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Streszczenie 

Ten dokument to raport ze badań w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Warto 
wykorzystać go jako inspirację dla Inicjatyw Lokalnych, które zostaną sfinansowane w 

naborze na inicjatywy (termin naboru: 27 maja – 10 czerwca 2022 r.) 
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WSTĘP 

Ten dokument jest efektem prac badawczych w projekcie „Mój. Twój. Nasz. Kawałek 

kultury” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Miedźnej z/s w Woli, przy 

dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, w ramach programu 

„Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”.  

Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania 

ośrodków kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału 

i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. 

Program jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap skupiony jest na diagnozie, 

natomiast drugi na realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców. Oba etapy są ze 

sobą powiązane poprzez upublicznienie treści diagnozy, która ma wspierać osoby 

i grupy zainteresowane zgłoszeniem inicjatywy w drugim etapie. 

Założeniem projektu „Mój. Twój. Nasz. Kawałek kultury” było wzmocnienie 

zaangażowania społeczności sołectw w gminie Miedźna w tworzenie i wspólną 

realizację działań kulturalnych wynikających z ich potrzeb, a także zbliżenie się do 

młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowej oraz klas licealnych lokalnego liceum. 

Działania badawcze odbywały się w poniższych miejscowościach (kolejność 

alfabetyczna): 

 

MIEDŹNA 

Miedźna to gmina wiejska w województwie śląskim zamieszkana przez ponad 16000 

mieszkańców. Na gminę składa się sześć sołectw (Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, 

Miedźna i Wola) i jedna miejscowość, która nie ma charakteru sołectwa (Gajówka 

Wola). W bliskim sąsiedztwie gminy znajdują się dwa ważne ośrodki miejskie – 

Pszczyna oraz Tychy.  

W gminie znajduje się dziesięć szkół podstawowych (wraz z zespołami szkolno-

przedszkolnymi) oraz jedno liceum.  

Gmina posiada dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s 

w Woli oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie z filiami w Górze 

oraz Woli. Gminny Ośrodek Kultury funkcjonuje ze swoją działalnością w sołectwach, 

jednak skala tego działania jest znacząco mniejsza ze względu na ograniczenia 

wynikające z posiadanej infrastruktury twardej oraz zasobom ludzkim. 

GOK posiada rozbudowaną ofertę kulturalną (edukacyjna, artystyczna, impresaryjna) 

i jest pozytywnie w tym zakresie oceniany, co wynika z rozmów z mieszkańcami. 

GOK ma też doświadczenie w budowaniu partnerstw z lokalnymi liderami 

i organizacjami trzeciego sektora oraz grupami nieformalnymi, co jest dobrym 
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punktem wyjścia do budowania ciekawych Inicjatyw Oddolnych w programie DK+ 

Inicjatywy Lokalne. 

Zgodnie z ideą programu zespół GOK-u chce pogłębić relacje z mieszkańcami 

zamieszkującymi sołectwa nieco bardziej oddalone od serca gminy – sołectw 

Miedźna oraz Wola, co jest wartościowym krokiem w obliczu zidentyfikowanych 

ograniczeń infrastrukturalnych w pozostałych sołectwach oraz braku dedykowanych 

tym sołectwom instruktorów ośrodka kultury. 

 

DIAGNOZA 

Działania badawcze trwały od marca do maja 2022 roku. Po dwuletnim okresie, 

w którym panowały duże restrykcje wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19, 

rok 2022 był pod tym względem zdecydowanie bardziej łaskawy. Umożliwiło to 

zaplanowanie i zrealizowanie całości procesu badawczego bez znaczących 

ograniczeń względem pierwotnych założeń i bez wykorzystania zdalnego 

i hybrydowego uczestniczenia w spotkaniach badawczych.  

Działania diagnostyczne realizowane były w dużej mierze realizowane poza 

najbardziej aktywną częścią Gminy – Wolą – z uwzględnieniem partnerów sołeckich 

i infrastruktury znajdującej się poza centralnym ośrodkiem kultury. Taka metodyka 

sprzyjała wzmacnianiu aktywności społeczności zgromadzonych wokół sołeckich 

przestrzeni ośrodka kultury i pozwoliła na realne zbliżenie się do tych społeczności. 

Warsztaty wydobywcze realizowane było pomiędzy kwietniem a majem 2022 roku. 

W powyższych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych liderów, a także 

zainteresowani mieszkańcy, lokalni liderzy i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz młodzież ze szkół podstawowych i ze szkoły licealnej. 
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JAK WYKORZYSTAĆ EFEKTY DIAGNOZY W SWOIM POMYŚLE?  

Chcesz, by Twój pomysł dobrze wpisywał się w diagnozę? Zapoznaj się z kilkoma 

wskazówkami jak to zrobić wypełniając formularz:  

1. Wczytaj się w to, o czym opowiadali uczestnicy warsztatów. Jeśli Twój 

pomysł bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do wątków poruszanych 

w trakcie warsztatu – opisz to. 

2. Jeśli Twój pomysł łączy różne wątki / obszary poruszane w trakcie 

warsztatów – opisz to. Umiejętność łączenia ze sobą różnych pomysłów 

i wykorzystywania różnorodnych zasobów to cenna kompetencja! 

3. Wczytaj się w rekomendacje, które znajdują się na stronie 24. Jeśli Twój 

pomysł bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do rekomendacji – opisz to.  

4. Wejdź w dialog z innymi mieszkańcami. Nie masz pomysłu jak to zrobić? 

Skontaktuj się z pracownikami GOK – tam dostaniesz konkretne wskazówki 

jak to osiągnąć. 

5. Młodzież – uwaga wielu mieszkańców całej gminy skupia się właśnie na tej 

grupie – jeśli chcesz stworzyć coś dla młodzieży, to wejdź z ich 

przedstawicielami w dialog! Pozwól im zaprogramować coś, co będzie dla 

nich angażujące – oni najlepiej wiedzą czego potrzebują, czemu gotowi są 

poświęcić swój czas. 

6. Jeśli masz pomysł, ale nie czujesz się na siłach, by realizować go sam – 

zaproś kogoś do współpracy lub opowiedz o pomyśle liderom GOK-u 

w Miedźnej.  

