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WSTÊP
Cieszy³ siê wêdrówk¹ do nieznanych miejsc (...),
a trudy wynagradza³a mu pasja poznania.
/Owidiusz/

Dla kogo ta ksi¹¿ka?
Publikacja skierowana jest do ka¿dego, kto chce zrobiæ coœ wyj¹tkowego i po¿ytecznego
w swojej ma³ej ojczyŸnie". Chocia¿ brzmi to dosyæ ogólnie, zapewniamy, ¿e po zapoznaniu siê
"
z jej treœci¹, na pewno powstan¹ pomys³y na to, jak zaanga¿owaæ m³odzie¿ w odkrywanie
lokalnych zasobów i ich historii.

(

o czym?

Ksi¹¿ka jest rodzajem podrêcznika dla potencjalnych poszukiwaczy skarbów", które
"
ukryte s¹ w Waszych miejscowoœciach. Zawiera ona zbiór porad dotycz¹cych poszukiwañ:
gdzie i czego szukaæ, jakiego u¿ywaæ sprzêtu, jakimi zasadami powinni kierowaæ siê
uczestnicy, jakie dzia³ania mog¹ podejmowaæ.
G³ówn¹ czêœæ publikacji stanowi opis metody poszukiwañ - od etapu diagnozy lokalnych
zasobów, przez odkrywanie i dokumentacjê historii skarbu", po upowszechnianie go
"
w œrodowisku.

Zachêcamy do skorzystania z przedstawionego pomys³u - sprawdziliœmy w praktyce,
jak proponowane przedsiêwziêcie mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju m³odzie¿y wiejskiej,
wyrównywania jej szans edukacyjnych i aktywizacji œrodowiska lokalnego. Równie¿ i Wy
mo¿ecie przekonaæ siê, ¿e odkrywanie skarbu" stanie siê dla m³odych ludzi Ÿród³em
"
satysfakcji i dumy z gromadzenia wiedzy o w³asnej miejscowoœci, wp³ynie na rozwój ich
umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych oraz na wzrost poczucia w³asnej wartoœci
i identyfikacjê z miejscem zamieszkania. Bêd¹ to osobiste zdobycze" odkrywców, które ich
"
wzbogac¹ o nowe doœwiadczenia, wartoœci i postawy.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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po co?

A zatem...
je¿eli m³odzie¿ w Waszym œrodowisku:
1
1
1
1
1
1
1

jest przekonana, ¿e mieszka w miejscowoœci pozbawionej jakichkolwiek walorów,
niewiele potrafi powiedzieæ o historii swojej miejscowoœci i rodziny,
lekcewa¿¹co wypowiada siê o swoim miejscu zamieszkania,
wstydzi siê tego, ¿e mieszka na wsi,
posiada nisk¹ samoocenê,
jest s³abo zmotywowana i charakteryzuje j¹ tzw. s³omiany zapa³",
"
narzeka na nudê i brak zajêæ w czasie wolnym…

je¿eli Wy:
1 posiadacie pasjê,
1 pracujecie z m³odzie¿¹ lub chcecie poœwiêciæ jej swój czas,
1 potraficie zgromadziæ wokó³ siebie ludzi o podobnych zainteresowaniach
i chêtnych do dzia³ania,

1
1
1
1

umiecie dziwiæ siê i wchodziæ w rolê odkrywcy,
potraficie s³uchaæ m³odych ludzi,
szukacie inspiracji do dzia³añ wielow¹tkowych,
poszukujecie pomys³ów zakorzenionych w œrodowisku…

je¿eli jesteœcie zwi¹zani z lokaln¹:
1
1
1
1
1

organizacj¹ - stowarzyszeniem, klubem, dru¿yn¹ harcersk¹,
instytucj¹ kulturaln¹ - oœrodkiem kultury, œwietlic¹ wiejsk¹, bibliotek¹,
placówk¹ oœwiatow¹
grup¹ nieformaln¹
administracj¹ samorz¹dow¹…

... to znaczy, ¿e ta publikacja jest dla Was!

6

Odkrywcy Lokalnych Skarbów

ŒCIE¯KA 1

PRZESZLIŒMY D£UG¥ DROGÊ - NAM SIÊ UDA£O!

Ka¿dy z nas jest Odysem,
co wraca do swej Itaki.
/Leopold Staff/

W czasie wêdrówki t¹ œcie¿k¹ opowiemy Wam, jak zrealizowaliœmy nasz projekt pt. Przedmoœcie
"
Bydgoskie". Poznacie m.in.:

Z
Z
Z
Z

cel projektu,
wykorzystany przez nas zasób,
etapy prac,
efekty dzia³añ.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Projekt Przedmoœcie Bydgoskie" Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie,
"
to projekt modelowy, realizowany w latach 2004 - 2007 w ramach Programu Równaæ
"
Szanse" Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, przy wspó³pracy Polskiej Fundacji Dzieci i
M³odzie¿y.

)

Celem projektu by³o wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y wiejskiej poprzez
rozwijanie umiejêtnoœci diagnozowania i w³aœciwego wykorzystywania lokalnych zasobów
historyczno-kulturowych. Umiejêtnoœæ okreœlania zasobów otoczenia oraz oceny w³asnych
mocnych i s³abych stron jest sprawnoœci¹ niezbêdn¹ w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, pozwalaj¹c¹
na samodzielne realizowanie stawianych sobie celów.

l
prcoejektu

))

-

any
wykozrazsyobst

ac
etapy pr

(

Zasobem wykorzystanym w projekcie Przedmoœcie Bydgoskie" by³o 17 schronów
"
bojowych z okresu II wojny œwiatowej, rozsianych po okolicznych lasach i prawie
zapomnianych przez mieszkañców. To wokó³ nich zogniskowane by³y dzia³ania m³odzie¿y,
to one sta³y siê œrodkiem do rozwoju umiejêtnoœci m³odych uczestników.
Realizacja projektu obejmowa³a cztery etapy dzia³añ m³odzie¿y:

1
1
1
1

odkrycie zasobu,
poznanie, rozumiane jako wieloaspektowe dotkniêcie" jego historii,
"
obcowanie z zasobem i otoczenie go opiek¹,
upowszechnienie skarbu" w œrodowisku.
"

Dziêki wspó³pracy z archeologiem, historykami, leœniczym i ¿yj¹cymi œwiadkami historii
uda³o siê zlokalizowaæ umocnienia wojskowe Przedmoœcia Bydgoskiego.

odkrycie

Z notatnika odkrywcy...
Zim¹ A.D. 2004 roku wyruszyliœmy na wyprawê.
Niestraszny by³ nam mróz, œnieg, ani zagmatwane
mapy terenu. Bohatersko pokonywaliœmy lasy, pola,
drogi i bezdro¿a w poszukiwaniu "skarbów". Nasz trud
op³aci³ siê! Do wiosny odkryliœmy ich a¿ 17!
Gdy lody puœci³y, przysz³a kolej na dok³adne
pomiary naszych

bogactw". Zwa¿yæ ich nie mo"
gliœmy, za to zmierzyæ... Na wszystkie sposoby! W ruch
posz³y taœmy miernicze, GPS, drogomierz, a nawet
niwelator zaprzyjaŸnionego archeologa!
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Wywiady z mieszkañcami, wizyty w instytucjach kulturalnych, analiza literatury
i dokumentów oraz udzia³ w odczytach pozwoli³y nam zgromadziæ sporo informacji na temat
umocnieñ. Materia³y te wykorzystaliœmy do przygotowania opracowañ: przewodnika, kart
pracy, tablic informacyjnych, prezentacji multimedialnych, wystaw itp.

Z notatnika

poznanie
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prreancoewe
te

Obcowanie z zasobem polega³o na uporz¹dkowaniu terenu wokó³ schronów (wyciêcie
zaroœli, odkopywanie, zbieranie œmieci). Atrakcyjnym zajêciem by³y prowadzone pod okiem
archeologa odkrywki oraz rekonstrukcja fragmentów okopów i rowów dobiegowych, a tak¿e
udzia³ w wyznaczaniu szlaku turystycznego Umocnienia Przedmoœcia Bydgoskiego".
"

Z notatnika od

krywcy...

Odnalezione
skarby" musie
liœmy wydoby
dzienne. Ze wzg "
æ na œwiat³o
lêdu na ogrom
zdobyczy, sami
Na szczêœcie sz
nie dalibyœmy ra
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ast¹piona!
nych

10

Odkrywcy Lokalnych Skarbów

)

promocja

Promocja naszego skarbu" i prowadzonych dzia³añ zaowocowa³a nawi¹zaniem wspó³pracy
"
z wieloma instytucjami, organizacjami i pasjonatami oraz sprawi³a, ¿e schrony sta³y siê lokaln¹
atrakcj¹.

Z notatnik

a odkryw
cy...

Hektolitr
y wylane
go potu n
marne! W
ie posz³y
koñcu mog
na
liœmy zacz
Nasze sk
¹æ
œwiêtowaæ
ar
by" adopto
"
!
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lub obejrz
w przeeæ prezen
tacjê na C
D.

Na tym nasze dzia³ania nie zakoñczy³y siê - rodzi³y siê nowe pomys³y, do³¹cza³y kolejne
osoby, w dalsze odkrywanie lokalnych skarbów" zaanga¿owa³y siê ca³e rodziny.
"

(

kontynuacje

Z notatnik
a odkrywcy
...
G o r ¹ cz ka
p os zu k iw a
n ia og a r n
wszystkich
ê³ a
w okolicy!
Na liœcie
pojawi³y
skarbów"
siê m.in.
"
najstarsze
rodzinne,
fotografie
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n
e, stare
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M³odzie¿, która uczestniczy³a w projekcie:

efekty

1 do dziœ odczuwa zwi¹zek z odkrytym skarbem", mówi¹c o nim: nasze schrony",

"
nasz szlak", nasze Przedmoœcie",
"
"
1 nie wstydzi siê swojego miejsca zamieszkania,

"

1 potrafi dostrzegaæ walory okolicy,
1 proponuje w³asne rozwi¹zania problemów i podejmuje nowe dzia³ania na rzecz
œrodowiska.
Dla uczestników projektu œwiadomoœæ, ¿e byli najwa¿niejszym ogniwem odkrywania,
¿e przyczynili siê do przybli¿enia innym historii i wiedzy o miejscu zamieszkania podnios³a ich
samoocenê, da³a im mo¿liwoœæ prze¿ycia sukcesu i wp³ynê³a na presti¿ w œrodowisku.
Odkrycie zasobu sprawi³o, ¿e dla wielu mieszkañców ich miejscowoœæ zyska³a niepowtarzalny
charakter i sta³a siê powodem do dumy.
W wiêkszoœci polskich miejscowoœci mo¿na znaleŸæ zasób, wokó³ którego mo¿liwa bêdzie
realizacja przedsiêwziêcia podobnego do tego, które proponujemy. Niech niniejsza publikacja,
w której zawarliœmy nasze czteroletnie doœwiadczenie, pos³u¿y Wam jako przewodnik po
œcie¿kach, drogach i bezdro¿ach odkrywania lokalnych skarbów".
"
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ŒCIE¯KA 2

ZANIM ZACZNIECIE ODKRYWAÆ

Przed wejœciem na szczyt
trzeba wpierw oswoiæ siê z pagórkami.
/Kazimierz Chy³a/

Przed wyruszeniem na poszukiwania skarbu", pomo¿emy Wam przygotowaæ siê do
"
wyprawy. Podpowiemy m.in.:

Z
Z
Z
Z
Z

Jakie skarby" mo¿ecie odkryæ po drodze?
"
Kto mo¿e pomóc Wam w dotarciu do celu?
Jaki ekwipunek powinien posiadaæ poszukiwacz?
Jakie problemy mo¿ecie napotkaæ w drodze?
Jakimi zasadami powinien kierowaæ siê odkrywca?

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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1. Jakie skarby" mo¿ecie odkryæ po drodze?
"
Bardzo rzadko miejsce, w którym mieszkacie jest pozbawione jakichkolwiek walorów.
Jednak nie ka¿dy potrafi je wskazaæ. Dlaczego? Przyczyny mog¹ byæ ró¿ne. Mo¿e lokalne
skarby" tkwi¹ zapomniane w leœnej gêstwinie, pokryte warstw¹ ziemi, niewidoczne dla oczu
"
i czekaj¹ na swego odkrywcê? A mo¿e od zawsze" s¹ tu¿ obok, ale wros³y w miejscowy
"
krajobraz i spowszednia³y do tego stopnia, ¿e mijaj¹c je codziennie, nie dostrzegacie ich
istnienia? Niekiedy potrzeba kogoœ, kto zapyta o dany obiekt, jego pochodzenie lub historiê,
aby na nowo zdziwiæ siê jego obecnoœci¹.

(

co tzoasjo,ebs?t

14

Zasoby to wspólne dobra publiczne, które mog¹ byæ wykorzystywane przez wiele osób bez
wzajemnego uszczerbku. Najproœciej mówi¹c: zasoby to skarby" przesz³oœci, które s¹
"
w Waszych miejscowoœciach i czekaj¹ na odkrycie, dziêki czemu stan¹ siê wa¿n¹ atrakcj¹
ma³ej ojczyzny" i Ÿród³em identyfikacji spo³ecznoœci z miejscem zamieszkania.
"

Odkrywcy Lokalnych Skarbów

Czym powinien charakteryzowaæ siê zasób?
Zasób historyczno-kulturowy wykorzystywany w proponowanym dzia³aniu, to obiekt:

1 materialny,
1 o wartoœci historycznej lub sentymentalnej (zwi¹zany z wydarzeniem historycznym,
epok¹, stylem, wspomnieniami),

(

cescohbuy
za

1 bêd¹cy noœnikiem informacji o danym miejscu, o wra¿liwoœci kulturowej
mieszkañców, o systemie wartoœci, o sposobie ich ¿ycia,

1 tajemniczy, o ma³o znanej historii (jego losy, przeznaczenie, rola nie s¹ zbadane
i opracowane),

1 dzia³aj¹cy na wyobraŸniê,
1 ogólnie dostêpny (niele¿¹cy na terenie prywatnym, chocia¿ decyzja nale¿y do
w³aœciciela gruntu),

1 bezpieczny (niezagra¿aj¹cy ¿yciu i zdrowiu).

