
Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego

nr 4 (12)/2013 ISSN 2083-4063Nasza
euroPROWincja

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

6 Odnawialne źródła energii na wsi      
4

10 

Małe Millenium Polski 
Konkurs „Przyjazna wieś”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO



SPIS TREŚCI    

Wydawca: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

Opracowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel. 61 626 60 00, 61 626 60 68
faks 61 626 60 04
mail: ksow@umww.pl 
www.prow.umww.pl
www.wielkopolskie.ksow.pl

Redakcja: 

Jerzy Gontarz, Agata Rokita 
Smartlink Sp. z o.o.
ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.funduszeonline.pl

Projekt grafi czny i skład:

Maciej Pachowicz

Fotografi a na okładce:

A. Kędziora

Druk: Argonex

2Nasza euroPROWincja

Wstęp         3

ROZMOWA

U źródeł dobro powraca – rozmowa z Michałem Wojtczakiem, 
prezesem Fundacji Patria           4 

WYDARZENIA  

Dwie drogi – jeden cel – konferencja „Wieś polska, wieś innowacyjna” w Poznaniu   6

Z klasą i rozmachem – na konferencji „Wielkopolska euroPROWincja” 
podsumowano efekty wdrażania PROW w latach 2007-2013     8

KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ” 

Siedmiu wspaniałych – czym wyróżniają się laureaci wielkopolskiego etapu konkursu   10

DOBRE PRAKTYKI 

To dopiero początek – zwycięskie projekty w konkursie 
„Kobiety w akcji – liderki dla rozwoju wsi”          12

TURYSTYKA AKTYWNA

Dwa kije i w drogę! – nordic walking po wielkopolsku       15



WSTĘP   

Nasza euroPROWincja3

Szanowni Państwo,  

Zbliżamy się do końca realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspek-
tywie fi nansowej 2007-2013. Możemy być dumni z wykonanej pracy – Wielkopolska 
jest w grupie województw, które najlepiej wykorzystały szansę zreformowania, zakty-
wizowania polskiej wsi. Przyznane w ramach PROW fundusze pozwoliły na realizację 
wielu inwestycji, dzięki którym znacznie poprawił się standard życia mieszkańców 
i stan środowiska naturalnego. Odkryliśmy na nowo potęgę dziedzictwa kulturowe-
go, tradycji i zwyczajów przekazywanych kolejnym pokoleniom. Jednak największym 
sukcesem jest ożywienie lokalnych społeczności, które poczuły naturalną potrzebę 
pielęgnowania swoich małych ojczyzn. Dziękuję Państwu za otwartość, determinację, 
przełamywanie barier i wykraczanie poza horyzonty. 

Szczególne podziękowania kieruję do wielkopolskich liderek – głównych inicjatorek 
pozytywnych przemian. Dzięki aktywnym kobietom wieś na nowo rozkwita, społecz-
ności integrują się, chcą być razem. Spotkania z Państwem pokazują, jak jedne pomy-
sły inspirują do kolejnych, uskrzydlają. 

Do kluczowych zadań stojących przed mieszkańcami obszarów wiejskich należy cyfryzacja i większe wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii. Jeżeli na wsi nie będzie dobrej jakości energii elektrycznej, nie będzie się ona rozwijać. 
Mieszkańcy obszarów wiejskich mogą stać się nie tylko producentami prądu na własne potrzeby, ale także sprzedawcami 
nadwyżek energetycznych na zewnątrz. Jednym słowem – prosumentami. Mam nadzieję, że w przyszłej perspektywie 
znajdą się środki i instrumenty, które pozwolą nam z tej szansy skorzystać. 

Również cyfryzacja i upowszechnienie internetu mogą być wielką szansą. Jednak aby w maksymalnym stopniu móc ko-
rzystać z możliwości, jakie daje sieć, trzeba mieć kompetencje cyfrowe. Mądrze wykorzystywane technologie informa-
tyczne są szansą na nowe miejsca pracy i – co może zaskakiwać – zjednoczenie wsi. Doskonale to pokazuje projekt 
realizowany przez gminę Borek Wielkopolski „Moja miejscowość na portalu internetowym – Internetowe Kroniki Wsi”, 
zdobywca I miejsca w regionalnym etapie konkursu „Przyjazna wieś” w kategorii „infrastruktura społeczna”. Strona in-
ternetowa może być znakomitym źródłem informacji o społecznościach lokalnych, zacieśniając międzyludzkie więzi. 

W związku ze zbliżającym się świątecznym czasem, 

składam Państwu życzenia pełnych radości 

i spokoju świąt Bożego Narodzenia. 

Niech rok 2014, otwierający nowy 

rozdział w dziedzinie wykorzystywania 

funduszy europejskich, przyniesie nowe szanse 

i otworzy kolejne perspektywy.

Tomasz Bugajski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

W związku z

składa

roz

funduszy
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ROZMOWA   

U źródeł dobro powraca

Dziś oddaję się w całości żebraninie na rzecz Fundacji i jest 
mi z tym dobrze. Dziękowanie za ludzki gest czy proszenie 
o ludzki gest bardzo uczy pokory – mówi Michał Wojtczak, za-
łożyciel Fundacji Patria w Skrzetuszewie.

Turnusy rehabilitacyjne w ramach „Republiki Uśmiechu”, terapia za-
jęciowa, działania integracyjne – co zdecydowało, że poświęcił się 
Pan działalności na rzecz osób niepełnosprawnych?

Jestem po głębokim wylewie i środowisko osób niepełnosprawnych 
jest mi bardzo bliskie. W kręgu naszego zainteresowania są także lu-
dzie samotni – przede wszystkim dzieci z domów dziecka oraz osoby 
starsze, 60+. 

Czy Patria opiekuje się ludźmi w sensie dosłownym, czy raczej stara 
się dawać wędkę?

Staramy się dawać wędkę, choć w wypadku dzieci jest to trudne. 
Wędka polega na tym, że edukujemy ludzi w zakresie podstawowych 
umiejętności, uczymy ich radzenia sobie w sytuacji niepełnosprawno-
ści. Chcąc im zapewnić źródło utrzymania się, przy okazji robimy cen-
ną rzecz dla zachowania tradycji – odtwarzamy stare zawody, jak pie-
karstwo, wikliniarstwo, ziołolecznictwo. Nasi podopieczni nabywają 
umiejętności z różnych dziedzin: od uprawy roślin, poprzez opiekę 
nad niepełnosprawnymi, po kuchnię staropolską.

Znaczącą część naszej działalności – stały jej trzon – stanowi opieka 
nad dziećmi głęboko i średnio porażonymi. W Imiołkach, dwa kilo-
metry stąd, mamy stajnię. Organizujemy tam w sposób ciągły zajęcia 

z hipoterapii. Również w Imiołkach prowadzimy regularne zajęcia 
z logopedii. Rehabilitacja bez społecznego zaangażowania wolonta-
riuszy i dobrych ludzi nie miałaby racji bytu. 

W Skrzetuszewie Patria zorganizo-
wała pobyt dla rodzin wielodziet-
nych. Skąd ten nowy kierunek?

Zaszczepiła to nam pani Anna Ko-
morowska, która odwiedziła nas 
z rodzinami wielodzietnymi (10+) 
z całej Polski. Latem były tu na ty-
godniowym pobycie. Potem jeszcze 
raz nas odwiedziły. Na tyle to chwy-
ciło, że postanowiliśmy wystąpić 
o budowę budynku, w którym takie 
turnusy dla rodzin oraz dla samych 
dzieci moglibyśmy organizować 
przez cały rok. 

Po raz kolejny zapraszamy je teraz, 
z okazji koncertu „Polska Wrażliwa” 
(9 grudnia w Auli Uniwersyteckiej 
z udziałem Arki Noego i Góralskiej 
Horki). Siedem wielodzietnych ro-
dzin to łącznie prawie 100 osób. 
Mamy tu więc tłum ludzi. Mimo 
że jeszcze pół roku temu rodziny 
w ogóle się nie znały, tak się zaprzy-
jaźniły i zintegrowały, że utrzymają 
między sobą intensywne kontakty. 

I dopytują o kolejne spotkania. W każdej z nich jest osoba dysfunk-
cyjna. Te spotkania pomagają w wymianie doświadczeń związanych 
z opieką. Latem 2013 r. rodziny stworzyły u nas niepowtarzalną at-
mosferę, która pozwala pokonać wszystkie bariery. Rodziny same go-
tują posiłki, wymieniają się wiedzą, tradycjami i kulturą. 