7. Budżet i harmonogram ZAWSZE konsultuj z przedstawicielami GOK-u 

w Miedźnej! 
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WARSZTATY WYDOBYWCZE 

Celem warsztatów wydobywczych było zidentyfikowanie potencjałów społecznych 

i zasobów kulturotwórczych w sołectwach oraz wzmocnienie zdolności lokalnych 

liderów do inicjowania oddolnych działań kulturalnych.  

W każdym z sołectw spotkanie przebiegało według podobnego schematu – 

przedstawienie idei programu DK+ Inicjatywy Lokalne, wydobycie zasobów 

i potencjałów sołectwa oraz nakreślenie kluczowych dla inicjatyw kulturalnych 

wątków, wokół których programowane mogą być inicjatywy lokalne. Poniżej znajduje 

się opis przebiegu poszczególnych spotkań wraz z rekomendacjami. 

MŁODZIEŻ  

W ramach projektu „Mój. Twój. Nasz. Kawałek kultury” zorganizowanych został cykl 

czterech spotkań z młodzieżą po to, by zmapować ich świat wartości, zainteresowań 

i potencjału kulturotwórczego. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich spotkań 

wraz z wnioskami i rekomendacjami.  

Każde ze spotkań przebiegało według tego samego schematu – po krótkim 

przedstawieniu idei programu DK+ Inicjatywy Lokalne młodzież proszona była 

o podanie skojarzeń ze słowem „kultura” – każdy pomysł był dobry! Kolejnym 

krokiem była prośba o udzieleni odpowiedzi na pytanie o to co sprawia, że młodzi 

obywatele się regenerują, co sprawia, że odpoczywają, przywracają sobie siły po 

intensywnym dniu, tygodniu, miesiącu. W ostatnim kroku młodzież dzielona była na 

grupy i w pracy grupowej starali się połączyć skojarzenia z kulturą, które stanowią 

katalog otwarty, z ich sposobami na regenerację, tworząc zalążki Inicjatyw Lokalnych 

programowanych przez młodzież – dla młodzieży.  

Warto brać te pomysły pod uwagę programując Inicjatywy Oddolne i włączać 

młodzież do aktywnego programowania Inicjatyw Oddolnych. 

SPOTKANIE 1. GRUPA 1 KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

Skojarzenia z kulturą: sztuka; kultura osobista – dobre zachowanie; ludzie; rozrywka; 

malarstwo; dom kultury; zbiór zasad regulujących i tworzących społeczeństwo; teatr; 

filmy; książki; muzyka 

Regeneracja, odpoczynek: śpiewanie; czytanie; spotkania z przyjaciółmi; sport 

(spacery, rower, koszykówka, bieganie); taniec; języki obce; sprzątanie; stylizacja 

paznokci; granie na komputerze (np. Eurotruck Simulator, League of Legends) – 

granie w gry może też powodować stres (gdy się przegrywa lub gdy się rywalizuje) 
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W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Dom Kultury miejscem rozrywki i edukacji 

• Kurs stylizacji paznokci 

• Kurs psychologii 

• Zajęcia taneczne i aktorskie 

• Chór 

• Szkoła językowa 

• Wsparcie psychologiczne dla maturzystów 

• Telefon zaufania  

Inicjatywa miałaby odpowiadać na istniejące potrzeby młodzieży i być formą, która 

pozwoli młodym osobom nie tylko rozwijać własne umiejętności czy zdobywać nowe 

(stylizacja paznokci, zajęcia taneczne i aktorskie, chór, zajęcia językowe), ale także 

odpowiadać na pojawiające się problemy czy potrzeby (psychologia, wsparcie 

psychologiczne, telefon zaufania). Swoistym połączeniem jednego i drugiego 

aspektu byłby kurs psychologii, który wzbogaci wiedzę i umiejętności młodego 

pokolenia z zakresu rozumienia siebie i swojego otoczenia. 

 

 

 

SPOTKANIE 2. GRUPA 1 KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

Skojarzenia z kulturą: oddanie emocji, uczuć; grupa ludzi i spotkanie; ucieczka 

umysłu; dorobek ludzkości; relacje; teatr; muzea; zwyczaje; miejscowe imprezy; 

rozrywka; integracja; sztuka; coś, co czyni nas ludźmi; kultura osobista; impreza; 

wydarzenia 

Regeneracja, odpoczynek: imprezy; muzyka; koncerty (pop, rap); brak obowiązków; 

filmy i seriale (kino vs stream); wyjazdy (np. Kraków, Brzeszcz); wychodzenie ze 

znajomymi; jazda na rowerze; muzyka; sport w grupie; książki; granie w gry (League 

of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Wiedźmin) – granie może też 

generować stres (gdy się przegrywa lub gdy się rywalizuje).   
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W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Rozrywka dla młodzieży 

• Kino plenerowe na stadionie w Woli w wakacje lub we wrześniu; 

• Koncert sławnego artysty w hali lub na boisku, najlepiej któregoś weekendu; 

• LAN w grę komputerową online lub w domu kultury – wieczorami, najlepiej 

weekendami; 

• Warsztaty ceramiczne w domu kultury; 

• Gra miejska w całej gminie (most w Górze, altanka we Frydku, pod lasem, 

basen na Woli) jak będzie ciepło – latem lub wczesny wrzesień. 

Pomysł łączy różnego rodzaju aktywności – od elementów związanych z rekreacją 

(akcja w terenie), poprzez imprezy o charakterze otwartym (kino plenerowe, 

koncerty), działania o charakterze warsztatowym (warsztaty ceramiczne), po 

działania z elementami grywalizacji (gry online, ale odbywające się w przestrzeni 

domu kultury – spotkania na granie; a także gra miejska). 

Pomysł 2. Gra terenowa! 

Podchody lub gra terenowa latem lub wczesną jesienią, gdy jest jeszcze ciepło. 

Inicjatywa angażowałaby mieszkańców na cały dzień, miałaby wyznaczoną trasę 

(przejście przez las, przez Gilowice – Żabówę (staw), przejście przez wał na Zapadź 

(koło stawów), przejście przez huśtawki na Miedźną).  

Pomysł 3. TEATR! 

Zajęcia teatralne dla znudzonych: seniorów, dorosłych, młodzieży, dzieci – grupa 

międzypokoleniowa, maksymalnie kilkunastoosobowa. Propozycja nazwy grupy 

ANTYMON. Warsztaty teatralne z profesjonalistami zwieńczone spektaklem, na 

przykład w przestrzeni hali w Gilowicach. 
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SPOTKANIE 3. GRUPA 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Skojarzenia z kulturą: pustka; dobre wychowanie; tradycja; przyjacielstwo; dom 

kultury; historia; ludzie; historia miejsc/książki; książka; święta; rysunek. 

