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Szanowne Studentki i Studenci! 

Oddajemy do PaŒstwa rŃk kolejny numer 

Biuletynu, majŃc nadziejň, Ũe znajdziecie w nim  

mn·stwo ciekawych informacji i ciekawostek.  

W kaŨdym z numer·w staramy siň umieszczaĺ 

artykuğy, kt·re mogŃ byĺ dla PaŒstwa interesujŃce, 

inspirujŃce, przydatne, zabawneé  

Biuletyn jest swoistym przeglŃdem tego,  

co w ostatnim kwartale wydarzyğo siň w naszej 

Gminie w sferze szeroko pojňtych spraw 

spoğecznych. To r·wnieŨ miejsce, gdzie dzielimy siň 

z PaŒstwem swoimi pomysğami, liczŃc na wsparcie 

ze strony Odbiorc·w J 

To w koŒcu miejsce, w kt·rym kaŨdy z Was moŨe 

pochwaliĺ siň swoimi osiŃgniňciami czy  

refleksjami, jak r·wnieŨ wğasnŃ tw·rczoŜciŃ.  

 

ŧyczymy zatem miğej lektury! 

Zesp·ğ redakcyjny 

 

 

 

ZAJŇCIA W KLUBIE PIK 

Przypominamy, Ũe w Klubie PIK w Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Tğuszcz odbywajŃ 

siň dodatkowe nieodpğatne zajňcia dla student·w 

naszego UTW. PoniŨej harmonogram spotkaŒ: 

Jňzyk angielski: poniedziağek 12.20-14.00 

   czwartek 8.45-10.45 

Trening pamiňci: wtorek 11.00- 12.30 

Sekcja hafciarsko-szydeğkowa: Ŝroda 10.00-12.00 

Nordic Walking: piŃtek 16.30-17.30 

Wszystkich chňtnych serdecznie ZAPRASZAMY! 
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MARATON INTELEKTUALNY TĞUSZCZAőSKIEGO UTW 

 

Studenci i Studentki UTW w Tğuszczu latem czy zimŃ Ănie odpuszczajŃ sobieò. Od 

poniedziağku do piŃtku w kaŨdy dzieŒ dbajŃ o kondycjň fizycznŃ (gimnastyka, taŒce, nordic 

walking, tai chi). Aby byğa r·wnowaga nie zaniedbujŃ takŨe rozwoju intelektualnego.  

W miesiŃcu styczniu uczestniczyliŜmy w maratonie kulturalnym. WyjechaliŜmy do 

Warszawy na kilkanaŜcie godzin Ăzaliczyĺò kino, muzeum i teatr. Pierwszy przystanek to film 

oparty na prawdziwej historii (nagroda publicznoŜci MFF COTTBUS 2013) ĂBiegnij 

Chğopcze Biegnijò poruszyğa serce kaŨdego widza. Widzimy jak moŨna byĺ w sytuacji 

ekstremalnej czğowiekiem lub kanaliŃ a w normalnych warunkach mamy zawsze wyb·r. 

Tylko czy dokonujemy tego wğaŜciwego?  

Kolejny etap naszej wycieczki to Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie przez 3 godziny 

oglŃdaliŜmy wszystkie dostňpne wystawy. Przewodnik pom·gğ nam zrozumieĺ i poznaĺ cağŃ 

galeriň sztuki średniowiecznej, kt·ra zostağa na nowo zaaranŨowana w taki spos·b, Ũe moŨna 

nieomal fizycznie odczuĺ ducha sztuki p·Ŧnego średniowiecza. Udağo nam siň r·wnieŨ 

zobaczyĺ koŒczŃcŃ siň wystawň ĂGuercino. 

Triumf Barokuò ï kilkadziesiŃt obraz·w, 

rysunk·w i rycin. Arcydzieğa pochodziğy  

z Cento, Rzymu i kolekcji polskich. Dostňpne 

byğy dla nas takŨe: Galeria Dawnego Malarstwa 

Europejskiego, Galeria Portretu Staropolskiego 

i Europejskiego, Galeria Sztuki XIX, XX i XXI wieku 

Szczeg·lnŃ wystawŃ byğa kolekcja pt.: ĂW Kr·lestwie Ozyrysa i Anubisaò, na kt·rej 

zaprezentowane zostağy egipskie mimie i sarkofagi oraz wiele obiekt·w zwiŃzanych  

z wierzeniami grobowymi i zaŜwiatami staroŨytnych Egipcjan. 

Na zakoŒczenie Maratonu ï wizyta w Teatrze BAJ i sztuka pt.: ĂGňŜ, śmierĺ i Tulipanò. Nie 

byğo to oglŃdanie sztuki, ale uczestniczenie w tym, co widzieliŜmy na scenie, a co przenosiğo 

siň do naszego serca. MyŜlň, Ũe to przeŨycie na dğugo pozostanie w naszej pamiňci, a byĺ 

moŨe zupeğnie przewartoŜciuje dotychczasowe pojňcia o Ũyciu i ŜmierciéW lutym br. 

mieliŜmy takŨe okazjň zobaczyĺ sztukň ĂKonserwatorò w Teatrze Komedia. MoŨna 

powiedzieĺ, Ũe Ăstara miğoŜĺ nie rdzewiejeò. BohaterkŃ sztuki jest miğoŜĺ,  

ta dla kt·rej i dziňki kt·rej Ũyjemy. I choĺ Ăstaraò ï to nie zardzewieje. 

 

Tekst: Halina Zarňba 
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ĂBIEDRONECZKI Sł W KROPECZKIéò czyli BAL KARNAWAĞOWY 2014 

 

7 lutego 2014r. odbyğ siň kolejny Karnawağowy Bal Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Tğuszczu. PrzybyliŜmy do hotelu Batory ok. godziny 18.00. Pracownicy hotelu przywitali 

nas miğo, serdecznie i z uŜmiechem, a gdy juŨ zajmowaliŜmy swoje miejsca nastŃpiğo 

oficjalne powitanie przez naszŃ paniŃ rektor Kasiň Rostek i koordynator Olň SkoniecznŃ.  

 

Nastňpnie po smacznym i obfitym posiğku ruszyliŜmy  

w tany J Za konsolŃ grajŃcŃ stağ przystojny i bardzo 

kompetentny DJ, kt·ry wspaniale dobierağ rytmy do 

naszej kondycji! A kondycjň mamy niezğŃ i nie jeden 

mğody by nam pozazdroŜciğ J SwojŃ obecnoŜciŃ 

zaszczyciğ nas teŨ pan Michağ - wsp·ğpracownik pani Ani 

Gğogowskiej, kt·ry uczy nas taŒczyĺ co tydzieŒ.  

A na balu 

taŒczyliŜmy 

wszyscy:  

 

w rytm rockônôrolla, taŒce latynoamerykaŒskie. 

BawiliŜmy siň wspaniale. Jak bal to bal - jak 

bawiĺ siň to wyŜmienicie! Zadbağa o to studen-

tka Tereska Zaremba, kt·ra uszyğa wğasno-

rňcznie stroje biedronek. Student Teodor Wiňch przeczytağ dobrany do stroj·w skecz  

a Tereska z przytupem zadeklamowağa uğoŨony przez siebie, wspaniale dobrany do sytuacji 

tekst. Atmosfera byğa wspaniağa: piňkne stroje, uŜmiech na kaŨdej buzi i wzajemna 
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ŨyczliwoŜĺ byğy gwarancjŃ udanej zabawy! J To pewne - bal siň udağ! Niech zazdroszczŃ ci 

co nie bylié MyŜlň, Ũe taka integracja to wspaniağy spos·b na dalszŃ aktywizacjň UTW, gdyŨ 

studenci to wspaniali ludzie i wielki potencjağ moŨliwoŜci. 

Tekst i zdjňcia: Wiesğawa Jňdrysiak 

 

III KARNAWAĞOWY MARSZ na Rudnikach 

 

To juŨ wğaŜciwie tradycja, Ũe w Karnawale odbywa siň pierwszy w roku marsz Ănordicowyò. 