Wygląda na to, że rodziny biorą inicjatywę w swoje ręce. 

Tak się napędzają, że same wręcz inspirują kolejne spotkania. Takie 
inicjatywy zaczynają się toczyć swoim życiem. Grunt, żeby dać dobry 
zaczyn. Tym bardziej jesteśmy zdopingowani, by przeprowadzić tę 
inwestycję budowlaną. Potrzebujemy ok. 1 mln zł. Jeden hotelowiec 
chcemy wybudować już w przyszłym roku. 

Nowy budynek pozwoliłby też na organizację pobytów dzieci 
w ciągu całego roku. Fundacja zapewnia dofi nansowanie, szkolenia, 
organizuje zajęcia – od zabaw typowo rozrywkowych po umiejętno-
ści gotowania, pieczenia i wykonywania tych wszystkich czynności, 
które normalnie nabywa się w trakcie wychowania. Ale te dzieci ni-
gdy tego nie zaznały, więc trzeba im dać taką szansę. Marzy mi się, 
by podczas takich pobytów angażować na przykład starsze oso-
by, które mogłyby dzielić się z młodymi swoim doświadczeniem 
i mądrością, znajomością regionalnej tradycji i kultury.
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Skrzetuszewo i Imiołki leżą w sąsiedztwie Lednicy. To miejsce ma-
giczne ze względu na historię.

Nasi podopieczni przyjeżdżają do kolebki polskości. Tu uczymy ich 
historii, a przede wszystkim mogą dotknąć tej ziemi, powąchać ją. 
Doświadczyć jej organoleptycznie. Robimy wycieczki do Biskupina, 
Gniezna, Poznania, no i oczywiście do Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Tak poznają swoją tożsamość.

To zapewne było inspiracją do stworzenia projektu „Małe Millenium 
Polski”?

To ogromne przedsięwzięcie wymyśliliśmy pół roku temu. Działania 
– m.in. zawody sprawnościowe, konkurs na esej literacki, konkurs pla-
styczny dla dzieci czy międzynarodowe festiwale – są rozpisane na 
trzy lata. Wydarzenia przygotowujemy wspólnie z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. To są powtarzalne imprezy, które z roku na rok będą się po-
większać. 

Był Pan w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, działał Pan również jako 
przedsiębiorca. Czy te doświadczenia pomagają Panu w prowadze-
niu Fundacji? 

Pewnie tak, choć to były zupełnie inne realia. Przez półtora roku rzą-
dowi Tadeusza Mazowieckiego udało się wiele zrobić. Ale wiązało się 
to z wielkim wysiłkiem społeczeństwa. Gdyby nie wiara i nadzieja 
ekipy Mazowieckiego, mogłoby się to nie udać. Myślę, że dzisiaj było-
by to o wiele trudniejsze – ze względu na konsumpcjonizm i bardziej 
roszczeniowe nastawienie. 

W mieście ludzie są bardziej 

anonimowi i zaganiani. Na wsi mamy 

długie wieczory. Staramy się pokazać, 

że można działać w jakimś klubie, 

zainicjować rękodzieło artystyczne, 

wspólne kolędowanie

Prowadzenie fi rm to co innego niż działalność pro publico bono. Jak 
się zarabiało ogromne pieniądze, wszystko przychodziło o wiele ła-
twiej. Dziś został już tylko dom, resztę posprzedawałem i przekaza-
łem Fundacji. Oddaję się w całości żebraninie na rzecz Fundacji i jest
mi z tym dobrze. Dziękowanie za ludzki gest czy proszenie o ludzki 
gest bardzo uczy pokory. Człowiek docenia wartość życia i bardziej 
ufa innym. Wcześniej byłem rozpaskudzony (śmiech). 

Przewartościowało się Panu życie. 

Przez pół roku byłem nieprzytomny, przez parę lat nie mogłem cho-
dzić i mówić. Po takim doświadczeniu wszystko się zmienia. Człowiek 
bardziej się wyczula na podstawowe wartości. Docenia się uśmiech, 
radość z najprostszych rzeczy. Kiedyś człowiek był otoczony gronem 
pochlebców, którzy mieli w tym jakiś interes. Dopiero dziś dostrze-
gam wokół siebie bezinteresowną ludzką życzliwość i oddanie dru-
giej osobie. Czasem mam takie wrażenie, że ta działalność była moim 
przeznaczeniem.

W PRL-u niewiele się tu działo. Lednica też była nieco zmarginali-
zowana.

To było zupełnie wyjałowione miejsce.

Ale teraz ożywa. Fundacja też tchnęła w te tereny nowe życie.

Tu był sad. W Imiołkach były pola i spółdzielnia produkcyjna. Teraz 
jest tam amfi teatr na tysiąc osób, stajnia, tam prowadzimy terapię 
zajęciową. Współpracując z lokalnym środowiskiem, staramy się po-
kazać, że można coś robić nowocześnie, ale z poszanowaniem tradycji 
i ekologii. Można wdrażać nowe idee, a jednocześnie żyć przyzwoicie. 
Jesteśmy jak wielka wspólnota i wydaje mi się, że jest coraz lepiej. 

Nasi podopieczni przyjeżdżają do kolebki 

polskości. Tu uczymy ich historii, a przede 

wszystkim mogą dotknąć tej ziemi, 

powąchać ją

Ludzie na początku patrzyli podejrzliwie. Pytali, co ten Wojtczak 
kombinuje. Potem zobaczyli, że tak naprawdę jestem jednym z nich. 
Niektórzy lekceważą – „pomieszało mu się w głowie”, a inni szanują. 
Nawet jak lekceważą – nie przeszkadza mi to, to ich wybór. Za wszyst-
kich tak samo się modlę. Takich, którzy zaczynają pomagać drugiemu 
człowiekowi, dostrzegam na szczęście coraz więcej.

Czy w mieście mogłaby się udać taka inicjatywa? 

W mieście ludzie są bardziej anonimowi i zaganiani. Na wsi mamy 
długie wieczory. Staramy się pokazać, że nawet wtedy można działać 
w jakimś klubie, zainicjować rękodzieło artystyczne, wspólne kolędo-
wanie. To są takie niezauważalne rzeczy, ale mogą znacznie poprawić 
relacje międzyludzkie i jakość życia. Wyraźnie pokazują to pobyty ro-
dzin – wspólnemu spędzaniu czasu, gotowaniu, opiece nad dziećmi 
towarzyszy przekazywanie sobie tego, co mają najcenniejsze w kultu-
rze i obyczajach swoich regionów. 

W przyszłym roku we wrześniu chcemy zorganizować festiwal kultu-
rowy „U źródeł dobro powraca”. Zaprosiliśmy zespoły folkowe z dzie-
więciu krajów, m.in. Rosji, Niemiec i Finlandii. Festiwal będzie trwał 
dwa tygodnie. W tym czasie powstaną wspólne pieśni, które zostaną 
wykonane w dwóch katedrach – w Gnieźnie i Poznaniu. 

Ten miks działalności społecznej i kulturotwórczej jest chyba trafi o-
ny. Jedna działalność wspomaga drugą. Kultura pozwala wypromo-
wać działalność Fundacji. 

Dziś majętniejsi są gotowi dzielić się swoim tortem z potrzebujący-
mi. Biedniejsi uczą się też prosić o pomoc. Ważne, by nikt nikogo nie 
naciągał.

Rozmawiał Jerzy Gontarz
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Dwie drogi – jeden cel

Upowszechnienie technologii cyfrowych oraz rozwój sek-
tora mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii – to 

największe wyzwania stojące przed polską wsią. Jakimi pro-
gnozami i wskazówkami podzielili się prelegenci konferencji 
„Wieś polska, wieś innowacyjna” w Poznaniu? Czego ocze-
kują mieszkańcy obszarów wiejskich?

Konferencja zorganizowana 8 października br. przez Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, pod 
patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, połączyła odległe 
– wydawałoby się – tematy. – Tak jednak nie jest. Cyfryzacja i pro-
sumenckość to największe szanse obszarów wiejskich, jeśli chodzi 
o wyrównanie zapóźnień cywilizacyjnych – zaznaczył Marek Zagór-
ski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, otwierając 
spotkanie. – Dziś koniecznością jest umiejętność posługiwania się 
urządzeniami mobilnymi i aplikacjami. A chcąc być konkurencyjnym, 
trzeba być trzy kroki przed innymi. Tymczasem na wsi musimy zro-
bić pierwszą zasadniczą rzecz – zbudować sieć, a następnie zapewnić 
kompetencje – podkreślał.