Regeneracja, odpoczynek: spanie; granie na komputerze i telefonie (Minecraft, 

Fortnite, Fifa22, Subnautica, Factorio, Coinmaster); słuchanie muzyki; czytanie 

książek i pisanie książek i opowiadań; bycie w ciszy; oglądanie filmów/seriali; filmy; 

muzyka; granie; sport; rysowanie; śpiewanie; lego; rąbanie gałęzi; spotkania 

z przyjaciółmi / rodziną / rodzeństwem; szkicowanie; bycie z samym sobą; robienie 

zdjęć smartfonem  

 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Spotkania ze znajomymi 

Młodzież wypracowała szereg pomysłów, których wspólnym mianownikiem było 

stworzenie możliwości spotykania się z rówieśnikami i znajomymi. Jako najbardziej 

atrakcyjny czas wskazali oni sezon wakacyjny, a jeśli poza wakacjami to czas 

weekendu. 

Jako przykładowe aktywności ciekawe dla badanej grupy wskazane zostały: 

uprawianie sportów – jazda na rowerze, rolkach, gra w piłkę nożną czy też 

koszykówkę, gry animacyjne – berek, chowany. Oprócz tego młodzież wskazała 

wyjścia do kina, granie w gry planszowe,  ale też aktywności integrujące – wspólne 

robienie zdjęć, spacerowanie, wypady do galerii handlowych, czy też po prostu – 

rozmawianie. 

 

Pomysł 2. Ekologiczna gmina Miedźna 

Kolejna inicjatywa to działania skupione na zwiększaniu eko-świadomości 

mieszkańców różnych grup wiekowych – od najmłodszych, przez dorosłych, kończąc 

na seniorach. Wspólne zbieranie śmieci, sadzenie roślin czy pogadanki na tematy 

ekologiczne to tylko zalążek cyklicznej inicjatywy (każda sobota miesiąca), która ma 

zabezpieczyć wspólny, międzypokoleniowy wysiłek na rzecz swojej miejscowości 

oraz dla dobra planety. Na wspólnym sprzątaniu, zdaniem młodzieży, koniecznie 

powinna znaleźć się Magda Gessler! 
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Pomysł 3. Zbiór inicjatyw 

Ostatnia grupa skupiła się na stworzeniu katalogu pomysłów, który reprezentuje 

angażujące dla nich inicjatywy. Jako konkretne aktywności wskazali: 

• Wspólne czytanie książek w bibliotece 

• Turnieje gier komputerowych 

• Weekendowy turniej sportowy 

• Konkurs w budowaniu w grze Minecraft 

• Warsztaty malarskie 

• Festiwal czołgów 

• Festiwal trampolin 

• Festiwal teatralny 

• Warsztaty filmowe 

• Półkolonie 

Powyższe aktywności to szerokie pole zainteresowań, które może być wykorzystane 

w Inicjatywach Oddolnych kierowanych do młodzieży – od działań historycznych, 

rekonstruktorskich, przez cykle warsztatowe artystyczne – malarskie lub filmowe, 

kończąc na wydarzeniach integrujących i rozrywkowych, w trakcie których młodzi 

obywatele mogą spędzić ze sobą w ciekawy sposób czas. 

 

SPOTKANIE 4. GRUPA 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Skojarzenia z kulturą: mowa; zachowanie; szacunek; dziedzictwo; tradycja; teatr; 

ubiór; taniec; muzyka; religia; rodzinny obiad. 

Regeneracja, odpoczynek: leżenie; rysowanie; słuchanie muzyki (np. rap); malowanie; 

spanie; gra na komputerze i telefonie – rozrywka elektroniczna; sport; rozmawianie 

z ludźmi; spotkania ze znajomymi; jeżdżenie na quadzie, motocyklu czy też gokarcie; 

jeżdżenie na rolkach; czytanie; oglądanie telewizji; jazda na hulajnodze, rowerze czy 

też deskorolce 

 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Zbiór inicjatyw 

Grupa wymieniła szereg aktywności, które mogłyby być dla nich interesujące: spływ 

po Wiśle; noce filmowe; muzyka różnych krajów; boks; konkurs mam talent; lekcje 
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tańca i lekcje śpiewu; wizaż; plastyka; małe schronisko; lekcje gotowania; fryzjerstwo; 

wycieczki lokalne i ponadlokalne – rowerowe i piesze;  

W podsumowaniu z powyższych aktywności przedstawiciele młodzieży najsilniej 

akcentowali wątki wizażu, modnego ubioru i dbania o siebie oraz temat zwierząt 

domowych i odpowiedzialnego, świadomego zawiązywania relacji z nimi, wraz 

z możliwością zaprezentowania się z nimi i podzielenia swoimi przemyśleniami w 

tym temacie. 

Pomysł 2. Integracja i tożsamość 

Pomysł kolejnej grupy oscylował wokół rozrywki i tożsamości – tej lokalnej 

i ponadlokalnej. Jako angażujące aktywności młodzież wymieniła: zajęcia teatralne; 

poznanie historii całej gminy; poznanie historii Krakowa i wyjazd do tegoż miasta; 

zajęcia hipoterapii w lokalnej stadninie; wieczór filmowy (horrory i fantastyczne); 

impreza na zakończenie roku szkolnego. 

Powyższe propozycją mogą być inspiracją dla inicjatyw pozwalających odkryć, 

utrwalić i upowszechnić lokalną historię z perspektywy młodych mieszkańców 

Miedźnej. Niech tego typu działania pozwalającą nie tylko odkrywać odpowiedzi na 

pytania „kim jesteśmy? skąd pochodzimy?”, lecz również stwarzają okazję do 

integracji między rówieśnikami, a także międzypokoleniowo – np. poprzez reporterski 

warsztat odkrywania swojego drzewa genealogicznego, a przy okazji historii 

miejscowości. 

Pomysł 3. INTEGRACJA! 