Tak teŨ byğo i tym razem: w ostatniŃ sobotň karnawağu odbyğ siň na Rudnikach III 

Karnawağowy Marsz Nordic Walking, zorganizowany w ramach projektu MASZERUJ PO 

ZDROWIE! realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzic·w i Przyjaci·ğ Dzieci 

Niepeğnosprawnych NADZIEJA. Frekwencja jak zwykle dopisağa ï ponad 40-sto osobowa 

grupa uczestnik·w pod opiekŃ instruktora p. Krystyny GostyŒskiej maszerowağa trasŃ Ŝladami 

Anny Walentynowicz. O historii miejsc zwiŃzanych z tŃ znanŃ osobistoŜciŃ opowiadağa  

p. Helena Kruk. Po blisko p·ğtoragodzinnych spacerze z kijkami spotkaliŜmy siň przy ognisku 

na poczňstunku przygotowanym przez Gospodarstwo Agroturystyczne ĂPO KłDZIELIò. 

Byğy takŨe dyplomy dla wszystkich uczestnik·w marszu J W przyjaznej sportowej  
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atmosferze mğodzi i ci nieco starsi spňdzili wsp·lnie karnawağowŃ sobotň J  

W projekcie MASZERUJ PO ZDROWIE! zaplanowano jeszcze dwa takie spotkania. 

NajbliŨsze - MARSZ KWITNłCYCH NENUFARčW odbňdzie siň na przeğomie czerwca  

i lipca. JuŨ dzisiaj serdecznie  ZAPRASZAMY! 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjňcia: Marta Jabğecka 

 

 

 

KOBIETA AKTYWNA ï AKTYWNIE W NOWY ROK  

 

     Rok 2014 rozpoczŃğ siň optymistycznie dla paŒ z projektu wsp·ğfinansowanego przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoğecznej pt. ĂKobieta aktywnaò. Kilkumiesiňczny okres pracy 

ze sztabem specjalist·w takich jak psycholog, doradca zawodowy, trener pracy oraz 

specjalista od wizerunku sprawiğ, Ũe mamy juŨ pierwsze rezultaty projektu. 

     Kilka z naszych uczestniczek  projektu aktywnie wkroczyğo w Nowy Rok podejmujŃc zatrudnienie. 

Dwie Panie samodzielnie podjňğy pracň na etat natomiast trzy skorzystağy ze wsparcia 

Powiatowego Urzňdu Pracy i zostağy skierowane na staŨe. ĂKobieta Aktywnaò to projekt  

w kt·rym 10 uczestniczek wytrwale pracowağo aby w 2014 roku zmieniĺ coŜ w swoim Ũyciu, 

znaleŦĺ pracň i staĺ siň tytuğowŃ kobietŃ aktywnŃ. Projekt ten stağ siň inspiracjŃ dla kolejnych 

dziağaŒ w kierunku aktywizacji os·b bezrobotnych, w tym stereotypowo postrzeganych 

kobiet. Poprzez realizacjň takich dziağaŒ chcemy udowodniĺ, Ũe rolŃ kobiety jest nie tylko 

opieka nad domem i dzieĺmi ale takŨe sukces zawodowy. Kobieta aktywna to wedğug nas 

kobieta, kt·ra jest speğniona, zadowolona z Ũycia i peğna pasji. RealizujŃc r·Ũnego rodzaju 

przedsiňwziňcia tak r·wnieŨ i podczas tego projektu stawiamy przede wszystkim na 

przekonanie uczestnik·w do samodzielnego dziağania, do tego aby przy naszej pomocy nie 

bali siň wzywaŒ i aktywnie pokonywali swoje bariery. IstotŃ naszej idei jest praca z lokalnŃ 

spoğecznoŜciŃ, w tym r·wnieŨ z kobietami, czňsto wykluczonymi spoğecznie, bezrobotnymi 

zamkniňtymi w zaciszu domowym. 

Tekst: Marta Jabğecka 
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TĞUSZCZAőSKA ĂSYSTEMčWKAò  WYZWALA ENERGIŇ! 

 

ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò to tytuğ projektu systemowego, kt·ry od 2008 roku jest 

realizowany przez OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu. W kolejnych latach w ramach 

projektu obejmowano wsparciem r·Ũne grupy spoğeczne m.in. osoby bezrobotne, Senior·w. 

Od 2012 roku wsparcie kierowane jest do rodzin z problemami opiekuŒczo-wychowawczymi. 

Z pozyskanych Ŝrodk·w w centrum Tğuszcza powstağ Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie,  

w kt·rym prowadzone jest poradnictwo dla os·b dorosğych i dzieci: psychologiczne, prawne, 

odbywajŃ siň spotkania z doradcŃ zawodowym, logopedŃ oraz terapeutŃ neurorozwoju. 

Opr·cz planowych dyŨur·w specjalist·w w Punkcie prowadzone sŃ zajňcia kreatywne, 

rozwijajŃce wyobraŦniň. Opiekunka Punktu oraz pracownik socjalny proponujŃ spotkania  

 

podczas kt·rych rodzice wraz z dzieĺmi mogŃ tworzyĺ wsp·lne prace, nawiŃzywaĺ relacje na 

pğaszczyznach, kt·re w codziennym Ũyciu sŃ trudne do osiŃgniňcia. Zajňcia takie budujŃ 

wzajemne zaufanie, pokazujŃ jak wsp·lnie 

dziağaĺ, by osiŃgnŃĺ porozumienie rodzic-

dziecko. 

Od wrzeŜnia 2013 roku w ramach warsztat·w 

aktywizujŃcych prowadzone sŃ zajňcia nordic 

walking z instruktorem, zajňcia tai chi  

z wykwalifikowanym trenerem oraz zajňcia 

decoupage, podczas kt·rych doroŜli i dzieci 

uczŃ siň wykonywaĺ przedmioty, kt·re potem ozdobiĺ mogŃ  przestrzeŒ wok·ğ nich. W 2012  
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i 2013 roku z proponowanego w Punkcie wsparcia skorzystağo ponad 200 os·b dorosğych  

i tyleŨ samo dzieci.  

WğaŜciwe zdiagnozowanie potrzeb grupy pozwoliğo na rozszerzenie oferty 

skierowanej do rodzin. Druga poğowa 2013 roku to kurs zawodowy  ĂRoboty wykoŒczeniowe 

w budownictwieò dla 18 mňŨczyzn. W ramach kursu dostosowano do potrzeb os·b 

niepeğnosprawnych ğazienkň w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Dziňki dofinansowaniu 

projektu udağo siň takŨe wybudowaĺ podjazd dla os·b niepeğnosprawnych. Opr·cz kursu 

zawodowego 18 pan·w skorzystağo z porad praw-

nych, spotkaŒ z doradcŃ zawodowym, psychologiem 

i pracownikiem socjalnym. Zajňcia odbywağy siň  

w Klubie PIK ï Pomoc Integracja Komunikacja, 

kt·ry powstağ jako odpowiedŦ na potrzeby grupy 

beneficjent·w. Klub PIK mieŜci siň w Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Tğuszczu. 

Od  stycznia 2014r. ruszyğa nowa rekrutacja 

do projektu ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò w ramach 

kt·rego ï tak jak w latach ubiegğych - dziağania sŃ 

skierowane zar·wno do rodzin z problemami 

opiekuŒczo-wychowawczymi, jak r·wnieŨ do grupy 

mňŨczyzn, zamieszkağych na terenie Gminy Tğuszcz. 

Zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodo-

wo lub niepeğnosprawne w wieku od 18 do 64 lat do 

korzystania z oferowanego wsparcia. 

Wiňcej informacji moŨna uzyskaĺ pod numerami tel.: 

(29) 777 52 90, 606 949 140 lub w OŜrodku Pomocy 

Spoğecznej w Tğuszczu, ul. Warszawska 10 

Projekt ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò jest wsp·ğfinansowany ze Ŝrodk·w Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Program Operacyjny Kapitağ Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji spoğecznej, Dziağanie 7.1. Rozw·j i upowszechnianie 

integracji spoğecznej, Poddziağanie 7.1.1. Rozw·j i upowszechnianie integracji spoğecznej 

przez oŜrodki pomocy spoğecznej. 

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Koordynator projektu 
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MODEL LOKALNEJ WSPčĞPRACY 

 

Od grudnia ubiegğego roku Gmina Tğuszcz/OŜrodek 

Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu realizuje projekt 

pilotaŨowy Modelu Lokalnej Wsp·ğpracy, kt·rego 

celem gğ·wnym jest uzyskanie w gminie synergii 

dziağaŒ instytucji odpowiedzialnych za realizacjň 

zadaŒ reintegracji spoğeczno-zawodowej grup, os·b 

wykluczonych spoğecznie, wzmacniajŃcej jakoŜĺ  

i efektywnoŜĺ Ŝwiadczonych usğug.  