Prorozwojowy potencjał

Senator Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS, w swoim wystąpieniu 
omówił powszechność stosowania technologii cyfrowych w wymia-
rze indywidualnym: od pracy, nauki, przez np. czynności bankowe, 
zdobywanie wyników badań lekarskich, do utrzymywania kontaktów. 
– Jaki odsetek Polaków czerpie z tych dobrodziejstw? 87% korzysta 
z komórki, a 25% ze smartfona, 63% z komputera i z internetu. Jak to 
wygląda na wsi? 51% mieszkańców obszarów wiejskich korzysta z in-
ternetu. Jeżeli chodzi o zastosowanie sieci w komunikacji i rozrywce 
– sytuacja przedstawia się dobrze. Gorzej – jeśli chodzi o inne zasto-
sowania – zaznaczył. Tymczasem sprawna sieć i kompetencje cyfrowe 
mogą stwarzać szanse na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Chcąc lepiej przyjrzeć się kompetencjom cyfrowym mieszkańców ob-
szarów wiejskich, KSS zorganizowało konkurs „Sołectw@ w sieci” – 
na najlepszą wiejską stronę internetową. Do rywalizacji stanęło 231 
stron, tymczasem w Polsce jest ponad 40 tys. sołectw. – Dążymy do 
tego, by nowe technologie stały się na wsi czymś naturalnym i oczy-
wistym. Tylko wtedy polska wieś nie zostanie wykluczona cyfrowo. 
Za pośrednictwem konkursu chcieliśmy odkryć najlepszych, czyli ad-
ministratorów stron wiejskich, zwykle społeczników, którzy z pasją 
prowadzą strony dla swoich społeczności – opowiadał Patryk Węgier-
kiewicz z KSS. – To wytrych do edukacji cyfrowej. Strona internetowa 
może być świetnym źródłem informacji o społecznościach lokalnych, 
może zachęcać mieszkańców do większej aktywności. Wtedy jest naj-
bliżej człowieka – dodał. 

Strona internetowa wsi może być dobrym 

źródłem informacji o społecznościach 

lokalnych, może zachęcać mieszkańców 

do większej aktywności

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest członkiem Szerokiego Porozu-
mienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych. – Marzą się nam nowe na-
rzędzia przydatne w tej misji: portal, za którego pośrednictwem po-
magalibyśmy wsiom zakładać strony internetowe i podnosić wiedzę 
w tym zakresie – mówił Ireneusz Niewiarowski.

Biblioteka – więcej niż myślisz

Jednym z sojuszników w walce z wykluczeniem cyfrowym są dziś bi-
blioteki, których funkcje nie ograniczają się już do wypożyczania ksią-
żek. Jak podkreśliła Helena Bednarska, dyrektor Wojewódzkiej Biblio-

teki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, do zadań biblioteki należy dziś 
nie tylko zapewnienie bezpłatnego dostę-
pu do najnowszych technologii i internetu, 
ale też cyfrowa edukacja. – Szczególnie 
cenią to starsi uczestnicy kursów, gdyż jest 
to przyjazne, znane im miejsce. W 2002 r. 
na niecałe 700 bibliotek w Wielkopolsce 
zaledwie 123 posiadały sprzęt kompute-
rowy. W roku 2009 już prawie 500, a dziś 
wszystkie biblioteki w naszym regionie 
mają komputery i udostępniają je użytkow-
nikom – wyliczała. 

Wraz z upowszechnianiem się nowych 
technologii zmieniają się również oczeki-
wania użytkowników bibliotek, którzy m.in. 
mogą korzystać z katalogów za pośrednic-
twem sieci. – Biblioteki coraz częściej uzu-
pełniają swoje zbiory o audiobooki. Istotne 
znaczenie mają też czytelnie on-line. Cie-
kawym przykładem wykorzystania nowych 

Helena Bednarska: Biblioteki powinny dziś zapewniać nie tylko powszechny i bezpłatny dostęp 
do najnowszych technologii i internetu, ale też cyfrową edukację
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technologii w bibliotekach jest tworzenie społecznych archiwów 
historycznych udostępnianych przez internet, np. w ramach projek-
tu „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnych” (www.archiwa.org). W tym 
wszystkim nie można zapominać o stale podnoszonych kompeten-
cjach kadry. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, biblioteki ko-
rzystają z takich programów, jak „O fi nansach w bibliotece” czy „Link 
do przyszłości” – opowiadała Helena Bednarska. Działalność bibliote-
ki wykracza dziś poza obszar książki, choć promocja czytelnictwa na-
dal jest zadaniem podstawowym. Warto w niej dostrzegać sojusznika 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

Energia z natury

Zdaniem ekspertów dzisiejsza wieś wymaga ponownej elektryfi kacji 
– przerwy w dostawach energii na obszarach wiejskich występują 10 
razy częściej niż w miastach, a ¼ gospodarstw wiejskich potrzebuje 
lepszego zasilania energetycznego. Sytuacja ta zatem nie tylko obni-
ża komfort życia, ale też utrudnia prowadzenie biznesu na wsi. Szansę 
na rozwój obszarów wiejskich stwarzają – oprócz internetu – odna-
wialne źródła energii wraz z energetyką prosumencką (prosument nie 
tylko konsumuje energię, ale też ją produkuje i sprzedaje).

Badania Instytutu Energii Odnawialnej, przeprowadzone w 2013 r., 
pokazały, że prawie połowa Polaków jest skłonna inwestować w OZE, 
w tym prawie 31% w energię słoneczną. Co ciekawe, połowa rolni-
ków zadeklarowała, że chciałaby inwestować w mikroźródła produku-
jące energię z OZE. Zainteresowani mikroinstalacjami mogą wybrać 
urządzenia wytwarzające energię cieplną, takie jak kolektory sło-
neczne, pompy ciepła i kotły na biomasę, oraz elektryczną, czyli małe 
elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne i mikrobiogazownie (te 
ostatnie mogą wytwarzać energię w kogeneracji – skojarzeniu energii 
elektrycznej z cieplną). – Pod koniec 2012 r. mieliśmy w Polsce ponad 
220 tys. mikroinstalacji, z czego ponad połowę stanowiły kolektory 
słoneczne. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się systemy foto-
woltaiczne. Według założeń rządu, do 2020 r. liczba prosumentów po-
winna wzrosnąć 10-krotnie. Dzięki tym mikroinstalacjom ma powstać 
ok. 53 tys. nowych miejsc pracy – prognozowała Anna Słomczyńska, 

reprezentująca Bank BGŻ. Wraz 
z upowszechnianiem się OZE 
konieczne były zmiany prawne. 
W lipcu 2013 r. nasz rząd uchwa-
lił ustawę, która wprowadziła tzw. 
trójpak energetyczny i ustaliła de-
fi nicję mikroinstalacji jako urzą-
dzenia, które produkuje energię 
elektryczną o mocy nie większej 
niż 40 kW, lub urządzenia, które 
wytwarza energię cieplną o mocy 
nieprzekraczającej 120 kW. Dzię-
ki tej ustawie konsument staje się 
prosumentem – nie tylko wyko-
rzystuje energię, ale też ją produ-
kuje i może ją sprzedawać. 

– Energetyka prosumencka jest 
wielką szansą dla polskiej wsi. 
Dzięki niej można nie tylko ogra-
niczyć wydatki na energię, ale 
też podnieść komfort życia na 
wsi, stworzyć nowe miejsca pracy 
i przy okazji wzmocnić ochronę 
środowiska – ocenił Arkadiusz 
Frankowski, reprezentujący Fo-
rum Rozwoju Efektywnej Energii. 

Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczenia związane z OZE. – Te 
urządzenia, niestety, nie mogą pracować wyspowo – bez dostępu do 
źródeł zewnętrznych. Fotowoltaikę, mikrokogenerację, elektrownie 
wiatrowe należy traktować jako urządzenia rezerwowo-szczytowe, 
tzn. urządzenie rezerwowe, kiedy nie ma dostępu do sieci zewnętrz-
nej, szczytowe – kiedy pracując na stałe potrzeby gospodarstwa, wy-
twarza nadwyżkę (tzw. szczyt), przekazywaną do sieci zewnętrznej. 
Ekonomika pracy takiego urządzenia jest możliwa wtedy, kiedy pra-
cuje ono jak najdłużej. I wtedy inwestycja szybko się zwraca – podkre-
ślał Arkadiusz Frankowski. 