Grupa skupiła się na propozycjach stwarzających okazję do integracji, zabawy 

i rekreacji w otoczeniu pięknej przyrody. Tutaj młodzież, podobnie jak jedna 

z pierwszych grup, zwróciła uwagę na potrzebę zaprezentowania i zaopiekowania się 

swoimi zwierzętami domowymi, tak by stworzyć ciekawą przestrzeń dla miłośników 

pupili. Niezależnie od wątku integracji posiadaczy zwierzaków uczestnicy warsztatu 

zwrócili uwagę na silną potrzebę integracji oraz zabawy – przez taniec, rysunek, 

majsterkowanie, zawody sportowe, wspólne ognisko, czy też wydarzenie prestiżowe 

– jak komers, zabawa galowa.  

 

WOLA 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

W czasie spotkań uczestnicy byli pytani o swoje skojarzenia z sołectwem, a także 

proszeni o refleksje na temat lokalnych miejsc, dziedzictwa i aktywności związanych 
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z konkretną lokalizacją. Efektem spotkań były także opracowywane w oparciu o 

skojarzenia pomysły inicjatyw. 

Skojarzenia z Wolą i Miedźną 

Zespół Wolanie Rodzina Tradycja Śląska 
Klimat wsi Kopalnia Życie 
Wisła, Krajobraz Stawy, Lasy Miejsce urodzenia 
Tu się wydarza!!! Puszcza Pszczyńska Basen 
Mieszkanie Potencjał Najdroższa stacja paliw! 
Jak nie my to kto – silna 
społeczność 

Radość, Energia Dzieciństwo 

Mój dom Przyroda Życzliwość ludzi 
Zawodowe życie Brak transportu 

zbiorowego 
Zażyłość, ludzie 
 

Blokowisko   

 

Miejsca 

Straż pożarna OSP 165 lat Kapliczka w Gilowicach Stroje śląskie i tradycje 
gwary śląskiej 

Kościół św. Urbana w 
Woli 

Kamienie Graniczne Wały wiślane 

Kościół św. Klemensa w 
Miedźnej 

Udział mieszkańców w 
Powstaniach Śląskich 

Młyn 

Kościół św. Barbary w 
Górze 

Wisła – granica Śląska i 
małopolski – przeprawy 
przez Wisłę, transport np. 
drzew 

Kopalnia Węgla 
Kamiennego Czeczott 

Kościół ścięcia Jezusa 
Chrystusa w Grzawie  

Stawy Rybackie  

 

Historia 

Kościół św. Urbana – 165-
lecie, jubileusz 29 maja 
2022 r. 

Zespół Wolanie Stroje śląskie 

Gwara Dziedzictwo kulturowe harcerstwo 
Dom kultury i jego historia Stare zabytkowe domy, 

które jeszcze się ostały  
Kopalnia i jej dziedzictwo 
– tereny z potencjałem 
niewykorzystanym 

Most wójtowy Krzyże kamienne (ul. 
Szkolna, Pszczyńska, 
Pszczyńska/Różanej, 
Stawowa) 

Lasy i przyroda 
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Słupy graniczne z czasów 
zaborów 

  

 

Aktywność: 

To, co jest: To, co ma być: 
Basen Ścieżka rowerowa 
Kluby sportowe Boisko do piłki plażowej 
Park  Klub szachow 
Las, wały wiślane  
Siłownia zewnętrzna  
Orlik  
Miasteczko ruchu drogowego  
Kręgielnia  
Zajęcia ogólnorozwojowe  
Place zabaw  
Wędkarstwo  
Skat  
Stadion  

 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1 

Gra terenowa + piknik / integracja 

• poznanie historii miejsc w Woli (zdjęcie, zadanie) 

• teleturniej, zabawy 

• pokaz talentów 

• występy zespołów lokalnych 

• pokaz stroju / kuchni 

• zabawa taneczna 

Pierwszy z pomysłów był związany z działaniami integracyjnymi. Zaproponowano 

ideę pikniku połączonego z grą terenową. Takie połączenie umożliwiłoby 

uczestnikom poznanie lokalnie znaczących miejsc (a tym samym historii okolicy). 

Poza grą miejską piknik łączyłby elementy zabawy, teleturnieju, występów zespołów 

lokalnych, a także pokazów strojów i kuchni charakterystycznej dla tego terenu. 

Całość zakończyłaby integracyjna, międzypokoleniowa zabawa taneczna.  
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Pomysł 2 

Rajd rowerowy dla młodzieży (dłuższa trasa) oraz rajd pieszy (krótsza trasa) 

Wały Wiślane, stawy, trasa za kopalnią, gry i zabawy dla małych dzieci na boisku – 

zakończenie jako wydarzenie festynowe / piknikowe na boisku. Do tego kncert 

lokalnych zespołów i kapel → na przykład jako powitanie lata. 

Kolejna zaproponowana inicjatywa także łączyłaby elementy rekreacji 

z poznawaniem lokalnej historii, specyfiki. Zaproponowano rajd rowerowy (dla 

młodzieży, dłuższa trasa) i rajd pieszy (krótszy). Trasa zostałaby wyznaczona w 

sposób umożliwiający uczestnikom lepsze poznanie ciekawych miejsc na terenie 

sołectwa. Zakończeniem rajdów byłaby plenerowa impreza w postaci festynu czy 

pikniku, w ramach którego mogłyby odbywać się koncerty. Rajd mógłby być 

zorganizowany np. na powitanie lata.  

Pomysł 3 

Lokalnie / Wyjazdowo 

Lokalnie: gra terenowa Geocatcher w poszczególnych miejscowościach w gminie 

Miedźna (sierpień-listopad), wraz z cyklem spotkań z ciekawymi ludźmi, nauką 

gotowania z ziołami polskimi rosnącymi na terenach gminy 

Wyjazdowo: wyjazdy integracyjne po ziemi pszczyńskiej, Beskidzie Śląskim, Jurze 

krakowsko-częstochowskiej – tożsamość / inność 

Inicjatywa byłaby połączeniem działania stacjonarnego i wyjazdowego. W ramach 

aktywności lokalnej odbyłaby się gra terenowa (na wzór geocatchingu) – odbywałaby 

się w poszczególnych miejscowościach w gminie i towarzyszyłby jej cykl spotkań 

z ciekawymi ludźmi oraz np. warsztaty gotowania z wykorzystaniem polskich ziół 

rosnących na terenie gminy. W ramach aktywności wyjazdowej odbywałyby się 

wycieczki (np. po ziemi pszczyńskiej, po Beskidzie Śląskim czy Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej. 