Cele szczeg·ğowe pilotaŨu MLW to 

zwiňkszenie stopnia koordynacji usğug reintegracji 

spoğeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu wsp·ğ-

pracy pomiňdzy podmiotami odpowiedzialnymi za 

pomoc i reintegracjň spoğecznŃ, a publicznymi 

sğuŨbami zatrudnienia na obszarze gminy poprzez stworzenie MLW wraz z utworzeniem 

Regionalnych Platform Wsp·ğpracy (RPW), jako partnera (konsultanta) dla samorzŃdu 

terytorialnego na szczeblu powiatu i wojew·dztwa w realizacji reintegracji spoğeczno-

zawodowej. Ponadto celem szczeg·ğowym jest wzrost ŜwiadomoŜci spoğecznej w zakresie 

synergicznego dziağania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizacjň spoğeczno-

zawodowŃ na obszarze gminy poprzez promowanie dobrych praktyk, a takŨe organizacjň 

kampanii informacyjno-promocyjnej. 

Warto w tym miejscu wspomnieĺ, Ũe poczŃtki partnerstwa w gminie Tğuszcz to 

wrzesieŒ 2010r. To wtedy zostağa podpisana pierwsza Umowa Partnerska o Wsp·ğpracy na 

Rzecz Rozwoju Gminy Tğuszcz. Tronami umowy byli: OŜrodek Pomocy Spoğecznej (Lider 

partnerstwa), Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie ĂPotok Sercò, Stowarzyszenie Kastor ï 

Inicjatywa dla rozwojuò, Stowarzyszenie ĂAXAò oraz Gmina Tğuszcz. Celem zawiŃzanego 

partnerstwa byğo wspieranie i zintegrowanie dziağaŒ na rzecz rozwoju gminy Tğuszcz. 

Kolejny etap rozwoju partnerstw na Gminie to rok 2010 i projekt systemowy OŜrodka 

Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu pn.: ĂWyzw·lmy w sobie energiň!ò, kt·ry obejmowağ 
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wsparciem osoby po 50 roku Ũycia. Rezultatem tego projektu byğo powoğanie do Ũycia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziağajŃcego w strukturze OPS. Aby usprawniĺ dziağalnoŜĺ 

UTW w kwietniu 2011 roku podpisana zostağa Umowa partnerska pomiňdzy OŜrodkiem 

Pomocy Spoğecznej jako Partnerem WiodŃcym a BibliotekŃ PublicznŃ w Tğuszczu jako 

Partnerem Realizacji oraz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tğuszczu. Umowa ma na 

celu partnerstwo na rzecz dziağaŒ Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tğuszczu, a tym samym 

realizacjň zapis·w w Strategii RozwiŃzywania Problem·w Spoğecznych w gm. Tğuszcz 

dotyczŃcych podejmowaniu przez Gminň dziağaŒ i inicjatyw sğuŨŃcych przeciwdziağaniu 

dyskryminacji m.in. ze wzglňdu na wiek. W w/w umowie opr·cz zakresu przedmiotowego 

okreŜlono takŨe zakres odpowiedzialnoŜci partner·w za poszczeg·lne dziağania. 

Od 2011 roku na terenie Tğuszcza dziağa Klub Integracji Spoğecznej. Powstağ  

w ramach projektu ĂTğuszczaŒski KISò realizowanego przez OŜrodek Pomocy Spoğecznej. 

Projekt byğ wsp·ğfinansowany przez Uniň EuropejskŃ w ramach Europejskiego Funduszu 

Spoğecznego. Klub Integracji Spoğecznej zostağ powoğany, by w moŨliwie jak najszerszy 

spos·b aktywizowaĺ spoğecznie i zawodowo osoby z grup zagroŨonych wykluczeniem 

spoğecznym: bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Uczestnictwo w projekcie przygotowywağo 

beneficjent·w do wejŜcia na rynek pracy. SpoŜr·d 90 uczestnik·w projektu w trakcie lub po 

zakoŒczeniu projektu zatrudnienie podjňğo 31 os·b. Nie byğoby to moŨliwe bez wsparcia ze 

strony Urzňdu Pracy. 

Jak widaĺ w powyŨszych zapis·w w Gminie Tğuszcz od dawna podejmuje siň pr·by 

zintegrowania instytucji, przedsiňbiorc·w i organizacji pozarzŃdowych w celu wzbogacania 

oferty naszej Gminy oraz aktywizacji spoğeczno-zawodowej grup/os·b zagroŨonych 

wykluczeniem spoğecznym. Z doŜwiadczenia OPS w Tğuszczu jasno wynika, Ũe tylko 

inicjatywy i dziağania podejmowane wsp·lnie przez r·Ũne sektory mogŃ przynieŜĺ 

oczekiwane rezultaty. StŃd potrzeba stworzenia Modelu Lokalnej Wsp·ğpracy, jasno 

okreŜlajŃcego zağoŨenia i cele dla partnerstwa. Poprzez MLW chcemy stworzyĺ sieĺ 

wsp·ğpracy lokalnych struktur celem przygotowania ich do wspierania rozwoju danej 

spoğecznoŜci, jej zdolnoŜci do rozwiŃzywania problem·w, tworzenia Ŝrodowiska zmiany oraz 

budowania potencjağu zar·wno cağej spoğecznoŜci jak i grup wchodzŃcych w jej skğad.  

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 
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SPOĞECZEőSTWO OBYWATELSKIE-SPOĞECZEőSTWO PARTNERSKIE 

 

OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu od 2008 roku jest inicjatorem partnerstwa 

publiczno-prywatnego. Kluczowym zağoŨeniem podjňtej dziağalnoŜci jest stymulowanie 

spoğeczeŒstwa do wsp·ğpracy w zakresie rozwiŃzywania problem·w spoğecznych 

wystňpujŃcych w najbliŨszym otoczeniu. PodğoŨem do wdroŨenia wsp·ğpracy 

miňdzyinstytucjonalnej i kontakt·w z partnerami byğa realizacja licznych projekt·w 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Spoğecznego. Pierwsze programy miağy na celu 

wzmocnienie relacji w ramach jednostek samorzŃdowych oraz organizacji pozarzŃdowych.  

W pierwszej kolejnoŜci stworzona zostağa mapa zasob·w i potencjağu lokalnego. 

Oddziağywania miağy charakter edukacyjny i motywacyjny. Podjňty trud zaowocowağ 

rozwiniňciem oferty organizacji pozarzŃdowych dziağajŃcych na terenie Tğuszcza i okolic.  

OsiŃgniňcia minionych lat zaszczepiğy potrzebň dalszego pogğňbiania wsp·ğpracy 

miňdzy przedstawicielami r·Ũnych grup spoğecznych. OŜrodek Pomocy Spoğecznej wspierany 

przez partner·w zrealizowağ projekty dla r·Ũnych grup spoğecznych. Dziňki diagnozie m·gğ 

zastosowaĺ najbardziej odpowiednie formy wsparcia tj. kursy zawodowe, szkolenia, 

rekreacjň, rehabilitacjň oraz edukacjň ustawicznŃ. Gmina Tğuszcz po kilku latach pracy 

organicznej w dziedzinie ksztağtowania przestrzeni spoğecznej, aktywnoŜci organizacji 

pozarzŃdowych i pobudzania ŜwiadomoŜci spoğecznej jest praktycznym przykğadem ĂMağej 

Ojczyznyò gotowej na zmiany. Wykrystalizowağy siň w tym czasie grupy i jednostki zdolne 

do przyjmowania roli lider·w spoğecznych. Przedsiňbiorcy prowadzŃcy dziağalnoŜĺ 

gospodarczŃ swoim zaangaŨowaniem wykazali siň bardzo duŨŃ odpowiedzialnoŜciŃ i chňciŃ 

wsp·ğdziağania. W szeregach lider·w lokalnych znaleŦli swoje miejsce przedstawiciele sğuŨb 

spoğecznych, nauczyciele, seniorzy, osoby zajmujŃce stanowiska kierownicze w jednostkach 

samorzŃdu terytorialnego. 