Połowa polskich rolników chciałaby 

inwestować w mikroźródła produkujące 

energię z odnawialnych źródeł

Upowszechnienie się na obszarach wiejskich internetu i mikroinsta-
lacji może inspirować mieszkańców do wspólnych inicjatyw, jak za-
kładanie spółdzielni energetycznych. Decydując się na tego typu in-
westycje, warto planować kolejne przyszłościowe rozwiązania. Tego 
wymaga tempo dzisiejszego życia.

Agata Rokita

Ireneusz Niewiarowski: Żeby korzystać w maksymalnym stopniu z możliwości, jakie daje internet, trzeba mieć 
kompetencje cyfrowe

Nasza euroPROWincja7
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WYDARZENIA    

Z klasą i rozmachem

Wielkopolska należy do liderów pod względem wykorzy-
stania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich. 17 października br. odbyła się w Poznaniu konferen-
cja „Wielkopolska euroPROWincja”, podsumowująca efekty 
wdrażania programu w latach 2007-2013.  

– Pod względem liczby zawartych umów w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. W Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi żartują, że nie ma takich środków, których 
Wielkopolska nie byłaby w stanie zagospodarować – mówiła Emilia 
Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich UMWW w Poznaniu. W ramach osi 4. Leader najwięcej zgło-
szono tzw. małych projektów – prawie 3,5 tys. (dotychczas zawarto 
ponad 2 tys. umów), w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” – 705 pro-
jektów (podpisano przeszło 550 umów). W zestawieniu z innymi wo-
jewództwami zajmujemy 4. miejsce pod względem liczby projektów 
realizowanych w ramach Leadera, ale już 3., biorąc pod uwagę liczbę 
zawartych umów. Jeśli chodzi o „Odnowę i rozwój wsi”, ze względu na 
liczbę projektów zajmujemy drugie miejsce (po Mazowszu) i pierwsze 
pod względem liczby zawartych umów. 

Pod względem liczby zawartych umów 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

Wielkopolska zajmuje pierwsze miejsce 

w kraju

Na wielkopolskiej wsi w ciągu 7 lat wdrażania PROW dokonała się 
znacząca przemiana. Zrewitalizowane centra miejscowości, nowe 
świetlice, place zabaw, kanalizacja, wodociągi, lokalne wydarzenia 
aktywizujące mieszkańców to tylko ułamek tej gruntownej metamor-
fozy. – Ciesząc się z tych efektów, dziękuję Państwu za dotychczaso-
wą współpracę. Dzięki Wam przekonałam się, jak wiele jest na wsiach 
ludzi, którzy nie działają na rzecz jednostkowego dobra, ale dla ogółu 
– podsumowała Emilia Dunal.

Ziemi przypisani

Ogólnopolską perspektywę realizacji PROW 2007-2013 pokazała 
uczestnikom konferencji Zofi a Szalczyk, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROW 2007-2013 jest najwięk-
szym programem pomocowym skierowanym na wieś i do sektora 
rolno-spożywczego w Polsce, z budżetem przekraczającym 17 mld 
euro (ok. 70 mln zł). Z krajowej puli przeznaczonej na Wielkopolskę 
w wysokości 1,2 mld zł zawarto umowy na ponad 90% wartości tej 
kwoty. Do tej pory ze wsparcia programu skorzystało około miliona 
podmiotów, w tym co najmniej 170 tysięcy z Wielkopolski.

– W całym kraju wydaliśmy już ponad 65 mln zł w ramach PROW. Te 
pieniądze zmieniły wieś. Największe zainteresowanie dotyczyło dzie-
dzin bezpośrednio związanych z rolnictwem, jak renty strukturalne 
czy modernizacja gospodarstw. Dzięki PROW przedsiębiorczy rolnicy 
w zakresie rolnictwa i przetwórstwa zrealizowali inwestycje na po-

nad 26 mld zł (ze wsparciem 11 mld zł). Imponujący jest też wysiłek 
przetwórstwa rolno-spożywczego (inwestycje na 5 mld zł). Grupy pro-
ducenckie w sektorze owoców i warzyw w ostatnich 7 latach zreali-
zowały przedsięwzięcia za ponad 7 mld zł – wyliczała Zofi a Szalczyk.

Pod batutą kobiet

Podczas konferencji podsumowano też efekty kilkuletniego funkcjo-
nowania Szkoły Liderek Lokalnego Rozwoju, która stała się wielkopol-
skim towarem eksportowym. – Do dziś w szkole liderek wzięło udział 
ponad 700 kobiet z regionu. Nabrały pewności siebie, zdobyły wiedzę 
i odpowiednie umiejętności, które pozwalają im na realizację wielu 
ważnych i innowacyjnych przedsięwzięć – mówił Tomasz Bugajski, re-
prezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. – To liderki 
budują społeczeństwo obywatelskie, które ma decydować o jakości 
życia. Podejmują się trudu edukacji kolejnych pokoleń, podtrzymy-
wania tradycji, pielęgnowania zwyczajów. Promują nasze dziedzictwo 
kulturowe, określające naszą tożsamość – wyliczał. W ramach osi Le-
ader działa dziś w Polsce 336 lokalnych grup działania, zrealizowano 
15 tys. różnego rodzaju projektów. Przykładowe inwestycje z naszego 
regionu omówili na konferencji przedstawiciele LGD Zaścianek, Solna 
Dolina i Gminy Brudzew. 

Hymn opatrzony godłem „Liderbabki”

Autorka: Katarzyna Chojnacka, liderka z terenu LGD Między 

Ludźmi i Jeziorami. Nagrania dokonała grupa „Liderbabki”.

Zwycięski „Hymn Liderek”

1. Hej, szalały liderki

Te wiejskie przewodniczki.

Ref. Myślały nocami/2x

Kręciły głowami,

Do pracy zachęcały.

2. Nasz kochany liderze,

Przez Unię nam zesłany.

Ref. Opisy zrobione/x2

Dokładnie sprawdzone, 

Konkursy ogłoszone.

3. Do Rokosowa przybyły

I pilnie się uczyły.

Ref. Wykładów słuchały/x2

Pięknie wyglądały

I z żalem odjechały.

4. Przysmaków nasmażyły,

Do słoików włożyły.

Ref. Komisja próbuje/x2

Palce oblizuje,

nagrody już szykuje.

5. U marszałka wielka bieda,

Pieniądze przyznać trzeba.

Ref. Cieszą się wójtowie/x2

Tańczą marszałkowie,

Liderki znów królują!
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Liderbabki, zwyciężczynie konkursu na hymn liderek, wniosły do atmosfery konferencji wiele radości

Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursów „Kobiety w akcji” (na 
najciekawsze działania zrealizowane przez uczestniczki Szkoły Lide-
rek Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2012; więcej o zwycięskich 
projektach na s. 12-14 biuletynu) i „Hymn Liderek” – na tekst piosen-
ki – hymnu uczestniczek Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Głos za-
brały też przedstawicielki LGD Źródło, Dolina Noteci i Turkowska Unia 
Rozwoju, opowiadając o przemianach, które dokonują się w ich małych 
ojczyznach. Wszystkie świadczą o tym, że polska wieś zmienia swo-
ją tożsamość, kolejne pokolenie (często młode mamy) ma potrzebę 
kształtowania swego środowiska, wyzwalania w mieszkańcach aktyw-
ności i przekonania, jak wiele mogą zmienić w najbliższym otoczeniu. 

Kobiety mają skłonność do niedoceniania 

swoich umiejętności, często rezygnują 

z walki o swoje. Warto przebudować swoją 

świadomość

O znaczeniu przewodników, mistrzów mówiła doc. dr Danuta Kitow-
ska z Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, mieszkanka Krajenki, przedsta-
wiając kilka portretów lokalnych aktywistek. Nauczycielka na wsi to 
zwykle kobieta orkiestra – jest jednocześnie animatorką kultury, krze-
wicielką oświaty zdrowotnej, inicjatorką życia sportowego, artystycz-
nego, ekologicznego. Jedna z przywołanych w wystąpieniu pań działa 
w wielopokoleniowym zespole folklorystycznym „Krajniacy”, pisze 
publikacje poświęcone Krajnie, współtworzy koło gospodyń wiej-
skich, druga – pielęgnuje dziedzictwo kulturowe, jest regionalistką 
związaną z Muzeum Ziemi Złotowskiej, krzewicielką kultury żydow-
skiej w regionie. 