 

Pomysł 4 

Zjazd foodtrucków (stary dworzec, stadion „ogień”); święto pieczenia ziemniaka; 

zabawa andrzejkowa dla dzieci / dla dorosłych – odrębne programy (centrum kultury, 

dom kultury); podchody, gra terenowa – w lesie, na wałach, wśród stawów, Wola – 

w trakcie wakacji. 

Pomysł obejmował grę terenową w formie podchodów (na wałach, wśród stawów, 

w lesie) oraz integrujące, wspólnotowe wydarzenie plenerowe – np. zjazd 

foodtrucków, święto pieczenia ziemniaka czy wspólna zabawa andrzejkowa.  



14 
 

Pomysł 5. 

Piknik Strażacy – Rodzinom 

Impreza dla wszystkich mieszkańców gminy organizowana przez jednostki OSP 

w gminie i stowarzyszenie. Prezentacja sprzętu i pracy strażaków, pracy policji, 

symulator zderzeń, gry i zabawy „po Woli do celu” dla dzieci i dorosłych, poczęstunek 

dla wszystkich, pokaz i nauka pierwszej pomocy 

Inicjatywa obejmowałaby działania realizowane przez jednostki OSP w gminie i przez 

stowarzyszenie. Plenerowe wydarzenie mogłoby być szansą na prezentację sprzętu 

i pracy strażaków, na ukazanie pracy policji, na prezentację różnorodnych elementów 

(np. symulator zderzeń). Ponadto wydarzeniu towarzyszyłyby zabawy dla młodszych 

i starszych, poczęstunek i zajęcia związane z pierwszą pomocą.  

 

Pomysł 6. 

Cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi – z podróżnikiem, florystkką, wizażystką, 

lekarzem, prawnikiem, policjantem 

Wyjazd na grzyby 

Wyjazd na gorące źródła 

Wycieczki krajoznawcze 

W ramach inicjatywy zaproponowano cykl spotkań z ciekawymi ludźmi (np. 

z podróżnikiem, florystką, wizażystką, lekarzem, prawnikiem czy policjantem). 

Spotkania mogłyby pozwolić lepiej poznać poszczególne zawody, zapoznać się 

z nimi „od kuchni”. Ponadto w ramach inicjatywy zaproponowano także wycieczki – 

m.in. na grzyby, do gorących źródeł, wycieczki krajoznawcze (łączące elementy 

edukacji i integracji). 
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GÓRA 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

W czasie spotkań uczestnicy byli pytani o swoje skojarzenia z sołectwem, a także 

proszeni o refleksje na temat lokalnych miejsc, dziedzictwa i aktywności związanych 

z konkretną lokalizacją. Efektem spotkań były także opracowywane w oparciu 

o skojarzenia pomysły inicjatyw. 

Skojarzenia z Górą: 

Młodzież Stawy KGW 
Folklor Górzanie (Koszęcin) Zachęta do folkloru 
Obszar Natura 2000 Zapadź Pogranicze śląska 

i małopolski 
Działalność społeczna Rozrywka dla młodzieży Dużo ludzi 

Historia: 

Legenda o Zapadzi – 
legendarne miasto, 
kapliczka, miasto Gilów 

Historia Ochorniczej 
Straży Pożarnej 
(funkcjonuje od 1857 r.) 

Historia parafii 
(zabytkowy Kościół św. 
Barbary) 

Szkoła, przedszkole Dworek Księżnej Daisy  Zawadka – dzieje  

Granica zaborów Kapliczki w Górze oraz 
krzyże w Górze 

Historia powstania chóru 

Historia powstania Góry Zapomniane tradycje – 
niezbędna praca 
reporterska do ich 
odkrycia 

Posługiwanie się gwarą, 
która zanika 

 

Miejsca: 

WYMAGAJĄCE INTERWENCJI: KTÓRYMI TRZEBA SIĘ CHWALIĆ: 

Park – niezbędna rewitalizacja i 
ulepszenie – pojawiają się ludzie pod 
wpływem alkoholu 

Zapadź jako miejsce stanowiące 
wizytówkę miejscowości 

Plac przy OSP – zaśmiecany przez 
młodzież 

Ścieżka rowerowa i spacerowa wałami 
wzdłuż Wisły 

Rurociąg – zaśmiecany przez młodzież, 
zdarza się widzieć mieszkańcom w tym 
miejscu sytuacje spożywania alkoholu 

Stadion 

Zaśmiecony las „Olszyna” Place zabaw 
Zaśmiecanie rowów Siłownie na otwartym powietrzu 
Zaśmiecanie Zapadzi Stawy 
Parking przy kościele św. Barbary Wiata grillowa w Górze 
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Aktywność: 

To, co jest: To, co ma być: 
Mecze Organizacja zumby, gimnastyka 
Działalność młodzieży w OSP Organizacja festynów, potańcówek 
Związek hodowców gołębi pocztowych Organizacja meczy młodzież kontra 

dorośli – międzypokoleniowa integracja 
Drużyna młodzieżowa piłki nożnej Organizacja spotkań dla młodzieży – 

z motywem przewodnim „jak wyglądała 
kiedyś nasza miejscowość i życie w 
niej” 

Chór – rekrutacja do niego Rajdy rowerowe w sołectwie Góra 
Koło emerytów Rekrutacja do chóru 
KGW – Koło Gospodyń Wiejskich Gry i zabawy dla dzieci 
Związek wędkarski Klub młodzieży – stworzenie miejsca, 

w którym mogą się spotkać 
 Klub seniora z opieką (kilkugodzinną) 
 Świetlica środowiskowa dla młodzieży 

i seniorów – jako wyzwanie do 
stworzenia w przyszłości 

 Młodzież dla seniora – senior dla 
młodzieży / stworzenie okazji dla 
partnerstw międzypokoleniowych 

 Pikniki sołeckie – regularne 
 Odnowienie wiejskiego kolędowania 
 Odnowienie lanych poniedziałków 

 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Dom Seniora 

• Spotkania seniorów 

• Wolontariat młodzieży 

• Przekazywanie tradycji i historii młodzieży 

• Wspólne spędzanie czasu 

• Gry, ćwiczenia motoryczne i oparte na tradycji – dostosowane do okazji czy 

też święta 

• Wspólne spożywanie posiłków 

• Zaangażowanie KGW, MDP, Straży, szkoły 

• Włączenie w działania Chóru – zachęcenie młodzieży do uczestnictwa, 

pokazanie działalności chóru 
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• Wspólne biesiadowanie z udziałem młodzieży i dorosłych, przy wykorzystaniu 

lokalnych twórców jak KGW, zespoły, chór – stworzenie i pielęgnacja 

wspólnoty 

Inicjatywa skupiona wokół Domu Seniora, wzbogacająca jego ofertę. Pomysł zakłada 

organizację spotkań seniorów, udział młodzieży w ramach wolontariatu, działania 

mające na celu przekazywanie tradycji, opowieści, historii starszego pokolenia 

młodszemu pokoleniu. Ponadto zaproponowano szereg działań rozwojowych dla 

seniorów – gry, ćwiczenia motoryczne, a także działania o charakterze integracyjnym 

(wspólne spożywanie posiłków, wspólne śpiewanie i biesiadowanie). 