Od 2010 roku funkcjonujŃ  

z powodzeniem dwa partnerstwa - na rzecz 

gminy Tğuszcz i Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. PowiŃzania miňdzy instytucjami  

i osobami prywatnymi sukcesywnie sŃ 

wzmacniane dziňki realizacji kolejnych 

przedsiňwziňĺ. Inicjatywa spoğeczna staje 

siň motorem napňdzajŃcym do tworzenia nowatorskich rozwiŃzaŒ. RolŃ partnerstwa jest 

wzajemne wspieranie. Ukğad korzyŜci zawsze jest wielokierunkowy. Kluczowe jest tutaj 



11 
 

wykorzystanie potencjağu partnera oraz zaoferowanie wğasnych zasob·w. Wsp·lnym 

mianownikiem dla wszystkich zaangaŨowanych jest cel nadrzňdny- czğowiek/spoğeczeŒstwo. 

Przeksztağcanie rzeczywistoŜci spoğecznej przy udziale organizm·w partnerskich ma zawsze 

demokratyczny i obywatelski charakter. Wynika to z dobrowolnoŜci uczestnictwa 

i moŨliwoŜci rezygnacji bez konsekwencji. Jednak rzeczywistoŜĺ pokazuje, Ũe rezygnacje sŃ 

bardzo rzadkie. 

CechŃ wyr·ŨniajŃcŃ partnerstwa spoğeczne jest to, Ũe sam proces od pomysğu do 

dziağania moŨe zajŃĺ niewiele czasu. Wielopğaszczyznowe oddziağywania na otoczenie sŃ 

skuteczne i przynoszŃ korzyŜĺ w postaci pozyskiwania nowych czğonk·w. W dziağalnoŜci 

OPS Tğuszcz najwaŨniejsze jest to aby przeksztağcaĺ tak rzeczywistoŜĺ aby beneficjenci 

pomocy stawali siň wsp·ğtw·rcami korzystnego dla nich otoczenia. W konsekwencji 

oddziağywaŒ osoby bezrobotne, niepeğnosprawni, seniorzy przyjmujŃ rolň organizator·w 

lokalnych.  

KaŨde partnerstwo jest organizmem Ũywym. 

Zmiany i rozw·j sŃ tutaj zjawiskiem poŨŃdanym  

i wskazanym. KaŨde dziağanie partnerskie 

wprowadza zmiany w otoczeniu, kt·re moŨna 

nazwaĺ ewolucjŃ. Kilka ostatnich lat pracy  

w spoğecznoŜci lokalnej pokazujŃ potrzebň zmian. 

W 2014 roku OŜrodek Pomocy Spoğecznej 

rozpoczŃğ wdraŨanie pilotaŨowego Modelu 

Lokalnej Wsp·ğpracy. Zadaniem na najbliŨsze lata bňdzie zbudowanie kanağu 

komunikacyjnego miňdzy instytucjami tak aby pomoc do klient·w docierağa jak najszybciej. 

Dobra znajomoŜĺ lokalnego rynku pozwoli na udzielanie spersonalizowanego wsparcia  

w postaci ofert pracy, prac spoğecznie uŨytecznych i staŨy. MLW pozwoli na skuteczne 

realizowanie Gminnego Programu RozwiŃzywania Problem·w Spoğecznych na nastňpne lata. 

Pomoc finansowa, usğugi opiekuŒcze, doŨywianie w plac·wkach oŜwiatowych bňdŃ trafiaĺ do 

grup szczeg·lnie zagroŨonych wykluczeniem spoğecznym. Model Lokalnej Wsp·ğpracy 

obejmie swoim zasiňgiem wszystkie gağňzie Ũycia spoğecznego gminy. 

 

Tekst: BğaŨej Michalczyk 

 

 



12 
 

WIOSKI TEMATYCZNE ï METODA PROMOWANIA REGIONU  
 

Wioski tematyczne sŃ alternatywŃ dla  region·w o mniejszych szansach rozwojowych. Nie 

znaczy to jednak , Ũe nie mogŃ one powstawaĺ w miejscach atrakcyjnych turystycznie 

charakteryzujŃcych siň trwağoŜciŃ osadnictwa. Wymaga to jednak wsp·ğpracy wielu 

lokalnych podmiot·w. Jest to trudne ze wzglňdu na zğe skojarzenia zwiŃzane z wypaczonŃ  

w okresie PRL ideŃ sp·ğdzielczoŜci i pracy spoğecznej, a takŨe utrudniony dostňp do kapitağu 

ludzkiego i spoğecznego. Potrzebne sŃ w takiej sytuacji dziağania o charakterze systemowym 

prowadzone w dğuŨszym okresie czasu.     

     

 Dalsze upowszechnianie idei wiosek tematycznych wymaga takŨe dziağaŒ zmierzajŃcych do 

tworzenia r·Ũnych form wsp·ğpracy tych wiosek oraz ustalenia kryteri·w pozwalajŃcych na 

nazwanie wioski wioskŃ tematycznŃ.  MoŨna siň tu wzorowaĺ na rozwiŃzaniach stosowanych 

w przypadku specjalizacji tematycznej gospodarstw, szczeg·lnie gospodarstw terapeuty-

cznych i edukacyjnych. R·Ũne formy wsp·ğpracy wiosek i gospodarstw tematycznych 

sprzyjaĺ mogŃ ich dalszemu rozwojowi poprzez dbağoŜĺ o standard usğug, podnoszenie 

kwalifikacji i promocjň. Jest to jednak zadanie bardzo trudne. WiŃŨe siň ono z potrzebŃ 

wzmocnienia kapitağu ludzkiego i spoğecznego regionu oraz ze zmianŃ lokalnej polityki. 

Powinna ona w wiňkszym stopniu uwzglňdniaĺ przemiany cywilizacyjne zachodzŃce  

w Ŝwiecie i potrzebň wprowadzenia mağych miejscowoŜci do nowej gospodarki.  

W Polsce funkcjonuje w chwili obecnej okoğo 58 wiosek tematycznych. TworzŃ one 

skupiska wiosek wsp·ğpracujŃcych ze sobŃ. Do najwiňkszych zespoğ·w naleŨŃ wioski na 

terenie Bor·w Tucholskich, w okolicach ElblŃga, Koszalina, Hrubieszowa, na Kaszubach 

oraz na OpolszczyŦnie. Z przeprowadzonych badaŒ wynika, Ũe nie wszystkie wioski majŃ 

ofertň komercyjnŃ. MieszkaŒcy jednej trzeciej wiosek podkreŜlajŃ, Ũe wybrany temat 

rozwojowy przyczynia siň do integracji i budowy wizerunku miejscowoŜci. W wioskach 
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majŃcych ofertň komercyjnŃ pracuje przy ich obsğudze od 4 do 20 os·b (Sierakowo Sğ. 

Wioska Hobbit·w). średnio jednak od 6 do 7 os·b. W skğad atrakcji oferowanych przez 

wioski tematyczne wchodzŃ w kolejnoŜci: ŜcieŨki edukacyjne, gry terenowe, zajňcia 

warsztatowe, wizyty w gospodarstwach, w tym w gospodarstwach edukacyjnych. Wszystkie 

wioski tworzone byğy z inicjatywy mieszkaŒc·w w ramach r·Ũnorodnych przedsiňwziňĺ.  

W 4 przypadkach inicjatorem byğy Gminne OŜrodki Pomocy Spoğecznej angaŨujŃce do 

obsğugi turyst·w osoby bezrobotne. Najlepszym tego przykğadem sŃ wioski Karwno na 

Kaszubach i ŧalno w wojew·dztwie kujawsko ï pomorskim. Tematy przyjmowane przez 

wioski wykorzystujŃ r·Ũne zasoby materialne i niematerialne, miejscowe i zapoŨyczone, 

bazujŃ na zdolnoŜciach i umiejňtnoŜciach mieszkaŒc·w, wykorzystujŃ lokalne dziedzictwo 

kulturowe. 

Przyjňty temat czňsto ma odniesienie w przestrzeni , powstaje rodzaj scenografii ilustrujŃcej 

temat. W wioskach kwiatowych sadzone sŃ kwiaty, w Anioğowie pojawiğy siň anioğy,  

w wiosce grzybowej grzybowe numery dom·w, podobnie w Wiosce Chleba.  