Na przekór schematom

Obserwacjami dotyczącymi m.in. życia zawodowego kobiet podzieli-
ła się Maria Małgorzata Janyska, pochodząca północnej Wielkopolski 
posłanka na Sejm. – Dziś kobiety dominują w fi rmach małych i mikro 
jako ich właścicielki. W większej fi rmie, gdy są pracownikami najem-
nymi, nadal jednak spotykają się z barierami awansów i wynagrodzeń, 

w przeciwieństwie do mężczyzn. Ogólnopolskie badania pokazują, że 
kobiety zatrudnione na stanowiskach szeregowych otrzymują zarobki 
stanowiące ok. 90% pensji mężczyzn. W przypadku stanowisk kie-
rowniczych jest to ok. 83% wynagrodzenia mężczyzny. A w grupie 
osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym (zarządy, dyrekto-
rzy, menedżerowie) mężczyźni zarabiają o 43% więcej niż kobiety 
na podobnych stanowiskach – podkreślała. Nierówne wynagradzanie 
jest naszym obciążeniem historycznym – mimo ogromnych przemian 
socjologicznych kobieta, postrzegana zwykle w odniesieniu do pracy 
w domu, jest traktowana jako mniej dyspozycyjna, słabiej zaangażo-
wana, nawet jeśli wyniki pracy przeczą temu wyobrażeniu. Pokazu-
ją bowiem wyraźnie, że kobiety są solidne i dobrze przygotowane. 
– Międzynarodowe europejskie fi rmy prawnicze i konsultingowe ro-
bią systematycznie badania, które świadczą o tym, że zyski operacyj-
ne przedsiębiorstw stosujących zasadę równości płci są o 56% wyż-
sze niż zyski fi rm, w których zarządach zasiadają wyłącznie mężczyźni 
– zaznaczyła Maria Małgorzata Janyska. 

Przywołane powyżej przejawy zawodowej dyskryminacji kobiet za-
pewne nieprędko w Polsce zostaną wyeliminowane. Kobiety powinny 
się jednak zastanowić, na co faktycznie mają wpływ, bo nie tylko wa-
runki zewnętrzne określają naszą wartość. Warto przebudować swoją 
świadomość. Mamy skłonności do niedoceniania swoich umiejętno-
ści, często rezygnujemy z walki o swoje. Sukcesy traktujemy w kate-
goriach przypadku. A tak nie jest.

Agata Rokita

Nasza euroPROWincja9

Zwycięskie projekty w konkursach:

„Kobiety w akcji” „Hymn Liderek”

I miejsce: „Paryski szyk – 
biskupiański dryg” 

II miejsce: „Koło Gospodyń 
Wiejskich w Czekanowie” 
III miejsce: „Szła kolęda 

w noc grudniową” 
Wyróżnienie: „Podróż 

studyjna Liderki i Landfrauen” 

I miejsce: Liderbabki” 
(LGD Między Ludźmi 

i Jeziorami)
II miejsce: Lideromaniaczki 

(LGD Turkowska Unia 
Rozwoju)

III miejsce: Mega 
(LGD Gościnna Wielkopolska)

Wyróżnienie: Rożki 
(Czarnkowsko-Trzcianecka LGD)



KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”    

Statek piracki w Osłoninie rzadko kiedy jest opuszczony przez najmłodszych
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Siedmiu wspaniałych

Pomysłowość, innowacyjność, funkcjonalność. Takie wy-
magania stawiane są przed projektami startujący w kon-

kursie „Przyjazna wieś”. Co sądzi o tych inicjatywach spo-
łeczność lokalna? Czy motywują ją do kolejnych inwestycji?

W tegorocznej V edycji konkursu „Przyjazna wieś” (na najlepszy pro-
jekt zrealizowany na terenach wiejskich) do regionalnego etapu zgło-
szono 26 przedsięwzięć: 15 w kategorii „infrastruktura techniczna” 
i 11 w kategorii „infrastruktura społeczna”.

Harmonia

Spośród zgłoszonych do regionalnego etapu inicjatyw w zakresie 
„infrastruktury technicznej” bez konkurencji był w tym roku projekt 
„Wzrost atrakcyjności Gminy Przemęt poprzez zagospodarowanie 
terenów przyjeziornych wraz z adaptacją obiektów historycznych na 
cele turystyczne”. Gmina Przemęt leży na terenach o bogatych wa-
lorach turystycznych i przyrodniczych – i potrafi  to doskonale wyko-
rzystać. Konkursowe jury doceniło też fakt, że dzięki przemyślanym 
i spójnym programom inwestycyjnym gmina rozwija się harmonijnie, 
duży nacisk kładąc na promocję turystyki. W ramach projektu doin-
westowano pięć położonych wokół jezior miejscowości: Przemęt, 
Perkowo, Osłonin, Kaszczor i Wieleń. Inwestycje były różnego rodzaju 
i zależały od lokalnych potrzeb: wyremontowano m.in. promenady, 
dla wygody turystów zbudowano ścieżki pieszo-rowerowe, na pla-
żach wymieniono piasek. Nad jeziorem można wreszcie wypoczywać 
na odnowionym, szerokim pomoście. 

W gminie Przemęt udało się zgrać kilka 

działań w jedno duże przedsięwzięcie, 

które połączyło miejscowości położone nad 

jeziorami w atrakcyjny szlak turystyczny

Dla dzieci powstał nowy plac zabaw w formie statku pirackiego. Sta-
re boisko zmieniło się w wielofunkcyjną płytę do różnych gier (m.in. 
w tenisa ziemnego i siatkówkę), tuż obok stanęła ścianka wspinacz-
kowa. Przy promenadach wzdłuż plaży pojawiły się ławeczki, latarnie, 
stojaki rowerowe. – Plaża w Osłoninie i Wieleniu jest w sezonie coraz 
chętniej odwiedzana przez wypoczywających, bo dzięki niedawnym 
inwestycjom nie ma w okolicy drugiego tak atrakcyjnego miejsca – 
mówi Mariusz Silski, zastępca wójta Gminy Przemęt. Nie ukrywa jed-
nak, że choć każdy z elementów zwycięskiego projektu ma swoją uni-
kalną wartość, szczególną satysfakcję dał wszystkim remont dawnego 
zboru w Kaszczorze, który wiele lat stał opuszczony i bezużyteczny. 
– Bez dotacji unijnych nigdy byśmy tego kościoła nie wyremontowali 
– dodaje Silski. Dziś zmodernizowany budynek pełni funkcję centrum 
kulturalno-artystycznego dla gminy, służy mieszkańcom jako galeria, 
sala koncertowo-widowiskowa, a nawet wieża widokowa. W gminie 
Przemęt udało się harmonijnie zgrać kilka mniejszych działań w jed-
no duże przedsięwzięcie, które połączyło miejscowości położone nad 
jeziorami w atrakcyjny szlak turystyczny.
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Ciepło i czar

Drugie miejsce przypadło proekologicznemu 
projektowi Gminy Oborniki, która postarała się 
o unijne wsparcie na termomodernizację dwóch 
szkół podstawowych. Budynki z lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku przystosowano do dzisiejszych 
standardów: wymieniono okna, drzwi, instala-
cje grzewcze, docieplono ściany. Na szczególne 
uznanie zasługuje innowacyjna linia produk-
cyjna wytwarzająca brykiet z różnego rodzaju 
biomasy. Zainstalowano ją wraz nowym kotłem 
w szkole w Chrustowie – jest tak wydajna, że do-
starcza brykiet także dla innych placówek oświa-
towych na terenie gminy. 

Trzecim laureatem w tej kategorii został projekt 
rewitalizacji terenu wokół zabytkowego sank-
tuarium w Golinie, zrealizowany przez Gminę 
Jarocin. To wyjątkowo urokliwe miejsce, z racji 
bliskości miejsca kultu religijnego licznie od-
wiedzane przez mieszkańców i turystów, zyskało 
nowe oblicze: zrekonstruowany został istniejący 
wcześniej, ale mocno zaniedbany park. W ramach projektu założo-
no nowy staw, do którego woda wpływa malowniczym, kamiennym 
strumykiem. Zachowany stary drzewostan podświetlono, oprócz 
tego dosadzono około 3600 roślin. Całości dopełniły ławeczki, nowe 
oświetlenie, uroku dodał drewniany mostek. W parku zadbano także 
o walor edukacyjny: drzewa i krzewy są oznaczone mosiężnymi ta-
bliczkami z nazwami gatunków.