Co mo¿e byæ zasobem historyczno-kulturowym?

wojenne
umocnienia ziemne

pa³ace

Obiekty sakralne
kaplice koœcielne
i cmentarne
koœcio³y

wiadukty

najstarsze domy
w okolicy

mosty

wiatraki i m³yny

dzwonnice

przepusty

kuŸnie

œluzy

budynki dawnych
szkó³

opuszczone
cmentarze

studnie
pozosta³oœci
dawnego
osadnictwa
kopalnie

gorzelnie
mleczarnie
spichlerze
magazyny itp.

Inne
parki podworskie
folwarki
¿urawie

synagogi

pompy

(

przboywklady
zaso

dawne sprzêty
gospodarstwa
domowego
bramy

najstarsze
nagrobki
cmentarne

kurhany
pomniki

mogi³y
przydro¿ne figurki
i krzy¿e itp.

miejsca pamiêci
narodowej itp.

tunele itp.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów

-

Budynki
ruiny zamków
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-

Budowle
schrony bojowe

2. Przewodnicy po krêtych œcie¿kach
Odkrywanie skarbów" jest przedsiêwziêciem o charakterze œrodowiskowym, dlatego
"
starajcie siê w³¹czyæ w dzia³ania i uzyskaæ wsparcie jak najwiêkszej liczby lokalnych partnerów.
W osi¹gniêciu sukcesu pomo¿e Wam równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy z fachowcami w ró¿nych
dziedzinach.

Kto mo¿e byæ partnerem Waszych dzia³añ?

instytucje
opiekuj¹ce siê
zabytkami

samorz¹d
lokalny

osoby znaj¹ce
topografiê
okolicy

prywatni
przedsiêbiorcy

w³aœciciele
terenu

instytucje
kulturalne

media
Partnerzy
ko³a gospodyñ
wiejskich

wolontariusze

ksiê¿a

leœnicy

nauczyciele
dyrektorzy
szkó³

ochotnicza
stra¿ po¿arna

Jakich ekspertów mo¿ecie zaprosiæ do wspó³pracy?

historyk
uczestnik for
internetowych

pracownik
muzeum
pracownik
archiwum

hobbysta

archeolog

pasjonat
Eksperci

pracownik
biblioteki
publicznej

przewodnik
PTTK

znakarz
szlaków

regionalista
dziennikarz
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informatyk

3. Ekwipunek odkrywcy
Staj¹c przed wyzwaniem odkrywania, musicie zadbaæ o odpowiednie narzêdzia,
urz¹dzenia i materia³y niezbêdne do efektywnej pracy. Nic bowiem nie studzi zapa³u m³odzie¿y
bardziej, ni¿ brak podstawowego wyposa¿enia. Dobre przygotowanie gwarantuje odniesienie
sukcesu!

nadrozepdrzaica
terenowych
-

1 mapy terenu,
1 taœma miernicza, drogomierz lub nawigacja satelitarna GPS,
1 narzêdzia do prac ziemnych (szpadle, ³opaty, grabie, siekiery, sekatory) - mog¹ je

)

Do zajêæ terenowych, w czasie których ustalaæ bêdziecie rozmieszczenie lub lokalizacjê
zasobów, gromadziæ dane iloœciowe o obiekcie oraz prowadziæ prace porz¹dkowe, potrzebne
bêd¹:

przynieœæ uczestnicy zajêæ, ale warto te¿ mieæ kilka w zapasie,

1 worki na œmieci,
1 miot³y, szczotki metalowe i inne narzêdzia potrzebne do oczyszczania pomników,
grobów, murów,

1 zale¿nie od zakresu prac konserwatorskich: farba, pêdzle, deski, gwoŸdzie, cement
do zamocowania tablic itp.

1 rêkawice robocze, odpowiednie obuwie i odzie¿,
1 œrodki opatrunkowe oraz preparaty odstraszaj¹ce komary i kleszcze.
Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Aby unikn¹æ zamiany prywatnych narzêdzi, w³aœciciele powinni
oznaczyæ je swoimi inicja³ami.
W czasie zajêæ w terenie, zw³aszcza w okresie letnim, wa¿ne jest
zapewnienie uczestnikom napojów ch³odz¹cych.

(

-

spirazlneyt
med

W dzia³aniach zwi¹zanych z gromadzeniem i opracowaniem informacji o zasobie niezbêdny
bêdzie:

1 aparat fotograficzny,
1 dyktafon,
1 sprzêt komputerowy (komputer, s³uchawki, kopiarka, drukarka i skaner lub
urz¹dzenie wielofunkcyjne),

1 notesy i d³ugopisy.

(

mpiaetrenriicazle-y
pa

Prace zwi¹zane z promocj¹ (wysta wy, konkursy, imprezy miêdzypokolenio we
i œrodowiskowe itp.), wymagaj¹ u¿ycia wielu artyku³ów papierniczych i piœmienniczych:

1
1
1
1

brystole, papier do drukarki, papier fotograficzny,
tusze, farby,
antyramy lub tablice ekspozycyjne,
szpilki, pinezki, masa mocuj¹ca itp.

Ju¿ na etapie planowania warto pozyskaæ sponsorów, którzy
zapewni¹ Wam œrodki finansowe na:

1
1
1
1

zakup niezbêdnych materia³ów i narzêdzi,
wykonanie tablic informacyjnych i oznaczeñ obiektu,
wydanie przewodnika, folderu lub informatora o zasobie,
poczêstunek dla uczestników ognisk, imprez œrodowiskowych
itp.

1 transport na wyjazdy edukacyjne i op³acenie biletów wstêpu,
np. do muzeum,

1 nagrody w konkursach.
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4. Droga bywa wyboista
Realizuj¹c przedsiêwziêcie, mo¿ecie natkn¹æ siê na trudnoœci, które mog¹ nieco
spowolniæ wêdrówkê do wybranego celu. Dlatego wa¿nym etapem przygotowania do wyprawy
jest uœwiadomienie sobie zagro¿eñ i problemów, jakie mo¿ecie napotkaæ podczas realizacji
dzia³añ oraz sposobów ich przezwyciê¿ania.
Na drodze do odkrycia skarbu" czêsto bêdziecie mieæ kontakt z ludŸmi. Musicie mieæ
"
œwiadomoœæ, ¿e:

W czasie rozmów z mieszkañcami przytaczanych jest wiele historii osobistych,
rodzinnych, ale padaj¹ te¿ opinie o s¹siadach. W takich sytuacjach konieczna jest
delikatnoœæ, dyskrecja i dba³oœæ o to, by nie naruszyæ prywatnoœci i godnoœci innych
osób.

(

pyronbikleamjayce
w ontaktow
zterkpersonalnych

in

Du¿e zaanga¿owanie licznych partnerów jest oczekiwanym elementem dzia³añ, wymaga
jednak docenienia ich wk³adu pracy. W podziêkowaniach i zamieszczanych informacjach
nie mo¿ecie pomin¹æ ¿adnej osoby ani instytucji, a jednoczeœnie powinniœcie jasno
i dok³adnie okreœliæ zakres lub rodzaj udzielonej przez nie pomocy.
Przed przyst¹pieniem do prac terenowych bêdziecie musieli uzyskaæ zgodê w³aœciciela
lub administratora terenu, na którym znajduje siê skarb". Warto towarzyszyæ m³odzie¿y
"
podczas wizyty w urzêdzie lub u w³aœciciela, gdy uzgadniane bêd¹ zasady i zakres prac.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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-

Starsze osoby nie zawsze dok³adnie pamiêtaj¹ wydarzenia sprzed wielu lat lub ich
subiektywna ocena historii mo¿e odbiegaæ od prawdy historycznej. Dlatego zebrane
wiadomoœci nale¿y porównywaæ z wiedz¹ naukow¹ zawart¹ w literaturze. Je¿eli dane
fakty nie zosta³y nigdzie opracowane, warto konfrontowaæ informacje, przeprowadzaj¹c
wywiady z wieloma osobami.

(

Drug¹ grupê utrudnieñ w pracach odkrywcy stanowi¹ problemy niezale¿ne od ludzi.

iroznenneia
zag

Zmienne warunki pogodowe (deszcze lub d³ugotrwa³e susze i zwi¹zany z nimi zakaz
wstêpu do lasu), utrudniaj¹ czêsto wykonywanie dzia³añ terenowych w zaplanowanym
terminie. Wtedy nale¿y... uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i przeczekaæ. Warto tak¿e w czasie
miesiêcy jesiennych i zimowych prowadziæ prace redakcyjne, wyszukiwanie informacji,
spotkania z mieszkañcami, a zajêcia w terenie planowaæ na okres wiosenno-letni.
Od zakoñczenia wojny up³ynê³o wiele dziesiêcioleci, jednak podczas prac ziemnych
mo¿ecie natkn¹æ siê na niewybuchy lub pozosta³oœci amunicji. W takiej sytuacji nale¿y
przede wszystkim zapewniæ bezpieczeñstwo m³odzie¿y, niezw³ocznie zawiadomiæ
najbli¿szy posterunek policji i oznaczyæ miejsce znalezienia niebezpiecznego przedmiotu.
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5. Kodeks odkrywcy
Podczas wêdrówki spotykaæ bêdziecie na swoich
œcie¿kach wiele osób: œwiadków historii, ekspertów,
partnerów. Wasze dzia³ania musz¹ byæ spo³ecznie
akceptowane i zgodne z prawem. Poszukiwacz
skarbów" powinien byæ wyposa¿ony w wiedzê,
"
która pozwoli mu na odpowiednie zachowanie siê
w ka¿dej sytuacji i w ka¿dym miejscu.

Przed rozpoczêciem dzia³añ wspólnie z uczestnikami opracujcie regu³y zachowania i postêpowania, uwzglêdniaj¹ce podstawowe zasady:

Zasady

Na co zwróciæ uwagê?

kultury osobistej

u¿ycie zwrotów grzecznoœciowych, zasady przedstawiania siê,
informowanie o celu wywiadu lub spotkania, wczeœniejsze
ustalanie terminów spotkañ itp.

poszanowania
œrodowiska

ochrona roœlin i zwierz¹t, pozostawianie porz¹dku po wêdrówce,
po pracy w terenie

zachowania
w miejscach kultu
religijnego
i instytucjach
kulturalnych

odpowiedni strój, postêpowanie zgodne z przyjêtymi zasadami
lub regulaminami

bezpiecznego
poruszania siê

przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych przepisów
reguluj¹cych bezpieczeñstwo podczas wêdrówek pieszych,
rowerowych lub górskich

bezpieczeñstwa pracy bezpieczne korzystanie z narzêdzi i urz¹dzeñ oraz z zasobu
postêpowania
zgodnego z prawem
o ochronie zabytków

uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na
prowadzenie prac porz¹dkowych wokó³ obiektów zarejestrowanych
jako zabytki

poszanowania prawa ustalenie, kto jest w³aœcicielem lub u¿ytkownikiem terenu,
w³asnoœci
na którym znajduje siê dany zasób i uzyskanie zgody na podjêcie
prac
przestrzegania prawa nie zamieszczanie w opracowaniach map, fotografii i fragmentów
autorskiego
dokumentów objêtych zakazem rozpowszechniania, powielania
i kopiowania materia³ów bez zgody autora
weryfikowania
informacji

konfrontowanie danych pozyskanych w przekazach ustnych
z wiedz¹ zawart¹ w opracowaniach naukowych

ochrony danych
osobowych

dyskrecja w kontaktach indywidualnych, uzyskanie zgody osób na
publikowanie ich danych personalnych, wypowiedzi, zdjêæ i innych
dokumentów

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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ŒCIE¯KA 3

RUSZAMY PO SKARBY

Wielu trzyma siê uparcie raz obranej drogi,
lecz tylko nieliczni d¹¿¹ konsekwentnie do swego celu.
/Fryderyk Nietzsche/

W drogê! Pod¹¿aj¹c t¹ œcie¿k¹ dowiecie siê, w jaki sposób krok po kroku pokonywaæ
kolejne etapy wêdrówki, by dotrzeæ do celu. Opowiemy Wam:

Z
Z
Z
Z

Jak znaleŸæ skarb" ?
"
Jak zgromadziæ informacje o nim?
Jak przeprowadziæ prace terenowe?
Jak upowszechniæ w œrodowisku Wasze odkrycie i dokonania?

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Krok 1. Odkrywcy zaczynaj¹ dzia³ania - diagnoza
lokalnych zasobów

(

jak prraycwucjya?
odk

Grupa odkrywców powinna liczyæ minimum 10-15 osób w wieku
13-19 lat.
M³odzie¿ samodzielnie planuje, a nastêpnie wybiera zadania do
realizacji, stosownie do w³asnych zainteresowañ i predyspozycji.
Raz w tygodniu uczestnicy dzia³añ spotykaj¹ siê, aby omówiæ
przebieg prac, przedstawiæ ich efekty, wymieniæ siê informacjami,
rozwi¹zaæ problemy. Rola doros³ych powinna ograniczyæ siê do kontroli
terminowoœci dzia³añ oraz do doradztwa.