 Tworzenie i funkcjonowanie wiosek tematycznych, to proces zaleŨny od mieszkaŒc·w,  

od ich zapağu, pomysğowoŜci i konsekwencji w dziağaniu. Wymaga nieustannego 

zaangaŨowania i pomysğowoŜci. Utworzenie wioski tematycznej - prace nad koncepcjŃ, nad 

wstňpnym wdroŨeniem pomysğu, to zajňcie 

ambitne i tw·rcze. Dziağania p·Ŧniejsze ï 

promocja, zarzŃdzanie, rozliczanie, sprawy 

formalne ï wymagajŃ ciňŨkiej pracy oraz 

kompetencji. Wiele wiosek w Polsce 

powstaje, jest mn·stwo ciekawych pomy-

sğ·w, wiele grup inicjatywnych, ale r·wnieŨ 

wiele z nich zaprzestaje dziağalnoŜci po 

wstňpnym etapie entuzjazmu. Udaje siň to tam, gdzie mieszkaŒcy Ătak naprawdňò uwierzŃ  

w sukces i w to, Ũe wioska tematyczna jest dla nich szansŃ na rozw·j i poprawň Ũycia. 

 

Tekst: Marta Jabğecka 

ťr·dğo: www.wioskitematyczne.org.pl 

 

 

 

 

http://www.wioskitematyczne.org.pl/
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MIODZIO WIOSKA W TĞUSZCZU 

 

NajbliŨsze plany OŜrodka Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu to rozw·j przedsiňbiorstwa 

spoğecznego pod sğodkŃ nazwŃ MIODZIO WIOSKA. 

ĂMiodzio Wioskaò to partnerski projekt sğuŨŃcy rozwojowi naszej gminy. Pomysğ ma 

szansň na powodzenie dziňki wielu zaangaŨowanym osobom fizycznym, organizacjom  

i instytucjom. Wszystko  zaczňğo siň od wczeŜniejszych inicjatyw takich jak zağoŨenie 

TğuszczaŒskiego Ogrodu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tğuszczu na rzecz spoğecznoŜci 

lokalnej. Kolejnym widocznym i atrakcyjnym miejscem jest plac zabaw z duŨym ulem, kt·ry 

powstağ w koŒc·wce roku 2013.  Na placu niebawem pojawiŃ siň autentyczne ule, ğawki  

i tablice edukacyjne zawierajŃce historiň pszczelarstwa i miodu na naszych terenach. A mamy 

siň czym pochwaliĺ: wielu zaangaŨowanych pszczelarzy, wiele pasiek, pyszne miody, 

ogromny potencjağ  i wiedza na temat pszcz·ğ i miod·w. Ponadto, naszym atutem jest 

bliskoŜĺ stolicy, dobry dojazd do miasta, ciekawe tereny, bogate w naturalnŃ przyrodň. 

Posiadamy r·wnieŨ miejsce na prowadzenie wszelkich dziağaŒ tj.: zajňcia edukacyjne na 

powietrzu (plac zabaw Miodzio Wioski i Ogr·d UTW, kt·re ğŃczŃ siň dajŃc powierzchniň do 

zajňĺ 1400 m.kw. W Spoğecznym Muzeum Ziemi TğuszczaŒskiej znajduje siň jedyna na 

Mazowszu wystawa pszczelarstwa zawierajŃca zbiory z wielu lat m.in. 140 letnie ule  

i wszystkie narzňdzia do pracy w pszczelarstwie. Mamy moŨliwoŜĺ organizacji zajňĺ  

 robienia Ŝwiec z wosku pszczelego i wňzy. Prezentacji film·w edukacyjnych w Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji na nowo zakupionej tablicy interaktywnej. 

Nastawieni jesteŜmy, w pierwszym 

okresie dziağalnoŜci, na zajňcia dla dzieci 

mğodszych i starszych. Nasza oferta 

skierowana bňdzie p·Ŧniej do os·b dorosğych. 

Bňdzie modyfikowana i przygotowywana 

zgodnie z zapotrzebowaniem grup zorganizo-

wanych (klas szkolnych itp.). Przy wyŨej 

opisanej dziağalnoŜci edukacyjnej rozwijaĺ 

bňdzie siň oferta komercyjna : rňkodzieğo tj. 

serwetki, motylki, koszyczki itp., gadŨety 

zwiŃzane z pszczoğami tj.: oğ·wki, linijki, naklejki, zawieszki, kolczyki  i  naszyjniki  

z pszczoğami. Wszelkie rodzaje miod·w oraz produkty pszczelarskie np. kosmetyki. 
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W dziağalnoŜĺ zaangaŨowani bňdŃ (juŨ sŃ!) seniorzy, nauczyciele, przedstawiciele 

organizacji pozarzŃdowych np. Stowarzyszenia Na Rzecz Organizowania SpoğecznoŜci 

Lokalnej AB OVO, Towarzystwa Przyjaci·ğ Ziemi TğuszczaŒskiej, Stowarzyszenia AXA,  

instytucji: Zakğad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Burmistrz Tğuszcza Pan Paweğ 

Bednarczyk, Zastňpca Burmistrza Tğuszcza Pan Waldemar Banaszek, Prezes Mazowieckiego 

ZwiŃzku Pszczelarskiego, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tğuszczu, Dyrektor Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji. , osoby fizyczne, kt·re widzŃ szansň na zatrudnienie w Miodzio 

Wiosce. W skğad partnerstwa moŨe wejŜĺ kaŨdy kto zauwaŨy dla siebie lub swej organizacji 

czy instytucji korzyŜĺ i odkryje chňĺ dziağania spoğecznego. 

OŜrodek Pomocy Spoğecznej w Tğuszczu, bňdŃc liderem tego partnerstwa, przy duŨym 

wsparciu Regionalnego OŜrodka Europejskiego Funduszu Spoğecznego i animatorki pani 

Katarzyny Lipka- Szostak upatruje szansy na tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym 

zmniejszenie liczby korzystajŃcych z pomocy spoğecznej. Rozw·j przedsiňbiorstwa 

spoğecznego bňdzie jednoczeŜnie miejscem na aktywizacjň zawodowŃ, w ramach zatrudnienia 

wspieranego, uczestnik·w i absolwent·w Klubu Integracji Spoğecznej, kt·ry funkcjonuje  

w strukturze OPS od 2010 r.  

Nowy okres finansowania z EFS na lata 2014-2020 staje siň szansŃ na rozw·j wğaŜnie 

tego typu form wsparcia ludzi w szczeg·lnie trudniej sytuacji na rynku pracy.  Pomoc z UE 

bňdzie w tym okresie programowym skierowana na dziağalnoŜĺ, kt·ra w przyszğoŜci bňdzie 

siň samofinansowağa, pozostanŃ po projektach dowody zmiany spoğecznej. Te widoczne  

w postaci infrastruktury, nowych miejsc pracy, ale teŨ te trudno zmierzalne, ale najwaŨniejsze 

- zmiany w ludziach tj.: przedsiňbiorczoŜĺ, zaradnoŜĺ, samodzielnoŜĺ w funkcjonowaniu  

w nowych warunkach rynkowych. OPS w Tğuszczu posiada duŨe doŜwiadczenie  

w pozyskiwaniu i wdraŨaniu projekt·w z UE wiňc szansa na wsparcie tej inicjatywy jest 

realna. Co wiňcej, dofinansowywane bňdŃ takie inicjatywy, kt·re rodzŃ siň oddolnie  

i wynikajŃ z realnej potrzeby Ŝrodowiska lokalnego. Takie, w kt·rych wsparcie finansowe 

bňdzie uzupeğnieniem juŨ zapoczŃtkowanej inicjatywy spoğecznej.  

Nie jesteŜmy pierwsi z tego typu dziağalnoŜciŃ. Takie wioski tematyczne lub 

ekomuzea funkcjonujŃ juŨ z sukcesem w wielu miejscach Polski, a takŨe za granicŃ. PoniŨej 

przestawiamy kilka dobrych praktyk, kt·re mogŃ byĺ wspaniağŃ inspiracjŃ. JesteŜmy gğňboko 

przekonani, ze tego typu dziağalnoŜĺ wpisze siň w lokalny krajobraz instytucji. Tym bardziej, 

Ũe tego typu oferty nie ma na cağym Mazowszu! Dziňki tej inicjatywie istnieje realna szansa 

na promocjň Gminy Tğuszcz chociaŨby skojarzeniem miasta z miodem : ĂTğuszcza znak- 

miodu smakò to tytuğ zğoŨonego przez OPS w Tğuszczu projektu do Ministerstwa Pracy  
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i Polityki Spoğecznej na naszŃ inicjatywň. Rozw·j turystyki ? Dlaczego nie? Mamy przecieŨ 

wspaniağe tereny  zielone i zabytki (pağac w Chrzňsnem, lokomotywownia Tğuszcz, zbiory  

w Muzeum Ziemi TğuszczaŒskiej). Rozw·j gospodarczy, kt·ry jest naturalnym nastňpstwem 

ruchu turystycznego. Zmniejszenie bezro-

bocia i wykluczenia spoğecznego i zawodo-

wego.  