Z duchem czasu

W kategorii „infrastruktura społeczna” laureatem pierwszej nagrody 
została gmina Borek Wlkp. za projekt „Moja miejscowość na portalu 
internetowym – Internetowe Kroniki Wsi”. Dziś dostęp do internetu 
jest często podstawą komunikacji, obecność w wirtualnej przestrzeni 
to konieczność, do której nie trzeba już nikogo przekonywać. Ponad 
połowa gospodarstw domowych na wsi ma dostęp do sieci – jest to 
potencjał, który można mądrze wykorzystać i tak się właśnie stało 
w przypadku „Internetowych Kronik Wsi”. Zwycięski projekt polegał 
najpierw na utworzeniu portalu, który jest bazą stron poszczegól-
nych wiosek. Następnie z każdego sołectwa przeszkolono po 2 osoby 
w zakresie pisania materiałów dziennikarskich, obróbki zdjęć i tworze-
nia stron internetowych. Dziś każda wieś w gminie Borek ma miejsce 
w sieci, gdzie można poznać historię miejscowości, obejrzeć zdjęcia, 
fi lmy, przeczytać aktualności i lokalne ogłoszenia, często także histo-
rie opowiedziane przez mieszkańców. Samo przygotowywanie stron 
bardzo zintegrowało lokalne społeczności, nie mówiąc już o tym, jak 
wiele dowiedziały się o sobie sąsiednie wioski. – Prowadzenie strony 
wymaga czasu i wkładu pracy, a trzeba pamiętać, że robimy to spo-
łecznie – mówi Monika Pajkert, która zajmuje się stroną Zimnowody. 
– Ale licznik odwiedzin idzie do przodu i to daje dużą satysfakcję. 

Ponad połowa gospodarstw domowych 

na wsi ma dostęp do internetu – jest to 

potencjał, który można mądrze wykorzystać

Witryny poszczególnych wsi żyją, niemal codziennie pojawiają się 
na nich nowe informacje. Ewa Gościniak, prowadząca stronę Zalesia, 
zwraca uwagę, że wieś wsi nierówna. – Są małe wioski, w których nie-

wiele się dzieje i w zasadzie nie ma o czym informować, można wtedy 
pisać np. o tym, co się wydarzy w sąsiedniej, większej miejscowości 
– wyjaśnia. Niewątpliwym sukcesem projektu „Internetowe Kroniki 
Wsi” jest to, że choć formalnie się zakończył, faktycznie wciąż trwa 
i integruje wiejskie społeczności gminy Borek.

Ludzie ludziom

Drugie miejsce w tej kategorii przypadło projektowi „Folklor w szko-
le”, zrealizowanemu przez Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno. Pomysł 
na warsztaty folklorystyczne w szkołach nie wziął się znikąd. Człon-
kowie miejscowego Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” (działającego 
od 1970 r.) w ramach projektu przeprowadzili we wszystkich szkołach 
Trzemeszna warsztaty, na których uczniowie poznawali regionalne 
stroje, gwarę, tańce i przyśpiewki teoretycznie i praktycznie – oprócz 
wykładu mogli obejrzeć krótki występ zespołu, a po nim uczyli się 
wybranego tańca. Dzięki żywej lekcji tańca ludowego wielu młodych 
przekonało się, jaką frajdą może być folklor, a przy okazji nauczyło się 
cenić własną tradycję.

Trzecią nagrodą za rozwój infrastruktury społecznej nagrodzono pro-
jekt zrealizowany przez Gminę Czerwonak we wsi Potasze, w której 
w ciągu kilku lat niemal podwoiła się liczba mieszkańców. Brakowało 
za to przyjaznego miejsca spotkań, zabawy i odpoczynku w plenerze. 
Dzięki nagrodzonemu projektowi przy klubie Kogucik, który jest fi lią 
Gminnego Ośrodka Kultury, powstała przestrzeń atrakcyjna dla każ-
dej grupy wiekowej: jest tu plac zabaw, boisko do siatkówki, „ścieżka 
zdrowia”, scena z widownią, zadaszone miejsce na grill oraz ognisko 
z ławkami i stołami. Idealne miejsce na spotkania w sąsiedzkim 
gronie. Jak ważne są takie „centra” społecznej aktywności na wsi 
świadczy dodatkowe wyróżnienie przyznane przez jury etapu regio-
nalnego. Doceniono w ten sposób budowę wigwamu rekreacyjnego 
w Redgoszczy, popegeerowskiej wsi na terenie gminy Wągrowiec. Po-
dobnie jak w Potaszach – pojawiło się miejsce integracji, dzięki czemu 
wieś stała się rzeczywiście bardziej przyjazna.

Dorota Bonk-Hammermeister 
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Kocioł założony w szkole w Chrustowie może spalać wszelką biomasę: zboża, brykiety z trocin, 
słomę i zrębki
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Podczas wigilii dzieci z ośrodka w Michalinowie mogły zaprezentować 
swoje aktorskie talenty 
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To dopiero początek

Udowadniają, że nie ma rzeczy niemożliwych. I że wszę-
dzie można robić coś dobrego. Wystarczy chcieć. Choć 

niektóre są już na emeryturze, swoją energią mogłyby obda-
rować kilka osób. Bo wiek – jak mówią − jest cechą mentalną, 
nie metrykalną.

– Nie mogłam przecież powiedzieć, że rezygnujemy, bo nie dostali-
śmy pieniędzy. A co z pracą włożoną przez dzieci w przygotowanie 
jasełek? Co z ich oczekiwaniami? – tak Krystyna Reszkiewicz wspomi-
na swoją reakcję na wieść, że projekt „Szła kolęda w noc grudniową”, 
który wymyśliła i już zaczęła realizować wraz z koleżankami z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Trąbczynie, nie uzyska dofi nansowania z Fundacji 
Banku Zachodniego WBK. To miała być kontynuacja pomysłu sprzed 
roku. Wtedy, dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach programu Bank 
Dziecięcych Uśmiechów, udało się przeprowadzić projekt „Kolęduje 
sobie moje serce”. Były warsztaty plastyczne, podczas których dzieci 
z dysfunkcyjnych rodzin przygotowywały kartki i ozdoby świąteczne, 
była wspólna wieczerza ze śpiewaniem kolęd i były prezenty. Dla nie-
których być może pierwsze w życiu…

Nawet mężczyźni płakali

Tym razem miało być podobnie. Z tą różnicą, że uczestnikami wigilii 
miało być 29 podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczego z pobliskiego Michalinowa Oleśnickiego, a wie-
czerzy miały towarzyszyć jasełka. Oczywiście − z dziećmi z ośrodka 
w rolach głównych. Dziećmi, dodajmy, chorymi na porażenie mózgo-

we, autyzm czy zespół Downa, które – by móc opanować swoje role 
– musiały zacząć ćwiczyć wiele tygodni wcześniej. Tak jak znacznie 
wcześniej zaczęły przygotowywać lampiony i ozdoby choinkowe. 
Tylko dzięki determinacji Krystyny Reszkiewicz i jej koleżanek z trąb-
czyńskiego KGW, które zdobyły fundusze, kolędując od jednej insty-
tucji do drugiej, nie był to wysiłek daremny i dzieci mogły zaprezen-
tować swoje talenty na prawdziwej scenie przed innymi uczestnikami 
wigilii.

− W czasie jasełek nawet mężczyźni płakali. A mnie rozpierała radość, 
że dzieci z Michalinowa mogą udowodnić sobie i innym, na jak wiele 
je stać. I duma, że się do tego przyczyniłyśmy – nie kryje wzrusze-
nia Krystyna Reszkiewicz. Zdradza też, że wraz z koleżankami z koła 
gospodyń oraz wychowawcami z ośrodka realizują kolejne przedsię-
wzięcie: „Niezwykła noc – noc miłości i pojednania”. I choć znowu 
przygotowują wszystko z myślą o dzieciach z Michalinowa, to pod-
czas tego wigilijnego wieczoru każdy – podobnie jak przed rokiem − 
otrzyma coś bezcennego. – Ja już dostałam wyjątkowo dużo. Dzięki 
„naszym” podopiecznym czuję, że mogłabym góry przenosić – podsu-
mowuje Krystyna Reszkiewicz. 