)

3 fnaozzyy
diag

Pierwszym etapem wyprawy jest odkrywanie lokalnych skarbów", czyli diagnoza zasobów
"
historyczno-kulturowych œrodowiska. Sk³adaj¹ siê na ni¹ trzy fazy dzia³añ:

poszukiwanie skarbów"
"
wybór jednego skarbu" spoœród odkrytych
"
planowanie dzia³añ wokó³ skarbu"
"

)

rp zygotowanie

Faza 1. Poszukiwanie skarbów"
"
1. Zanim odkrywcy wyrusz¹ w teren, zbierzcie ich opinie na temat walorów najbli¿szej okolicy.
Mo¿ecie to zrobiæ w wybrany sposób, np.:
1 PrzeprowadŸcie z nimi rozmowê na w/w temat i spiszcie wypowiedzi.
1 Zaproponujcie opisanie miejscowych atrakcji.
1 Przygotujcie ankietê, zawieraj¹c¹ pytania dotycz¹ce lokalnych zasobów.
Informacje te pozwol¹ Wam zorientowaæ siê, jak¹ wiedz¹ o najbli¿szym otoczeniu
dysponuje m³odzie¿, jak postrzega œrodowisko oraz w jakim stopniu identyfikuje siê
z miejscem zamieszkania. Po zakoñczeniu dzia³añ zebrane dane bêdziecie mogli wykorzystaæ
do oceny zmian w postawach odkrywców.
2. Przygotujcie uczestników wyprawy do poszukiwañ:
1 podpowiedzcie, co mo¿e byæ skarbem",
"
1 ukierunkujcie ich spostrzegawczoœæ,
1 zachêæcie do zadawania sobie pytania: co wiem na temat historii mijanego
obiektu?
Wa¿ne jest to, aby m³odzi ludzie zaczêli widzieæ", a nie tylko patrzeæ", aby zauwa¿ali
"
"
zasoby, by pojawi³o siê u nich naturalne zdziwienie i zaciekawienie otoczeniem.
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Wyruszaj¹c na poszukiwanie lokalnych zasobów, pamiêtajcie
o tym, ¿e:

1 Odkrycie skarbu" nie jest celem samym w sobie, ale stanowi
"
œrodek do rozwijania umiejêtnoœci i postaw m³odzie¿y.

1 Je¿eli chcecie, aby m³odzi ludzie identyfikowali siê z odkrytym
skarbem" i w przysz³oœci mówili: nasz most", nasza
"
"
"
figurka", nasz cmentarz", nasz…", to od pocz¹tku musz¹
"
"
mieæ œwiadomoœæ, ¿e to w³aœnie oni s¹ g³ównymi
pomys³odawcami i motorem dzia³añ.

)

Pora wyruszyæ w teren, aby odszukaæ skarby" i przekonaæ siê, ¿e miejscowoœæ
"
kryje wiele atrakcji. Na etapie poszukiwania niezbêdny bêdzie aparat fotograficzny do
uwieczniania odkrytych obiektów.

poszukiwanie

Zale¿nie od obszaru objêtego dzia³aniami (miejscowoœæ, kilka miejscowoœci, gmina itp.),
poszukiwania mog¹ byæ prowadzone:

1 indywidualnie, przez osoby chêtne;
1 przez grupê zorganizowan¹, która w czasie zwiadów w terenie i wycieczek pieszych
lub rowerowych bêdzie odkrywaæ atrakcje w wybranych miejscowoœciach. Doros³y
mo¿e wtedy wcieliæ siê w rolê przybysza, który chce jak najwiêcej dowiedzieæ siê
o mijanych obiektach i zadaje pytania: Co TO jest? Kiedy TO powsta³o? Co o TYM
wiecie?

1 przez ca³e œrodowisko, przyjmuj¹c formê konkursu fotograficznego lub literackiego
poœwiêconego atrakcjom gminy. W tym przypadku m³odzi ludzie spe³ni¹ rolê
organizatorów i propagatorów akcji: przygotuj¹ i rozwiesz¹ plakaty informacyjne,
dostarcz¹ og³oszenia do szkó³ i instytucji, bêd¹ przyjmowaæ prace konkursowe,
przygotuj¹ wystawê pokonkursow¹.
Zdobycze" odkrywcy:
"
v umiejêtnoœæ obserwacji najbli¿szego otoczenia,
v zainteresowanie miejscem zamieszkania,
v dostrze¿enie zasobów okolicy.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Faza 2.Wspólny wybór zasobu
Kiedy ju¿ zbierzecie materia³ fotograficzny dotycz¹cy lokalnych skarbów", zastanówcie
"
siê, którym zasobem bêdziecie zajmowaæ siê w dalszych dzia³aniach.
Aby u³atwiæ m³odzie¿y podjêcie decyzji:
1. Wspólnie obejrzyjcie fotografie (mo¿ecie zorganizowaæ wystawê zdjêæ), porozmawiajcie
o tym, co one przedstawiaj¹.
2. Omówcie cechy, jakimi powinien charakteryzowaæ siê skarb" (Patrz: Œcie¿ka 2 - cechy
"
zasobu spo³eczno-kulturowego). Warto je wypisaæ na arkuszu papieru lub powieliæ i rozdaæ
uczestnikom.

(

jak swkayrbbr"ac?
"

3. Dokonajcie wyboru jednego skarbu":
"
1 Jeœli posiadacie niewiele (4-6) fotografii skarbów", decyzja dotycz¹ca wyboru
"
mo¿e zapaœæ w wyniku wspólnej dyskusji nad cechami, jakimi powinien oznaczaæ
siê zasób. Ka¿da z propozycji powinna byæ szczegó³owo uzasadniona i poparta
argumentami. Wybierzcie, zdaniem grupy, najciekawszy obiekt.

1 Jeœli uda³o siê odkryæ kilkanaœcie zasobów, wybór mo¿e byæ trudniejszy, dlatego:
- zebrane fotografie ponumerujcie,
- zaproponujcie, aby ka¿dy z uczestników przeanalizowa³ sfotografowane obiekty
pod k¹tem cech i odda³ swój g³os na wybrane zdjêcie. Obiekt umieszczony na
fotografii, która zebra³a najwiêcej g³osów, stanie siê od tej pory Waszym
odkrytym skarbem".
"

(

co odomniom?
wia

4. Zachêæcie uczestników do spisania wszystkich informacji, jakie posiadaj¹
o wybranym zasobie. Jeœli wiadomoœci jest niewiele, zaproponujcie wymyœlenie w³asnych
historii, które podsuwa im wyobraŸnia inspirowana wybranym skarbem". Warto wróciæ do
"
tych prac po zakoñczeniu wszystkich dzia³añ, aby porównaæ, w jaki sposób zgromadzone
informacje poszerzy³y wiedzê i zmieni³y lub uzupe³ni³y pierwotny obraz skarbu".
"
Zdobycze" odkrywcy:
"
v umiejêtnoœæ analizy i oceny zasobów œrodowiska,
v umiejêtnoœæ podejmowania decyzji,
v umiejêtnoœæ skutecznego komunikowania siê

(prezentowania w³asnego stanowiska, dyskutowania,
argumentowania, osi¹gania kompromisu).
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Faza 3.Planowanie dzia³añ
Trzecia faza pozwoli Wam ustaliæ: kolejne etapy prac, potrzebne materia³y i narzêdzia,
osoby odpowiedzialne za realizacjê oraz stworzy mo¿liwoœæ póŸniejszej oceny efektów pracy.
Planowanie s³u¿y znalezieniu odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania zwi¹zane ze skarbem":
"
1 Gdzie zdobêdziecie informacje o zasobie?

1 Jakie prace mo¿ecie wykonaæ?
1 Jak spopularyzujecie zasób?
Ka¿demu z tych pytañ jednoczeœnie towarzyszyæ powinno pytanie o to, kto i w jaki sposób
pomo¿e Wam w poszczególnych dzia³aniach?

(

po co plan?

(

niea
a
w
o
t
o
g
y
z
pr o planowani
d

Jak zorganizowaæ planowanie?
1. Przygotujcie materia³y: papier, pisaki.
2. Przedstawcie cel pracy i planowania.
3. Podzielcie m³odzie¿ na trzy grupy zadaniowe - dobór cz³onków grupy powinien byæ losowy,
np. przez odliczanie do 3 i po³¹czenie w grupy jedynek", dwójek" i trojek"; przez loso"
"
"
wanie 3 kolorów karteczek i stworzenie grup jednorodnych kolorystycznie, itp.
4. Ka¿da grupa losuje jedno z pytañ i pracuj¹c metod¹ burzy mózgów", notuje propozycje
"
rozwi¹zañ danego problemu.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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(

o
rp obwleiamzyandia
roz

Pytanie 1: Jak i gdzie zdobêdziecie informacje o zasobie?
Jest to pytanie zmuszaj¹ce do zastanowienia siê nad dostêpnymi Ÿród³ami informacji
zarówno w postaci wspomnieñ ¿yj¹cych œwiadków historii, jak i dokumentów ¿ycia
spo³ecznego oraz opracowañ naukowych. Przy okazji powstanie wykaz najstarszych
mieszkañców, osób, które mog¹ posiadaæ wiedzê na temat skarbu", instytucji lokalnych
"
(szkó³, urzêdów, KGW, OSP, itp.), w których mo¿na bêdzie znaleŸæ dokumenty zwi¹zane
z zasobem oraz instytucji kulturalnych, które mog¹ dysponowaæ materia³ami dotycz¹cymi jego
historii (biblioteki, czytelnie, archiwa, muzea, itp.).

Grupa rozwi¹zuj¹ca ten problem mo¿e swoje propozycje zapisaæ w formie poni¿szego
schematu:

Gdzie zdobyæ informacje?
Instytucje kulturalne

Œrodowisko lokalne

Mieszkañcy

Instytucje

Jakie dokumenty?

Kto udostêpni?

Pytanie 2: Jakie prace mo¿ecie wykonaæ?
Planowanie prac terenowych zale¿y od specyfiki zasobu, jego po³o¿enia, stanu
zachowania i sytuacji prawnej. Wachlarz propozycji m³odzie¿y mo¿e byæ ogromny. Istotne, aby
obejmowa³ te¿ ustalenie kolejnoœci prac i narzêdzi potrzebnych do ich wykonania. Pomocna
w notowaniu pomys³ów mo¿e byæ poni¿sza tabela (ostatni¹ kolumnê na tym etapie nale¿y
pozostawiæ pust¹):

Prace

Narzêdzia, materia³y

1.
2.
3.
4.
...
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Kto nam pomo¿e?

Odpowiedzialni

Pytanie 3: Jak wypromujecie zasób?
Planuj¹c sposoby popularyzacji i promocji skarbu" w œrodowisku warto, by m³odzie¿
"
spisywa³a wszystkie, nawet najodwa¿niejsze propozycje: od notatki w lokalnej gazetce, przez
organizacjê imprezy œrodowiskowej, po zaproszenie telewizji itp. Do notowania pomys³ów
równie¿ mo¿na wykorzystaæ podan¹ wczeœniej tabelê.

5. Po up³ywie ok. 30 min. kolejne grupy omawiaj¹ efekty swojej pracy, a pozosta³e osoby
uzupe³niaj¹ je w³asnymi propozycjami, zadaj¹ pytania, prosz¹ o wyjaœnienia.
6. Po wyczerpaniu pomys³ów m³odzie¿ mo¿e przyst¹piæ do podzia³u zadañ zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami, np: osoby ³atwo nawi¹zuj¹ce kontakty mog¹ przeprowadzaæ wywiady
z mieszkañcami, mi³oœnicy historii mog¹ zaj¹æ siê analiz¹ kronik i dokumentów ¿ycia
spo³ecznego oraz literatury, a m³odzie¿ posiadaj¹ca umiejêtnoœci organizatorskie mo¿e
przygotowaæ spotkanie ze œwiadkami historii. Zadania dla siebie znajd¹ te¿ pasjonaci
techniki, komputerów, m³odzi literaci itp. Osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania
wpisuj¹ swoje imiona lub nazwiska w ostatniej kolumnie tabel.

(

poddziaanl-za

7. Zaproponujcie g³osowanie nad przyjêciem planu do realizacji i po zatwierdzeniu go,
wywieœcie opracowane materia³y w miejscu spotkañ.
8. Ustalcie zasady pracy - opracujcie wspólnie Kodeks odkrywcy" (Patrz: Œcie¿ka 2).
"
Zebrane propozycje nie stanowi¹ zbioru zamkniêtego. W miarê prowadzonych prac,
nawi¹zywania kontaktów, przeprowadzania wywiadów bêd¹ pojawiaæ siê ciekawsze pomys³y,
lepsze rozwi¹zania, nowe osoby, z których pomocy bêdzie mo¿na skorzystaæ. Wszelkie
zmiany, pomys³y i propozycje warto odnotowywaæ. Jeœli nie wykorzystacie ich natychmiast,
mog¹ przydaæ siê przy okazji innych dzia³añ lub projektów.

Zdobycze" odkrywcy:
"
v umiejêtnoœæ planowania dzia³añ w oparciu o lokalne
zasoby,
v umiejêtnoœæ pracy w zespole,
v œmia³oœæ w wyra¿aniu w³asnego zdania, prezentowaniu

stanowiska, argumentowaniu,
v œwiadomoœæ ró¿norodnoœci relacji spo³ecznych (zasobów

ludzkich, jakimi dysponuje œrodowisko i kompetencji
specjalistów),
v umiejêtnoœæ oceny szans na pozyskanie wsparcia

w œrodowisku

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Krok 2. Poszukiwanie i opracowanie informacji
o skarbie"
"
Celem tego etapu wêdrówki jest dog³êbne poznanie zasobu, czyli zgromadzenie
i opracowanie przez uczestników jak najobszerniejszego materia³u na jego temat. Odkrywanie
historii zasobu, to jedna z najciekawszych podró¿y w czasie. Im mniej znana jest historia
obiektu, tym wiêksza satysfakcja z informacji, do których uda siê dotrzeæ.

