Powstający 
w ten sposób społeczny kapitał 
warunkuje efektywniejsze kształtowanie 
działań i pozwala osiągnąć dalekosiężne 
cele i zmiany. Tylko dojrzali obywatele, 
którzy pozbawieni są egoistycznych 
pobudek i kierują się w swoim działaniu 
zasadami, normami, etyką i prawością 
mogą zbudować dobre społeczeństwo 
obywatelskie. 

MOTYWACJA
Pojęcie motywacja definiowane jest jako 
proces wywołujący i ukierunkowujący 
dane działania jednostki różniące się 
spośród pozostałych form zachowania 
i umożliwiające osiągnięcie jej okre-
ślonego celu. Aby proces motywacji mógł 
zaistnieć, człowiek musi postrzegać 
osiągnięcie obranego przez siebie celu 
jako użytecznego oraz zakładać, że 
prawdopodobieństwo jego zrealizowania 
posiada wartość wyższą od zera. Jeżeli 
cel jest mało użyteczny, a możliwość 
jego zrealizowania równa zeru, 
wówczas nasze ambicje do działania 
słabną. Motywacja maleje. Najczęściej 
motywacja ma charakter zewnętrzny lub 
wewnętrzny. Oddziałujące na jednostkę 
zewnętrzne czynniki motywacyjne 
zwykle wiążą się z przymusem działania, 
są narzucone, rodzą negatywne stany 
emocjonalne. Natomiast czynniki 
wewnętrzne wynikają z własnego 
przekonania jednostki, co do słuszności 
podejmowania aktywności, osiągnięcia 
wyznaczonego celu, generują pozy-
tywne emocje. Motywacja, której celem 
jest realizacja działań na rzecz dobra 
wspólnego wymaga dojrzałości. Z kolei 
taka, której celem jest zaspokojenie 
egoistycznych dążeń nie jest niczym 
złym, ale niewiele wspólnego ma 
z działaniami o charakterze obywatelskim 
i społecznym. Jak więc zmotywować 
się do aktywności na rzecz lokalnej 
społeczności, miasta, kraju? Jak odnaleźć 
w sobie chęć do zdobywania wiedzy 
i samorozwoju? Po co nam to wszystko? 
A jednak motywacja towarzyszy nam 
każdego dnia. Kiedy wstajemy z łóżka, 
idziemy do szkoły, pracy. Kiedy się 
uczymy, kształcimy, bierzemy udział 

w kursach. Kiedy zdobywamy wiedzę 
motywujemy się do tego, aby osiągnąć 
kolejny poziom w drodze ku dojrzałości. 
Kiedy dojrzewamy, nasza motywacja 
wzrasta jeszcze bardziej i pozwala nam 
działać na rzecz innych. 

TRIADA PO ŚWIADOMY 
SUKCES
W codziennym języku potocznym bardzo 
często pojawia się słowo sukces. Jest 

to szerokie pojęcie, które dla każdego 
może oznaczać coś zupełnie innego, 
ale zawsze związane jest z pomyślnym 
wynikiem jakiegoś przedsięwzięcia, 
zrealizowaniem zamierzonego przez 
nas celu. Warto zwrócić uwagę na dwa 
sposoby rozumienia i myślenia o sukcesie. 
Pierwszy odnosi się do rozwijania 
przez jednostkę swojego potencjału, 
umiejętności, świadomości własnych 
celów i dążeń. Dzięki temu człowiek 
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może przekonać się jak duży wpływ ma 
na otaczającą go rzeczywistość. Drugi 
rodzaj sukcesu związany jest z kolei 

z dążeniem do zdobywania wartości 
materialnych i  konsumpcjonizmem. 
Tutaj sukcesem jest posiadanie wartości 
rynkowych, zdobywanie coraz większej 

ilości dóbr materialnych. Przez to 
człowiek staje się coraz bardziej samotny 
i wyalienowany. Świadomy sukces 

można zatem utożsamiać z definicją 
mówiącą o tym, że stanowi on dążenie 
do samopoznania i rozwoju. Świadomy 
sukces to dojrzałość, podejmowanie 