 

Pomysł 2. Zestaw różnorodnych inicjatyw 

• Organizacja rajdów rowerowych na terenie całego sołectwa – poznawanie 

nowych ludzi, ulic, lepsze poznanie miejscowości i gminy, w której się życie 

• Organizacja historii Góry dla młodzieży – spotkanie na sali, seniorzy wspierają 

młodzież i organizują pogadankę oraz czas ze wspominkami 

• Organizacja potańcówek z przyśpiewkami – zaproszenie sołeckiego chóru, na 

scenie przy remizie 

• Organizacja kolędowania w święta (zachęcanie młodzieży do kolędowania, 

śpiewania) 

• Organizacja warsztatów kulinarnych przez panie z KGW 

• Organizacja warsztatów kulinarnych przez seniorów 

• Przywrócenie tradycji „lanego poniedziałku” – dyskusja i odkrycie „jak to było 

kiedyś” i podjęcie próby przywrócenia tak tradycyjnego obchodzenia tego 

święta, być może poszukiwania w tym zakresie również wiążąc je z innymi 

świętami, ważnymi dla Góry i jej mieszkańców rocznicami 

• Wykorzystanie potencjału Związku Gołębi Pocztowych i zaprezentowanie 

działalności tychże 

Pomysł skupia różnorodne inicjatywy dla mieszkańców – od rajdów rowerowych 

pozwalających na poznanie miejscowości i gminy, przez różnego rodzaju warsztaty, 

po spotkania wokół tradycji i historii lokalnej. Inicjatywa zakłada zaangażowanie Koła 

Gospodyń Wiejskich, seniorów, chóru, Związku Gołębi Pocztowych.  

 

Pomysł 3. Dzień Sołectwa Góra 

Forma piknikowo-festynowa; program: 

• Rozpoczęcie przez Sołtysa 

• Występ zespołu „Górzanie” 
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• Pokaz sprawnościowy MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza) „Góra” 

• Organizacja meczy dla młodzieży i seniorów ewentualnie zaproponowanie 

innych form sportowych 

• Organizacja gier i zabaw dla rodzin 

• Wystawa fotograficzna opowiadająca historię sołectwa 

• Występ zaproszonych artystów (Folklorystycznych, kabaret, zespoły taneczne, 

zespoły dziecięce oraz zespoły młodzieżowe) 

• Zaprezentowanie kulinariów KGW 

• Prezentacja osiągnięć Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 

• Konkursy sprawnościowe, takie jak np. Bieg przez park 

• Wspólna, integrująca zabawa dla mieszkańców 

Inicjatywa byłaby formą obchodzenia Dnia Sołectwa Góra. Działanie miałoby 

charakter piknikowy, festynowy. W czasie wydarzenia odbywać mogłyby się 

następujące wydarzenia: występ zespołu „Górzanie”, pokaz sprawnościowy 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, mecze, rozgrywki sportowe, wystawa fotografii 

(opowiadająca historię sołectwa). Wydarzenie byłoby także szansą na 

zaprezentowanie specyfiki lokalnie działających organizacji – Koła Gospodyń 

Wiejskich (kulinaria) i Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 

 

GRZAWA 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

Skojarzenia z Grzawą: 

Rolnictwo Gospodarstwo Zabawy wiejskie, które 
„zabił” Urząd Skarbowy 

Pożytki pszczelne – lipy, 
rzepak 

KGW – braki 
infrastruktury 
zabezpieczające 
bezpieczne i wygodne 
funkcjonowanie KGW czy 
też OSP 

Regionalizm 

Coś małego z wielkim 
potencjałem 

Dobrzy ludzie! Wycieczki nad Wisłę 

Wisła i łąki – tereny 
zalesione i tereny zielone, 
piękne okoliczności 
przyrody 

Zabytkowy kościółek – 
pw. Męczeństwa Jezusa 
Chrystusa 

600 mieszkańców 

Ośrodek zdrowia, szpital i 
porodówka – wszystko 
dla zdrowia 

Sala weselna  
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Historia: 

Powstanie straży pożarnej 
– 1857 r. 

700-lecie kościoła w 
Miedźnej 

Około XIII w. – kościół 
w Grzawie 

60-te lata – powstanie 
Kółka Rolniczego 

Lokalne kapliczki Teren Sołtysówki – 
Wawel 

Księża pochodzący z 
Grzawy (w tym biskup 
wrocławski) 

Powstańcy Granica zaborów 

Nazwa Miedźna – od 
miodu 

Cegielna – rdzawa Marsz Śmierci 

Stary Młyn Warsztaty rzemieślnicze 
(kuźnie, stolarnie) – tzw. 
„ginące zawody” 

 

 

Miejsca: 

WYMAGAJĄCE INTERWENCJI: KTÓRYMI TRZEBA SIĘ CHWALIĆ: 
Brak ścieżek rowerowych oznaczonych  Kościół 
Brak bezpiecznej komunikacji 
rowerowej i pieszej 

Staw sołtysi 

Brak miejsc integracyjnych dla 
mieszkańców 

Tereny nad Wisłą 

Brak placu zabaw Wędkarstwo 
 Kapliczki i krzyże 
 Dom socjalny + biblioteka 
 Ośrodek dla niepełnosprawnych 

„Caritas” 
 Restauracja „Country” Miedźna 
 „Wawel” – punkt widokowy  

 

Aktywności 

To, co jest: To, co ma być: 
Nordic walking Festyny bezalkoholowe 
Wycieczki rowerowe Kąpielisko pod chmurką 
Sanki z Wawelu Ścieżka rowerowa przy drodze 

wojewódzkiej 
Wędkarstwo Dzień sąsiada i sąsiadki! 
Spacery Pieczenie ziemniaka przed wykopkami 
Kulig zimą  
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W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Święto Miodu 