WaŨny jest wsp·lny cel. Aby dobrze 

kojarzyğ siň Tğuszcz. Pszczoğy, miody  

i kwiaty miododajne i ciekawa oferta 

edukacyjno-turystyczna to narzňdzia, kt·re 

mogŃ nam w tym pom·c. Wysyğamy wiňc 

apel do mieszkaŒc·w Gminy Tğuszcz : 

 WKRŇĹ SIŇ W MIčD.  

PomyŜl, moŨe doğoŨysz cegieğkň do inicjatywy sadzŃc i siejŃc roŜliny miododajne, bňdziesz 

robiĺ gadŨety reklamowe tj. wyszywane lub haftowane pszczoğy i ule,  a moŨe zakğadki do 

ksiŃŨek w ksztağcie pszcz·ğ, dowiesz siň czegoŜ o miodach  i pszczoğach co bňdziesz m·gğ/ğa 

przekazywaĺ na zajňciach odwiedzajŃcym nas goŜciom? To  zaleŨy tylko od Ciebie.  

                                                                                                                                        

Tekst: Katarzyna Rostek 

PRZEMOC WOBEC OSčB STARSZYCH 

 

Z roku na rok zwiňksza siň liczba os·b w podeszğym wieku. Wzrasta Ŝrednia dğugoŜĺ 

Ũycia czğowieka. W Polsce szacuje siň, Ũe populacja os·b starszych powyŨej 65 roku Ũycia 

stanowi grupň liczŃcŃ prawie 5 mln ludzi. WydğuŨenie Ũycia spoğeczeŒstwa stawia przed nami 

zupeğnie nowe zadania i trudnoŜci. Przemoc wobec os·b starszych jest bardzo waŨnym 

tematem starzejŃcego siň spoğeczeŒstwa. Dopiero od niedawna zaczňğo byĺ postrzegane jako 

og·lnoŜwiatowy problem.  

Edukacja i rozpowszechnianie informacji za poŜrednictwem medi·w majŃ istotne 

znaczenie w przeciwdziağaniu przemocy wobec os·b starszych: przeğamywanie tabu  

i obalanie stereotyp·w istniejŃcych w stosunku do ludzi starszych. Realna ocena zjawiska 

naduŨyĺ wobec os·b starszych jest niemoŨliwa ze wzglňdu na duŨŃ liczbň nieujawnionych 

incydent·w. Krzywdzeni nie zgğaszajŃ takich fakt·w, poniewaŨ bardzo czňsto sŃ przekonani  

o bezskutecznoŜci Ŝcigania, obawiajŃ siň odwetu. Ofiary naduŨyĺ bojŃ siň teŨ umieszczania  

w domach opieki, wstydzŃ siň postňpowania swoich oprawc·w, jeŜli sŃ oni czğonkami rodziny 
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oraz brakuje im wewnňtrznej, psychicznej determinacji, by zgğosiĺ incydent np. na policjň. 

Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna, wielowŃtkowa. Bardzo czňsto 

dodatkowo komplikuje jŃ zaleŨnoŜĺ materialna, mieszkaniowa i emocjonalna. 

KaŨda przemoc dziejŃca siň w rodzinie ma tzw. przebieg cykliczny - sprawca poza 

okresami, gdy krzywdzi miewa lepsze dni, kiedy dobrze traktuje ofiarň, jest oddany, ciepğy, 

rozumiejŃcy. To bardzo przywiŃzuje zaleŨnego od sprawcy krzywdzonego czğowieka i daje 

zğudnŃ nadziejň na trwağŃ poprawň relacji, nadziejň, Ũe stosowanie wobec niego naduŨycia  

sŃ incydentalne i wkr·tce siň skoŒczŃ. 

Art. 25. ust 1 Powszechnej Deklaracji Praw Czğowieka m·wi, Ũe ĂKaŨdy czğowiek ma 

prawo do poziomu Ũycia zapewniajŃcego zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie, wğŃczajŃc 

w to wyŨywienie, odzieŨ, mieszkanie, opiekň lekarskŃ i niezbňdne Ŝwiadczenia socjalne oraz 

prawo do zabezpieczenia na wypadek choroby, niezdolnoŜci do pracy, wdowieŒstwa, staroŜci 

lub utraty Ŝrodk·w do Ũycia w spos·b od niego niezaleŨnyò. Wynika z tego obowiŃzek 

paŒstwa zapewnienia ludziom moŨliwoŜci korzystania z tego prawa. 

JeŨeli podejrzewasz, Ũe osoba starsza jest ofiarŃ przemocy - porozmawiaj z niŃ, udziel 

wsparcia, zaoferuj osobistŃ pomoc. WiňkszoŜĺ ofiar milczy ze wstydu, strachu, bŃdŦ 

bezradnoŜci, albo z niewiedzy o swoich prawach. Pozostaje teŨ czňsto pod presjŃ sprawc·w, 

bŃdŦ czğonka rodziny. Moment, kiedy krzywdzona osoba zaczyna m·wiĺ o swoich 

doŜwiadczeniach bywa dla niej bardzo trudny, dlatego waŨne jest potraktowanie jej z uwagŃ 

i zrozumieniem. Osoba krzywdzona powinna siň przede wszystkim dowiedzieĺ, Ũe nie jest 

winna temu co siň dzieje, Ũe za przemoc odpowiedzialny jest zawsze sprawca. Wsp·ğczucie 

oraz wsparcie moŨe byĺ decydujŃce dla jej dalszych decyzji. Informacji o przemocy nie 

moŨna pozostawiĺ, zbyĺ, zapomnieĺ. Sprawca, kt·ry czuje siň bezkarny dziağa coraz 

okrutniej, a to moŨe zagraŨaĺ zdrowiu, a nawet Ũyciu krzywdzonego. Ujawnienie tajemnicy  

o dziejŃcej siň przemocy, budzi zawsze niezadowolenie sprawcy, kt·ry z reguğy wszystkiemu 

zaprzecza, winŃ obarczajŃc krzywdzonego. 

ObowiŃzek powiadomienia wğaŜciwych organ·w o swoich podejrzeniach lub popeğnionym 

przestňpstwie to przede wszystkim obowiŃzek spoğeczny, realizowany dobrowolnie, 

wynikajŃcy z wraŨliwoŜci i przekonania, Ũe nie wolno byĺ obojňtnym na krzywdň drugiego 

czğowieka. Co wiňcej jest to poŨŃdana postawa spoğeczna, kt·rej ksztağtowanie popiera 

ustawodawca i daje temu wyraz w kodeksie postňpowania karnego. ĂKaŨdy dowiedziawszy 

siň o popeğnieniu przestňpstwa Ŝciganego z urzňdu ma spoğeczny obowiŃzek zawiadomiĺ  

o tym prokuratora lub Policjňò (art. 304 Ä 1 k.p.k.). PowinnoŜĺ ta spoczywa na kaŨdym z nas 

(na rodzinie, sŃsiadach, osobach zrzeszonych w Ăklubach Senioraò), a takŨe na pracownikach 
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plac·wek sğuŨby zdrowia, oŜrodk·w pomocy spoğecznej, fundacji, stowarzyszeŒ.  

W sytuacjach szczeg·lnych, gdy mamy do czynienia z przestňpstwami o duŨym ciňŨarze 

gatunkowym (np. zab·jstwem) obowiŃzek spoğeczny staje siň zagroŨonym sankcjŃ 

obowiŃzkiem prawnym. 