(
(

Poznanie rozpocznijcie od tego, co bliskie i dostêpne, czyli od mieszkañców i instytucji
lokalnych. Aby poszukiwanie informacji sta³o siê udzia³em ca³ego œrodowiska:

-

ie
infroordmoowwiaskna
s

1 Przygotujcie plakaty i ulotki mówi¹ce o akcji i zawieraj¹ce proœbê o kontakt
wszystkich, którzy posiadaj¹ jakiekolwiek wiadomoœci na temat Waszego skarbu".
"
1 Materia³y przeka¿cie do szkó³, koœcio³ów, urzêdów, sklepów, oœrodków kultury,
lokalnych i regionalnych mediów, wywieœcie na tablicach og³oszeñ.
Nawet je¿eli nie zg³osi siê ¿adna osoba z informacjami, to œwiadomoœæ mieszkañców
o prowadzonych poszukiwaniach u³atwi m³odzie¿y nawi¹zywanie kontaktów.

Historia zapisana w pamiêci
Podstawow¹ metod¹ gromadzenia informacji s¹ wywiady z najstarszymi mieszkañcami,
których pamiêæ jest prawdziw¹ skarbnic¹ wiedzy o historii Waszej miejscowoœci.

-

nie
a
w
o
t
o
g
y
z
pr o wywiadow
d

(

Aby kontakty m³odzie¿y z seniorami sprzyja³y budowaniu wiêzi miêdzypokoleniowej,
przygotujcie m³odzie¿ do prowadzenia dialogu z osobami w podesz³ym wieku. W tym celu
zorganizujcie spotkanie dla m³odych dziennikarzy", poœwiêcone specyfice dialogu z ludŸmi
"
starszymi oraz zasadom prowadzenia wywiadu. Z proœb¹ o wsparcie merytoryczne mo¿ecie
zwróciæ siê do pedagoga, psychologa lub dziennikarza. Jeœli nie mo¿ecie liczyæ na pomoc
fachowca, przeprowadŸcie zajêcia sami, wg poni¿szej propozycji:

-

1. Konflikt czy wiêŸ? - jak przygotowaæ siê do kontaktów z osobami starszymi?
e
j
c
relpaokoleniowe 1 Punktem wyjœcia uczyñcie rozmowê o w³asnych dziadkach i babciach oraz
zaproponujcie, aby m³odzie¿ zastanowi³a siê nad odpowiedzi¹ na pytania:
miedzy
Za co ceni¹, podziwiaj¹, kochaj¹ swoich dziadków i babcie?
Co przeszkadza im w sposobie bycia i w zachowaniu dziadków i babæ?

Odpowiedzi zapiszcie w tabeli na planszy lub na tablicy.

1 Podsumujcie zapisy dotycz¹ce ludzi starszych:
Zwróæcie uwagê na to, czego dokonali, co osi¹gnêli, co poœwiêcili dla przysz³ych pokoleñ,
co zawdziêcza im rodzina, dlaczego s¹ potrzebni m³odym.
Wska¿cie na grupy czynników utrudniaj¹cych porozumiewanie siê i powoduj¹cych tzw.
konflikt pokoleñ": ró¿ny system wartoœci i doœwiadczenie, odmienne warunki dorastania
"
i ¿ycia, w tym postêp techniczny, ró¿ne zainteresowania oraz indywidualne problemy
zdrowotne i poczucie osamotnienia.
Zaproponujcie zebranym, aby wskazali zyski, jakie czerpaæ bêd¹ oni sami i ludzie starsi
z wzajemnych kontaktów.
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Ustalcie wspólnie zasady, którymi nale¿y kierowaæ siê, aby stworzyæ przyjazn¹ atmosferê
w kontaktach miêdzypokoleniowych. Powinny siê tutaj pojawiæ takie postawy i zachowania, jak:
- kultura osobista i szacunek nale¿ny seniorom ze wzglêdu na wiek
i doœwiadczenie,
- tolerancja dla pogl¹dów i zachowañ starszych osób,
- cierpliwoœæ, jako cecha dobrego s³uchacza,
- dociekliwoœæ i szczere zainteresowanie wypowiedzi¹ rozmówcy,
- rzetelnoœæ, prawdomównoœæ, uczciwoœæ, granice ingerencji w czyj¹œ prywatnoœæ,
jako podstawowe elementy etyki dziennikarskiej,
- oraz zwyk³a, ludzka ¿yczliwoœæ.

1
1
1
1

Okreœlcie temat wywiadu i zagadnienia z nim zwi¹zane.
Napiszcie cel wywiadu - Czego chcecie siê dowiedzieæ?

)

2. Jak przygotowaæ siê do przeprowadzenia wywiadu?

scihaedmuat
wyw

Wynotujcie to, co ju¿ wiecie na dany temat.

Spiszcie konkretne pytania - sformu³owane w sposób jasny, zwiêz³y i zrozumia³y
dla osoby, z któr¹ zamierzcie rozmawiaæ (Pytania nie powinny rozpoczynaæ siê od
s³owa czy", lepiej sformu³owaæ je w taki sposób, aby zachêciæ rozmówcê do
"
d³u¿szych wypowiedzi, np. proszê opowiedzieæ o…", co pan pamiêta z ..." ).
"
"
1 Umówcie siê z rozmówc¹ wczeœniej, aby móg³ przygotowaæ potrzebne mu
materia³y, fotografie.

1 Przygotujcie ekwipunek" - sprawny dyktafon, zapasowe baterie, aparat
"
fotograficzny, notesy, d³ugopisy.

W czasie rozmów ludzie chêtnie pokazuj¹ najcenniejsze zdjêcia
i dokumenty. Korzystajcie z niepowtarzalnej okazji: proœcie o ich
wypo¿yczenie w celu skopiowania lub wykonajcie ich fotografie!
Zwróæcie uwagê uczestników na ró¿n¹, subiektywn¹ interpretacjê
tego samego wydarzenia.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Znakomitym treningiem przeprowadzania wywiadów bêd¹ rozmowy z cz³onkami rodziny dziadkami, babciami i dalszymi krewnymi, po³¹czone z przegl¹daniem archiwów rodzinnych
fotografii.
Wywiady z mieszkañcami, to kolejny krok na drodze poszukiwania informacji.
Mog¹ one przybraæ formê:

1 rozmów indywidualnych w domach starszych osób,
1 kameralnego spotkania grupy m³odzie¿y z zaproszonym goœciem (kombatantem,
w³aœcicielem obiektu, projektantem, budowniczym, œwiadkiem historii zasobu itp.).
Organizuj¹c spotkanie, zadbajcie o to, aby:

1 Uzgodniæ z goœciem termin i miejsce spotkania przynajmniej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, poinformowaæ go o celu wizyty, wystosowaæ zaproszenie pisemne.

1 Zaaran¿owaæ wnêtrze - zestawiæ stoliki w jeden stó³", wyznaczyæ miejsce

"
honorowe, przygotowaæ wystawê materia³ów, które ju¿ uda³o siê Wam zebraæ.

1 Stworzyæ atmosferê" - zadbaæ o poczêstunek (ciasteczka, herbata), przygotowaæ
"
muzykê nawi¹zuj¹c¹ do omawianego okresu.

1 Podzieliæ siê obowi¹zkami (obs³uga sprzêtu, prowadzenie wywiadu itp.).
1 Podziêkowaæ goœciowi - mi³ym gestem na zakoñczenie spotkania bêdzie wrêczenie
kwiatka lub pisemnych podziêkowañ.

Zdobycze" odkrywcy:
"
v zacieœnienie wiêzów rodzinnych i wiêzi
miêdzypokoleniowych,
v poprawienie relacji z osobami starszymi (wzrost

wzajemnego szacunku wynikaj¹cy z lepszego poznania siê),
v integracja ze œrodowiskiem lokalnym,
v umiejêtnoœci komunikacyjne i organizacyjne.

Historia utrwalona w dokumentach

)

kroniki

)

ia
n
a
w
o
c
a
r
op

32

Analizê materia³u faktograficznego rozpocznijcie od zapoznania siê z dokumentami ¿ycia
spo³ecznego miejscowych instytucji, organizacji i urzêdów. Poproœcie: dyrektorów szkó³,
ksiê¿y, sekretarza gminy, opiekunów dru¿yn harcerskich, prezesów ochotniczych stra¿y
po¿arnych, przewodnicz¹ce kó³ gospodyñ wiejskich i innych organizacji dzia³aj¹cych na
Waszym terenie o udostêpnienie kronik, zdjêæ, wycinków prasowych oraz o zgodê na ich
skopiowanie (sfotografowanie, zeskanowanie lub wykonanie kserokopii).
Poszukajcie informacji zawartych w opracowaniach naukowych i popularnonaukowych.
Docieranie do tego typu dokumentów po³¹czcie z wyjazdami edukacyjnymi do instytucji
kulturalnych, zajmuj¹cych siê gromadzeniem materia³ów Ÿród³owych. OdwiedŸcie:

1
1
1
1
1
1
1

biblioteki ró¿nych szczebli,
czytelnie (przede wszystkim czytelnie regionalne i czasopism),
archiwum pañstwowe,
uczelnie wy¿sze w Waszym regionie,
wystawy tematyczne,
muzea,
skanseny itp.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów

Pracownicy tych instytucji poinformuj¹ Was, jak skorzystaæ ze zbiorów i dotrzeæ do potrzebnych
informacji. Sporz¹dzaj¹c notatki, nie zapomnijcie podaæ Ÿród³a, z jakiego korzystaliœcie.

)
)

Zorganizujcie wycieczki edukacyjne do miejsc w Polsce, gdzie zachowane s¹ zasoby
podobne do Waszego. Porównajcie ich dzieje, przeznaczenie, rolê jak¹ odegra³y w historii. Byæ
mo¿e pomys³ obecnego ich zagospodarowania uda siê przenieœæ na Wasz grunt lub stanie siê
on inspiracj¹ do zupe³nie nowej koncepcji na promocjê i wykorzystanie lokalnego skarbu".
"

wycieczki
internet

Wykorzystajcie Internet. Oprócz poszukiwania gotowych informacji, mo¿ecie dziêki niemu
nawi¹zaæ kontakty i konsultowaæ siê z pasjonatami, którzy zarejestrowani s¹ na
tematycznych forach internetowych.
Wyjazdy i wycieczki edukacyjne oraz kserowanie materia³ów
w bibliotekach i archiwach wymaga nak³adów finansowych. Warto
poszukaæ wsparcia u osób i instytucji lokalnych - byæ mo¿e zak³ad
przewozowy umo¿liwi Wam bezp³atne lub tañsze skorzystanie
z autobusu szkolnego, oœrodek pomocy lub organizacja pozarz¹dowa
sfinansuje zakup biletów wstêpu, a urz¹d gminy zgodzi siê pokryæ
koszty kopiowania materia³ów?

)

Zaproœcie do wspó³pracy ekspertów: historyka, archeologa, archiwistê, kulturoznawcê itp.
Pomog¹ Wam podczas analizy dokumentów Ÿród³owych, uzupe³ni¹ informacje, podsun¹ nowe
materia³y, odpowiedz¹ na pytania, objaœni¹ teksty napisane niezrozumia³ym jêzykiem
(naukowym, obcym itp.), zweryfikuj¹ informacje uzyskane w trakcie wywiadów z mieszkañcami.

eksperci

Spotkania z ekspertami mog¹ przyj¹æ formê konsultacji indywidualnych albo spotkañ
po³¹czonych z prelekcj¹ lub pokazem, w których uczestniczyæ bêdzie wiêksza grupa m³odzie¿y.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Zdobycze" odkrywcy:
"
v poszerzenie wiedzy o lokalnej historii,
v umiejêtnoœæ korzystania z ró¿nych Ÿróde³ informacji,

selekcjonowania wiadomoœci, oceniania ich przydatnoœci,
weryfikacji,
v doœwiadczenie sytuacji komunikacyjnych w nowym,

nieznanym otoczeniu (w instytucjach, w rozmowie
z ekspertem),
v rozwiniêcie dociekliwoœci poznawczej.