• Na przykład w lesie w miejscowości Bodzów, lub w Woli 

• Cotygodniowe spotkania „grupowe chodzenie” 

• Noc świętojańska – ognisko dla mieszkańców nad Wisłą 

• Święto ziemniaka – wykopki, pieczenie 

• Konkurs ogródków przydomowych 

• Hubertus – święto myśliwych 

• Spotkanie z ciekawym człowiekiem – historia, tradycja 

Inicjatywa obchodów Święta Miodu lub innego rodzaju obchodów uroczystości 

związanych z plonami (święto ziemniaka), porą roku (Noc Świętojańska) czy pasjami 

(Hubertus – święto myśliwych). Wydarzenia miałyby charakter plenerowy, połączony 

z konkursami (np. konkurs ogródków przydomowych) lub spotkaniami z ciekawymi 

ludźmi opowiadającymi o historii czy tradycji.  

Pomysł 2. Spotkanie integracyjne mieszkańców – Grzawa + Miedźna  

Inicjatywa mogłaby być realizowana w okresie letnim lub wczesnojesiennym na 

łąkach Grzawy / Miedźna Pijowka wraz z „sąsiedzkim słodkim ziemniakiem” – 

świętem pieczenia ziemniaków, kiełbasek i przy współpracy ze Strażą, oraz 

z pokazem lokalnych posiadaczy pasiek. 

Inicjatywa o charakterze integracyjnym realizowana w okresie letnim lub 

wczesnojesiennym w przestrzeni otwartej (np. łąki). Wydarzenie mogłoby łączyć się 

z obchodami Święta Ziemniaka, a jego elementami byłoby wspólne pieczenie 

ziemniaków, kiełbasek oraz pokaz pasiek lokalnych mieszkańców.  

Pomysł 3. Festyn! 

Festyn na boisku w Miedźnej połączony ze święceniem nowego wozu bojowego – 

festyn mógłby być wydarzeniem integrującym sołectwa gminy. Padł pomysł 

zorganizowania pielgrzymki pieszej do parafii Wola św. Urbana. 

Inicjatywa plenerowa o charakterze integracyjnym. Miałaby formę festynu, 

a elementem, wokół którego skupiałyby się wydarzenia byłoby święcenie nowego 

wozu bojowego. Dodatkowym elementem (lub towarzyszącym działaniem) mogłaby 

być pielgrzymka piesza do parafii Wola (św. Urban). 
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FRYDEK 

 

Skojarzenia z Frydkiem: 

JEDYNY W POLSCE! Tradycja (taniec, śpiew) Zespół Pieśni i Tańca 
Frydkowianie – jest 
współpraca z ZPiT Śląsk 

Chór „Swojanie” p. Barbara Granatyr – 
lokalna liderka m.in. 
perfekcyjnie 
programująca 
młodzieżowe zespoły 
folklorystyczne  

Koło Gospodyń Wiejskich 
– wkrótce obchodzące 
60-lecie 

Sport! Akademia Piłkarska Festyn 
Kulinaria Emigranci zarobkowi Kulturowy tygiel 
Brak UTW lokalnego – 
trzeba jeździć do Woli – 
chęć posiadania 
przestrzeni dla integracji 
starszych osób 

Rowerzyści Uczniowie z Frydka i Woli 
dobrze ze sobą 
współpracują, ale 
potrzebują dobrego 
miejsca! 

Szkoła! Z tradycją Starsza młodzież vs 
młodsza młodzież 
(napięcia, wypieranie się 
wzajemne) 

Import ludzi – dużo ludzi 
chce we Frydku 
zamieszkać 

Orkiestra Ziemowit Dom Rodzinny Otwartość na innych – 
przymus historii 

Parafia Zieleń, pola, lasy – piękna 
przyroda 

Napływowi mieszkańcy 
(również zagraniczni) 

Festyny integrujące   

 

Miejsca: 

WYMAGAJĄCE INTERWENCJI: KTÓRYMI TRZEBA SIĘ CHWALIĆ: 
Szkoła Infrastruktura parkingowa 
Boisko Brak miejsc do integracji na wolnym 

powietrzu 
Dom socjalny Plac zabaw mógłby zostać 

doinwestowany – zawsze może być 
lepszy 

Trasy rowerowe (międzynarodowe) – 
jednak nie są dobrze oznaczone 

Brak miejsc rekreacyjnych 

Plac zabaw we Frydku  
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Historia: 

Orkiestra Dęta Zespół „Frydkowianie” Zespół „Swojanie” 
Parafia NMP Królowej 
Wszechświata 

Główny trakt z Wiednia na 
Wawel – „szoroko droga” 

Pierwsza pieczęć Frydku 
1726 r. (z obecnym 
godłem) 

KGW we Frydku Dom Socjalny Chór parafialny 

 

Pożądane przez badanych Aktywności: miejsca spotkań; integracja 

międzypokoleniowa; biesiady integracyjne; festyny; wycieczki; przegląd zdolnych 

ludzi / mieszkańców gminy Miedźna; kursy regionalne – robótki ręczne, folklorystyka, 

kulinaria; sport; rekreacja; potrzymanie tradycji śląskiej; zawody śpiewu, muzyka; 

zawody sportowe z wykorzystaniem lokalnej akademii sportowej; koło gospodyń 

wiejskich; cykliczne imprezy integracyjne organizowane z okazji ważnych lokalnych 

wydarzeń – świąt, tradycji, rocznic itp. 

 

W trakcie spotkania pojawiły się następujące wątki, które mogą być inspiracją dla 

Inicjatyw Oddolnych: 

 

Pomysł 1. Warsztaty! I integracja 

Warsztaty kulinarne w budynku po przedszkolu – pielęgnowanie tradycji. Warsztaty 

połączone ze spotkaniami rodzinnymi – brak takiego jednoznacznego miejsca. 

Zaplanowanie miejsc postojowych na trasie rowerowej – przystanki historyczne. 

Zorganizowanie przeglądu zdolnych ludzi w gminie – w sposób cykliczny tak, by 

ośmielać społeczność do chwalenia się swoimi talentami. 

Integracja młodzieży z dorosłymi – poprzez sport i inne działania, zbudowanie 

prawdziwej relacji. 