działań o charakterze obywatelskim, 
motywacja. Dlaczego tak jest? Bo tylko 
świadomy, dojrzały obywatel, który 
posiada wewnętrzną motywację do 
działania na rzecz ogółu jest w stanie 
krytycznym okiem spojrzeć na otaczającą 
go rzeczywistość. Na to, co dzieje się 
w jego najbliższym otoczeniu, mieście, 
powiecie, kraju, na świecie. Posiadając 
te atrybuty może zaangażować się 
w działania społeczne oraz obywatelskie. 
Wierzyć, że jego podmiotowość i uznanie 
podmiotowości innych ludzi są ważne 
w działaniu. Zmieniać rzeczy, z którymi 
się nie zgadza, które chciałby ulepszyć 
i jednoczyć wokół wspólnej idei inne 
osoby myślące podobnie do niego. 
Pomagać. Angażować się. Osiągnąć 
sukces. Ale ostateczny wybór zawsze 
należy do niego. Wybór należy do Ciebie.

Beata Hąc

Świadomy sukces można utożsamiać z definicją  
mówiącą o tym, że stanowi on dążenie do samopoznania 
i rozwoju. Świadomy sukces to dojrzałość, podejmowanie 
działań o charakterze obywatelskim, motywacja.  
Dlaczego tak jest? Bo tylko świadomy, dojrzały obywatel,  
który posiada wewnętrzną motywację do działania  
na rzecz ogółu jest w stanie krytycznym okiem spojrzeć 
na otaczającą go rzeczywistość. 
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PASJA NA WYSOKIM 
STANOWISKU
Większość z nas dąży do osiągnięcia stabilizacji zawodowej, awansu, wysokiego stanowiska. 
Jednak niejednokrotnie wspinając się po szczeblach kariery, pędząc przed siebie gubimy cel, który 
na początku był przecież jasno określony. Gubimy pasję do wykonywanego zawodu, wpadając 
w monotonię oraz rutynę. Istotnie, dziej się tak często, ale nie zawsze. Przykładem kobiety, która 
mimo osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej wciąż z pasją i zaangażowaniem realizuje kolejne 
przedsięwzięcia jest Aneta Wieczorek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach. 

Zdarza się, że po osiągnięciu wysokiego 
stanowiska zawodowego, zapomina się 
o przyświecających wcześniej ideałach. 
Pani od lat pełnifunkcję dyrektora 
GOK we Włodowicach, a jednocześnie 
bezpośrednio angażuje się w wiele 

projektów realizowanych przez GOK 
i przez gminę. 

Skąd u Pani ta niekończącasię chęć do 
działania?

Być może wynika to po prostu z charakteru 
danego człowieka, jego szacunku do ludzi 

i zdarzeń, które pojawiają się w życiu. 
Uważam, ze jeśli czymś się zajmujemy 
- warto robić to najlepiej jak potrafimy. 
Praca w instytucji kultury jest niesamowitą 
przygodą, daje wiele możliwości. Ale tak 
naprawdę siłę i chęć do dalszego działania 
warunkują mieszkańcy gminy, którzy 
chętnie uczestniczą w realizowanych 
przez nas projektach kulturalnych. 
To mieszkańcy, ludzie z którymi 
współpracuję, pozytywna energia i radość 
ze wspólnego działania sprawiają, że wciąż 
jestem pełna pasji! Zrealizowaliśmy już 
wiele przedsięwzięć, w tym o charakterze 
międzypokoleniowym. A jeszcze więcej 
jest wciąż przed nami! Sam fakt, że mogę 
pracować i dbać o lokalną kulturę jest dla 
mnie dużym wyróżnieniem.

Żyjemy w świecie, w którym większość 
wysokich stanowisk zdominowanych 
jest przez mężczyzn. Czy według 
Pani mężczyzna sprawdziłby się 
na stanowisku dyrektora GOK we 
Włodowicach? Czy płeć ma tutaj 
jakiekolwiek znaczenie?