(

Historie zgromadzone przez m³odzie¿

ja
archiwizac

Równolegle z poszukiwaniem i gromadzeniem materia³ów o zasobie, nale¿y prowadziæ
prace archiwizacyjne i dokumentacyjne. Wymagaj¹ one dok³adnoœci i solidnoœci,
a jednoczeœnie umiejêtnoœci obs³ugi sprzêtu komputerowego. Jest to praca ¿mudna, dlatego
ju¿ na pocz¹tku dzia³añ podkreœlcie jej kluczow¹ rolê - uporz¹dkowanie i opracowanie
zebranych materia³ów u³atwi przetwarzanie ich na ró¿ne formy komunikatów s³u¿¹cych
promocji skarbu" w œrodowisku.
"

Jak archiwizowaæ materia³y?
WYWIADY
Nagrane rozmowy nale¿y zarchiwizowaæ
jako dokumenty dŸwiêkowe oraz przepisaæ
w edytorze tekstu, nadaj¹c im formê dialogu.
Ka¿dy wywiad powinien byæ opatrzony dat¹
przeprowadzenia i nazwiskami rozmówców
oraz zdjêciem osoby, z któr¹ rozmawiano.
FOTOGRAFIE
Zdjêcia wypo¿yczone od mieszkañców
trzeba zeskanowaæ. Fotografie warto poddaæ
obróbce cyfrowej, aby poprawiæ ich jakoœæ (te
najstarsze bywaj¹ uszkodzone lub zabrudzone).
Nastêpnie nale¿y je pogrupowaæ w foldery
i podfoldery wed³ug ustalonych przez Was
kryteriów (chronologia, temat, miejscowoœci
itp.) i starannie opisaæ. Nie zapomnijcie te¿
o umieszczeniu informacji o w³aœcicielach zdjêæ
i Ÿród³ach pozyskania fotografii. Orygina³y
oddajcie w³aœcicielom w uzgodnionym terminie.
DOKUMENTY
Kserokopie materia³ów, zdjêæ, wydruki,
notatki z literatury powinny byæ zaopatrzone
w informacje o Ÿródle pochodzenia. Warto
przechowywaæ je w podpisanych teczkach.
Skany dokumentów i mapy w wersji cyfrowej
nale¿y pogrupowaæ w odpowiednie foldery
w komputerze.
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Posiadaj¹c tak uporz¹dkowane materia³y, m³odzie¿ mo¿e z ³atwoœci¹ wykorzystywaæ je do
tworzenia opracowañ i prezentacji, które s³u¿yæ bêd¹ upowszechnianiu wiedzy o skarbie".
"
Zale¿nie od inwencji, mo¿liwoœci technicznych i finansowych, przygotowaæ mo¿ecie:

1 wystawy (fotografii, dokumentów, planów i map z naniesionymi zasobami),
1 stronê internetow¹,
1 prezentacjê multimedialn¹, któr¹ nagran¹ na p³ytach CD-ROM przekazaæ mo¿ecie

(

ie
po racowan

do szkó³ i instytucji lokalnych,

1
1
1
1
1
1
1
1

przewodnik lub folder poœwiêcony zasobowi,
karty pracy,
gry terenowe zwi¹zane ze skarbem",
"
tablice informuj¹ce o zasobie i jego historii,
opracowanie lokalnych legend, opowieœci,
publikacje zawieraj¹ce wywiady lub fotografie,
scenariusz przedstawienia, rekonstrukcji zdarzeñ lub fragmentów historii zasobu,
modele i makiety itp.

Pamiêtajcie te¿ o bie¿¹cej dokumentacji i promocji realizowanych dzia³añ. Informacje
zamieszczane w lokalnych mediach czy przekazywane w kontaktach nieformalnych s³u¿¹ nie
tylko popularyzacji skarbu", ale podnosz¹ samoocenê uczestników, napawaj¹ ich dum¹,
"
motywuj¹ do dalszych dzia³añ.

(

a
dokumentacj

Zdobycze" odkrywcy:
"
v wytrwa³oœæ, systematycznoœæ, konsekwencja
i odpowiedzialnoœæ w pracy,
v umiejêtnoœæ przetwarzania informacji i operowania wiedz¹,
v umiejêtnoœci komputerowe, redakcyjne i literackie.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Krok 3. Zajêcia terenowe
Równolegle z poszukiwaniem i opracowywaniem informacji o zasobie prowadziæ nale¿y
prace terenowe, które przebiegaæ powinny zgodnie z zaplanowanym przez m³odzie¿ zakresem
i harmonogramem. Celem tych prac jest fizyczne obcowanie z obiektem (uporz¹dkowanie go,
objêcie opiek¹ i udostêpnienie innym), dlatego powinny one byæ udzia³em wszystkich
uczestników dzia³añ.

Do prac terenowych zaproœcie m³odych, którzy nie zawsze
w³aœciwie wykorzystuj¹ sw¹ energiê. Jeœli uda siê Wam przekonaæ ich
do wspó³pracy, zyskacie najlepszych stra¿ników skarbu" - nie tylko nie
"
zniszcz¹ tego, co tworzyli, ale te¿ nie pozwol¹ na to innym.

(

nie
przygotowa

Przygotowuj¹c siê do prac terenowych:

1 Ustalcie z grup¹ termin spotkania, godzinê i miejsce zbiórki.
1 Omówcie zakres prowadzonych prac.
1 Ustalcie, kto i jakie narzêdzia dostarczy (Byæ mo¿e trzeba bêdzie po¿yczyæ kilka
³opat od s¹siadów, wiêc umówcie siê, kto to zrobi).

1 Przypomnijcie o: stroju odpowiednim do pracy i rêkawicach roboczych, œrodkach
przeciw komarom i kleszczom, zabraniu napojów, zasadach bezpieczeñstwa.

1 Zaproponujcie, aby m³odzie¿ znalaz³a i zachêci³a do pracy pomocników":
rodzeñstwo, rodziców, znajomych.

"

1 Zaproœcie w teren eksperta: archeologa, który umo¿liwi m³odzie¿y przeprowadzenie
odkrywki archeologicznej, konserwatora zabytków, który zademonstruje zasady
badañ i renowacji obiektów itp.

1 Poszukajcie partnerów, którzy udostêpni¹ œrodek transportu do usuniêcia zebranych
odpadów: w³adze samorz¹dowe, osoby prywatne, zak³ad komunalny itp.
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No i... do dzie³a!

Prace wokó³ obiektu rozpocznijcie od dokumentacji fotograficznej stanu pierwotnego.
Kolejnym krokiem bêdzie uporz¹dkowanie terenu otaczaj¹cego skarb": wyciêcie zaroœli,
"
zebranie i wywóz œmieci itp.

(

Zakres dalszych prac zale¿y od rodzaju zasobu, jego sytuacji prawnej oraz lokalnych
potrzeb i mo¿liwoœci.

Przyk³adowe prace terenowe
odkopywanie, odgruzowywanie
rekonstrukcja, naprawa
malowanie
wyznaczenie szlaku turystycznego, œcie¿ki edukacyjnej
utworzenie skansenu
ustawienie tablicy informacyjnej

Chc¹c wytyczyæ szlak turystyczny, musicie skontaktowaæ siê
z najbli¿szym oddzia³em PTTK, gdzie uzyskacie informacje na temat
warunków i zasad wyznaczania szlaków na danym terenie.
Dobrym pomys³em bêdzie te¿ oznakowanie obiektu za pomoc¹
tablicy informacyjnej, na której znajd¹ siê podstawowe wiadomoœci
o zasobie, jego historii oraz o grupie sprawuj¹cej nad nim opiekê.

Prace terenowe nale¿y realizowaæ systematycznie, a¿ do osi¹gniêcia zamierzonych celów.
Fina³ prac nie mo¿e jednak oznaczaæ pozostawienia zasobu samemu sobie. Inicjatyw¹
m³odzie¿y powinna byæ sta³a troska o skarb", przejawiaj¹ca siê w prowadzeniu doraŸnych
"
prac lub akcji porz¹dkowych oraz pe³nieniu roli kustoszy i opiekunów zasobu.
Zdobycze" odkrywcy:
"
v poczucie odpowiedzialnoœci za lokalne dziedzictwo
historyczno-kulturowe,
v identyfikacja z zasobem i z miejscem zamieszkania,
v umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania w zespole,
v satysfakcja i duma z efektów w³asnej pracy,
v wzmocnienie samooceny.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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prace

Krok 4. Upowszechnianie informacji w œrodowisku

)

-

imporweizskaowa
srod

Krok ten s³u¿y spopularyzowaniu skarbu" w œrodowisku po to, aby sta³ siê on lokaln¹
"
atrakcj¹. Umo¿liwia te¿ poinformowanie spo³ecznoœci o dzia³aniach prowadzonych przez
m³odzie¿.
Jedn¹ z form, niew¹tpliwie efektown¹, ale jednoczeœnie najbardziej pracoch³onn¹, jest
zorganizowanie w pobli¿u zasobu imprezy œrodowiskowej, po³¹czonej z podsumowaniem
przedsiêwziêcia i œwiêtowaniem zakoñczenia prac. Mo¿e to byæ: capstrzyk, wieczornica,
widowisko, impreza plenerowa, piknik wiejski, ognisko, majówka, spotkanie pokoleñ itp.
Charakter imprezy zale¿eæ bêdzie od rodzaju i usytuowania Waszego skarbu": powa¿niejsza
"
forma stosowna bêdzie na opuszczonym cmentarzu czy w pobli¿u obiektu sakralnego,
rozrywkowa - w pobli¿u innych zasobów.
G³ówn¹ ide¹ imprezy jest prezentacja historii zasobu, która mo¿e przyj¹æ formê:

1
1
1
1
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odczytu,
przedstawienia,
rekonstrukcji zdarzeñ,
adopcji skarbu" przez m³odzie¿ itp.
"

Przygotowuj¹c imprezê œrodowiskow¹ pamiêtajcie, aby:

1 Ustaliæ kolejnoœæ jej przebiegu i sporz¹dziæ listê goœci.
1 Przygotowaæ treœæ wyst¹pieñ, scenariusz prezentacji historii skarbu" i programu
"
artystycznego, ustaliæ atrakcje towarzysz¹ce, np. konkursy, zabawy, konkurencje
oraz potrzebne do nich rekwizyty itp.

1 Podzieliæ siê obowi¹zkami.
1 Termin i przebieg uroczystoœci uzgodniæ z decydentami i osobami wspieraj¹cymi w³adzami gminy, w³adzami koœcielnymi, w³aœcicielem terenu, ko³em gospodyñ
wiejskich, zespo³em muzycznym itp.

1 Poszukaæ sponsorów oraz osoby, które pomog¹ w organizacji imprezy, np.
zapewni¹ nag³oœnienie, ufunduj¹ kie³baski na ognisko, przygotuj¹ wojskow¹
grochówkê, wiejski chleb ze smalcem itp.

1 Zorganizowaæ kampaniê medialn¹ w œrodowisku - wykonaæ i rozwiesiæ plakaty
informacyjne, zamieœciæ og³oszenia w lokalnych mediach, dostarczyæ ulotki do szkó³,
firm i instytucji, przygotowaæ i wrêczyæ imienne zaproszenia dla honorowych goœci.

1 Przygotowaæ imprezê w plenerze - zadbaæ o miejsca siedz¹ce dla seniorów,

(

rozstawiæ sprzêt nag³aœniaj¹cy, scenografiê, przygotowaæ np. kijki do pieczenia
kie³basy, naczynia jednorazowe (jeœli jest przewidziany poczêstunek), ustawiæ
pojemnik na odpadki itp.

przebieg

Impreza powinna rozpocz¹æ siê uroczystym otwarciem, co uczyniæ mo¿e wójt lub goœæ
honorowy.
Po czêœci oficjalnej, przedstawieniu przez m³odzie¿ historii zasobu, zaprezentowaniu
programu artystycznego, nale¿y podziêkowaæ osobom, które pomog³y w organizacji imprezy oraz
wszystkim przyby³ym na uroczystoœæ i zaprosiæ zebranych do wspólnego œwiêtowania. Mi³ym
gestem bêdzie wrêczenie pisemnych podziêkowañ osobom, które wspar³y Wasze dzia³ania.
W takcie imprezy m³odzie¿ mo¿e rozprowadzaæ opracowane przez siebie materia³y
dotycz¹ce skarbu".
"
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1 wycieczki, rajdy, zwiady, w czasie których uczestnicy dzia³añ wystêpowaæ bêd¹
w roli przewodników,

)

Innymi formami popularyzacji zasobu mog¹ byæ:

inne formy

1 materia³y (foldery, ulotki, informatory, przewodniki itp.), opracowane w trakcie
dzia³añ i przekazane mieszkañcom,

1 zajêcia w terenie z wykorzystaniem przygotowanych przez m³odzie¿ kart pracy,
1 konkursy promuj¹ce wiedzê o skarbie",
"
1 wystawy zdjêæ przedstawiaj¹ce historiê i stan zachowania zasobu, przebieg prac
wokó³ skarbu", fotoreporta¿ z przebiegu imprezy œrodowiskowej itp.
"
Dziêki ró¿norodnym formom popularyzacji, informacje o skarbie" i dzia³aniach
"
prowadzonych przez m³odzie¿ dotr¹ do ca³ej spo³ecznoœci lokalnej.

Zdobycze" odkrywcy:
"
v wzrost samooceny,
v uznanie w œrodowisku,
v odpowiedzialnoœæ za powierzone zadania,
v zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne i kulturalne lokalnej

spo³ecznoœci - inicjowanie zmian w œrodowisku,
v umiejêtnoœæ publicznych wyst¹pieñ.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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Wêdrówka po œcie¿kach lokalnej historii osi¹gnie kiedyœ swój kres. M³odzi ludzie pokonaj¹
kolejne etapy wyprawy: odkryj¹ skarby", odnajd¹ ich historiê utrwalon¹ w pamiêci i zapisan¹
"
w Ÿród³ach, zgromadzone informacje opracuj¹ w ró¿nej formie, a skarb" spopularyzuj¹
"
w œrodowisku. Prawdopodobnie w czasie podró¿y" do³¹cz¹ do Was inni odkrywcy - starsi
"
i m³odsi, mi³oœnicy komputerów, eksperci oraz osoby, które nie bêd¹ mia³y pomys³u na
ciekawsze zajêcia w czasie wolnym. Zapewne w trakcie realizacji dzia³añ zrodz¹ siê nowe
pomys³y, odkryjecie inne zasoby, pojawi¹ siê nowe propozycje dzia³añ.
Nic nie stoi na przeszkodzie, abyœcie wykorzystuj¹c opisan¹ metodê, jej elementy lub
w³asne rozwi¹zania, zajêli siê kolejnym skarbem"!
"
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ŒCIE¯KA 4

CO WIÊCEJ MO¯NA ZROBIÆ?
ODKRYWANIE NOWYCH DRÓG

Dobrze jest mieæ autostrady,
ale smak nadaj¹ dopiero œcie¿ki,
którymi mo¿na sobie od nich odbiegaæ.
/Tadeusz Kotarbiñski/

W czasie wêdrówki miejcie oczy i uszy otwarte na wszystko, co siê dzieje wokó³ Was!
GromadŸcie informacje, materia³y, propozycje, które mo¿ecie wykorzystaæ do przetarcia
nowych szlaków i zrealizowania nowych pomys³ów. Tutaj proponujemy Wam rozwi¹zania, które
mog¹ urozmaiciæ dzia³ania wokó³ skarbu":
"

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

napisanie projektu,
opracowanie kart pracy,
wykonanie modeli i makiet,
zebranie legend, opowieœci, niesamowitych historii,
przygotowanie przedstawienia teatralnego,
zaprezentowanie fotografii,
zorganizowanie konkursów.
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Odkryty skarb" warto wykorzystaæ jako punkt wyjœcia do wêdrówki nowymi œcie¿kami.
"
Ujawni¹ siê one na podstawie opowieœci starszych osób, natkniecie siê na nie, analizuj¹c
dokumenty i fotografie, wiele z nich wytyczy sama m³odzie¿, a do wyboru niektórych zmusi Was
brak innej drogi. Fenomen odkrytego zasobu polega na tym, ¿e mo¿e on byæ Ÿród³em
ró¿norodnych dzia³añ dodatkowych.