I nie są to deklaracje na wyrost. Wspólnie z innymi liderkami z Trąb-
czyna, które nie chcą zamykać się w czterech ścianach, sprawia bo-
wiem, że w małej, spokojnej wsi co rusz dzieje się coś, co wyzwala 
w lokalnej społeczności pozytywną energię. Dość powiedzieć, że 25 
mieszkańców należy do banku szpiku kostnego, a za każdym razem, 
gdy przyjeżdża tu mobilna stacja krwiodawstwa, ustawiają się przed 
nią kolejki. Najwięcej krwi – ponad 30 litrów – oddano dla nieule-
czalnie chorego chłopca pozostawionego przez rodzinę w ośrodku 
w Pleszewie.

Perpetuum mobile

O potrzebie wyjścia z domu i spotkania z innymi ludźmi mówi tak-
że Jolanta Łabusińska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Żychlewie i pomysłodawczyni projektu: „Paryski szyk – biskupiań-
ski dryg”. Wspomina, że właśnie myła podłogę, gdy poczuła, że musi 
coś zrobić. Być może ten imperatyw działania wziął się z potrzeby od-
reagowania ostatnich lat, podczas których była skupiona na rodzinie: 
opiece nad własnymi dziećmi i chorą matką – zastanawia się dziś. Tak 
czy inaczej, wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Razem z dwie-
ma koleżankami zorganizowała na początek ognisko z okazji św. Jana. 
I choć przyszło zaledwie kilka osób, nie zniechęciło jej to, ponieważ 
goście bawili się przy akordeonie aż do białego rana. Poszła więc za 
ciosem i przygotowała – znowu z tymi samymi koleżankami, które dziś 
są przyjaciółkami – kilka zabaw w miejscowej świetlicy, żeby ją wy-
posażyć. 

Półtora roku później – już jako lokalna działaczka – siedziała na jed-
nym z zebrań w miejscowym urzędzie gminy. To wtedy, zainspirowa-
na kilkoma luźnymi hasłami, które tam usłyszała, wpadła na pomysł 
zorganizowania niezwykłego pokazu mody. Takiego, który pozwoliłby 
ukazać piękno tradycyjnego stroju biskupiańskiego. − Choć uważam, 
że to niezwykle elegancki ubiór, który dodaje każdej noszącej go ko-
biecie klasy, nie odważyłabym się na początku proponować młodym 
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Pokazy z cyklu „Paryski szyk – biskupiański dryg” udowadniają, że ludowi twórcy byli wyjątkowymi projektantami
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dziewczynom czegoś więcej niż jego elementy. Dlatego wymyśliłam, 
by połączyć współczesne modele z fragmentami stroju biskupiań-
skiego – opowiada Jolanta Łabusińska.

Świadomość własnych potrzeb, a także 

otwartość i ciekawość świata to jeden 

z najbardziej widocznych efektów Szkoły 

Liderek Rozwoju Lokalnego

Miała w domu stare kufry, należące jeszcze do jej mamy (która przez 
całe życie nosiła się po biskupiańsku), a wypełnione po brzegi stulet-
nimi jakami, fartuchami, kopkami i kryzami. Przydały się także ubrania 
pieczołowicie przechowywane przez jej siostrzeńca – miłośnika miej-
scowego folkloru. Największym wyzwaniem okazało się natomiast 
przekonanie młodzieży do wzięcia udziału w pokazie. Na szczęście 
jego organizatorki mogły liczyć na swoje córki i ich koleżanki. Pomocy 
nie odmówiły również pracownice Urzędu Gminy w Krobi i kilka za-
przyjaźnionych pań, którym spodobała się idea. 

Mimo że inicjatorka przedsięwzięcia przygotowała scenariusz, wiele 
pomysłów, jak na przykład ten, by w choreografi i wykorzystać ele-
menty tańca biskupiańskiego, rodziło się spontanicznie. A efekt? 
Przerósł najśmielsze oczekiwania. Pokaz, który z założenia miał być 
jednorazowym wydarzeniem, przygotowanym z okazji Dnia Kobiet, 
ma swój ciąg dalszy. W sumie w 2012 r. odbyło się osiem odsłon pro-
jektu „Paryski szyk – biskupiański dryg”, a w 2013 r. – cztery. 

− Każdy kolejny pokaz i każda kolejna kolekcja są inne. Wszystkie łą-
czy jedno: obecność elementów naszego lokalnego folkloru – mówi 
Jolanta Łabusińska, która − zachęcona sukcesem – zdążyła już wymy-
ślić i zorganizować wraz z innymi lokalnymi liderkami następne wy-
darzenie głęboko osadzone w miejscowej tradycji. Projekt „Jak to na 
Biskupiźnie powidła smażyły” przyciągnął niemal 120 osób, które nie 

dość, że miały okazję przekonać się, jak ich matki i babki przygotowy-
wały powidła śliwkowe, to jeszcze raczyły się regionalnymi potrawa-
mi i tańcami.

Nie czekają, lecz działają

Taki rozmach (do powideł zużyto 110 kg śliwek!) nie byłby możliwy 
bez wsparcia fi nansowego z zewnątrz. Jak przyznaje Anna Marczak, 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czekanowie, dodatkowe 
środki otwierają przed aktywnymi społecznościami lokalnymi nowe 
możliwości. Można podejmować więcej inicjatyw i na znacznie więk-
szą skalę. – Dlatego postanowiłyśmy naszemu kołu gospodyń, istnie-
jącemu już od 1951 r., nadać formę stowarzyszenia, tak by móc się 
starać o granty na naszą działalność – tłumaczy Anna Marczak. 

Gdy przychodzą do mnie nasi seniorzy, 

by podziękować za taki wieczór, czuję 

ogromną radość i wiem, że mogę dać 

z siebie jeszcze więcej

Grupa liderek z Czekanowa od lata nie wiedziała, co to bezczyn-
ność. Poza codziennymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi 
organizowały kursy gotowania i pieczenia, jeździły na jednodnio-
we wycieczki. Ale przyznają, że odkąd mogą liczyć na dodatkowe 
środki fi nansowe, nabrały wiatru w żagle. Czekanów kobietami stoi 
– żartuje nawet Anna Marczak i wymienia przedsięwzięcia, w któ-
rych ona i jej koleżanki biorą udział: coroczne wyplatanie wieńca 
na dożynki, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez 
Akcję Katolicką, warsztaty decoupage, wycieczka w ramach pro-
jektu „Najciekawsze zabytki w naszej okolicy” (a w planach jest ko-
lejna). Ale przede wszystkim − imprezy przygotowywane z myślą 
o najstarszych mieszkańcach wsi, zwłaszcza tych samotnych. Rok-
rocznie w styczniu organizowany jest Dzień Seniora, a w 2012 r. 



85-letnia Sabine Carnap (pośrodku grupy, w pomarańczowej czapce) zaraża energią i pasją działania. 
Dzięki niej wielkopolskie liderki uzupełniły wiedzę na temat OZE
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wydarzeniem była wieczerza wigilijna „Podzielmy się opłatkiem”. 
Prawdziwa, z tradycyjnymi potrawami na stole, wspólnym kolędowa-
niem i tą niepowtarzalną atmosferą, jaka panuje chyba tylko wtedy.

– Robimy to po części dla siebie samych. To nasz sposób na bycie ak-
tywnymi nawet na emeryturze. Ale wspaniałe jest to, że pomagając 
sobie, pomagamy innym. Gdy przychodzą do mnie nasi seniorzy, by 
podziękować za taki wieczór, czuję ogromną radość i wiem, że mogę 
dać z siebie jeszcze więcej – podsumowuje Anna Marczak.

Podróże kształcą

To właśnie z chęci robienia więcej i le-
piej zrodził się pomysł projektu „Podróż 
studyjna Liderki i Landfrauen”. Renata 
Gembiak-Binkiewicz wspomina, że pod-
czas jednego ze spotkań lokalnych lide-
rek, skupionych wokół kierowanej przez 
nią LGD Kraina Trzech Rzek, z sali padła 
propozycja: a może by tak zobaczyć, jak 
to robią inni? – Myślę, że ta świadomość 
własnych potrzeb, a także otwartość 
i ciekawość świata to jedne z najbardziej 
widocznych efektów warsztatów, które 
odbywały się w ramach Szkoły Liderek 
Rozwoju Lokalnego – mówi Renata Gem-
biak-Binkiewicz, która od razu uznała, że 
to doskonały pomysł. Ale także świetna 
okazja, by pokazać paniom, że organizacje 
kobiece mają szansę aktywnego działania 
na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Wybór padł na stowarzyszenie Land-
frauen z powiatu Lüchow-Dannenberg 
w Dolnej Saksonii. Nieprzypadkowo. Gmi-

ny Oborniki i Ryczywół, wchodzące w skład LGD Kraina Trzech Rzek, od 
lat utrzymują bliskie relacje z tymi niemieckimi miastami i wiedzą, że 
tamtejsza organizacja kobieca ma na swoim koncie wiele osiągnięć. 