Myślę, że płeć nie ma tu większego 
znaczenia. Ważniejsze są osobowość, 
umiejętność pracy z ludźmi, zrozumienie 
oraz duża kreatywność. Najtrudniejszym 
egzaminem w tak małej społeczności 
jest akceptacja mieszkańców, bez której 
prowadzenie instytucji kultury byłoby 
bardzo trudne i w tym przypadku, to 
nie płeć gra kluczową rolę. Zajmowane 
przeze mnie stanowisko wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością. Jako dyrektor muszę 
podejmować wiele decyzji i ponosić ich 

Aneta Wieczorek – dyrektor GOK we Włodowicach/ Fot. archiwum własne



konsekwencje. A związane z tym emocje 
oraz umiejętność radzenia sobie ze 
stresem z pewnością dotykają zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn, którzy pełnią 
funkcje podobne do mojej. Niezależnie 
od płci ważne są zdrowy rozsądek 
i umiejętność działania w sytuacjach 
stresowych, a co najważniejsze - pogoda 
ducha i wspomniana już pasja!

Mimo wszystko lokalna kultura jest 
zdominowana we Włodowicach przez 
kobiety. W gminie działa kilka kół 
gospodyń wiejskich oraz klub wokalno-
taneczny „Amonitki”. Czy w związku 
z tym, to właśnie kobieta jest w stanie 
lepiej zrozumieć potrzeby kulturalne 
lokalnej społeczności?

Istotnie, w gminie Włodowice mamy 
aż siedem kół gospodyń wiejskich oraz 
zespól Amonitki. W związku z tym pań 
udzielających się w sferze społeczno-
kulturalnej jest naprawdę sporo! Jednak 
w gminie działają także Kapela Jurajska 
oraz orkiestra przy OSP Włodowice 

i te formacje w całości złożone są 
z mężczyzn. Zdarzało się również, że 
w KGW działali panowie. Myślę zatem, 
że choć aktywnych jest więcej kobiet, 
to jednak równowaga jest w pewnym 
sensie zachowana. A czy kobieta jest 
w stanie lepiej zrozumieć potrzeby 
lokalnej społeczności zdominowanej 
przez panie? Sądzę, że po prostu jak 
w każdym zawodzie, który wymaga pracy 
z drugim człowiekiem najważniejsze są 
tutaj empatia, zrozumienie i szacunek.

A jakie działania kulturalne są obecnie 
podejmowane w gminie Włodowice? Czy 
każdy mieszkaniec może znaleźć w niej 
coś dla siebie?

Włodowice w zeszłym roku obchodziły 
piękny jubileusz 800-lecia. Choć epidemia 
koronawirusa nieco pokrzyżowała nam 
plany, to wciąż działamy zachowując 
odpowiednie środki bezpieczeństwa. 
Niedawno zrealizowaliśmy także kolejny 
projekt w ramach Programu Działaj 
Lokalnie, który pozwolił nam zjednoczyć 

lokalną społeczność. Włodowice są 
ciekawym i atrakcyjnym turystycznie 
miejscem. Choć nie wiem jeszcze na jakie 
działania pozwoli nam nadchodzący czas 
biorąc pod uwagę stan epidemii, to jednak 
mam już głowę pełną pomysłów! Wspomnę 
również, że GOK podjął jakiś czas temu 
również wyzwanie #Hot16challenge2, 
którego celem jest wsparcie służby 
zdrowia w walce z koronawirusem.
Nagrałyśmy piosenkę dostępną na 
stronie Facebook’a Gminnego Ośrodka 
Kultury we Włodowicach. Widać zatem, 
że w ramach swoich działań kulturalnych 
chcemy dotrzeć do całej społeczności 
lokalnej, bez względu na wiek. Na koniec 
chciałabym jeszcze zacytować kawałek 
tekstu naszej piosenki, który idealnie 
wpisuje się również w pełnioną przeze 
mnie funkcję zawodową: „dawanie się 
opłaca bo dobro wraca”!

Dziękuję za rozmowę.

Beata Hąc

Gmina Włodowice w Programie Działaj Lokalnie 



POZNAJ CZASOPISMO 

„Kierunek Kariera” to ekspercki magazyn, poświęcony tematowi szeroko rozumianej 
edukacji i kariery, w kontekście doświadczeń różnych środowisk, związanych 
z kształceniem i rozwojem zawodowym. 
Magazyn skierowany jest do środowisk biorących udział w podejmowaniu decyzji 
i działań podnoszących jakość kształcenia i wspierania rozwoju zawodowego w Polsce 
oraz zaangażowanych w pracę nad przemianami systemu edukacji.

Więcej informacji o magazynie na stronie www.kariera.org.pl
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