 Nie moŨemy mieĺ wŃtpliwoŜci, czy naleŨy ĂwtrŃcaĺ siňò w Ũycie drugiego czğowieka, 

dla osoby starszej nasze postňpowanie moŨe byĺ jedynŃ szansŃ na zmianň sytuacji. JeŨeli 

wğasne spostrzeŨenia, intuicja, doniesienia os·b trzecich wywoğajŃ przekonanie, Ũe ktoŜ jest 

krzywdzony i potrzebuje pomocy, w szczeg·lnoŜci jeŜli chodzi o Ũycie lub zdrowie drugiego 

czğowieka - dziağaj rozsŃdnie, racjonalnie, zdecydowanie. 

Fakty i mity na temat przemocy: 

MIT:  Przemoc w rodzinie to Ăsprawa prywatnaò. 

FAKT:  Przemoc w rodzinie nie jest sprawŃ prywatnŃ, jest przestňpstwem i istotnym 

problemem spoğecznym. 

MIT:  Sprawcy przemocy dziağajŃ pod wpğywem alkoholu. 

FAKT:  WiňkszoŜĺ os·b stosujŃcych przemoc robi to na trzeŦwo. 

MIT:  Przemoc w rodzinie wystňpuje wyğŃcznie u ludzi z niŨszych klas spoğecznych. 

FAKT:  Przemoc w rodzinie moŨe dotknŃĺ kaŨdego z nas. Badania wykazujŃ, Ũe osoby 

stosujŃce przemoc pochodzŃ z r·Ũnych grup spoğecznych, niezaleŨnie od np. poziomu 

wyksztağcenia. 

MIT:  PrawdopodobieŒstwo doŜwiadczenia przemocy ze strony obcego czğowieka jest 

wiňksze niŨ ze strony czğonka rodziny. 

FAKT:  Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem czňstszym niŨ ta, na jakŃ jesteŜmy naraŨeni na 

ulicy, w barze lub miejscu pracy. 

MIT:  Ludzie, kt·rzy uŨywajŃ przemocy sŃ chorzy psychicznie. 

FAKT:  Nie ma bezpoŜredniego zwiŃzku pomiňdzy przemocŃ w rodzinie a chorobŃ 

psychicznŃ. U podğoŨa przemocy leŨy dŃŨenie do przejňcia kontroli i pokazania wğadzy nad 

ofiarŃ. Najbardziej typowŃ cechŃ sprawc·w przemocy jest ich pozorna normalnoŜĺ. Nie 

prawdŃ jest, Ũe przemocy dopuszczajŃ siň tylko osoby uzaleŨnione, chore psychicznie, nie 

radzŃce sobie spoğecznie. SğaboŜĺ, zaleŨnoŜĺ drugiej osoby bywa wykorzystywana, przez 

osoby Ăpo kt·rych nigdy byŜmy siň tego nie spodziewaliò. 

MIT:  To byğ jednorazowy incydent, kt·ry siň nie powt·rzy. 

FAKT:  Przemoc wobec czğonka rodziny rzadko jest jednorazowym incydentem. Zazwyczaj 

jest tylko pierwszym ogniwem w ğaŒcuchu nasilajŃcej siň przemocy. 

MIT: Ofiary przemocy muszŃ zrobiĺ coŜ, Ũeby ĂzasğuŨyĺò sobie na przemoc. 
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FAKT: Nikt nie zasğuguje na zniewagi i bicie. Wielu sprawc·w przemocy stawia swoim 

ofiarom absurdalne wymagania i oczekuje od nich rzeczy niewykonalnych. Dla sprawcy 

kaŨdy pretekst jest dobry. 

MIT:  Proszenie dzieci o pieniŃdze, wystňpowanie o alimenty jest poniŨajŃce. 

FAKT:  ObowiŃzek alimentacyjny dotyczy dorosğych dzieci rodzic·w, kt·rzy znaleŦli siň  

w trudnej sytuacji Ũyciowej. Instytucje pomocy spoğecznej udzielajŃ pomocy tylko w sytuacji, 

gdy osoby zobowiŃzane ustawowo do wspierania czğonk·w rodziny nie sŃ w stanie skutecznie 

tego zrobiĺ. 

MIT:  Korzystanie z pomocy spoğecznej to wstyd. 

FAKT:  Pomoc spoğeczna oferuje wiele rodzaj·w pomocy osobom i rodzinom, kt·re  

z r·Ũnych powod·w znalazğy siň w trudnej sytuacji Ũyciowej. KaŨdy z nas moŨe znaleŦĺ siň  

w takiej sytuacji bez swojej winy. Obok ŜwiadczeŒ pieniňŨnych pomoc spoğeczna oferuje 

r·Ũnego rodzaju pomoc niepieniňŨnŃ, na przykğad w postaci pracy socjalnej lub 

specjalistycznego poradnictwa. 

Koordynator Zespoğu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziağania Przemocy w Rodzinie  

Agnieszka Mroczek  

 

KOBIETA KOBIETOM  

 

świňto PaŒ nie obyğo siň bez echa w naszej tğuszczaŒskiej 

Bibliotece. We wtorek 4 marca br. mieszkanki (i nie tylko) 

wziňğy udziağ w kolejnym juŨ spotkaniu z wokalistkŃ 

MariannŃ Wr·blewskŃ. W miğej, kawiarnianej atmosferze 

liczna publicznoŜĺ wysğuchağa odczytu fragment·w ze 

wspomnieŒ autorki pamiňtnika ĂJazzowe Ũycie Marianny 

W.ò oraz utworu ĂP·ki czasò. Dziňki hojnoŜci pani Kingi 

Gromulskiej, wğaŜcicielki cukierni w Dobrem, kaŨdy m·gğ 

skosztowaĺ 

pŃczk·w  

i fawork·w. Na 

spotkaniu obecni  byli burmistrz Paweğ 

Bednarczyk oraz wiceprzewodniczŃcy Rady 

Paweğ Fydryszek, kt·rzy zğoŨyli wszystkim 



20 
 

kobietom Ũyczenia z okazji ich świňta. 

Dodatkowo pan Fydryszek poczňstowağ Panie 

cukierkami. Na zakoŒczenie spotkania pani 

Marianna zaŜpiewağa acapella razem z publi-

cznoŜciŃ kolejne piosenki. 

 

 

 

Tekst: Monika Godlewska 

Fot. Anna Jaworska 

ťr·dğo: Biblioteka Publiczna w Tğuszczu 

 

 

 

Z ostatniej chwili: INICJATYWA  MIODZIO WIOSKA  

 

Inicjatywa MIODZIO WIOSKA ujrzağa ĂŜwiatğo dzienneòJ Na zaproszenie mazowieckiego 

Regionalnego OŜrodka EFS OŜrodek Pomocy Spoğecznej przygotowağ wystŃpienie dotyczŃce 

tğuszczaŒskiego partnerstwa na rzecz Miodzio Wioski. Prezentacja zostağa pokazana podczas 

Og·lnopolskiego Spotkania Animator·w Regionalnych OŜrodk·w Europejskiego Funduszu 

Spoğecznego, kt·re odbyğo siň 10 marca w Hotelu Felix w Warszawie. Spotkanie miağo na 

celu prezentacjň partnerstw powstağych na obszarze dziağalnoŜci ROEF-u. Byğa to wspaniağa 

okazja do podzielenia siň pomysğami, wymiany doŜwiadczeŒ oraz promocji naszej Gminy. 

Pomysğ na wioskň tematycznŃ, kt·rej motywem przewodnim jest pszczoğa i mi·d spotkağ siň  

z duŨym zainteresowaniem wŜr·d zebranych GoŜci, co tylko utwierdziğo nas w przekonaniu, 

Ũe zmierzamy we wğaŜciwym kierunku J 

 

 

Tekst: Aleksandra Skonieczna 

Zdjňcia: Adam Kowalski 
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TRENING PAMIŇCI - CO TO TAKIEGO?  

 

  Trening pamiňci jest  sposobem na poprawň nieprawdopodobnie zğoŨonych proces·w 

jakie zachodzŃ nieustannie w Twoim m·zgu. M·zg jest elastycznŃ stacjŃ odbiorczŃ  

i nadawczŃ zdolnŃ do zapamiňtywania i odtwarzania danych dalece przekraczajŃcej 

moŨliwoŜci wynalezionego do tej pory komputera. Twoja pamiňĺ stanowi element 

skomplikowanego i superwydajnego systemu.  