1. A mo¿e napisaæ projekt?
Projekt to konkretny pomys³, idea, plan pewnego zamierzenia. Najczêœciej pojawia siê
w sytuacji, kiedy jest jakiœ problem. Napisanie i zrealizowanie dobrego projektu mo¿e
przynieœæ wiele korzyœci.

(

konkaucrysjyne
dot

Dziêki konkursom dotacyjnym:

1 pozyskacie fundusze na realizacjê zaplanowanych dzia³añ,
1 bêdziecie uczestniczyæ w wymianie doœwiadczeñ.
W Polsce jest wiele organizacji i instytucji, które w ramach og³aszanych konkursów
dotacyjnych przyznaj¹ granty na ró¿nego rodzaju inicjatywy, podejmowane przez mieszkañców
spo³ecznoœci lokalnych.
Je¿eli wydaje siê Wam, ¿e przygotowanie wniosku o dotacjê jest zbyt trudne, albo
dotychczasowe starania nie spotka³y siê z przychylnoœci¹ grantodawców, spróbujcie swoich
si³ w konkursach tematycznych, zwi¹zanych z wybran¹ dziedzin¹ wiedzy lub dzia³alnoœci.
Informacje o nich znajdziecie na stronach internetowych organizacji pozarz¹dowych.
Doœwiadczenia, które zdobêdziecie, wykorzystacie w póŸniejszych staraniach o wsparcie
finansowe.

(

zaluertysow
konk

Uczestnictwo w konkursach:

1 urozmaici ofertê zajêæ dla m³odzie¿y,
1 stworzy uczestnikom mo¿liwoœæ prze¿ycia sukcesu,
1 wzbogaci doœwiadczenie w planowaniu, realizacji zadañ i sprawozdawczoœci,
którymi bêdziecie mogli wykazaæ siê w konkursach dotacyjnych,

1 wypromuje dzia³alnoœæ m³odzie¿y i organizacji.
Dziêki pozyskaniu œrodków finansowych bêdziecie mogli poszerzyæ wachlarz dzia³añ
o nowe, ciekawe przedsiêwziêcia.
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2. Jak przygotowaæ karty pracy?

Karty pracy, to zestawy zadañ zwi¹zanych z zasobem i przeznaczonych do wykonania przez
uczestników: wycieczek, rajdów, zajêæ w terenie, podchodów itp. Tworzenie kart pracy rozwija
wyobraŸniê i pomys³owoœæ m³odzie¿y, pozwala wykazaæ siê wiedz¹ i kreatywnoœci¹,
natomiast korzystanie z nich umo¿liwia uczestnikom wyprawy aktywny kontakt ze skarbem"
"
i dostarcza sporo atrakcji. Wa¿ne jest to, aby treœæ kart dotyczy³a zasobu i jego otoczenia,
a jednoczeœnie rozwija³a ró¿ne umiejêtnoœci oraz wymaga³a rozmaitych form aktywnoœci.
U¿ytkownicy kart mog¹ czerpaæ informacje potrzebne do rozwi¹zania zadañ od swoich
opiekunów, z opracowanego folderu, z tablic informacyjnych, obserwuj¹c otoczenie lub od
przewodnika - starszego kolegi, uczestnika dzia³añ.
Etapy przygotowania kart pracy:
1. PrzeprowadŸcie burzê mózgów" na temat
"
mo¿liwych pytañ dotycz¹cych zasobu.
2. Pogrupujcie je w bloki zagadnieñ i spiszcie,
np. historia skarbu", budowa, po³o¿enie,
"
otoczenie itp.

)

Zasób mo¿e stanowiæ cenny element edukacji regionalnej i promocji miejscowoœci, a jego
zwiedzanie mo¿e staæ siê ¿yw¹ lekcj¹ historii i wyœmienit¹ zabaw¹ edukacyjn¹. Pomog¹ w tym
karty pracy przygotowane przez m³odzie¿.
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3. Aby urozmaiciæ treœæ, zaproponujcie
wymyœlenie ró¿nych rodzajów zadañ.
Przyk³adowe rodzaje zadañ dotycz¹cych
zasobu:
1 pytania otwarte o daty i fakty,
1 pytania wielokrotnego wyboru,
1 uzupe³nianie podpisów pod rysunkami
i schematami,
1 rysowanie planu,
1 wyznaczanie tras i oznaczanie
obiektów na mapach,
1 rozwi¹zywanie krzy¿ówek, rebusów
i szarad zwi¹zanych ze skarbem",
"
1 uk³adanie rozsypanek wyrazowych,
1 zadania praktyczne, np. poszukiwanie
w terenie wskazanych obiektów,
rozpoznawanie drzew i krzewów
w otoczeniu skarbu", mierzenie
"
krokami odleg³oœci itp.
4. Stwórzcie grupy, które pracuj¹c w blokach tematycznych zamieni¹" wymyœlone pytania na
"
ró¿ne zadania - konkurencje i polecenia do wykonania.
5. Zadania - po 3-5 - wydrukujcie na pojedynczych kartkach formatu A4.
Karty pracy mo¿ecie przekazaæ do pobliskich szkó³ i placówek kulturalno-oœwiatowych,
gdzie bêd¹ powielane przez osoby planuj¹ce wycieczkê. Dobrze bêdzie przygotowaæ równie¿
zestaw poprawnych odpowiedzi, z którego skorzystaæ bêd¹ mogli mniej doœwiadczeni
organizatorzy zajêæ w terenie.

Odkrywcy Lokalnych Skarbów
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3. Modele i makiety
Zajêcia modelarskie s¹ jednym ze sposobów obcowania z zasobem. Pozwalaj¹ one
m³odzie¿y poczuæ siê wynalazcami i twórcami, a jednoczeœnie ucz¹ wspó³pracy w grupie,
konsekwencji w d¹¿eniu do osi¹gniêcia postawionego celu oraz rozwijaj¹ wyobraŸniê
i umiejêtnoœci manualne.

(

Gdy zbierzecie grupê chêtnych do zajêæ modelarskich, zaplanujcie wspólnie kolejne etapy
pracy. Pamiêtajcie, aby:

cy
te apy pra

1 Dokonaæ rewizji" otoczenia zasobu - sfotografowaæ okolicê, wykonaæ szczegó³owe
"
szkice topografii terenu (ukszta³towanie powierzchni, rodzaj roœlinnoœci, rodzaj
pod³o¿a itp.), przeprowadziæ próby wizualizacji.

1 Wykonaæ pomiary i dok³adny opis budowy obiektu - zwróciæ uwagê na po³o¿enie
i jego cechy charakterystyczne.

1 Podczas wyprawy do obiektu zebraæ materia³y naturalne znajduj¹ce siê w jego
otoczeniu (patyki, ga³¹zki, mech, liœcie, szyszki, ziemiê itp.).

1 Przed przyst¹pieniem do prac modelarskich zgromadziæ ró¿norodne materia³y do
wykonania modelu (gips, karton, plastik, papier, modelina, plastelina, masa solna,
glina, drewno, zapa³ki, klej, farby itp.).

1 Sprawdziæ, jak to robi¹ fachowcy - zorganizowaæ wyjazd do muzeum, gdzie
wystawione s¹ makiety lub zaprosiæ do wspó³pracy modelarza-profesjonalistê.

1 Zaplanowaæ kolejne etapy monta¿u modeli lub makiety zasobu, uwzglêdniaj¹c
"

specjalizacje" uczestników .

1 Podzieliæ siê swoj¹ twórczoœci¹ z innymi - zorganizowaæ wystawê przygotowanych
prac.
Istotne jest te¿ znalezienie miejsca sta³ej ekspozycji modeli lub makiety. Nawi¹zanie w tym
celu wspó³pracy z lokaln¹ izb¹ tradycji, bibliotek¹ publiczn¹, domem kultury, szko³¹ lub
œwietlic¹ zapewni w³aœciw¹ opiekê eksponatom.
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4. Legendy, opowieœci, niesamowite historie
Podczas rozmów z mieszkañcami na pewno us³yszycie wiele ciekawych i nieprawdopodobnych
opowieœci. Niekiedy nie sam zasób, a jakieœ wydarzenie albo ludzie z nim zwi¹zani s¹ genez¹
powstania niesamowitych historii. Warto wiêc sporz¹dziæ listê miejsc niezwyk³ych, tajemniczych,
o których ludzie mówi¹". Mog¹ to byæ skarby" stanowi¹ce podstawê lokalnych legend.
"
"
Legenda (³ac. legenda - to co winno byæ przeczytane) - w literaturze opowieœæ,
pos³uguj¹ca siê elementami niezwyk³oœci oraz cudownoœci, zwi¹zanej z ¿yciem œwiêtych
i mêczenników. Informuje o powstaniu jakiegoœ miasta lub pañstwa, zawiera zdarzenia
historyczne, najczêœciej wystêpuje w niej jakiœ bohater lub rycerz. Czêsto osnuta na
w¹tkach ludowych i apokryficznych; rozpowszechniona w œredniowieczu. Pierwotnie
przekazywana ustnie, nastêpnie zapisywana.
(ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Legenda)

1. Odnieœæ siê do konkretnego czasu historycznego:
1 najczêœciej bêdzie to czas zwi¹zany z Waszym zasobem,
1 mo¿ecie jednak napisaæ: Dawno, dawno temu... albo "W czasach, kiedy nie by³o
"
"
jeszcze…" itd.
2. Wyjaœniæ powstanie, pojawienie siê czegoœ:
1 miejscowoœci,
1 zjawiska,
1 znaku, ducha,
1 wyspy, pagórka, doliny,
1 tajemniczych odg³osów itp.

(
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3. Umieœciæ w fabule bohatera:
1 postaæ, która dawniej ¿y³a na danym terenie,
1 osobê, która prawdopodobnie ¿y³a albo przebywa³a w miejscu, o którym piszecie.
4. Stworzyæ atmosferê tajemniczoœci poprzez:
1 niesamowite wydarzenia,
1 wierzenia ludowe,
1 duchy, czarownice, istoty piekielne".
"
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Chc¹c napisaæ legendê na podstawie opowieœci ludzi, powinniœcie:
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Na drodze naszych poszukiwañ trafiliœmy na kilka niesamowitych historii. Oto jedna z nich:

"

KRWAWY ŒLAD"

W pierwszych tygodniach II wojny œwiatowej w miejscowoœci Mochle,
le¿¹cej na terenie gminy Sicienko, wydarzy³a siê tragedia, o której do dzisiaj
opowiadaj¹ mieszkañcy wsi.
Wieczorem, dnia 18 paŸdziernika 1939 roku, 13 niemieckich oprawców
zabra³o z domów mieszkañców wsi: Józefa Urbanowskiego, Boles³awa Bazana,
Józefa Stranca oraz sekretarza gminy Mariana Kie³piñskiego. Zabrano równie¿
na miejsce kaŸni Franciszka Floriañczyka, ale w drodze, pod os³on¹ ciemnoœci,
uda³o mu siê zbiec. Nastêpnego dnia jednak zosta³ ponownie ujêty
i w nieznanym miejscu zabity. Pozosta³ych równie¿ zamordowano i zakopano
gdzieœ w lesie. Niemcy w ¿aden sposób nie oznaczyli tego miejsca.
Po pewnym czasie na korze jednego z drzew zacz¹³ pojawiaæ siê
krwistoczerwony œlad. Przez wszystkie lata okupacji widywa³o go wielu
mieszkañców okolicznych wsi. Niektórzy mówili, ¿e to znak wskazuj¹cy,
¿e miêdzy drzewami spoczywaj¹ niewinnie pomordowani ludzie, których krew
wyp³ywa z ziemi, aby odnaleziono mogi³ê.
Zagadka pojawiaj¹cego siê krwawego œladu wyjaœni³a siê po wojnie, kiedy
swoj¹ dzia³alnoœæ ujawni³ leœniczy pan Henryk Bolcek. To on ze swoimi
wspó³pracownikami w 1940 roku znalaz³ œwie¿y grób i, aby móc póŸniej go
odnaleŸæ, zaznacza³ farb¹ œlad na drzewie. Robi³ to do czasu, kiedy mo¿liwe by³o
ujawnienie pochówku zamordowanych. Ekshumacji zw³ok dokonano w 1945
roku.