Zaproponowana inicjatywa łączyłaby kilka elementów, w tym m.in. gminny pokaz 

talentów (mieszkańcy mogliby zaprezentować swoje pasje, zdolności, umiejętności). 

Pokaz mógłby się odbywać regularnie, aby stopniowo zachęcać mieszkańców do 

ujawniania się i prezentowania talentów. Pojawiły się także propozycje różnych 

działań o charakterze integracyjnym – warsztaty kulinarne połączone ze spotkaniami 

rodzinnymi (wspólne gotowanie i biesiadowanie), działania sportowe – rozgrywki i 

zawody dla całych rodzin.  
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Pomysł 2. Rodzice – kurs na rozwój! 

Organizacja cyklu szkoleniowego mającego na celu integrację grupy rodziców oraz 

zorientowanie ich na pracę ze swoimi pociechami przy wykorzystaniu najbardziej 

możliwych profesjonalnych narzędzi, by mierzyć się ze współczesnymi problemami 

dzieci i młodzieży: otyłością, cyber-bullyingiem (przemoc w internecie), erą cyfryzacji, 

budowaniem prawdziwych i trwałych relacji, mierzeniem się z własnymi emocjami. 

Inicjatywa dla rodziców, która łączyłaby działania edukacyjne i integracyjne 

(umożliwienie rodzicom wzajemnego poznawania się). Celem działania byłoby 

przekazanie rodzicom wiedzy i umiejętności lepszego, pełniejszego zrozumienia 

własnych dzieci i możliwości zapobiegania kłopotom lub radzenia sobie z 

współczesnymi problemami dzieci i młodzieży - otyłością, cyber-bullyingiem 

(przemoc w internecie), erą cyfryzacji, budowaniem prawdziwych i trwałych relacji, 

mierzeniem się z własnymi emocjami. 

 

Pomysł 3. Szkoła / dom socjalny – miejsce aktywności społecznej! 

Przegląd talentów muzycznych – 24.09 Dzień Stanisława Hadyny – prezentacja osób 

zasłużonych dla muzyki w gminie – warto wykorzystać ten dzień jako zalążek jakiejś 

nowej, świeżej idei dla mieszkańców gminy Miedźna. 

Igrzyska sportowe / zabawy taneczne – potrzeba wzmocnienia aktywności młodego 

pokolenia poprzez sport oraz zainteresowania. 

Inicjatywa łącząca elementy działań sportowych i muzycznych. Aspekty muzyczne 

byłyby eksplorowane w ramach przeglądu talentów, być może połączonych także z 

obchodami dnia Stanisława Hadyny. Część działania mogłaby stanowić prezentacja 

osób zasłużonych dla muzyki w gminie. Ponadto wartościowym działaniem byłaby 

także impreza integrująca pokolenia, a skupiająca się wokół rozgrywek sportowych 

czy zabawy tanecznej (dodatkowym plusem takiego działania będzie wzmocnienie 

aktywności fizycznej młodszego i starszego pokolenia.  
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REKOMENDACJE DO KONKURSU 

1. W trakcie warsztatów powstały zarysy pomysłów na Inicjatywy Oddolne – 

potraktuj je jako baza inspiracji! Jeśli Twój pomysł czerpie inspirację z pomysłów 

stworzonych w trakcie warsztatów – wyraźnie to zaznacz, opisując swoje 

działanie. Zachęcamy do łączenia różnych wątków, a liderów do współpracy oraz 

angażowania odbiorców już na etapie tworzenia pomysłów! 

2. To, że jakiś pomysł pojawił się w jednym sołectwie, a nie pojawił się w innym, nie 

oznacza, że może wydarzyć się tylko w tym pierwszym! Pomysły to inspiracja. 

Jeśli jakiś pomysł odpowiada na potrzeby mieszkańców innej części Miedźnej – 

wykorzystaj go!  

3. Integracja – diagnoza ujawniła potrzebę i otwartość na działania o charakterze 

integracyjnym, łączącym ze sobą mieszkańców. Dobrym rozwiązaniem będą 

działania otwarte, włączające, angażujące a jednocześnie niewykluczające.  

4. Sport – w dyskusji z mieszkańcami, szczególnie z młodzieżą, bardzo często 

pojawiał się sport jako aktywność silnie ich angażująca. Sport to w programie 

DK+ Inicjatywy Lokalne działania uzupełniające, dlatego wskazując tego typu 

działania warto pamiętać, by towarzyszyły one HISTORII i TOŻSAMOŚCI! 

5. Historia i tożsamość – Miedźna ma swoją historię, legendy, tradycje. W realizacji 

inicjatyw warto z niej skorzystać, uczynić ją inspiracją lub tematem działania. 

Ogromną wartość będą miały także indywidualne historie mieszkańców – 

idealnie, gdyby mogli się nimi sami podzielić. W opowieściach świadków historii 

jest olbrzymia moc. 

6. Młodzież! Ta grupa wiekowa (12-18 lat) pojawia się w głosach badanej 

społeczności bardzo często – warto wzmocnić współpracę z przedstawicielami 

tej grupy w perspektywie długofalowej, a Inicjatywy Oddolne, lub ich części, 

pozwolić jej przedstawicielom programować osobiście, przy niezbędnym 

wsparciu GOK-u.  

7. Lokalne zasoby i talenty – na terenie Miedźnej działają organizacje, 

stowarzyszenia pasjonatów, zespoły i grupy zainteresowań. Mają bogate 

doświadczenia i umiejętności, którymi warto się dzielić. Ale poza organizacjami 

także funkcjonują talenty – indywidualne osoby, ich pasje, zdolności, umiejętności 

są warte ujawnienia i zaprezentowania szerszej publiczności.  

8. Działania międzypokoleniowe są szansą na integrację, lepsze poznanie siebie, ale 

także pełniejsze zrozumienie potrzeb, radości i problemów przedstawicieli 

różnych generacji. Młodsi i starsi, działając razem, mogą się od siebie wzajemnie 

uczyć, a dzięki współpracy – po prostu się polubić.  

9. Tereny zielone i rekreacja – Miedźna to świetne miejsce na organizację działań 

terenowych – gry typu podchody, rajdy piesze i rowerowe, spacery, rozgrywki 

i inne działania rekreacyjne można z powodzeniem połączyć z działaniami 

o charakterze kulturalny czy poznawaniem lokalnej historii. 