Rzeczywiście, 30 liderek (najstarsza miała 70 lat!), które wzięły udział 
w dwudniowej wizycie studyjnej, było pod ogromnym wrażeniem 
tego, co zobaczyły. Po pierwsze, prowadzonego przez stowarzysze-
nie regionalnego muzeum z ekspozycją części gospodarczej, dziełami 
miejscowych artystów i rewelacyjnie zrekonstruowanym sklepem ko-
lonialnym. Po drugie, skali i rozmachu Święta Ziemniaka – dorocznego 
festynu promującego Dannenberg. Po trzecie wreszcie, osobowości 
Sabine Carnap, 85-letniej właścicielki pensjonatu agroturystycznego, 
w którym mieszkały, niezwykłej kobiety i jednocześnie działaczki na 
rzecz odnawialnych źródeł energii. Dzięki niej liderki z Polski mogły 
wyrobić sobie opinię na temat biogazowni czy ferm wiatrowych, o bu-
dowie których dużo – ale nie zawsze rzetelnie − się u nas mówi. 

− Aż trudno uwierzyć, że dwudniowy wyjazd może przynieść tyle 
dobrego. Uczestniczki, dla których był to niekiedy pierwszy wyjazd 
poza granice naszego kraju, uwierzyły w siebie. Bo skoro mogą inni, 
możemy i my. Już po powrocie powstały na naszym terenie kolejne 
stowarzyszenia, których członkinie zabrały się od razu do działania. 
A w planach mamy już następne inspirujące przedsięwzięcie dla na-
szych pań – podsumowuje Renata Gembiak-Binkiewicz.

Warto być aktywnym nawet na emeryturze. 

Wspaniałe jest to, że pomagając sobie, 

pomagamy innym

Przywołane w tekście inicjatywy doceniła nie tylko społeczność lo-
kalna. Wszystkie projekty są laureatami konkursu „Kobiety w akcji 
– liderki dla rozwoju wsi”, zorganizowanego przez Departament Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w Poznaniu. I pokazują, 
że to dopiero początek… 

Dorota Kornacka 
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W Czekanowie nie wiedzą, co to bezczynność
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Dwa kije i w drogę!

Turystyka piesza ma w naszym kraju długą i bogatą trady-
cję. Jednak w ostatnich latach, gdy popularność zdobyły 

inne formy turystyki aktywnej, szlaki piesze wyraźnie opu-
stoszały. Szansą na ich drugie życie stał się nordic walking.  

Wymyślono go jako formę letniego treningu dla biegaczy narciar-
skich, jednak obecnie jest to osobna forma aktywności fi zycznej, 
która z roku na roku zyskuje zwolenników. Co prawda nawet dziś 
u wielu osób budzi uśmiech politowania, jednak nordic walking to nie 
jest zwyczajne chodzenie z kijkami. Jest od niego znacznie bardziej 
efektywne, a przy okazji niesie ze sobą moc korzyści dla zdrowia. 
Prawidłowe użycie kijków odciąża stawy i angażuje mięśnie tułowia, 
które w czasie zwykłego marszu nie są używane. Największą zaletą 
tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy, niezależnie od 
stopnia sprawności, wieku, a także wagi. Dzięki temu jest to znakomi-
ty sposób na zachowanie sprawności fi zycznej, a jednocześnie świet-
na forma rehabilitacji, zalecana przy wielu chorobach. Jednak żeby 
odnieść z uprawiania nordic walking jak najwięcej korzyści, należy – 
przynajmniej na początku – korzystać z fachowej pomocy. 

Trasy dla chodziarzy

Świadomość tego jest coraz powszechniejsza. I właśnie dlatego po-
wstają ośrodki i trasy, przeznaczone specjalnie dla piechurów z kijka-
mi. Największe tego typu centrum w Wielkopolsce otwarto w Chalinie 
położonym na Pojezierzu Sierakowskim. Przy tamtejszym Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej, administrowanym przez Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego, powstał w 2009 r. pierw-
szy w Polsce profesjonalny Nature Fitness Park. W okolicy wyznaczo-
no 6 tras o łącznej długości 50 km. Nordic walking można uprawiać 
wszędzie, ale w takich okolicznościach daje on z pewnością szczegól-
nie dużo przyjemności. Dzięki sąsiedztwu Ośrodka zyskały również 
okoliczne gospodarstwa agroturystyczne. Jest ich w Sierakowskim 
Parku Krajobrazowym wyjątkowo dużo i stanowią doskonałą bazę wy-
padową na chalińskie szlaki. 

Podobny ośrodek powstał też na terenie działania LGD Wrota Wiel-
kopolski. W ramach projektu Nordic Walking Park „Dwór Ustronie” 
wyznaczono w lasach nad Prosną 6 tras o zróżnicowanej długości 
i stopniu trudności. Szlaki są oznakowane tablicami, na których znaj-
dują się mapy okolicy, a również przydatne informacje na temat cho-
dzenia z kijkami.

W grupie siła

Nordic walking nie trzeba uprawiać samotnie. Interesującą możliwo-
ścią jest wzięcie udziału w którymś z rajdów. W Chalinie każdego roku 
organizowanych jest kilka takich imprez. Rajdy odbywają się również 
w Poznaniu i na terenach podpoznańskich, np. w Wielkopolskim Parku 
Narodowym. Doskonałe warunki do chodzenia z kijkami są w Puszczy 
Noteckiej. Na jej terenie odbywa się wiele imprez. Na przykład LGD 
Kraina Trzech Rzek we wrześniu br. zorganizowała II Letni Rajd Nordic 
Walking, którego uczestnicy przemierzyli lasy w okolicach Obornik 
i Jaracza. Do wyboru były dwie trasy – 13-kilometrowa dla zaawanso-
wanych i 5-kilometrowa dla początkujących. Dzięki współfi nansowa-

niu z PROW aktywnością w organizacji rajdów mogła wykazać się rów-
nież LGD Okno Południowej Wielkopolski. W tym roku po raz pierwszy 
odbyły się rajdy w Baszkowie i Raszkowie.

Nordic walking to szansa dla regionów, 

w których chodzenie z kijkami 

będzie się rozwijać

– Zorganizowaliśmy je na wyraźne prośby mieszkańców, którzy chcieli 
spróbować chodzenia z kijkami, ale zdawali sobie sprawę, że bez pro-
fesjonalnego wsparcia ze strony kogoś, kto się na tym zna, mogą nie 
odnieść z nordic walking żadnych korzyści, a nawet sobie zaszkodzić 
– tłumaczy Kamila Jarocka, doradca ds. dotacji i funkcjonowania LGD. 
– Tegoroczne rajdy były poprzedzone krótkimi wykładami na temat 
techniki i potrzebnego sprzętu. Uczestnicy na przykład mogli się do-
wiedzieć, jakich kijków używać oraz jak ułożyć ciało w czasie marszu. 
Po krótkiej rozgrzewce i próbnym przemarszu odbyły się właściwe 
rajdy. Również w czasie ich trwania każdy uczestnik mógł liczyć na 
porady trenera i jego uwagi – dodaje Kamila Jarocka. W rajdach wzięło 
udział kilkadziesiąt osób w wieku od dwudziestu kilku do 60 lat. Dzię-
ki sukcesowi w przyszłym roku planowane są kolejne imprezy.

Nordic walking wciąż nie jest bardzo popularny, jednak jego rozwój 
jest niezwykle dynamiczny. Powstają nowe trasy, coraz więcej osób 
chce uczestniczyć w rajdach. To szansa zarówno dla wielu ludzi, któ-
rzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą uprawiać innych spor-
tów, ale również dla regionów, w których chodzenie z kijkami będzie 
się rozwijać.

Marek Rokita 

TURYSTYKA AKTYWNA     
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Rajdy nordic walking, organizowane przez LGD Okno Południowej 
Wielkopolski, były poprzedzone krótkimi wykładami na temat techniki i sprzętu
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