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Lp. Temat Dobrej Praktyki Sala 

1 Wikipedia pod strzechą – czyli jak Wikipedia może działać na rzecz wsi i jej 
mieszkańców. 

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak rozpocząć i rozwijać projekty związane  
z Wikipedią. Kto może być wikipedystą? Co to znaczy ,,edytować Wikipedię”? Jak 
to robić? Dlaczego warto? Co to znaczy, że projekt/działanie jest OpenGLAM? Na 
te pytania na pewno padną odpowiedzi! Zajęcia adresowane do osób 
zainteresowanych aktualizacją informacji w Wikipedii o swojej miejscowości 
(historia, zwyczaje, zabytki, kultura i in.), czyli osób zarządzających wsią i tych, 
którzy aktywnie włączają się w promowanie jej wizerunku. Prowadząca przedstawi 
najważniejsze przykłady wikiprojektów zrealizowanych na wsi/dla mieszkańców 
wsi:  zaprezentowane zostanie kilka modeli pracy wsi z Wikipedią. Zastanowimy się 
też, na jakie pytania warto odpowiedzieć na etapie planowania działań openGLAM. 

Klara Sielicka-Baryłka – etnografka, specjalistka w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie, gdzie prowadziła liczne projekty terenowe, a także 
pracowała nad cyfrowym wizerunkiem swojej instytucji (np. prowadzenie kont na 
Instagramie, Twitterze, współpraca z Google Cultural Institute). Jest redaktorką 
Wikipedii i aktywistką GLAM-wiki / Open-GLAM. 
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2 Konsorcja małych organizacji 

Zajęcia dotyczą tego, jak działać, łączyć się, aby razem być silniejszym i pozyskiwać 
środki. W ramach takiego działania można otrzymać duże kwoty, np. na 
odnowienie zabytków. 

Andrzej Andrzejewski 
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3 Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego? 

Warsztat, który pozwala przygotować się do nadchodzących wyborów 
europejskich. Uczestnicy mają szanse przypomnieć sobie, jak działa Unia i co będą 
robić posłanki i posłowie, których wybierzemy 26.05.2019 r. Wcielając się w różne 
frakcje europejskie w grze symulacyjnej „Wynegocjuj nam Unię” będzie można 
przyjrzeć się temu, jak Parlament Europejski uchwala prawo, które wpływa na nas 
i 500 mln Europejczyków. 

Stowarzyszenie 61 – wydawca portalu www.Mam-PrawoWiedziec.pl 
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4 W poszukiwaniu dzikich roślin jadalnych i ziół – spacer z botanikami i zielarkami 

Przez wiele lat leki naturalne, przede wszystkim rośliny lecznicze, były główną, a 
nawet jedyną bronią w ręku lekarza oraz jedynym surowcem do wyrobu leku. 
Obecnie znów budzi się zainteresowanie lekarzy, farmaceutów i całego 
społeczeństwa ziołami i ich substancjami czynnymi, które pochodzą z najobfitszego 
źródła – przyrody. Podczas majowego spaceru poznasz podstawowe zasady zbioru 
roślin i ich zastosowanie. Z pomocą botaniczki przyjrzymy im się dokładnie, 
zaglądając do ich wnętrza, które kryje wiele cennych substancji dla naszego 
organizmu. Nie zabraknie również kulinarnego zastosowania dzikich roślin! Spacer 
poprowadzą botanicy i zielarki ze Stowarzyszenia 

Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”: 

Natalia Jędrzejczak, Katarzyna Szpil, Agnieszka Bartz 
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5 Amatorskie teatry wiejskie jako przestrzeń do integracji lokalnych społeczności 

Nic tak nie scala społeczności, jak wspólne celebrowanie zwyczajów i tradycji, które, 
choć ulegają czasem oczywistym modyfikacjom, to zwykle jednak stanowią 
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http://www.mam-prawowiedziec.pl/


fundament wspólnych wartości - począwszy od obrzędów religijnych, poprzez 
obyczaje społeczne aż po stroje ludowe czy potrawy kuchni regionalnej. Teatr jako 
sztuka widowiskowa stanowi doskonałe medium, za pomocą którego ukryta 
mądrość ludowa trafia ze swoim przekazem do wielu różnych odbiorców. 
Warsztaty mają na celu przybliżenie idei teatrów amatorskich stanowiących 
niezwykłą sferę działalności oraz przestrzeń 

do integracji lokalnych społeczności. 

Małgorzata Gelo-Kluczyńska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

6 Gra edukacyjna „Samoorganizujmy się!” 

Zaprezentujemy edukacyjną grę karcianą „Samoorganizujmy się!”, która opowiada 
o rozwoju polskiej spółdzielczości w XIX i XX w. Zapraszamy szczególnie miłośników 
gier karcianych i planszowych. 

Piotr Włodarczyk 
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7 Ochrona środowiska a prawa człowieka 

W trakcie panelu będzie można porozmawiać o tym, dlaczego ochrona środowiska 
jest ważna dla każdego człowieka, a także poznać przykłady działań Rzecznika w 
tym zakresie na poziomie lokalnym. 

Łukasz Kosiedowski – zastępca dyrektora w Zespole Prawa Administracyjnego  
i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich  
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8 Niech każdy uwierzy w potencjał młodzieży 

Duże kino na małej wsi lub nowoczesna aranżacja świetlicy wiejskiej - to tylko 
niektóre przedsięwzięcia młodzieży z gminy Płużnica. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak 
skutecznie angażować młodzież w rozwój społeczności lokalnej oraz tak budować 
współpracę, by nie wyręczać młodych lecz wspierać ich kompetencje, to weź udział 
w tym spotkaniu! 

Justyna Jankowska 
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9 Młodzieżowe Rady Gminy 

Mogą być one miejscem zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy 
publiczne na poziomie lokalnym. Ich działalność może poprawiać warunki życia 
młodego pokolenia. Podczas spotkania poszukamy odpowiedź nie tyle „jak”, ale 
„dlaczego warto” zainteresować młodzież lokalnymi sprawami, wspierać ją w tych 
działaniach oraz jaka jest w tym rola opiekuna młodzieżowej rady i lokalnych 
liderów. Wszystko w ujęciu praktycznym z wykorzystaniem dobrych praktyk 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. 

Robert Waraksa 
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10 Grupy rozwojowe dla rodziców małych dzieci 

Po urodzeniu dziecka zwykle to mama poświęca swój czas na opiekę nad nim, 
rezygnując na jakiś czas z życia osobistego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak 
wesprzeć rodziców z małymi dziećmi, a  jednocześnie dać im możliwość rozwoju 
kompetencji rodzicielskich i społecznych przyjdź na  prezentację! 

Jolanta Skonieczka 
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11 Czy spółdzielnie socjalne są szansą dla stowarzyszeń wiejskich? 

Ekonomia społeczna ma się coraz lepiej. W wielu miejscach na mapie Polski 
pojawiają się kolejne inicjatywy w tym zakresie, bo Unia Europejska chętnie je 
wspiera. W większości to przedsięwzięcia typowo miejskie. Ale również na wsi 
spółdzielnia socjalna może się sprawdzić. Opowiem Wam o doświadczeniach 
(dobrych i złych) dwóch spółdzielni, które założyło Stowarzyszenie Miłośników Wsi 
Rogi na Podkarpaciu. 

Marek Klara - obecnie prezes jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Krośnie,  
a wcześniej przez 12 lat wójt Gminy Miejsce Piastowe. Współzałożyciel i członek 
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi od 20 lat. 
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