Legendy mo¿ecie spisaæ, opatrzyæ fotografiami, rysunkami i mapami. Atrakcyjnym
sposobem popularyzowania niesamowitych historii bêdzie przygotowanie i zaprezentowanie
ich w formie przedstawienia teatralnego.
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5. Sposób na przedstawienie teatralne
Jak napisaæ scenariusz?
Podstaw¹ napisania scenariusza jest wybrana legenda. Tworz¹c tekst, powinniœcie
pamiêtaæ, aby kwestie nie by³y zbyt d³ugie i nie sprawia³y problemu z pamiêciowym
opanowaniem. Wa¿niejsze s¹ dzia³ania sceniczne, oprawa muzyczna i plastyczna, ni¿ zbyt
wiele wypowiadanej treœci. Istotna jest tak¿e myœl przewodnia, która nada charakter
opowiadanej historii - tajemniczoœæ, zagadka do rozwi¹zania, fantastyka.

(

scenariusz

W scenariusz, oprócz tekstu opartego na danej legendzie, mo¿ecie wpleœæ fragmenty
znanych utworów literackich o podobnej tematyce. Jeœli chcecie wykorzystaæ kilka legend,
spoiwem ³¹cz¹cym treœæ mo¿e byæ postaæ narratora, która snuje opowieœæ o kolejnych
miejscach, bohaterach, wydarzeniach.
Fragmenty scenariusza napisanego na podstawie przytoczonej legendy

SCENA 1
(las w Osówcu, dwie kobiety zbieraj¹ chrust)
Kobieta 1
Strach tutaj chodziæ. Podobno te gêstwiny s¹ miejscem mordu wielu Polaków.
Pamiêtasz jesieñ rok temu?
Kobieta 2
Wszyscy chyba pamiêtaj¹ wydarzenia z wrzeœnia i paŸdziernika 1939 roku... Przecie¿
wybuch³a wojna. Niemcy jakby w amoku masowo mordowali mieszkañców Pomorza.
Nas te¿, niestety, dosiêg³o ich okrucieñstwo. Te rodziny z Mochla... U Urbanowskich,
Kie³piñskich, Stranzów i Bazanów - taka tragedia! Taka tragedia!
Kobieta 1
Wyci¹gnêli ich z domów: Józefa, Boles³awa, Mariana i tego drugiego Józefa. Zabrali,
zabili. Rodziny nie wiedz¹ nawet, gdzie ich grób. Straszne!
Kobieta 2
Spójrz na to drzewo. Co to jest? ¯ywica?
Kobieta 1
Chyba nie... ¯ywica jest jasna, a to ma kolor czerwony, jak…
Kobieta 2
…krew?!
Kobieta 1
Wracajmy do domu, bojê siê! (...)

SCENA 3
(las w Osówcu, leœniczy i jego pomocnik)
Leœniczy
Daj puszkê z farb¹! Tak, z t¹ czerwon¹. Musimy pilnowaæ, ¿eby œlad po tym miejscu nie
zagin¹³. (maluje znak na drzewie)
Pomocnik
Dobrze, ¿e te kobiety ju¿ posz³y. S³ysza³ pan, panie Henryku? Rozmawia³y o tych pomordowanych.
Zobaczy³y nasz znak na drzewie. Chyba ci zmarli sami przyci¹gaj¹ ludzi na miejsce ich mordu, jakby
wo³ali o pomoc. Mo¿e ich dusze b³¹dz¹ po lesie? Mo¿e potrzebuj¹ pochówku, pogrzebu?
Leœniczy
Jeszcze nie, jeszcze nie czas. Trwa wojna, jest zbyt niebezpiecznie. Zadbamy o to, ¿eby pamiêæ
o tym miejscu nie zaginê³a do momentu, gdy ju¿ bêdzie mo¿na ich godnie pochowaæ. (...)
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Jak przygotowaæ przedstawienie teatralne?
Kiedy ju¿ macie gotowy scenariusz, mo¿ecie zacz¹æ przygotowania do wystawienia
przedstawienia. Dzia³ania te mo¿na podzieliæ na kilka etapów:

1 podzia³ ról,
1 projektowanie strojów (samodzielne lub przy pomocy rodziców wykonywanie
kostiumów, ewentualnie wypo¿yczenie strojów z teatru lub wypo¿yczalni),

1 przygotowanie dekoracji i rekwizytów,
1 opracowanie muzyczne przedstawienia - przygotowanie piosenek, nagranie
podk³adów na p³yty CD,

1 prowadzenie prób,
1 wykonywanie plakatów, przygotowanie zaproszeñ,
1 wystawienie przedstawienia.
Przygotowanie przedstawienia na pewno jest pracoch³onne i czasoch³onne. Aby ten
wysi³ek nie poszed³ zbyt szybko w niepamiêæ, mo¿ecie utrwaliæ je za pomoc¹ kamery,
a nagran¹ inscenizacjê przekazaæ szko³om, klubom i bibliotekom.
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6. Jak zaprezentowaæ fotografie?
Kolejnym z dzia³añ, które mo¿ecie podj¹æ realizuj¹c zadania zwi¹zane z lokaln¹ histori¹,
jest gromadzenie fotografii, nale¿¹cych do mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Dziêki
zdjêciom mo¿na zaobserwowaæ up³yw czasu i zmiany, jakie zasz³y na terenach, na których
znajduje siê skarb".
"
Przeszukiwanie rodzinnych albumów sk³oni starszych ludzi do wspomnieñ,
a m³odych do podró¿y w czasie i poznania historii. Odnalezione i zeskanowane zdjêcia mo¿na
zaprezentowaæ na ró¿ne sposoby.

Wystawy
Nieod³¹cznym elementem dzia³añ przy odkrywaniu lokalnych zasobów s¹ wystawy, które
w zorganizowany sposób prezentuj¹ namacalny rezultat pracy m³odzie¿y i wolontariuszy.
Celem wystawy jest wywo³anie zainteresowania u wszystkich mieszkañców - tych obecnych
i tych, którzy opuœcili swoj¹ ma³¹ ojczyznê", lecz przyjad¹ na imprezê œrodowiskow¹. Odbiorcami
"
wystawy mog¹ byæ równie¿ osoby spoza miejscowoœci, zainteresowane odkrywaniem lokalnej
historii.
Organizuj¹c wystawê warto zadaæ sobie pytania, które u³atwi¹ Wam pracê:
1. Co chcecie zaprezentowaæ?

1
1
1
1

zdjêcia archiwalne skarbu" i stan zachowania,
"
mapki z zaznaczeniem miejsc, gdzie zasoby siê znajduj¹,
fotoreporta¿ z przebiegu prac,

(
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pr wystawy

pok³osie konkursów fotograficznych na temat walorów miejscowoœci lub wybranych
grup obiektów, np. przydro¿nych figurek,

1 najstarsze fotografie rodzinne, kopie dokumentów itp.
2. Gdzie urz¹dzicie wystawê?

1 Ekspozycja mo¿e mieæ charakter sta³y lub objazdowy. Dziêki mobilnej wystawie jest
szansa, ¿e eksponaty obejrzy wiêksza liczba odbiorców.

1 Wystawê mo¿ecie zaprezentowaæ w: szko³ach, bibliotekach, œwietlicach, salkach
parafialnych, izbach tradycji, domach kultury itp.
3. Kto bêdzie partnerem dzia³añ?

1 Osobami wspieraj¹cymi dzia³ania bêd¹ administratorzy miejsc przewidzianych do
przygotowania wystaw: dyrektorzy szkó³, ksiê¿a, kierownicy œwietlic, izb tradycji itp.

1 Do pracy przy organizacji wystawy potrzeba wielu ludzi, a ich obowi¹zki nale¿y
rozdzieliæ (m³odzie¿, plastyk, przedstawiciele instytucji, w których odbywa siê
wystawa).
4. Jak zainstalujecie wystawê?

1 Do zainstalowania ekspozycji mog¹ pos³u¿yæ ró¿ne rodzaje sprzêtu i materia³u:
tablice wystawiennicze, tablice korkowe, antyramy, sznurek, ¿y³ka, sztalugi,
brystole itp.

1 Zadbajcie równie¿ o wystrój pomieszczenia, o dodatkowe dekoracje, które stworz¹
odpowiedni nastrój.
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Wystawa podniesie rangê dzia³ania oraz nada mu rozg³os w œrodowisku. Jednoczeœnie
dla m³odzie¿y bêdzie okazj¹ do zaprezentowania swoich dokonañ szerokiemu ogó³owi.

Prezentacje multimedialne
Sposobem pokazania zebranych zdjêæ mo¿e byæ przedstawienie, wykorzystuj¹ce nowe
technologie po³¹czone z tradycyjnym monta¿em s³owno-muzycznym. Prezentacja powinna byæ
ciekawa tak, aby odbiorcy przenieœli siê w czasie i poznali œwiat w kolorze sepii. Scalenie
obrazu, dŸwiêku i s³owa mo¿e wywo³aæ wiele wzruszeñ i pozytywnych emocji.
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Jak przygotowaæ prezentacjê?

1 Do przygotowania prezentacji w postaci pokazu slajdów mo¿ecie wykorzystaæ
program komputerowy MS PowerPoint.

1 Fotografie zapisane w formie obrazów cyfrowych (np. pliki z rozszerzeniem JPG),
pogrupujcie wed³ug przyjêtych przez Was kryteriów np.:
chronologia - od najstarszych do najm³odszych (bior¹c pod uwagê rok ich
wykonania), temat (np.: koœcio³y, szko³y, pojazdy, œwiêta, ¿ycie codzienne).

(

etaapcyy
pr

1 Zdjêcia umieœæcie w slajdach i ustawcie czas ich wyœwietlania.
1 Aby uatrakcyjniæ prezentacjê multimedialn¹, przygotujcie podk³ad muzyczny, który
wzmocni wymowê obrazów odpowiedni¹ muzyk¹ i tekstem. Piosenki dobierzcie
tematycznie do zdjêæ.

1 Ciekawsze fotografie wyeksponujcie, zatrzymuj¹c slajd d³u¿ej. W czasie tej pauzy
m³odzie¿ mo¿e podkreœliæ nastrój recytacj¹ tekstów poetyckich, wierszami
o przemijaniu, wspominaniu, ³¹czeniu pokoleñ.
Tak przygotowana prezentacja mo¿e stanowiæ otwarcie wystawy fotografii, wieczoru
wspomnieñ lub imprezy miêdzypokoleniowej.

Publikacje
Najtrwalsz¹ form¹ zaprezentowania zebranych zdjêæ jest ich
opublikowanie.
Publikacje mog¹ przyj¹æ ró¿n¹ formê:

1

Ksi¹¿ki - albumu

(

rodlzikaajceji
pub

Przygotowanie wydania wymaga sporo czasu i pieniêdzy, ale pozwoli
na zachowanie cz¹stki historii dla kolejnych pokoleñ. Publikacja ma
dotyczyæ lokalnej historii, wiêc mo¿e uda siê Wam pozyskaæ wsparcie
finansowe od w³adz gminy, miejscowych przedsiêbiorców lub organizacji
pozarz¹dowych.

1

Fotokroniki

Je¿eli nie zgromadzicie odpowiednich œrodków, mo¿ecie fotokronikê"
"
publikowaæ w odcinkach w lokalnej gazecie lub w gazetkach szkolnych.
Galerii zdjêæ zamieszczonej na stronie internetowej

Jeœli nie posiadacie w³asnej strony internetowej, mo¿ecie zaproponowaæ
zamieszczenie fotografii na stronie www lokalnego oœrodka kultury, parafii
lub urzêdu gminy.
Zdjêcia nale¿y odpowiednio przygotowaæ do publikacji:

1 poddaæ obróbce cyfrowej,
1 pogrupowaæ wed³ug ustalonych przez Was kryteriów,
1 podpisaæ (kiedy fotografia zosta³a zrobiona, jakie wydarzenie

)

1
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przedstawia, kto jest na zdjêciu, z czyich zbiorów pochodzi).
Wa¿ne jest te¿ uzyskanie zgody w³aœcicieli zdjêæ na ich upowszechnianie.
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Przygotowan¹ publikacjê (bez wzglêdu na jej formê), nale¿y wypromowaæ w œrodowisku.
Je¿eli uda³o Wam siê zgromadziæ du¿o fotografii, to ich w³aœciciele bêd¹ chcieli zobaczyæ
swoje zdjêcia i pochwaliæ siê nimi znajomym i rodzinie.
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7. Konkursy
Ciekaw¹ form¹ gromadzenia, jak równie¿ prezentacji wiedzy o zasobach najbli¿szego
œrodowiska s¹ konkursy. Mog¹ one dotyczyæ rozmaitych tematów i obejmowaæ ró¿norodne
formy wyrazu, np:

1
1
1
1

konkurs drzew genealogicznych,
stron internetowych, promuj¹cych dzia³ania wokó³ zasobu,
prezentacji multimedialnych, dotycz¹cych walorów gminy,
konkursy plastyczne, np. na projekt ok³adki do publikacji, na plakaty informuj¹ce
o imprezie miêdzypokoleniowej,

1 konkursy literackie, dotycz¹ce lokalnych legend, hase³ promuj¹cych skarb" itp.
"

Przygotowuj¹c ka¿dy, nawet najskromniejszy konkurs pamiêtajcie, aby :
1. Opracowaæ przejrzysty regulamin - jasno okreœlcie temat i cel konkursu, jego zasiêg, profil
uczestników, formê i technikê pracy oraz termin i miejsce sk³adania prac konkursowych.
2. Spopularyzowaæ konkurs w œrodowisku - przygotujcie plakaty, ulotki, informacje do prasy.
3. Zadbaæ o nagrody dla zwyciêzców - mog¹ to byæ przygotowane przez Was dyplomy albo
symboliczne upominki lub s³odycze, które ufunduj¹ w³aœciciele okolicznych sklepów.
4. Zaprosiæ bezstronn¹ i kompetentn¹ komisjê oceniaj¹c¹ - stosownie do tematu konkursu
i formy pracy: plastyka, historyka, informatyka itp.
5. Zaprezentowaæ zwyciêskie prace - urz¹dŸcie wystawê, opublikujcie nazwiska laureatów
w lokalnych mediach.
Dziêki udzia³owi w konkursach uczestnicy:

1
1
1
1
1

prze¿yj¹ radoœæ tworzenia,
pog³êbi¹ znajomoœæ ró¿norodnych form artystycznego wyrazu,
wzbogac¹ w³asn¹ wiedzê na temat najbli¿szego œrodowiska,
ujawni¹ i rozwin¹ swoje zainteresowania i zdolnoœci plastyczne, literackie, manualne itp.
bêd¹ mieli szansê odniesienia sukcesu i zaistnienia na szerszym forum.
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Jak realizowaliœmy konkurs na drzewo genealogiczne pt. "Moje korzenie"?
Celem konkursu by³o rozbudzenie zainteresowania dziejami w³asnej rodziny,
a poprzez to histori¹ najbli¿szej okolicy. Konkurs adresowany by³ do wszystkich
mieszkañców, a honorowy patronat nad nim obj¹³ wójt gminy.
Zadaniem uczestników by³o opracowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny.
Mog³o ono siêgaæ dowoln¹ iloœæ pokoleñ wstecz, przy czym musia³o obejmowaæ
przodków zarówno po mieczu" (linia mêska), jak i po k¹dzieli" (linia ¿eñska). Prace
"
"
mog³y byæ wykonane w dowolnej formie (wywodu, tablicy potomków, rodowodu), oraz
dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ i na wybranym przez autora materiale. Mog³y byæ te¿
uzupe³nione o dodatkowe elementy (np. widok gniazda rodowego, czyli miejscowoœci
z której wywodzi siê ród).
Zainteresowanie konkursem by³o du¿e - wp³ynê³o ponad 100 ró¿norodnych prac.
Jury z³o¿one z historyków i plastyków dokona³o oceny drzew, bior¹c pod uwagê
nastêpuj¹ce kryteria:
1. iloœæ zawartych w drzewie informacji (iloœæ ujêtych pokoleñ, kompletnoœæ
informacji),
2. stopieñ skomplikowania przedstawionego opracowania,
3. pomys³owoœæ i oryginalnoœæ wykonania,
4. pracoch³onnoœæ,
5. estetyka pracy
Dope³nieniem ca³oœci dzia³añ by³o zaprezentowanie drzew na kilku wystawach
w szko³ach oraz w Izbie Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Wystawy przyci¹gnê³y wielu
mieszkañców, którzy na fotografiach mogli odnaleŸæ siebie, swoich krewnych, s¹siadów,
znajomych. Niektórzy dostrzegli swoich bliskich na zdjêciach nale¿¹cych do innych
rodzin. Nie zabrak³o wiêc rozmów, wspomnieñ i wzruszeñ. W takiej atmosferze odby³ siê
gminny fina³ konkursu, po³¹czony z wrêczeniem nagród i wyró¿nieñ. Impreza sta³a siê
wa¿nym wydarzeniem kulturalnym, o którym informowa³y lokalne media.

Proponowane przez nas dzia³ania mog¹ przyczyniæ siê do:

1 Rozwoju m³odzie¿y wiejskiej (ciekawe zajêcia wyposa¿aj¹ m³odych ludzi w nowe
umiejêtnoœci, poszerzaj¹ ich wiedzê, pozwalaj¹ atrakcyjnie i po¿ytecznie spêdziæ
czas wolny, rozwin¹æ pasje).

1 Aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej (mieszkañcy anga¿uj¹ siê w poszukiwanie zdjêæ,
materia³ów, niesamowitych historii, pomagaj¹ w organizacji przedsiêwziêæ, bior¹
udzia³ w konkursach).

1 Integracji mieszkañców gminy i budowania wiêzi spo³ecznych (s³u¿¹ temu spotkania
podczas wydarzeñ kulturalnych, wystaw, prezentacji, imprez itp.).

1 Zmiany stereotypowego myœlenia o swojej miejscowoœci (wzrasta zainteresowanie
miejscowoœci¹, jej histori¹, wzmacnia siê lokalna to¿samoœæ, nastêpuje o¿ywienie
kulturalne).
Nie musicie oczywiœcie robiæ wszystkiego, co zosta³o tu zaproponowane. Rzecz w tym,
by znaleŸæ coœ odpowiedniego dla siebie, aby wyzwoliæ inicjatywê i w³asne pomys³y!
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ŒCIE¯KA 5

DOSZLIŒMY DO CELU - EWALUACJA

Nikt prawie nie wie,
dok¹d go zaprowadzi droga,
póki nie stanie u celu.
/John Ronald Tolkien/

Skarb" zosta³ odkryty. Wêdrówka dobiega koñca, wiêc pora zastanowiæ siê, jakie efekty
"
przynios³y kolejne etapy wyprawy i czy rzeczywiœcie osi¹gnêliœcie upragniony cel. W tej œcie¿ce
przedstawimy Wam sposoby podsumowania zysków i strat wyprawy, czyli przyk³adowe
metody ewaluacji:

Z
Z
Z

obserwacjê,
ankietê,
wywiad.
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Ka¿dy etap proponowanych w tej metodzie dzia³añ przynosi okreœlone zmiany w wiedzy,
umiejêtnoœciach i postawach m³odzie¿y. S¹ to oczekiwane rezultaty, czyli efekty przedsiêwziêcia, które nazwaliœmy zdobyczami" odkrywcy. Osi¹gniêcie ich przez uczestników
"
potwierdzi zrealizowanie celu, jakim jest nabycie praktycznych umiejêtnoœci diagnozy zasobów w³asnych i œrodowiska lokalnego.

(

ewaluacja

Realizuj¹c przedsiêwziêcie, starajcie siê na
ka¿dym kroku gromadziæ i analizowaæ informacje,
które pozwol¹ Wam oceniæ efektywnoœæ dzia³añ
oraz stopieñ osi¹gniêcia celów. Roz³o¿enie
ewaluacji w czasie (np. po ka¿dym etapie dzia³añ),
sprzyjaæ bêdzie podnoszeniu jakoœci pracy, umo¿liwi
Wam wprowadzanie zmian i korektê dzia³añ
w sytuacji, gdy pojawiaj¹ siê nieprzewidziane
problemy.
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1 zebranych wywiadów,
1 osób i instytucji zaanga¿owanych
w dzia³ania,

1 nawi¹zanych kontaktów,
1 zorganizowanych wyjazdów,
1 spotkañ z ekspertami,
b/ jakoœciowy - jeœli dotycz¹ opisu, poznania
i zrozumienia badanych zjawisk (umiejêtnoœci,
postaw, pogl¹dów itp.).

W gromadzeniu informacji jakoœciowych pomocne mog¹ okazaæ siê pytania, które warto
mieæ na uwadze przez ca³y czas realizacji przedsiêwziêcia:
1. Jak udzia³ w przedsiêwziêciu wp³yn¹³ na kompetencje uczestników w zakresie np:
1 komunikacji,
1 publicznych wyst¹pieñ,
1 planowania dzia³añ,
1 wytrwa³oœci,
1 systematycznoœci,
1 odpowiedzialnoœci,
1 wspó³pracy (z doros³ymi i rówieœnikami),
1 kontaktów miêdzypokoleniowych itp.
2. Na czym polega³o gromadzenie informacji przez uczestników?
3. W jakich jeszcze dzia³aniach uczestniczyli?

(

pytania

4. Z kim nawi¹zali kontakty - kto pomóg³ im w realizacji zadañ?
5. Czego dowiedzieli siê o najbli¿szej okolicy?
6. W jakim stopniu udzia³ w przedsiêwziêciu wp³yn¹³ na zmianê oceny atrakcyjnoœci œrodowiska
lokalnego?
7. Co chcieliby zmieniæ w najbli¿szej okolicy?
8. Czego nauczyli siê w trakcie dzia³añ i do czego to im siê przyda w przysz³oœci?
9. Co im siê najbardziej podoba³o?
10. Z czego s¹ najbardziej dumni?
11. Co sprawi³o im najwiêksz¹ trudnoœæ i jak sobie z ni¹ poradzili?
12. Czy chcieliby wzi¹æ udzia³ w kolejnym, podobnym przedsiêwziêciu?
13. Jakie dzia³ania chcieliby podj¹æ?
14. Co zmieniliby realizuj¹c podobne dzia³anie w przysz³oœci?

Uzyskanie odpowiedzi na powy¿sze pytania umo¿liwi¹ Wam wybrane metody ewaluacji:

1

Obserwacja uczestników w trakcie dzia³añ

Pozwoli Wam zauwa¿yæ przede wszystkim zmiany w zachowaniu i postawach
poszczególnych uczestników. O ich rozwoju œwiadczyæ bêdzie np. wiêksza aktywnoœæ,
zaanga¿owanie w pracê, lepsza wspó³praca, chêæ prze³amywania w³asnych ograniczeñ,
wiêksza œmia³oœæ w wyra¿aniu pogl¹dów, konsekwencja w realizacji przyjêtych zadañ itp.

1

(

metloudaycji
ewa

Ankieta

Jest metod¹, która umo¿liwi Wam w krótkim czasie zebranie informacji od wszystkich
uczestników dzia³añ. Kwestionariusz ankiety mo¿e zawieraæ pytania zamkniête (wybór jednej
lub kilku odpowiedzi spoœród podanych), lub otwarte (uczestnik sam formu³uje odpowiedŸ).
Ankieta powinna byæ anonimowa.

1

Wywiad

Prowadzony w formie nieformalnych rozmów indywidualnych i grupowych, pozwoli m³odym
na swobodne wyra¿anie pogl¹dów w³asnym jêzykiem oraz na konfrontacjê opinii.
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Po zrealizowaniu ca³ego przedsiêwziêcia przeprowadŸcie ewaluacjê koñcow¹. Mo¿ecie
wtedy wróciæ do materia³ów zebranych w czasie pierwszych spotkañ z uczestnikami.
Przywo³anie ich wczeœniejszych opinii na temat atrakcyjnoœci okolicy, przypomnienie, jak
niewielk¹ wiedz¹ o skarbie" dysponowali, przytoczenie wymyœlonych historii zwi¹zanych
"
z zasobem mo¿e byæ punktem wyjœcia do dyskusji o zmianie pogl¹dów m³odzie¿y na temat
atrakcyjnoœci miejsca zamieszkania.
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...
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Porównanie w czasie zebranego materia³u pozwoli Wam ustaliæ, w jakim stopniu realizacja
przedsiêwziêcia przyczyni³a siê do zmiany postrzegania atrakcyjnoœci w³asnej miejscowoœci
i czy rozwinê³a w m³odych ludziach umiejêtnoœæ oceny jej zasobów.
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ŒCIE¯KA 6

SZCZÊŒLIWEJ DROGI, JU¯ CZAS...

W drodze do celu
nie wymawiaj siê brakiem kompasu.
/Antoni Regulski/

Z baga¿em porad, pomys³ów i gotowych rozwi¹zañ jesteœcie przygotowani, aby wyruszyæ
na w³asn¹ drogê odkrywania skarbów" lokalnej historii.
"
Otrzymaliœcie wskazówki co, jak i po co mo¿ecie zrobiæ, aby zaktywizowaæ m³odych ludzi do
dzia³ania, wyposa¿yæ ich w now¹ wiedzê i umiejêtnoœci, zmieniæ swoj¹ miejscowoœæ.
Zachêcamy Was do skorzystania z naszych pomys³ów, poniewa¿ z doœwiadczenia wiemy,
¿e realizacja tych dzia³añ pozwoli³a m³odzie¿y odkryæ nowe horyzonty i przyczyni³a siê do zmian
w naszej ma³ej ojczyŸnie".
"
W publikacji przedstawiliœmy równie¿ zagro¿enia, jakie mo¿ecie napotkaæ podczas
odkrywania lokalnych skarbów". Teraz Wasza droga powinna byæ ³atwiejsza - mo¿ecie omin¹æ
"
te wyboje", na które my trafiliœmy.
"
Pracuj¹c z m³odzie¿¹, nie zapominajcie o swoich pasjach. Je¿eli Wy podejdziecie do
dzia³ania z energi¹, wiar¹, zaanga¿owaniem, to zainspirujecie m³odych ludzi do aktywnoœci!
¯yczymy Wam powodzenia i ... szczêœliwej drogi!
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ZAPROSZENIE DO WSPÓ£PRACY
Drodzy Czytelnicy!

Je¿eli:
1 chcecie wdro¿yæ w swoim œrodowisku projekt w oryginalnej formie...
1 zamierzacie wykorzystaæ tê publikacjê w ca³oœci lub we fragmentach...
1 macie w³asny pomys³ na odkrywanie skarbów" i potrzebujecie pomocy lub
konsultacji...

"

1 nurtuj¹ Was pytania, na które nie znaleŸliœcie odpowiedzi w tej ksi¹¿ce...
1 jesteœcie zainteresowani wspó³prac¹ z naszym stowarzyszeniem...
1 chcecie wymieniæ siê doœwiadczeniami...

To:
1
1
1
1

zadzwoñcie
wyœlijcie e-mail
napiszcie list
zajrzyjcie na stronê naszego stowarzyszenia

Jesteœmy otwarci na wspó³pracê:
1
1
1
1
1
1

pomo¿emy Wam wdro¿yæ przedsiêwziêcie
doradzimy, jak rozwi¹zaæ problem
pomo¿emy napisaæ projekt
odpowiemy na pytania
zorganizujemy warsztaty
wys³uchamy Waszych uwag

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie
Wojnowo 1
86-014 Sicienko
tel. 052 587 05 66
e-mail: biuro@sil-wojnowo.pl
www.sil-wojnowo.pl
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