KaŨda kom·rka m·zgu ma dziesiŃtki, setki albo 

tysiŃce wypustek, zwanych dendrytami. Dendryty ğŃczŃ 

kom·rki ze sobŃ, tak by mogğy one prowadziĺ sygnağy 

przez m·zg i rdzeŒ krňgowy do kaŨdej partii ciağa. 

KaŨda myŜl, uczucie, doznanie, smak, instrukcja czy 

wspomnienie sŃ przesyğane szybciej niŨ pňdzŃcy pocisk. 

Informacje rozchodzŃ siň promieniŜcie z centralnego 

punktu w postaci serii ğŃczŃcych siň iskier danych, kt·re 

uruchamiajŃ natychmiastowe skojarzenia w m·zgu oraz 

budujŃ ŜcieŨki informacyjne, kt·re wzmacniajŃ siň, ilekroĺ doŜwiadczenie zostaje 

powt·rzone. KaŨda myŜl czy doznanie, kt·rych doŜwiadczasz, bňdziesz wzmacniaĺ lub 

modyfikowaĺ, uprzednie skojarzenia, tworzŃc to, co znamy jako swojŃ pamiňĺ.  PojemnoŜĺ 

m·zgu nigdy nie zostaje wyczerpana. Im wiňcej siň uczysz, tym ğatwiej przychodzi ci nauczyĺ 

siň jeszcze wiňcej.  

Dopiero w ostatnich 20 latach zaczňliŜmy naprawdň rozumieĺ, za co m·zg odpowiada i jak 

funkcjonuje. Wiemy, Ũe mamy 2 p·ğkule m·zgu: prawŃ - zwiŃzanŃ z rytmem, wyobraŦniŃ 

marzeniami, kolorami, tr·jwymiarowoŜciŃ, ŜwiadomoŜciŃ przestrzennŃ. To tutaj mamy 

wyobraŦniň, kreatywnoŜĺ. Lewa p·ğkula zwiŃzana jest z logikŃ, sğowami, liczbami, 

porzŃdkiem sekwencyjnym, wypunktowanymi listami, liniami prostymi, analizŃ.  P·ğkule nie 

dziağajŃ osobno. Powinny ze sobŃ wsp·ğpracowaĺ.  

JeŜli  zadajesz sobie pytania o to, czy moŨna poprawiĺ pamiňĺ i co wpğywa na lepsze 

zapamiňtywanie? Czy sŃ jakieŜ metody na lepszŃ pamiňĺ? Jak rozwijaĺ sposoby na 

zapamiňtywanie? To trening pamiňci jest dla Ciebie. Usprawniamy na zajňciach komunikacjň 

pomiňdzy p·ğkulami m·zgowymi r·Ũnorodnymi ĺwiczeniami. 

ZAPRASZAM NA ZAJŇCIA!  

Katarzyna Rostek 
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 WYKĞADOWCY, KTčRYCH GOśCILIśMY 

 

Dr KRZYSZTOF WOJCIESZEK  

Wykğadowca PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie, doktor 

nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autor haseğ  

w Sğowniku pojňĺ - Wychowanie do Ũycia w rodzinie: "Etyka", 

"Integralna wizja czğowieka", "Szacunek dla ciağa"; autor 

program·w profilaktycznych "Szlaban", "Noe", "Korekta"; autor 

ksiŃŨki "Na poczŃtku byğa rozpacz... Antropologiczne podstawy 

profilaktyki"; wice naczelny miesiňcznika "Remedium"; 

redaktor naczelny "świat Problem·w"; kierownik merytoryczny 

Profesjonalnej Szkoğy Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej 

Fundacji Etoh; dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy 

Psychologiczno ï Pedagogicznej MEN; czğonek rady przy 

Rzeczniku Praw Dziecka; czğonek rady doradczej przy 

Og·lnopolskiej Federacji StowarzyszeŒ Abstynenckich. Specjalista w zakresie: uzaleŨnieŒ  

i zachowaŒ ryzykownych mğodzieŨy, profilaktyki patologii spoğecznych, psychologii  

i pedagogiki w nurcie chrzeŜcijaŒskim 

 

ĞUKASZ MAJEK  

Od 10 lat zwiŃzany z branŨŃ informatycznŃ. Posiada 

wiedzň specjalistycznŃ w zarzŃdzaniu projektami IT 

popartŃ kierunkowym wyksztağceniem oraz certyfikatami 

PRINCE2, ITIL oraz ISQB. PracujŃc przy wielu 

projektach zdobyğ doŜwiadczenie w kierowaniu pracŃ 

tester·w oprogramowania, programist·w, dziağ·w 

wsparcia technicznego. Specjalista w dziedzinie wdroŨeŒ  

i administracji system·w informatycznych z doŜwiadcze-

niem we wsp·ğpracy z klientem biznesowym i indywi-

dualnym, zorientowany na wysokŃ jakoŜĺ i terminowoŜĺ realizowanych dziağaŒ. Ekspert ds. 

bezpieczeŒstwa komputerowego. Wielokrotnie prowadziğ szkolenia dla grup indywidualnych 

i na potrzeby konferencji og·lnopolskich. Obecnie wğaŜciciel w firmie MAJEK. 

 

MICHAĞ KSIłŧEK 

SkoŒczyğ leŜnictwo na warszawskiej SGGW  

i podyplomowe Studium Europy Wschodniej i Azji 

środkowej na UW. Gğ·wne zainteresowania to 

ornitologia (ulubione ptaki - drapieŨne, a zwğaszcza 

bğotniaki) oraz kulturoznawstwo, ze szczeg·lnym 

wskazaniem na Rosjň i kraje byğego ZSRR. Od 7 lat 

jeŦdzi na Syberiň i co roku kolejnych ludzi zaraŨa 

fascynacjŃ tŃ tajemniczŃ krainŃ. Relacje ze swych wypraw publikowağ m.in. w "Polityce", 

"Gazecie Wyborczej" i "Ğowcu Polskim". Odbyğ roczne stypendium na Uniwersytecie  
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w Jakucku, gdzie nauczyğ siň jňzyka jakuckiego. Dziňki nawiŃzanym kontaktom zaprasza 

PaŒstwa na unikalnŃ wyprawň - odwiedziny u ewenkijskich pasterzy renifer·w. 

 

DR HAB. TADEUSZ KONDRACKI  

Prof. Instytutu Historii PAN w Warszawie, prof. nadzwy-

czajny Wszechnicy Polskiej Szkoğy WyŨszej TWP w Wa-wie. 

Gğ·wne zainteresowania naukowe: dzieje polskich organizacji 

kombatanckich w Wielkiej Brytanii po 45 r.; wojsko w dzie-

jach Polski, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem historii Polskich 

Siğ Zbrojnych w okresie II wojny Ŝwiatowej. Autor okoğo 300 

publikacji, w tym ponad 10 ksiŃŨek. NajwaŨniejsze z nich: 

Niszczyciel ORP <Orkan> 1942-1943, Warszawa 1994; 

Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatant·w w Wielkiej 

Brytanii 1946-1996, Londyn 1996; Stowarzyszenie Marynarki 

Wojennej 1945-1992, Gdynia 2003; Polskie Towarzystwo 

Historyczne w latach 1918-1939, ToruŒ 2006; Polskie 

organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1948, Warszawa 2007; ĂMağa 

Polskaò nad TamizŃ: Dwa stulecia polskiej obecnoŜci w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2009; 

Moc ducha wytrwania. Warszawskie Termopile 1939, Warszawa 2013; Wsp·ğautor licznych 

film·w dokumentalnych i program·w telewizyjnych o tematyce historycznej.  

 

WITOLD CZUKSANOW  

Dziennikarz telewizyjny, autor poradnik·w i ksiŃŨek 

ogrodniczych. Wraz z Markiem Jezierskim prowadzi program 

ĂRok w ogrodzieò emitowany w porannym paŜmie TVP 1. 

Wsp·ğtworzyğ r·wnieŨ cykl program·w ĂWszystko o dziağceò 

Telewizji Polskiej. Efektem jego zainteresowania roŜlinami sŃ 

ksiŃŨki: ĂKalendarz KsiňŨycowyò i ĂOgr·d dla poczŃtku-

jŃcych,ò ĂTulipanyò, ĂZapytaj ogrodnikaò. 

W 2012 roku w kwietniu emitowany byğ odcinek programu,  

w kt·rym relacjonowano zağoŨenie ogrodu Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Tğuszczu J 

 

 

 

 

 

 

 

 


